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DÜŞÜRÜLMEYECEK 

Beyaz çarşaflara sarılı yüzünü, onu incitmekten çekinir
cesine büyük bir özenle açb hastabakltl. Sakaılan hafif uza· 
mış, solmuş yüzüne doğru eğilip alnından öptü onu babaSf. 
Türkiye Işçi Partili görevliler gözyaşlarını tutamadılar o an. 

Diğer arkadaşları gözleri önünde öldürülrriiştii. O anı 
yaşamışb. YaşamaSlnl-, o anda ölmemesini dirençli vücuduna 
bağlıyonardı doktorlar. Dirençli vücut, çelik gibi irade, 
yaşama güdi ve yaşama isteği. Herşeyden öte partisinin verdiği 
sosyalizm savaşına, ara verdiği yerden tekrar başlama isteği. O 
istek yeni bir güç veriyor, çok az umut var denen insanı gün
den ı;ine iyiye doğru götürüyordu. Fakat, faşist elleri" tuttuğu 
namlularda" çıkan dokuzluk kurşunlar parçalanmayan organ 
bırakkamışlardı Serdar'ın gövdesinde. Saatlerce süren ameliyat, 
ilaçlar, tıbbi aygıtlar onu yaşatmaya yetmedi. 

"Uğrunda ölmeye değ me yen hayat, yaşamaya değer 
mi?" diyordu Behice Boran Partililerle yaptığı konuşmada. 

Götürdüler onu beyaz örtülere bürünni.iş ... makinalı tü
fekli polisler ... yarım kalan kavga ... sürecek kavga. 

"işte bunlar" diyordu, "bunları karşımda görmek isti
yorum." Yakalanmasını istiyordu katillerin. insanlıktan çık
mışların. Resiml erini gösterdi tek tek. En ince ayrınutarına 
varıncaya dek tarifledi canileri. 

O daha yaşarken arkadaşları için görkemli bir anti-faşist 
gösteri düzenleniyordu Başkent Ankara'da ...... yaşamalarının 
amacının ne olduğunu, ne için dövüştüklerini, bir�n ölecekler
se eğer ne için öldüklerini biliyorlardı ... " Binlerce anti-faşist, 
sosyalist o gün tek bir vüa.ıt gibiydi. Dayanışmanın gücünü gÖ5-
teriyor1ardl. Behice Boran'ın anlamlı konuşması dalga dalga ya
yılıyordu alana. 

Bu görkemli gösteriden birkaç gün sonra Serdar öldü. 
ölüm ... Insanın bir hiç olup gidişi mi? Ne için öleceklerini 
bilenler için değil o. " ... Işçi emekçi smrfların, ilerici yurtsever 
güçlerin rriicadelesi sürdükçe ve zafere ulaştıktan sonra, bu ar
kadaşlarımız ve şehit düşmüş diğer arkadaşlarımız bu mücade
leye ve zafere yapmış oldukları katkılarla sonsuza kadar yaşa
yacaklardır." 

Sessiz bir tören dUzenlendi Serdar için. Sessiz ama karar
lı. Onu arkadaşlarına. Partisine vermeye yanaşmayanlar karar
lılık k;vşısmda direnemediler. Sıkılı yumruklar, dalgalanan 
çark başaklı bayraklar arasında uğurlanıyordu Serdar, diğer 
altı arkadaşının yanına. 

"Rahat uyusunlar, uğruna can verdikleri kavganın bay
rağı emin ellerdedir. Düşürülmeyecektir." 

Dr. UGUR GONUı 
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MHPTERÖRÜ 
CEZAEVLERINDE DE 

KAN DÖKÜVOR 
• Elazığ cezaevindeki 

son cinayetlerin 

sanığı Raif Çiçek. 

MHP'nin bölgedeki 

yüksek rütbeli 

sorumluları arasında 

yer alıyor. 

MC dönemlerinde raşl.Uerln 
Idari mekanizma ıçınde alabUdI
Alne örgütlendıkleri ve bugün .. 1-
dırılannda asıl olarak da bu mev· 
zUerden güç aldıktan biliniyor. 
KJtleler önünde verilen sözlerin 
tersine, faşistlerin yuvalandıklan 
yerlerden temizlenmeleri ıçın 
dddi girişimlerde bulunulmadıet 
da bir başka gerçek. Hela birçok 
işyeri, mahalle, okul ve bazı 
kentlerin tamamı Işgal a1bnda. 
Buralarda suçlulann aranmuı 
"yenıi>" çabalardan öteye gıt
miyor.çünkü suçlularbiliniyor ve 
eUerlnl kollarını .. Daya oaIJaya 
dolaşan bu kaUllcrl ele geçirecek 
"yetldlller" bulunanuyor orlada. 

HtlKtlMET ELAZlCı 
FAŞISTLERE TERKETMIŞ 

DURUMDA 

Tamamı faşistlerin "kurtani
mış bölge"sl durumundaki EIa· 
zıR, bu söylediklerimize fazla söz 
gerektirmlyecek kentlerin en ba
şmda. ElazıA'da MHI'. tlGD ve 
MHPl1 Belediye Başkanı'nın tez
gahladıet ve yaratb�ı olaylann 
önü alınamıyor. En tehlikelisi de 
ElazlA Kapalı Cezaevi bu oyunls
nn oynandılı yerlerin en önemli· 
Sİ. ElazlA'dakl Uericl ve 5O.yallst· 
ler üzerindeki baskılar, uıi ceza
evine atıldıktan sonra başlıyor. 
Dört duvar arasında yePIlanlar 
tam anlamıyla bir faşist kınm. 
ElazIA'Iı U.ricUerbu baskıları çok 
önceden, "ngili" yerlere verdik
leri dilekçelerle bildirdiler. Ama 
bugü.., kadar en küçük bır ön
lem alındıAı görlilınedl. Açıkça 
yapılan saldınlar. Inn .. 1 artanık 
ıUrdü. 

1l1U1ran'da. gardiyanıann da 
delte�lyle yapılan saldın .onucu 
dört kışı yaralandı. Gardiyanla· 
no görevden al\nmuı talebiyle 
yapılan ve dokuz saat süren dlre

'nlş sonuçsuz kaldı.BIr.gordlyen 
ise aynı günün akııınu evtne gi
derken üç yerinden vuruldu. 
Gardiyan, verdlAI lladede kendı· 
ılnl vurantn Raif Çıçek olduRu
nu söyledi. 

Bu olaydan bır kaç gUn ıon
ra bu kez batgordiyan faşlSUer 
tararından pUluya dllşUrlllerek 
öldUrllldU. 

Bır batka .. hnede Ile. raşı.t
ler kaldıklan koııuşla düzmece 
olaylar çılwtarak. kendı arala
nndan bazılarının ilerici tutuklu
Iannın bUlundu'u ko'uşa gön· 
derılmOllnl .. 'lıyorlardı. Oyu· 
nun ne denlı tebllkell olduRu 

açıktı. Bu kODU dı bır çok kez 
kamuoyuna .. gereklı ınalwnla
ra yan .. btdı ama biç bır sonuç 
alınaınıdı. Sonuç almak bir ya
na, cezaevindeld bu çeteler, Be
lediye Başkanı larafıııdan hergün 
koyun kaınelOk. sandık sandık 
meyva ve sebze gönderilerek bes
tendı ... 

RAIF ÇIÇEK: 
IÇERDE DE 

FAŞIZMIN ELEBAŞısı 

ElazlR' daki yaralanma ve ö
IUmle sonuçlanan olaylann nere
deyse tamamının aimdan RaIf 
Çıçek çıkıyor. Uzun .Ure MHP' 
nın ElazlA ve bölge.lndeld blrlıicı 
düzeydeki IÖrevllsl olarak çalış· 
bRı, bu arada Ankara ve SaJw
ya 'da da önemli görevler üstlen
dIRI bellrWen RaIf Çiçek'In ce· 
zaevine her girişinde mutlaka bir 
Idşl ölüyor. 

Raif Çlçek'ln dosyası bır dizi 
cinayet ve saldın olaY'Yla kabar
mlf durumda. Raif bir süre önce 
Iran'lı bır yurlseverln öldiiriibne· 
.1 ve Suriyeli bir turistin '�1l 
yaralanması olaylanna kanşınış
b. Kendl.lnln. 1974 yıiında Tür
koş'ln Sı.r1ce'dekl "pOav şöleni" 
nde. Dk eylemini yaparak bir 
"komünlst"l öldüıdüJ!ünü belirt
tlJı söylenlyor. 

RaIf Çıçek, ElazIA'Iı Nuray 
Erenler öldUrllldüi!ü sınıda. He
cettepe Üntversitesi önünde de 
polillerle birlikte IÖrlilınUşW. 

1975 yılında Fuat tlniverslte· 
si Veteriner Fakültesi'ne zama
nın dekanı Bablr özpnca tara
fından yasa dışı yollarla alındı. 
Okulda olduRu .Ure ıçınde öA
",nCi. işçi ve memurlan. hatta 
öRreUm üyelerini ılndirme 1Ö
revinı UstI.endl 

1976 Ocak ayında önce HU.
yın Tan adlı bır öArenclyl aAır 
yaraladı, sonra da. yine aynı gün 
Uç öRrenclyl daha bıçakladı. 

1976 Mayıı ayı ıçınde bir 
ullIanı bıçakladı. 

1976 Haziran ayında Elazı, 
TtlMAS Bafkaıu'nı zoolojl 
5U1Avında tartakladı. gözaltınıı 
alındı .. Erbest bınkıldı. 

Aynı ııunı"'de. zoolojl sına· 
vmdakl davranışma karşı çıkan 
ıbrahim ç.ıın adlı bır "ülkücü" 
arudaşını bıçakladı. 

1976 EyIW başlannda, Prol. Dr. H.Kerim Urmın'ı Dtnn'm 
yanında Iartakladı. Bu olay üze. 
r1ne on altı prolesör Istlta etti ve 
okul uzUn aiire kapabtdı. 

Yurtta Kan'1ı bır öRrenclyl 
Uç gün Iıkenceyle <arguya çek· 
mNI Uzerine, savcılıkça hakkında 
da .. açddı. 

1 Nısan 1978 günü, cezaevine 
yalak eöUirendört Id�ıyı kurıun. 
layıp ,öfllrU başından yaraladık. 
tan .onra, Ud ıy tutuklu kaldı ve 
yın. çıktı. 

Veteılııer FakWIoII öfreııclll 
Seyrellln ErtılıÇ'1 8 Mayıı'da öl
dUrdU_ 

lIdnci MC döııemmdı lilnldl 
arandılı halde bulwımııyan Ra
il Çlç.k. MHPl1 Sallılt Bakanı' 
nın Elazıı'ı pıcııaı � Bebıı' 
ın ",ımı ambaandan IZIn aImarak 
_ola ,öUllUdü .... rbeot bn
IaIdı. 

Hakkında IJYObltuluklaml u
ran olan RaIf Çıçek. dilıditl .
bl onııtıtla dola",-ton, pçemer
d. kendı isteR! n. pllp ""'Im 
oldu. Her nedeDlfl birden tire ce-
zaevlne -=."llstemlşU. 
RaIf'ln cezae ..... eırnı .. IyI. bat
layan oyunların soo peıdeslnde, 
16 EkIm'de UC; ölü LV biriait< 01· 
ıııaI< üzere UC; yarab var. TlzpIı
!anan y.nl oyunlar da bır loııroId 
perde de IÖrUlecel!e beıızlyor. 
Bugün !aflat saldırpniar. pc. 
cezaevinden cı... çıkıp yapo
CakIannı yaptıktan ıoıııa yeol
den Içeri döniiycrlar. Vali ise 
bu .on olaylar ıçın "ıkı ıııubllD 
çabşmuı" nltel.m ..... 1 kulloııı· 
yor. Içişleri .. Adalet BataııIarı 
da bu nitelemey. ublırlar nu 
ıcaba? Bu .. rçekten merak to
nusu balInde bugün. 

BütUn bu olaylann yı dol
rudan ya da dolaylı olarak ıçınde 
IÖrüııen RaIf.çlç.k kımıBr? Her· 
halde bır ılallwtuı yı da bır 1'1-
y .. aktörü daLLi! son günlerde 
MHP ve tlGD uynaklı bu __ 
lemelerle RaIf Çıçek'In de Iw
şılqmuı oIuıdır.Aıııa bunlar Ra
il Çıçek' i Iomlz. ÇıkaramlZ. E 
Aer ooun da dosyuuım uborıııa· 
si beklenmeyecet., yup orpn
ian ıçın yelorl udar t&ıııt .... -
dır. 

RAIF ÇIÇEK'IN YETENECI 

RaIf Çıçek aynı anda ıkı yUk
.. k okulda okuyabUecek kadar 
"parlak akalı" bır ÖJreııCi (!) 
AITIA Malı BOlmlar YUkaek O· 
kulu Ekonoml·MaIlYe böıımıı. 
nün 4928 no'lu ötreııclaly ..... 
ıynı ındı da Fırat tl_ .... 
V.lorlııer FakW ... , 2. l1111f öi
.. nclal olarak gözükllyor. 

Adil .. Idari orJIniar prek 
Elaztl!. probe de _ .... de .. 
saldın oIaylannın IonımIuJanııı 
.n kıaa zamandı IÖl"doıı LDık· 
Iatlırtnalı ve bu aorumIuIardaıı 
be .. p ıormalıdır. BOmmOıIdlr ... 
II"rekll ötıIemlerlıı aImıIWıııda 
&ecikUmell, Oericller. oooyaIllller 
üz.rInd.1d Cqlst kırımm _ bır 
yoRunluk kuanınuı. fqlatlodıı 
öreOOU güçlerini pe .. ,Urm.d 
sonucunu dofuracakbr. 

Faşist cinıyet ve .. Id.dınn, 
ne kadar "becerlkıl" de o", Ra
ır Çiçek ve benzerleri libl tek 
tek faşist mıHlanların maıtfeU 
sonucu detlldlr. Bu "tipler" bır 
becerilerı vana bunu örtiiUü fı· 
şlst hareketten almaktadD'lu. 
Görev, bu odakların dalıblma.
dır. 

____ ..... ___ . __ ._B3�_e� ... � ... ___ ... .. _. __ a. ________________ ______ ...... � 



SAGDAKi MANEVRALAR 
BEHiCE BORAN 

Son günlerde sağ basında Türkiye Işçi Partisi'nin yaSiJ.dışl bir parti 01· 
duğunu ifade eden yazılar görüldü. Hatta aynı görüş bir TRT açık oturumun
da da dile getirildi. Şimdi öğreniyoruz ki, Devletin en önemli haber alma 
örgiltilriln bir toplantısında yurt dışında görev alan kişilere birbrifıngyapılmış. 
Brifingde yasadışı örgütler ve silahlı eylemciler konusunda bilgi verilirken 
Türkiye Işçi Partisi'nden de bu örgütJer ve eylemc:i1er arasında söz edilmiş.(·) 

Brifingi dinleyenler bu belirleme karştsında şaşırmışlar. Haberi veren 
yazar arkadaşımız da biraz öyle. Biz şaşırmadık. Türkiye Işçi Partisi'nin yasa· 
dışı olduğunu kabul ettiğimiz için değil. Her zaman her olguda olduğu gibi 
bu olayı da sınrfsal temeline oturttuğumuz için. 

Sağ basında ve istihbarat örgütü brifinginde aynı görüşlere yer verilmesi 
elbette rastlantı deAil. hgililerin bilgisizliği, kafalarının şartlanmışlığı da değiL. 
Bu nedenler de rol oynamış olabilir, ama belirleyici nedenler daha derinde. 
FôlŞlzmin azgınlaşan bir terörle tırmandığı biliniyor. Faşizmin baş hedefl ise 
işçi smıfının partisidir. En ağ .. biçimde o paniye vurur, sonra sıra diğer de
mokratik kuruluşlar, hareketlere gelir ve tüm demokratik hak ve özgürlükler 
yokoluncaya kadar faşizmin demir ökçesi bastırır. 

12 Man döneminde Türkiye'de de öyle oldu. "Atatürk devrimlerilinin, 
toplumsıl reformların $ilvunucusu bir muhtırayla gelen askeri iktidar, laikliğe 
ters düşen şeriatçı partiyi şeklen kapatıp yöneticilerine hiç dokunmazken, so
la "balyoz"la vurdu ve Türkiye işçi Partisi'ni kapatmakla yetinmeyip yöneti· 
cilerini onbeş yıla mahkum etti. Ortalığı toz dumana veren, birinci sayfalarda 
man�te çıkan "öğrenci olayları", adam kaçırmalar, banka soygunlarıydı. 
Türkiye Işçi Partisi solddn gelen kaba kuvvet saldırıları ve iç mücadelelerle sar· 
sılıyor, zayıflar görünüyordu. Sol yazar çizer, aydın kesimi Türkiye işçi Part�
si'ni küçümser tutumdaydı. Ama büyük burjuvazi sınıfsal içgü�le gerçekliğı, 
kendisine tehlikenin nereden geleceğini "sol teorisyen"lerden daha doğru teş
his ediyordu. Gözü, işçi sınıfının partisi üzerinde, Türkiye işçi Partis� üzerin· 
deydi. E"1>eryalizmin gözü de öyle. Askeri korn.ıtanların muhtıraSl 12 Mart 
günü öğle ajansında radyolardan okundu, Türkiye Işçi Partisi hakkında Baş
savcılığın kovuşturmil açtığı haberi de aynı günün 19 ajansında. Gelişmelerin 
iç bağlantısı kuşkuya yer bırakmayacak kadar açıktı. 

Ilginçtir ki, 12 Mart işçi sendikalarına dokunmadı. Türk-Iş'e dokunma
sı zaten söz konusu olamazdı; DISK ise çok "uslu akıllı" davrandı. Yöneticile
ri tutuklandıklarında o zamanki başkanlarının deyimiyle sayın komutanlarca 
misafir gibi ağırlandılar, tutuklu muydular, misafir miydiler anlayamadılar. 
Som salıverildiler ve davalarına bakacak mahkeme bulunamadığından dava 
ortada kaldı. Ama işçi sınıfının ekonomik niicadelesi tokatı yedi. Grevler ya 
yasaklandı, ya sınırlandı. Yapılma koşulları zorlaştırıldı. Komutanların "ara
buluculuğu" ile toplu sözleşme göriişmeleri işverenler yararına sonuçlandı. 
Tutuklanan işçiler ise ağır işkence gördü. 

Şimdi de durum aynı. Solun bölünni.lşıüğü, güçsüzlilğü üzerine çeşitle
meler, yakınmalar sol kanatta yapılıyor. Büyük burjuvazi, iş ortaklığı ettiği 
emperyalizm ve onların politikacıları, sözcüleri, istihbarat uzmanları solda ki· 
mn ciddi bir hareket ve örgüt olduğunu, kendi çıkarları için tehlikenin nere
den geldiğini tereddütsüz biliyorlar. Biliyorlar ve Türkiye Işçi Partisi'ne vur· 
maya hazırlanıyorlar. (iki büyük !endikal kuruluş OISK ve Türk-Iş ise geri bir 
çizgide birleştirilip daha da "ehlileştirilmek" isteniyor). 8u vuruş bir pazarlık 
konusu da yapılabilir. 

Şöyleki, son zamanlarda silahlı, kanlı terörün MHP'den kaynaklandığı
nı, faillerinin MHP'de odaklandığını gösteren olay ve bulgular sıklaştı. Savcılar 
harekete geçmeye başladılar. MHP'nin kapatılması gündeme geldi denilemezse 
de, bu olasılık akla gelmiyor veya hiç tırtışılmıyor da değiL. Politika samn
cında MHP tışlarının bu yönde hareket etmesine karşılık sol kanattaki taşlar 
da, yine bu son zamanlarda, Türkiye Işçi Partisi'nin yasadışı olduğu yönünde 
oynatıhyor. Bir bizden ise, bir de sizden hesabı. 

� 

Türkiye Işçi Partisi'ne karşı gelişen hareket, yalnızc�, yasal yönden vur· 
maya hazlr'lanış değildir. Partiye fiili saldırılar en hunhar biçimde yoğunlaştı. 
Genel Sekreterimizi hedef alarak Genel Merkezimize yapılan silahlı saldırıdan 
sonraki bir kaç hafta içinde yedi genç arkadaşımızı katletıiler, Giresun'da bir 
arkadaşımızı ölüm tehdidiyle kaçırmaya kalktılar, bir başkasını Tekirdağ'da 
vurdular ve Kayseri il merkezimizi başarılı kongresinden sonra üçüncü kez 
bombaladılar. 1970 öncesinden farklı olarak bu defa burjuvazi, maddeten yok 
ebne kasııyla adamlarını Partiye saldırtıyor. 

MHP aleyhine kanıtlar, karineler ne kadar güçlense de, MHP'nin kapatıl· 
masına gidileceği kuşkuludur. ABD ve işortlğı yerli büyük sermayenin MHP' 
ye, onun saldırganlığına, terörizmine ihtiyacı vardır. Bu geri, dengesiz, adalet· 
sizliği gittikçe artln, sınıfsal kutuplaşması keskinleşen kapitalist düzeni ve 
kendi ekonomik/politik egemenliklerini ancak bir baskı ve terör rejimiyle sür
dürebileceklerinin hesabı içindedirler. Açık tam boy faşizme gidilmediği hal
lerde MHP aracılığı ve yöntemleriyle ilerici, sol hareket, kuruluş ve kişiler ve 
gjttikçe bilinçlenip dôvüşkenleşen kitleler baskı altında tutulacak, yıldırıla
cak, gelişmeleri engellenecektir. Açık faşizme gidildiğinde ise, MHP elde hazır 
bulunacaktır. 

Türkiye'nin, daha doğrusu egemen güçlerin önünde iki seçenek var: 
Birisi, "öz�rlükçü çoğulCU demokrasi" görürümUrii koruyup, parla

mento, genel seçimler, siyasi partiler paravanası ardında büyük burjuvazinin 
ABD ile sıkı işbirliği halinde - diktatörtüğUrij pekiştirmektir. Çok parti ola

cak, ama işçi sınıfının bilimsel sosyalist partisi olmıyacaktır, veya o görünüm· 
de düzmece bir parti politika sahnesinde boy salacaktır. "Fikir özgürlüğü" 
burjuva ideolojisinin çeşitlemeleriyle sınırlarıacak, sendikalar, grev ve toplu 
sözleşme hakları "düzene" sokulacaktır. Bu çerçeveye sığamayıp falso yapan
lar da legal iktidar baskısı ve iIIegal MHP terörü Ile yola getirilecektir. Emper
yalizm ve işortağı yerli büyük burjuvazi için dikensiz gül bahçesi olan bir "ço
ğulcu demokrasi"! 

Veya, terör tırmandırıla tırmandırıla askeri bir müdahale ile sonuçlandı
rılacak, her türlü demokrasi, öz�rlük iddia ve görürijml�rinden vaz geçilerek 

teröre dayanan açık askeri diktatörtUk gerçekleştirilecektir - tabii ipler emper
yalizmin ve iş ortalı yerli büyük burjuvazinin elinde olarak -. MHP, tırmandı
rılan terörden sorumlu olan diğer örtUlü örgütler ve açıktan faşist yönetim 
yanlıları bu ikinci seçeneAi yeğlerler. Ama empeıyafizm ve bUyük burjuvızi 
için tam boy açık faşizm bir ideal, bir amaç deAii, bir araçtır. lşJerine gefir!e 
onu kullanırlar, gelmezse bir kenara koyup zamanını bekletirler. 

Gerek emperyalizm, gerek yerli büyük burjuvazi birinci seçeneie eği· 
limlidirler. E"1>eryalizmin başını çeken ABD "insan hakları savunucusu" r� 
lünü oynıyabilmek, dünya sosyalist sistemine ideolojik saldırılarda bulunabiı· 
mek için dünyanın her yerinde - koşullar aksine zorlamadıkça - demokratik 
görünümlü burjuva diktatörlüklerini yeğlemek durumund:ııdır. Yerli büyük 
burjuvni de 12 Mart döneminde "parlamenter rejim''in toptan kaldırılması 
yoluna gitmedi. Ayrıca hem emperyalizm, hem yerli büyük burjuvazi açık te
röre dayanan askeri rejimierin artık dayanıklı olamadıklarını, büyük toplu� 
sal sorun ve başkaldırmalarla sarsıldıklarını görmektedirler. Şiddetli baskı/ 
oyalama, saptırma karışımı bir rejim onlar açısından en elverişli görünmekte
dir. 

Adalet Partisi'nin Büyük Kongre sonuçları da bu yorum ve değerlendir
meye denk düşmektedir. Bu sonuçlardan, önceleyin, Demirel ve ekibi yöne
timindeki AP'nin hali ABD ile büyük burjuvazinin birinci seçeneği olduğu 
anlaşılmaktadır. Demirel'in parti iktidarında kalışı kUI5 ve oy hesaplarıyla 
izah edilemez. Demirel'i 1964'de AP'nin başına getiren güçler aynı şeyi Inan 
için de yapabilirlerdi. Demirel kendisine ve ekibine gösterilen bu "ıeveccüh"e 
hemen karşılık vermekte de gecikmemiştir. Seçimlerden önce Kongre, parti 
programında değişiklik yaparak, büyük burjuvazinin çok arzuladığı ve talep 
ettiği grev ve toplu sözleşme haklarının sınırlandırılmasını kabul etmiş, "siya
set üstü" sendikacılığı savunarak sınıf sendikacılığını reddetmiştir. Faik Türün' 
ün Genel Idare-Kurulu'na seçilişi AP'nin teröre karşı olmadığını, tersine taraf
tar olduğunu, bir kez daha belgelemiştir. Türün'ün önce AP'ye alınıp milletve
kili yapılıŞı, şimdi de AP Genel Idare Kuruluna seçilişi bir başka şeyin daha 
göstergesidir: Bir yeni muhtıra verilir, yüksek kademe komutmları iktidara el 
koyarfarsa Demirel ve AP için koltuğu bırakıp gitme durumu doğmıyabilecek
tir. Demirel ve AP'nin parlamenter paravanası ardında askeri cunta işini göre
bilir. Her hal ve karda AP askeri yönetimle ters düşmez. (Meğer ki sol radikal 
bir çıkış yapılmış olsun. Bunun olasılığı buı;.in için yoktur.) 

Demirel ve yönetimndeki AP'nin ask«i cuntalardan bir daha ayn düş
miyeceğinin başka göstergeleri de vardır. AP'nin kitle tabanının MHP'ye kay
dığı, AP yöneticileri, belediye başkanları, üyeleri arasında MHP yanlılığının 
geliştiği, hatta MHP'nin AP içinde gençleri örgütlediği haberleri yaygınlaşır
ken Demirel ve AP bu konuda ne bir şey söylemiş, ne MHP'ye karşı tutum 
değiştirmiştir. Büyük Ko,:,gre'de de bu konular es geçilmiştir. Oysa bir parti· 
nin bir diğer partiye bu denli etki ve müdahalede bulunması bu ikinciyi telaş
landıracak, ayağa kaldıracak bir olaydır. AP, bir yandan MHP ile bütünlq· 
mekte, bir yandan da kendisi MHP'lileşmektedir. Demirel her zaman a,nti-ko
münist olmuştur, ama, bu son yıllarda olduğu kadar anti-korri.inizm politik ti
caretine kendisini kaptırdığı, toplumu milliyetçiler ve koniinistler diye ikiye 
ayırdığı, terörün tüm sorumluluğunu solculara yükleyip terörün asıl kaynağı 
olan ülkücüleri, MHP'yi vb. temze çıkardığı, onayladığı olmamıştır. Milliyet· 
çilik adı altında eşi az göriilür bir ideolojik ve politik bağnaızlığı bütün şi� 
tiyle sürdürmektedir. Özel yakınma ve itirazlara rağmen AP kadroları ve kit
lesi de Demirel ile ekibinin peşinden gitmektedir. 

Bu durumda, büyük sermayenin ve kim etkin çevrelerin isteği olarak 
çok sözü edilen CHp·AP koalisyonu olasahğı zayıflamaktıdır. Demirel böyle 
bir koalisyon olasılığına öyle ısrarla ve şiddetle karşı çıkmıştır ki, - her ne 
kadar kendisi "Dün dündür, bugün de bugün" diyebilen bir kişi de olsa - şimdi 
bunu kabul etmesi güçtür. OIP de kitle tabanından ve küçük burjun aydm 
destekleyicilerinden bUyük kayıpIMI göze almadan bu tutumdak; Oemirel ve 
AP ile koalisyona gidemez. AP'den büyük bir muhalif parçanın kopup CHP'ye 
gelmesi veya onu desteklemesiyle kısmi ve fiili bir CHP-AP koalisyonu gerçek
Iemesi düşü de sönmüştür. 

ABD'nin ve büyük burjuvazinin bir CHP-AP koalisyonunu ne denli iste
yip istemediği de kuşkuludur. ABD ve yerti büyük burjuvazi sosyal de�okrasi
ye, onların çıkarlarına ne kadar hizmet etse de, tam güvenmemektedırler. Bu 
konuda Avrupa burjuvazisi kadar deneyi i ve bilgili d�illerdir. Sosyalist dün
yaya açılma, demir çelik ithalatının devlet eline alınması, madenierin işletil
mesinin devletleştirilmesi, KUP, KIp, Köy Kent girişimleri (göstermelik de 
olsa) onları tedirgin etmiştir. Tek başına veya MHP ile birlikte AP iktidarı 
CHP'ye yeğledikleri alternatiftir. ABD 'nin ve işortağı yerli büyük burjuvaıt
nin söniirü ve baskı düzenini sürdürebilmek için AP'ye de, MHP'ye de ihtiyacı 
vardır. AP, "çoğulcu hürriyetçi demokrasi" imgesini ve görürününü ayakta 
tutmak, bu görünüm altında legal baskı ve terörii sürci.irmek, MHP ise sahte sol 
demagojisi ile kitleleri ayartıp çekmek ve illegıl terörte onları yıldırmak, solu 
ezmek görevini yüklenecekler, yerine getireceklerdir. 

Büyük burjuvazi sırtını ne kadar emperyalizme dayasa da, ülke sorunla· 
rını kapitalizm çerçevesinde göreli olarak dahi çözememekte, ülkeyi yönet· 
mekte acze düşmektedir. Toplumun gidişi devrimin nesnel koşulliilrının oluş· 
ması yönündedir. Öznel koşullar nesnel koşullarla henüz aynı çizg;de değildir. 
Işçi sınıfı, iktidarı rriJttefiki emekçi sınıflarla birlikte alabilecek ölçüde örgüt
lü politik hareketini geliştirip güçlendirmiş değildir henUz. Bu nedenle, nesnel 
durumla öznel durum arasında kapatılması gereken bir bOSluk vMdır. Işçi si
nıfımızın bilimsel sosyalist partisi olarak amacımız ve bütün çabamız bu boş
luAu bir an önce kapatmakur. Bu boşluğun kapanması toplumun gelişme ka
nunlarının bir zorunluğudur. Işçi sınıfı partisi olarak güncel görevimiz ve uğ· 
raşımız, bu kapanma sUresini olabildiğince kısaltmaktır. Bu bilinç içinde ör
gUdenme ve yine örgütlenme, ve yine örgütlenme ... 

• Cumhuriyet Gazeteıi, 26.JO, 1978, Mjjşerref Hekimollu'nun )'OZ,.I. 
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ızmir'de 
4 Kasım 'da 

"FAŞIST TERÖRO 
CINAYET VE 

KATLIAMLARI 
PROTESTO 
MITINGI" 

ızmır'de 4 Kum 'da 
.. adlblar ve demokratik 
kitle örztillerl laıafmdan 
dilzenlo .. n bır "FItilI te
röıil, cIDayel .. katllam"
rı proteato mıııncı" yepılı
yor, ortak "opı! .. pan
tartlar k1IJIa __ -
I_n mlllııp 1ıUırIaıUııa
.... 44 1nıruIu, katılıyor, 
Mltlnlln /zmIr'm ""It e
m_çı kitlelerinin - tablı
mıYIa 1ıın;.kIeıllrllmeal 
_olf\a aaym 76 bini bu
lan duyuru IIamnm dolılı
.. ..,. bildirilfor, 

MatIDO MlllıeııcUalod 
Odaa ıZmir Şube llaftanı 
SocIalOl ....... , ızmır HaIk
nı Şube Baotam Ya .... 
yata, .. GENÇ öNCU 
fzmlr Şube Sekftwd Ha
am K_'don oIu,"n bır 
komIW tanfuıdan dUlen
-.. mlllDıe a .. fıdatI 
lnınıIutimn kalılocatı 
biicIrOlfor: Madon-It ız
mir Bö". T.maDeDIII, 
Sooyal-It ıZmir Şubos� 
_,'len Bölge TemaDel
IJII, LuUt-It ızmır Şube
ii, TOaıka-It ızmır Şube
II, Dn-Madon-Sen ızmır 
Şu__ Aawr-I, ızmır 
Şu-, Dn Toprak-It 
ızmır Şubes� Yenı Ha
ber-It BII". TemlBeDııtl, 
TOaı-It ızmır Şubesi, Ko
nnıIIı:-It ızmır Şubol�' 
Tek-Oea-It ıZmir Şubol� 
Botcıa·It GoııeI M.rt.zI, 
TOaı lfaa.It ızmır Şubes� 
TöB-DER, TU8-DER, TU
MAS, ızmır HaIknI, MMO 
1n ... 1 MUhondhlerl Oduı, 
zlnaı MIih ... cllalad Oduı, 
KImya Mlihon_ Odaa, 
Eloklılk Mlihondlsled Oda
a. M_ Oduı /zmir 
Şubelerı, Haber-Der, Go· 
ııol-Der, E .. �I-Der, Bank
Der, Tablplor Oduı, ÇaA
da, HUkukçulor D .... ı� 
Amatör Sporculor Deme
LI, 'rurit Hemtlrel.r Deme
LI, Çalda, Eeu.cıIar Der
nelI ızmır Şubelerı, Genç 
öndl, IKIl, tt.D ızmır Şu
belorl, Siverek Killiür De
yemıma Dorııoll, Kö
GEF ızmır Şubeı� IGD 
Koııak, Karaballer .. Bor
n_ Şubetıiıı. 

"FItili lorörü, cinayet 
.. tatl .. mlorı protesto m� 
tlnıf'ııd. sı önde y.nia
cak örıtıt poobrtlarmm 
murnda, ıon batıa10rda 
ratlll kaUlama b.def olan 
demokıa'! şehlUerinIn 
pom.lerlnln ta,maalt; 
daha ıonn kortejde ma
ııyla ıondlkelerm, demalt
ntlk kitle ve meslek örgüt
I.dnln .. ııınçllk ör�lerI
nın yer alocalı bildiiDiyor. 

4 Ka.am'da ıZmir'd. ya
pılacak olan miting, raıtz
me kar,ı mücadelenin da
ha eon" klU ... ı boyutlara 
uIa,mut, raılımı karıı Iı 
ye eylem blrllitl eilllmlnln 
,uçlınm.1 yolunda bır a
don daha olacak. 
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TfJRKiYFOE yaRayas 

DEMOKRASiYE KARSI 
• 

CHP-AP işbirURi umutlarırun, 
bunun güncel koşunarı varotma
sa da ayakta tu tulınasuun ve 
yükseltilmesinın amacı, MC par
tilerinin tabanındaki kltleierde 
CHP'nin meşnılaştl.l'Ilm8S1 deeU· 
di. Amaç, tam tersine, faşist te· 
rörlzme karşı kararlı önlemler 
bekleyen kltlelerin gözünde AP' 
nin meşrula.ştırı.lması.ydı. Işçi ve 
emekçi kitleler, CHP hükümeti
nin faşist telÖrlzme ve ekonomik 
bunalıma karşı sonuç venneyen 
politikasuun alternatifinin, kitle
lerin faıizme kartı birli!1 doRU, 
CHP ve AP'nin aşın sala ve aşırı 
sola karşı" birtili olduRuna inan
dınlmak isteniyordu. 

CHP KARŞıSıNDA 
MHP'LILEŞEN AP 

AP'nin geçen hatta başında 
lornaınlansn Büyük Kongresi, bir 
CHP-AP işbirlilinin önünde var· 
olan engelleri daha da pekiştirdi. 
Kongre AP'nin MHP'yle birlili· 
nin daba da sıkllaşmaSl yöwnde 
sonuçlandı. Fakat CHP-AP işbir
Heinin savunuculan, kongrenin 
bu sonucunu kendi önerileri için 
olumsuz bir gelişme saymak şöy
le dursun, bu sonucu gözlerden 
saklayarak CHP·AP !tbirligi çat
rı1ann1 daha da yükselttiler. 

'Nedeni çok basitti: MHP'yle 
daha çok büti.inleşmiş bir AP 
karşısında CHP'nin, demokrasi 
mevzilerinden vaıneye zorlana
bilecoRi ödünler çok daha keP
samlı olacaktı. Arkasında gitgide 
daha çok MHP'lileşen bir AP. 
Ecevit'le karŞı karşıya·oturtula
cak bir Demirel'In elinde, de
mokrasiye karşı duvar örme ter· 
tiplerini dayatrnak için çok daha 
ef.kili bir tehdit silahı olacaktı. 
CHP-AP işbirlili sloganı, büyük 
sermaye sözcülerinin elinde, de· 
mokrasinin öıiinde öriihnek iste· 
nen duvarlan ki Uelerin gözünde 
meşrulaştırmak için böylece da
ha da etkili bir silah olacaktı. 

IKI ŞANTAJ 

Ecevit'le Demirel arasındaki 
görüşme, "özlenen buluşma" 
çlllıkları arasında geçen Perşem
be günü gerçekleşti. Ecevit 
göriişme sonrasında AP 'yi "de
mokrasiye inanan ana muhalefet 
partisi" deyimleriyle ödüllendir· 
di ve "demokrasinin tanımında· 
ki farklara raemen işbirUli"nden 
sözeta. Görüşmede en önemli iki 
sorunun, MHP'nin faşist terö
rizmdeki açıla çıkan sorumlu
luA:unun ilan edilmesiyle DGM' 
leri n yeniden kurulması oldueu 
anlaşıldı. Demirel, birinci sorun· 
da MHP'nin yamndaki tub.ımunu 
deeiştirmeyeceelni belli ettiei gi
bi, DGM'yı de bir 'şantaj" ara· 
Ci olarak kuUanmaktan vazgeç· 
meyeceeini gösterdi. 

Ecevit-Demirel buluşması, 
CHP-AP işbirHei yolunda ciddi 
ve somut bir sonuç getinn(>di. 
Fakat büyük burjuvazinin pla
nım bir kez daha açıea çıkardı: 
Bir yandan faş;,t terörün hay
naRmdaki MHP 'yi "yalJt'Jl" ki,ve 
altında demokratik güçler üzerin
de "Demokle,'in kılıcı" gibi tut
mak; diRer yandan işçi ,mıfının 
politik hareketin; lJe demokratik 
örgütleri fafi.t terörizmin kay· 
naklarıyla bir tutarak yalJt'Jk teh· 
didi altına almak. Denize düşmü f 
gibi yılana eanlma telaşı içindeki 

ÖRÜLEN DUVAR 
hükümete böyle'; bir politikayı 
empoze etmek. 

Ecevit'in Demirel'le görüşme
ye hazalandılı sıralarda topla
nan CHP Genel Yönetim Kuru
lu'yla ilgili haberler, bu plamn 
uygulanması yörunde CHP Için
de de önemli desteklerin olduRu
nu gösteriyor. AP kamuoyuna 
CHP ile işbiriiginln propaganda· 
sım yapmayı üstlenen Tercüman, 
bu toplanbda GYK'nuo çotun
luk.la MHP'nin kapatılmasına 
kartı çıkb�ını haber verdi. CHP' 
nin ünlü "ihbar ıaporu"nun mu· 
cltlerinden Semih Eryt1dlZ'ın 
MHP'den yana en keskin tutumu 
aldılma ilişkin haberler hiç de 
şaşırtıcı olmadı. 

CÖKECEKTiR 
• 

vll'e kOlitutu ımlerdan berIıaJ
de bır farkı olmayacaktır. Bu da, 
faşizme kartı demokıasiyl delil, 
Işçi ısmıfma ve demokratik güç
lere karşı büyük burjuvazinin ik
tidarmı korumaya yönelik giri
şimlerin bütün düzeylerde sürdü
riik1üeüıiin bir göstergesidir. 

DEMOKRASI DUVARıNıN 
TEMELI: 

EMEKÇi KITLELER 

naklye'deki sınırh burjuva 

mete, kitlelere dayanmaktadır. 

Bu gelişmelerle ayru sırada, demokrasisinin önüne de bir du
DISK'in işbirliei çaerısını görü- var öriibneye çalışt1lyor. Fakat 
şen Türk-Iş'in bazı "şartlar" ba· bu hesaplann başarısı, ancak de
zırtadıeı öıtrenildi. AP progra- mokıasi güçlerinin duvarının aşı· 
nundakl deA;işik1iklere tepki gös- labilmesiyle mümkün olacaktır. 
termek zorunda kalan Türk·lş'in Bunu ise başaramayacaklardır. 
bu şartlannın. Demirel'in &ce. Çünkü bu duvar en sallam te-

Demokrasi duvannın temelle
rlnln kiU.I",de .. Ilamlqmasının 
hergün daha çok artan kamtla
mu görüyoruz. Emekçiler azıh 
filisI çeteler karşilinda bDe kor
kuya kapılmadıklarını gölleri
yorlar. ömelin geçen Salı günü 
ıstanbul'da Çemb",litaş'ta bır 
IETT otobüsünde ilerici öfreııci 
Hasan Bakıttı'yı keçırmak ist .. 
yen eli silahlı faşistleri etkisiz 
hale getirerek birini yakalayan 
emekçilerin davranıŞı, bunun sa
dece küçük, arna ötreticl bir ör
neAI oldu. Emekçi kiııeler, yal
nız tek tek ileridleri ve yurtse
verleri detil, kendi örgütlerini ve 
büti.in demokratlk mewilerl fa
şizme karşı savunmaya hazırdIl-
Iar. • 

------- HEPSİNİN Boran, Ecevit' e telwf çekti 

''/(ovusturmliar 
ciddiolarak 

yürütülmelidir" 
TIP GencI Ba,karu Boran geç

tilimiz haftrJ Per,embe günü 
Başbakan Eceıit'e bir telgraf 
/lÖnd.rerek, Parti 'ye yönelen ",i
dırılarla ilgili kow,t'utmalann c 
ciodi olaıuk yüriitiilma;ni ue ön
kyici önlemlerin ivedilikle alın· 
mamıı iı�dj. Boran, ,on günler
de TIP.,,; helkf alan Io/cbnlGn 
kııoca özetledikten .onra te,.· 
rafrnda §Öyk dedi: 

'Olayların ,orumlularının fa
şut güçler oldulu bilinmektedir. 
Paramiu yön.len tIC tüm yurt 
düzeyinde yaygınloştınlmaya ça
l'Iılan bu terör lle ",ldln oI4yla
nna karfl yeterli lle etlein �dbir
ler alınmadılı gör;'lm.k�dir. 
Nitekim GeMI Merkezimin yö· 
n.len .ilahl. mldırıdan bu yana, 
'''uçluların yakalanmaıı için her 
çabarun gö.terileeelini yakından 
izleyeeefjniri" belirtmenize kar-
,ın. yapı/Qn ıa1dınlarla ilgili ola
rok koııuftlD"ma1arın derinleşti
rildi'ini belirtecek hiçbir çal,,· 
tnQ gözlemlenmemiştir. 

''Ornslin, Genci Merkezimize 
yönelen ıaldında zijrgii tlJn"" 
komfuların ve .aldırının hedef 
ald". Genel Sekreterimiı:in bilıi· 
.ine bafwrultnQm." görgii tanık· 
tarının ifarUleriyle ıaldırganların 
re.imleri çullmemişlir. Bahçell· 
eııler kotliemından .onra, t.k 
görgü tan.lı olarok dokuz giin 
yafayan Serdar Alten de oI4yın 
aan". olarak yakalananlarla yüz
le,tirilmemiftir. AynCG güvenlik 
göreIJlilerinee bundan .onro.ı i
çin hiçbir koruyueu önlem alm
d.,. da görülrmmektedir. 

"Cinayetlerin lIfJ ıald.nların 
faillerinin yeni yeni ,uçlar Ifle
mek üzere hazırlandıklarrna kUf
ku yoktur. Vakit geçil'meden zo
runlu önlemlerin alınmaıı gerel' 
açıktır. Yapılan ıoldırılarla Ilgili 
kowflurmaların ciddi ola.ak yU
rütümü ve ön�lcl önlemlmn 
wedi olarak alınmMI konUlunda 
emr'.rinizlıoyıılanmla rica ede· 
';m." • 

Çorum ve Kayseri 

MHP iLE ILGiLI KANıTLAR 
ORTBAS EDiLIYOR 

AnUn'da yedi Türltlye "çi 
ParUll'Din kaUedllmeolDi daha 
IODla da Tekirdaı'da bir parti 
Uy .. IDin ıehit edilmeolDi, Puti' 
nin çeti tü örtütlerinin bin.alan
na yapılan aldırılar izledi. TİP 
Ç«Um İl örtün binumın önce
ki hafta içinde iki kez sa1dı:nya 
ulramaandan ıonn Parti 'nin 
Kay_ri lı binasna da "eçen çar· 
şamba tünü patlayıcı madde atıl
dı. 

TIP örlÜtlerine yapılan bu al

dmlor, raşııı ..ıdırı ... kat1iaın1a
ra karşı yiibelen kitleael kin 1'8 
ölkenln f"ist IDihralIJan ııürülde
diRi korku ve pa.niRI Y8lllltı:yor. 
Bahçelievler'deki katliam ... an
da şehit olan wl Ankara'da dev 
bir kitlelel "öaterlyle memleketi 
çorum 'a "önderllen salih Oe1'8n· 
ol, 11 EldlD fÜnü binlerce Ço
ruın ıu ..... kçlııhı eII..ı iiIorInd. 

topraa. -ııeli. Eıruılyet yeıtıll
leriııIıı ıOrarIı .."ellam. çobalon
na nimerı ,..çetl.tm ccue 
töreni, böliedeld roflat miiırak
ian da kahrelU. 

TIP Çoruın tt örptiiı>e yapı
lan ıon ..ıdırı 20 Tll:im ak ..... 
prçekleşti. Gece aat 20 ,ula· 
rmda Parti lob.liıılıı tüm camla
n k.ınldı. Saıdından .ama Ço
rum Emniyet Miidürü olay yeri
ne pIdi. TIP tt yönetldleri, Em
niyet Müdürü'nden, IIlcbrp.nla· 
nn yakalanarak en t ... aman· 
da yup orp.nlann.ın ön_ çı
kanımaanı. l,t.dU... Emıı1yet 
Müdürü aynen tU yaıutı wırdl: 
"Siz ara,lInn, lzI..ınl -. 
IdınlIklerInJ bellrleyln biz yak.
laya1ıınl .. " 

_niyet MUdlirü'nUn bu tutu
lDU, cIomolıratilı: &tiçlori rotlat 

TIP Corum lı örgU'tü bina.ıının !atiıtlerln bundan önceltl bir clch
rDından .onralti durumu 

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



Kadirli yeni olaylara gebe H ÜKÜ MET i N CHP'NIN KA YITSlZLIGININ 
SONUÇLARI KARARSIZLIGI FAŞiSTLERi 

CESARETLENDiRiYOR 
Adana'nın Kadlrll Uçeol ıon ikt batla 

lçlnd. birbirini izleyon y.ni ra",ı alclm 
ye � ııalıno oIem. Olaylar. ra""ı 
örıuııeılıı Adana'eII y .. 1 _ Malatyo 
yado Shu yanıma prı,lmleriııl bır k .. 
daha cıol!nıladı. MC döneminden beri 
.lIlamU bır biçimde fa"'t1ettırllen Ka· 
diril LloesI'nde 19 Ekım &ünü çıkan 0-
laylar lODucundo 1 öllJelmen öldllrllldü. 4 
öllJencl de atır yaralandı. 4 öllJenelnln 
okulell yaralaruııuından sonra olaylar 
çeneye yayıldı. Bu arado Belediye Par· 
Inndo nokul öllJelmen vokUI Erdal 
Vahapojllu labancayla vuruiarak öldü
rüldü. Olaylar sıruındo pek çok Iıyarl 
fapatler tarafından IahrIp edUdl. lJd 
iüii ıonra ise KadlrU TOB·DER Şube 
Blfkuu'nm evi .. baha tuıı kurıun· 
!andı. Saldın muıııdo Şube Baıkanı' 
nın <>Ilu atır yaralandı. 

k.. daha aldırdılar. arabayla koYaladı· 
lar. nebrln Içine IÜrdlller. Bır kaç zaat 
IOJLLI. da, dUzenlenen " ıuçlular" lllt:e.ln· 
de bat maya konulan TIP nç. Blfkuu 
YI bır askatqı tutuklandı. 20 Mart'tan 
10.:. ne kader alelmya uinyan nerlcl, 
IDZ)'allll ,_. k.ndllerlnl cezaevinde 
buldular. 

MC döneminden beri sistemli biçim· 
de fa,IIUe,tırllen bu LIIe'de CHP bii
klimetlnd.n ıonra do bır dellılklllt OL· 
madı. Fa"'l ötrelmenlerln baımdo 
MC döneminde özel olarak yollanan ve 
den saatleri dıımdo do IJIkU Ocaklarm· 
da aembter TeleO bmail Duman bulunu
yor. imıall Duman. LIIe'dekl pyovolw· 
yon bareketlerlnln örgütleylclll duru
munda. 

deki kıyım ye bubsına III'rekç. oldu. 
S .... lUntil bır tutuklama kuupanyuı· 
na prııU. nç.nln en y.lktU bakımı Ile. 
Kadlrll'de ba,lablan "büyiiit ytiriIyIlt"lIn 
öD malarmdo MHP baJlaıtıYla yiiriiy\ite 
katıldı. Bu oIalanliltU ko,ullardo. 1 Ma· 
yıs _i kaymakamın evine bomba 
atıldı. Yl#ınıaı bır tınm amaçlanıyordu. 
ancak, ber ouü'" bu prOfokuyonu y;ı. 
penlann MHPı� tlGD11 ye HUr-Genç'lI 
mOltanIar oIduRu jandorma tıırafıııdon 
yapılan tutuklamalar lOnucu açtAa çık· 
Q. Ama ıonradan kolaylıkla aDIa","ca· 
tı gıbı. bu "yon1ı,lıIı:" do kaymakun ve 
.. vcı tıırafıııdan örtbu edUdi. 

N. yar ki. CHP'nln batlan borl tüm· 
dılil kayıtaz tutmn ra,latItrln bellrU bır 
taban oIu,turmaiarmı .,!arnı ... . Bunun 
"'nucu .on zunanlarda daha ıyı &örtU· 
meye başlandı. Ekım ayı batmdo U� 
deki tüm domokratlk kitle öraWerlııID 
ra,ııı aldınIan pyolosto ıçın hazırladılt· 
Im ortak bUdirinin. ra",tI.rIn Itpll al· 
bndo bulunan Andmn malıallaslnde do· 
lttımmdan dönenlerin yolluı k.DeI. 
Ma1ıalIeden alman _kle de bUdIrI 
c!alıtanlara demır çubuklar. taşlarla 
aldınldı. Gözleri önilJıde yapılan aldın 
polis tarafından .yredUdi. Yine ıaJeIın· 
ya utrayanlar. Izbıatı bUdIrI c!alı
gerekçesiyle rörıallma alında. BldIrId. 
imzası bulunan tıtle ör&üllerlnln karar 
defterlerine de el kondu. 

Fapat saldın vo "rtiplerin LUt patlak 
veriıi. 20 Mut ıüııü Kadlrll LIIe.I'nde 
oldu. 20 Marl direnişine kablan nerlcl 
öfretmea. ve öfrencUere, Osmanlye ve 
Kozan'dan ",tırllen MHPıDerln de des· 
"llyle .ilahlı salclmya prıındi. Polisle· 
r1n tam ise olaya ",ylrel kalmak şeklin· 
de olmadı! Onlar do lIÖftL\'IeIIA ıra elmek 
üzere. ıaJelmya ullJeyanlann Ülerine bır 

Yol kesme, evlere ve arabalan bom
balı 6!ldmtu, LIIe'den sonra do. nçede 
oldukça kalabalık bır nüfus oIu,turan 
sIevI kürtlerin bulunduRu YelUtep. ma· 
baUellne yöneldi. Ancak fa",Uer bal· 
kın kararlı tam sonucu umduklannı bu
lamadılar . 

Fa,ıSt terörün yanıma, eo,lstlerin de 
1OtumJU,ZC8. glrl,t1kJerl hareketler, savcı· 
11. kaymakamı. baldml. pollolyle. tüm 
adlı ve Idari makamlarm n.rlcUer Ülerın· 

Olayın ıonruında TIP nçe Başkanı 
lıattmdo bl- kez de bır HUr-Gençılnln 
bıçatlanması nedeniyle tutuklama tan
n çıkartıleb. TUrklye I,çl Partlal üyeleri 
bemen herlÜll salclmya utnmaya ba"'· 
dıiar. 10 Mayıs "'_i Kadlrll'de berkes 
tarafmdan sayrı duyulan ve Uedel kl,ı· 
Ilj!lyle tanınan bır klıl yolu ke.n.",k 
öldürüldü. Olayın suçlularını bulan gl;. 
revmer lle uyanın lııtmına uRradılar, 
haklarında IOlUftumıa açıldı. Ve eo s0-
nunda emniyet, .dllye ve kaymakam.lık· 
la yenı atamalar yapddı ve Uçedekl ula· 
bl bır duqunluk başladı. 

Kadlrll Llleırnde yanblan bu ra",ı 
Itgııl. önceki bafta ıçınde glder.k büYü
yen boyutlara ulaşan olaylann arkasındo 
birl.ldml oIu,ımdu. Yaz ba,mdon IUb. 
ren adım adım gerçeklettırllen ra,,11 te· 
rörlzmbı yaygmla,tmınwı, Kadlrll LIIe
ıl'ndekl olaylarla yenı bır qamaya ulaf" 
tL TOB·DER Şube Ba,kuu'nııi evine 
yapılan saldın. Kadlrll nın yenı olaylara 
do ",be olduRunu kanıUıyor. 

Fa"'l terörlın kaynaklarına. apeçık 
olan kaynaklarına InOmedlkçe. MHP. 
tlGD vb. örıütıerln kabaran doııyalarırun 
bu örgüUerIn kapabirnası ıçın yeterli OL· 
duRu aoıa,dmadıkça ra",ı brmanı,m 
önÜDO geçmek de o denlı eüc; olacaktır. 

� HESABıNı VERECEKSİNİZ 
• 

TORKIYE Işçi PARTlsl'NIN 
YIGIT ŞEHITLERI ARASıNA 
TEKIRDA� MERKEZ ILÇE 
OYESI RECEP SELÇUK DA 
KATILDI. PARTININ ÇORUM 
VE KAYSERI IL öRGOTO BI
NALARI DA SALDlRIY A U�
RADı' • 

saldırpıılara tar" karııya bın· 
lııp aredan ayrılma, fa41Jt aldı· 
n1an, demokratik iÜçlerin lI!Ii.nL 
.kı.m:aak için bir şantaj aracı OLa
nt kuUanma çabaanı y&D1Ib
yordu. Buna kartılık. löf"IU ta· 
mklannm olay ba.kkmda 1'8ldili 
btJı:Uer emniyet yeWilimnıe ak· 
tarıldtlmdo bun1um üzerin. p. 
dilm.di. 

Olay yerine yakın bulunan 
'Öf1Ü tanılılan. TIP Çorum n bl· 
naan. aldırıyı düzenleyerılerin, 
Sodol KUfÇU adlı MIIP1Iy. alt 
oIdlllu balirlen.n 19 AS 864 
plalıalı otomoblU kullandıkları· 
nı. all anpalı üç Id" caınlan LU· 
rarken otomobUbı bir alt ıokak· 
ta balılecııalnl ye olaydan annra 
.;ynı ki,Ucin _yıu otomobiUe 
birkaç kez olay yerinden ,.çtlk· 
Lerini belirlemitierdi. 

TIP Çonım n binaama ıaJeIın· 
nm yapı1dı1ı aynı eeee !alilt çe
tel. evin. dönmelde olan Ha
san Koca adındald TIP Uyeoln. 
de ııiiaiıia ıaJdırdılar. ç .... bal· 
kmm da br,ı koyma.yla fatiJt 
çetelerin elinden alman Huaıı 
Koc:a 'mn bl.fTU!Ulu da 80nuçıuz 
kaldı. 

Romıl makllDlann. ıaJdın ye 
cinayetlerin kimlikleri ,. nitelik
leri açıkça bilinen ve Uan edilen 
oorumlularnıı ba,ıbo, bırakına 
yönündeki bu ılrarlı tutumu, fa
"'I mllııUlara terdplerlnl daba 
da penoaazla,tırınak Için cearet 
atılıyor. Faflat _örün azllDla,
maa. bUkilmeıın ra,ı.ı \arörlz· 
mln kaynalılan üzerıne daha ot
tin )'iiıiimMinden çok, öyle an
la,dıyor Id. bu kaynaldar öDün' 
dokl _etaız tutumundan kay· 
naklarımattadır . 

Tekirdağ 

TiP BiR SEHiT DAHA VERDi 

Fatiat .uruıer bir Türldye 
İ.fçi Partili üyeGn.i daha ka� 
lettller. Tekirdaı'da Türkiye 
İfçi Partili Merkez İlçe ve İl 
Yönetim Kurullannda ,örn 
yapm1.f olan Recep Selçuk 
üç fatilt tarafından pUlUya 
düşürüldü ve tabanca ile wru
larak öldllrllldü. 

• 

Recep Selçuk Şarap fabri· 
ıWııncia ç""'ıyordu. Daha 24 
ya,mdaydı. Recep'i öldürme
yi amaçlayanlar onun onbeş 
IÜDde bir vareiiya deaiştileii
Lini biliyor olmahydı1ar. 01-
diiriildülü ,eee de, ,eee vv
eiiyallDda çalıtırken ber u
man yaptllı gibi, saat 12.00' 
de kart ba.smı" inerlni terk 
etmişti. Her zamanki yolun
dan eve dönmekte olan Sel
çuk bır ",kak kav�Rında pu· 
lUya dü,ürüldü. Ftlfilt çete 
üyeleri 0.16 sularında taban
calarını ateşlediler ve Recep 'i 
vurduktan ıoma kaıa.n.lıkJ.ua 
kan,blar. 

T.1ıirdalI ra".ı saldırdarm 
ıeni, boyutlara ulap.ınadııı 
bır U. Bu IÜILO kader ra"atler 
Teklrd&a'do 1,1 bir loııyaUatl 
vurmaya kadar ,ötürecek ce
au.d bulama_lardı. Fe"'" 

MENEMEN'DE SıKıYÖNETIM Mi VAR? 
Y.di Türldy. 4çl Partili'nin 

fati.t çeteler tara.fmdan katledU
medne kar,ı tepld kitlelere mal
oldu. Bunu, !atl.t mlhra.k.lar 01-
dulu eibi, hükUmet yetkileri de 
hazmedemedi. Yedi 1o.I)'&1i1tin 
katillerinin bulunma.nda bulÜ
ne kadar tonuç alamayan hükü
met yetkUUerl, fat1tt katliama 
,exterilen tepkileri butırmak I· 
çin eUerinden &eleni eair,emedi
ler. 

Katledilen PartiU arkada,la· 
rmın relimU afitlerini ..... n Me
nemen TIP llçe öl"lÜtü üyeleri 
önceJd hafta mahalli makamla· 
rm IÜrekli b.,kılarıyla kartıla,A
lar. Saldz Parti üy .. ' Menemen 
janduma komutanlılına ,ötürü
lerek ,öultma alındılar. w 11 
.... t kim.yle IÖrii,türülıneyerek 
tutuldular. Gözaltına Ja.nd.anna 
eUyle ııokulan TIP üyeleri, erte.ı 
IÜD .ını emmyet yetkiillerine 
tasllm edUm.lerlnI l.tedUer. TIP 

üyelerine, kendilerini "ıerekine 
eünlerce nezarette tutabileeeli' 
nı" .öyleyen Jandarma yüsba,ı
ii, ,özaltındakileri daha toma 
Mvcı..lıla .nketU. 

TİP üyeleri tanılıktı. an,le
menin yua1 bir eylem oldullunu 
ve .y .. al putilerin bunun için 
bin almalarına ,.ek bulunmadı· 
Ilmı bellrbneleri üzerine .rbelt 
bırakı..ldılar. naha toma yarım 
kalan afiolemeyi liindüz .. tle
rinde tamamlamaya çalıtan TIP 
üyeleri bu kez pon. tarafmdan 
en,eDenenek emnlyete lötUriil
dül •. Yenıden lerbe.t bırakmn 
TIP üyelerinin an,leme çalı,muı 
poU. tarafmdan 2 kez yenıden 
en,eUenmeye çalıoı..ldı. Fakat bü· 
tün.. bu yua dıfl enpUemelere 
relmen, Menemen TİP İlçe örlÜ' 
tü, atl,lemeyi tamaml.yank ,e
hlt arkadaOlannın anı. önünde· 
id ,örevlerini tamamladı. 

• 

ler Aralık yerel .eçimlerine 
"ba .. i(Üreşecekleri" iddiaa 
n. ka�dı. Umduk1arını 
bu1amaddar. Seçimlerden 10'
yaliat hareketin gmainde ka· 
larak çıktdar. Ankara'da dü
zenlenen kaülamdan kIM bir 
.üre ıoma düzenlenen bu 
cinayet, her ,eçen eün ,eliş
mekte olan Türkiye İfçi Par
t:iai 'nin temliil ettili loayaliJt 
hareket karşısında fetistlerin 
telaşmı ve ııalcbrrya geçmeleri
ni ,öatennekten batka anlam 
ta,ıyamaz. Türkly. 4çl Parti· 
.'ıılıı, Tekirdal'ın tüm ilçele
rinde konırelerin1 tamamlaya· 
bU... LUt siyaal pard olması 
da TIP ÜYE Recep Selçuk 'un 
fqiatleree niçin cinayet hede
fi olarak .çnrlillni açıklayan 
bir batka veridir. 

Recep kaldırddıllı ballaha· 
nede ölmeden önce ifade WI
r.blldl. Kandlalnl ' 'üç ra,,1lin 
vurdulunu" .öyledi_ Canile
rin fatUt oldulu böylece bel
,aI ... di. SaldırpnIann "nı! 
loru1dutunda yanıtı "Recep" 
oldu. Bu Y&.nJt ıonıyu yanlı.e 
aııiarnııı oIablllr ,.üçealyl. 
U,UUer tarafmda.n reuni u,ptl. 
ıeçirllmedl. Oya Teklrd&a 
çevrelinde fat1tt ııaldınlarda 
lami hep ,eçen, ıon bil yd i
çinde tiyaııa1 nedenlerıenmUe
iiiii.r fill, aıı.artik eylem, teh
dit" etbl .uç1ama1arla yedi
.kiz kez korooturmaya ulra
yan ve bir def&llDda 2,6 ay 
hapiate kalan Recep lalmll bir 
!atbtin oldulu bUin1yor. 

"tıcuner" buna nlmerı 
Recep Selçuk'un lfad_inl re ... 
mUeftirmekteD tr:açmdılar. 
Tahlılkatın bu yönde .. UştiRi 
konURDda da belJrti yok. 

Recep Selçuk'Ull btin.t
nin yakalanmuında bu donO 
latek&ls IÖı:Ukenl., onun ce
nueııiııln aleleeelo kaldırılına
• ıçın bUyUIı çabalar _.1· 
mektan ııori kalmadılar. 

Hükümet, 
Karafalıiojjluııın da 
cenazesiıi kaçınlı 
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ı 
Ecevit, 1 1  Mayıs 1977: "Bu kez hesap soracağıma söz veriyorum. Bu sözümü de tutacağım. "  

BASBAKAN EMEKCi HALKA VERDiGi SÖZLERI 
. , . 

&ı,baian Eccm� �ı;.inin TUTMALI DI R 
���".,.H= ;-!�ç�:-:':: Aüm.ti.ı kurdu. Şımdı bu """d· "CHP hOldlmed .. rekıl arm· ....,lmadIAı. öldllrQlınedAI. kent· 
''1- li ... (a,;.ı torIirlomin _i Ym.. .. ,.Iir<n� (a,;.ı �Oı. dırm.yı sonuçlandırdıktan ve lerde mezhep kavplarm .. kııkır' 
kayMA","" .. Aurutulnuu ... illf· mA","" u .. rl,.. y/iriimck ıIJ ... ı haksızlıkları gjderdlkten sonra. tılmadıtı. alanlarda pardlerin 
M. 0JIJ(Jdı.rd. bu/undu. Eceuil'in Eccmı� .. hUJrüm.tin< diifliyor . .. rçek ve dOrilst kamu ı&evllle· taşlanmadıiı. heıbsln dininde 

Eu"'� 14 M.y. 1911: 

:�m='::: :::::::d::kı!:;:' :; E .. ui� II M.y .. /� 1: rini en ileri demokratik haki... öz"r, dOJÜnceslnde öz"r oldu· 
tutumu tıılı7or"'may.coIın� (a. ''Ecevit yufka ��ldldlr. bu kavuıturacaktır. Bu h.�larUl Au ve heıbsln can �enllAl ve 
';.1 bakı u< urörü • .orum/u· söıOnO tutamu denIYor. 12 Mart halk yararın. ve demokrauk bır huzur ıçınde yapyablldiAI bır 
"" .. da. h_ .orm.k ... kaç· da i ılı kd hızmet anlayıııyla kullanılmasını ortam huırlarnak olacaktır." m.ayacalrıu " .. aDda belirtme ge- son� seçm � "ger çe . gOvence altma aJmak üzere de bNpi duydu. Bu, emekçi halin" ilmlZ hatırtatllıvor. Ama ben o mu önetimi üzerinde halkm etfo .. ' tırrc5rc ve onun Itoynalm- dönemde hesap sonm vaadinde Y • •  • " 
_i p/i '" .çılı milınıklDlU A.... bulunmadım. Şımdı hesap sora. Idn deneUmınl s;ıAlayacaktır. 
t� yllbrlen tepltiı� ycuut umne calım söz veriyorum. Bu $ÖZÜlnD 
��::::uı11U:;�I!�ın'::�;: de tutacaiım." 
emekçi halkın bu IDkplnini ye-
ri,.. 6etinnl: Iddü:ılarıylo CHP hii- Ecevit. 14 Mayu 1 977: 

Ecevit, 27 Moyu 1 977: 

"Ilk iıimii, okullarda çocuk· 

laraı, gençlerin, öğretmenlerin 

MHP' Nı· w GeçöRimiz Salı abah! Bura 
cezaevindeki f",iat tutuklular 
bir ,yaklanma lezphladılu. Ce· 

vrft AL To1 O··lftGU·· T ==;n
�u!::ıd�

ö
:: 

k
b� , � nI'1. • J n kez, cezaevlerindeki faşist terö-

_ rün MHP'yle il.i.şkiliçok daha a-

SEMA Si A CIGA �=�';'-:=ı::�'!: 
i i =ya mill��':n:'�,= CIIU1UOıft riilmelerini istedil�. Fapt tu· 

ın� , .  n tuklular, dıprda oldulu llibi 
, "Içerde de" MHP tofIeıinin hı· 

• Oçer kişilik faşist hücrelere. MIT 
kaynaklı istihbaratlara dayanarak hed�f 
gösteriliyar 

Faşistler kuyumcu 
soygununda da 

eter kullanmışlardı 
21 Nisan tarihli petdcr 

Tüıt.e,'in bir açıklamaana yts 
VeriYOrlardL Eli bnh Batbuğ 
ttsör olayları ile ilitkileri ol
madlllnl 6nc lÜ.rÜyor ve ,unla
n I6ylüyordu: "lddiaıanru i ... 
pat cdc:mıczltsıc alça.lı.tırlar." 

Aynı tarihli putdtsde 
Çcmbtslitq'ta bir kuyumcu 
diikb.nmın .ila1ııIı kifiJuce so
yu.lduğu, içtsde bulunan kiJi
Leri etcrlc: ayatmaya çabtan 
.oypnaaJ.ann kaıadan değeri 
iki milyon Iin.,.. bulan altmı 
çaldddarı haberi yts abyordu. 

SoYJUnaalana MHP oto",
nu kullaDdlkbn ve amaçlan
nm ''MHP'yi güçlmdilmek" 
ve tutukkt bulunan lafı.dere 
yardım etmek oklup ortaya 
ç .... 

SOYlUnun yapıldıiı &6n 
f.atin baan bu olaydan tck bir 
at .. 1a IÖ& dıu.iyordu. Aynı 
1ıcaizU.k IO)'IUDCUlar ve MHP 
yabyı de vtsdijinde de .ardli
riikeekti. 

Ama MHP Genel Sekreter 
yard.ocııı bu lıcııizJiji boul.u 
ve yaptıjı ıı...a açlkbmada 
IOYJUnc:la btllanıb.n MHP oto
.unun çalınıru, olduğwıu .ay. 
Icdi. Olooun "çalınm"," olm .. 
ımm ,imdiye kadar �m &iz
lcnmi, oldulu, iJ&iIi ytslcre 
nedeu luber verilmediil Oku
yan'm o telaf içinde yaıutla
m.adıiı .orular. 

Fqi.at alcbn "fe ciııayetlerin 
failleri olarak hereiiD yeni birer 
MHP'linin ya da yan kurulu,u 
i.iyainiu yakalanma_, r."bt par
öniıı yeraltı örptlenme&i femaa
nın. da açı4a çıkmaanı aaılad •. 
Şu ana kadar belirlenen bilgiler 
MHP'nin ve yan kurulUflaruun 
yasa dışı eylemlerini tıüıdüm1e 
biçimine ilitkin önemli ipuçları 
_dı' 

Fqiat partinin yer altı örlÜt
leıımeiııe ilişkin bi1ııi1erlıı kamu' 
oyu önünde açıla çıkmaR, MHP 
yetldWerini IUÇlarm.ı örtbas et
mek için yolun bir çabaya yö
neltti. MHP yetldlileri, parti üye· 
Lerinin faaliyetlerinin ıorumlulu· 
lundan kurtulmak için gülÜDÇ 
açıklamalarda bu1uıım.aya bqla· 
dılar. Bir db.i cinayet ve katlla
mm -maı olarak aranan OenliJ; 
Ayhan'm HerlÜn ıueteıli t;ua
fıııdan akıl butuo Ilan ednmeolıı· 
den .,nra, MHP ,. OGD üyeleri
ni cinayet araçlarıyla lÖateren 
fotojlnıflar için d. bir dizi blka· 
ye uydunılmaya batiandı. MHP 
Istanbul n Gençlik Kolu s..kaııı 
Kazım Ayaydııı, Prof.Karafaki· 
oIlu'nun öldiiriilme&iyle Uııi1I 
olarak aıaıı.aıı üç Idtlyle birlikte 
salı aünU diizenlodlll bıuııı top' 
1antılUıda. bu fotojlraflaruı "pl· 
yet fototraflanna" ait oldulu 
ya.laruıu ... vurdu. 

TtlRKEŞ'LE GöKÇEK'E 
SORDUNUZ MU? 

mayelini bekliyorlardı. 
MHP lat.uıbul tt Gençlik Ko

lu Bqkaıu '= Salı ııiiDJ<Ü bum 
toplantılUıda y'pbjlı açıklama· 
lar, MHP'nin yeraltı.örgütlenme 
,em .. yla ilcili iI&inç özellikler 
de ta,ıyorelu. Ayaydm, konu,
m.uuwı bir bölümünde, ele ıeçi
dı... lotoınıflarla ilııill _ 
fÖyle dedi: "Dünyada 12 kiflden 
mUteoeJddJ bır hücre ömeli iÖi
terilebllir mi?" 

�tlCRE ELEMAN SA YlBI 
tlÇ'E INDIRILDI 

Ayaydın bu &özleriyle u1m
da mabadı a,ıyor, later iatemez, 
MHP'nin uzun süredir, kalabalık 
ayıda hücrelerle örıiitlenmeyl 
bıraktıl'ını dile a:etinnit oluyor
du. MHP'nin, "oba" adı wrilc 
hücreler biçimindaki örtüt1anme
"ni ııelişlinııeye özellikle MC Ik· 
tidan döneminde hız Teniili bil
diriliyor. Bu hücrelerin en küçük 
o1am, o dönemde en az be, �i
den olUfuyordu. MHP, "Obalar" 
blç1mlııdeki' yeratı. örııiitleıım.· 
linde, MC döneminde özellikle 
de1'let. kurulu,Lanna yerlefördi-

Ecevit, I HDZirtJn 1 977: 
"CHP'nin klncaAı düzende, 

geri kalmıı bölaeler ve yöre hal· 
kı, aAa sultasından da, nıist b ... 
kılardan da, yoksullukun da 
kurtarılacaktu.1t 

Ri ya da yarattıilı kadrolara da· 
yaııırıaya b .. ladı. 

Oyeı.aıılrı adece birbirlerini 
tanıdıkları, fakat emirleri wrea. 
ü.ıtlerini bilmeciilderi "obalar", 
ratlat literatürdeld deyimiyle, 
üyelerine bir ''bealik duy(Ul'U" 
-alıyordu. Bu duyl", yenlı. 
hüaelerinin hareket yetenetmi 
artırıyordu. Ancak MHPum ik
tidarda oldul'u dönemde laali
yetleri mıırlı olan bu bücrelcde 
zamarıia bir "tatmlrıoisllk" ,öriil· 
meye batJ,adı. '-ı'atın..iD8z" hüc
reler CHP ü:ödarm.ın Ilk ay1um
da oldukça "bafU1llz wl ba,ı
bo," eylemle de yaptılar. Bu ey
lemler. aı çok vmilen örnek, 
Adaıııı'duı Ankara'ya ,el ... bir 
arabada yapılan bir aruna ıonu
cunda 4 fatı.t hücre üyuinin 
portakal .... dıldarııı. oakiarımış 
otomatık ııiiaiıiaria yakalanma. 
IIydı. Bu dört ki,inin "oba baOl" 
olarak bl1lrıen .. TR T'de çalı_ 
HaneLi adlı ra,ist de daha .,rıra 
Adana'da ele geçhilınitti.. Bütün 
bu olaylarm, MHP·ııirı. yoralı. 
örgütlenmelinin temelini oluttu
ran " oba"1ardaki hücre elemanı 
_yıanı üçe indimteliyle eoDUÇ· 
landıIı belirtiliyor. SOD aylarda 
birçok IIldın wl cinayeti itleyen 
fat1atlerin hemerı tümünün ' 'üçs
)d,Ulk a:ruplardan" olu,maa, bu· 
bııaııerl dolru1uyor. 

Mn KAYNAKLI 
ISTIHBARAT 

"Aba bqlan" fqiat hücreye 
yukardaıı ...u.. emirleri ileti· 
yor. Bu arada fatiat hücrelerin 

TOPLAMA Çı KARMA MI, 
MHP PROPAGANDASı Mil 

• ., Mayıs olaylarında suçllslll 
yakalarwılar var. Sular idaresi bl· 
nasından halk .. 1k.1ne yayım 
ateıl açanları TOrk polisi suçllslll 
yakaladı. Ama bu.... kadar 
mahkeme huzıwuna çıkarılmadl. 
SWeyman Demirel herfıalde bu
nun nedenini biliyordur. Suçlls
tO yakalananlar., neden adaletin 
karıısına çıkardmadıklar.,,,, he· 
sabını biz soncağıı." 

• 

eyleml_ bedel ,öatoriiaı 
Idtlierln .çlmlrıde, MHP'ııIrı 
ıktıdu döneminde ola .çlrlp 
dooyaladıllı Mn uti.lerindm 
yararIamldJQ:ı belirWiyor. F.· 
,.t partinin yeraltı ÖlJÜ.tlenme
",yı. Mn'ton ola .çirilen ... 
,hı. araandald llitkiyl belirl .. 
mek ım.e 'u ömek iiMrlDd. 
özellikle duruluycw: 

MC iklldanıım .,n aiiIıIerin· 
de bir _toaırı bir foto muha· 
biri Koçlöreıı'deld evine pı •. 
k... fqiot çetelor tanfıııdarı ya· 
kalandı w iilah zoruyla &tali bir 
yere ııötüriildü. Bun.a duwulan 
nıflarla ve rafian dooyalarla do· 
lu bir mahsendi. Bu do.,..ıar 
arumdan foto muhabirinin admJ 
tat.,... fqilt çete tarafıııdan a· 
çıldı. Doıyaduı teCereıi okundu. 
Bunun üzerine fat1at çeteler mu· 
halıire !Öyle dedi, "Sen CHP'U 
lmLpin, komüni. olmadllma 
,ü.ıaet." Muhabir birkaç kes to· 
katlandıktan ıoıın. b_ddı. 

Fapt parllııin yeratı. öqıüt· 
lonmeııirıl açıjfa çıltaraıı daha 
pekçok bllalııin bülriimetın elin· 
de bulurımaa ııerektilirıe kutku 
fok. Bu blıauerlıı arı çıplalr. bir 
ıöde bile deRorlcdirllmoai, fa· 
tiat parti lıakkıııda ya.aa1 ko .... · 
tumwım bir an ÖDCe açıı.ma.m 
ııorektiroc:ek nlta1llttodlr. HiIkii· 
mete dÜfID, MHP'nin mahkum 
edUmoai lçlıı M pbl mllınklor· 
duı bo..... d_k aramak d0-
RU, apaçık oriada olan kıuutlor
la ,""kc ltlernIad bet1a
... ratlat parilyl ldtlelairı ..... 
de w oaiaria elele mahkum et· 
m_dlr. 

Bahçdicv," katliamlDda 
btkdilcnleri.a eterlc bayılt� 
daklan lôx6Dıi1Dde wbılura 
hIWlmet ç�lcrinc bir bqka 
lörnID ek �,lilü (libya çw. 
yor. O da, 'atllt ..ıd.pnlara 
bu dir yöntemlerin k.iıDlcr ta
rahnda.a ve ntsede 6iutilmlt 
Oldufua.WI ortaya çalr..anlm .... 

Bu arada CanıPz Ayhan'a ya
taklık yaptıllı ıçın aranan Gazi· 
antep OGD B .. kanı Mlcu Abu,· 
oIlu'Dun Tüıke, wl MHP'U elki 
Sattık Bakanı Cen,lZ Gökçek'le 
birlikte çektlrdl#1 fotollrafl<ı ba· 
anda yer aldL Abu,oılu'Du ara
dıklarını .öyleyen Emniyet ıet
ldllIeıine IOl1JlAk ı.ekiyor: 
"TUdt.,'e wl Gökçek'e .ordunUZ 
mu?" önUm.Uzdeki g\inlerde T\iı
ke.'. de bır ziyuete lıuırlaııclıQı 
lÖylenen nqbakan, bu "öriflDe
ıılııde, acaba keçak f'tlat ketll 'LO 
oaIdırpııbıuı adreel.rinl d • ., ... 
cak. nu? Yoka Bafbul'un bu 
keW .a aa1dırpıılara yataklılı: •• 
den MHP'1lDe yeni bir ''ınıflU
luk" ödülü mU .. recek? 

Ilkokul ölrencilerine yardımcı derı aracı olarak hazırlanan dergilerin kimileri için büyu'k bir kdr kap.ı o" 
du'u biliniyordu. ö'rencı'lere ,erektılinde zorla do aatın aldırılan bu dergilerin başka amaçlaro do al.t 
edildi'i görüliiyor. i. öZOt: UZ 'un "Onite Bilg;'i" adlı dergisi işin nerelere uardl#ulI göstermelt için yeterli 
bir Örnek. Dergide faşili propoganda için "ince" yöntemler kullanılıyor. Çıkarlma işlemini ö'retrrwlt 
için kullanılan bayrak deıenfen'nde körpecik beyinlerı: faşizmin Jtmbolii de aşllanmalt iiieniyor. 
Derginin başka loyfalorUlda yer olon bayroltlarırı ayyıldlZh olmaıı bu şoyfodo yapılanın bilinçli bir çcıbo 
oldulu konutunda, kuşku bırakmıyor. lIrerıç bir çaba! Faşizmin elinin nerelere Irodar uzand"", ,ör
mek iat�meyenler ibrd aürnlar. 
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,"'. � HOKOMET i == i MHP'NiN 
DOSYASI KAPATıLMASı TALEBiNi 
!:,��ri'::h���: ÖRTBAS ETMEYE CALISIYOR tb".ı:uu, Sifkca Can. E- • • 
minaoü, Sultanahmet YC 
Vda Lilcsi ik Kachköy 
tco binlı.na yapılan sa
bot.ajJan 000 eski 2. 8:&1-
iwu Ibn.him Ya)çDtcr"uı 
planlayank uyplama". 
koyduıUnu .öyledi. Siyasi 
potis, Ali Otuzhan Ccnıiı.' 
in yapıllı açıklamaların ha· 
11 belge ve buJgu.Iada ketin· 
Iqtiğini açıkhdı. Bu arada 
elindeki çantada tahrip gü-
cü )'Übek Amc.rikan yapısı 
bir bomba ik öldilriilecclr. 
kişilerin listesi bulunan Ali 
Oğuzban Cengiı'in çqitli 
cinayet, bO[Q�:una ft si
lahlı saldın olaylarına da 
brI.JtJil D.ptandL 

Kaym'd.c kale bW'çb
nna kımı.ıZl ve tck yddalı 
bayrak unıair. i,ı«:ycn bir 
kiııi yaltalandL Saralı. lar
guıunda lUnJ bayrağı 
8oo'den aldığmı, asmak 
için kıendisine: para verildi
ğini itiraf etti. 

21 Ekim: istanbul 
8cyko:z'da iki kiJiyi yara
layan üç kiJi, olayda IWI
landıkları .üahlan MHP 
Geıçlik Kol:uı ve MHP lı
çe Batlı.aıılanndan aldı.kla
tıN iÖylcd.ilu. 

Maltepc'de bir kişinin 
öldürülmesi olayı ile ilgili 
olarak yakalanan üç OGO 
üyesi, silahları Pendik OGO 
8afkanından aldıkJarllU 
wylcdilcr. DGO io.k.allndc 
yapılan .amada bir taban
ca, yedi mcnni, çqitti boy
larda fiti) ve iki adet kapiiii 
ek ge çiri1 di. 

22 Ekim: Gaziantep 
OGO Başu .. Micu Abu,
oğlu'Dun, bir IÜU ÖDee 
Twiın-SanyC% OtobülÜn
den üç öğreneiyi lilah zo
ruyb kaçrrnlk ve Iw"una 
dizmek ıuçlanndan uan
dığı biJdirikli. 

Polisin btanbul Haxne
dar'da bir eve yaptığı bu
itmd.a &..,ilt bir bücn orta
ya ÇtbnldL Evde f�istJcn 
ait kimlik brt.lan, b.ınka 
cüzdanlan, tabanca ve CI� 
rinde ıilah.la çeltikni, �()OO 
toğraftar bulundu. Evi kiı,,
byan Hamit Kanltaya'nı.ı 
C'Vİnde buluI'Qo bir (0(08 
ralda gMlen OCo eski 
Bqkaru Musta& Vertaya 
gözahım alındı. 

24 Ekim: ''MHP'yi 
güçlendinnek. ve tutuklu 
" illkiicü'lcre yudu:nctmck" 
amacıyla �UtP Istanbul 
Gençlik Kolanna ait o(()oo 
mobil ile bir Iwyumcuyu 
lO)'lIn S ki,i i milyon 200 
bin lira ckj:erinde a1bn ve 
iki tabanca ile yaltaJanclL 

26 Ekim: Çe,ltU aıç
lanbn öfWii ara.n:ın çok iii
yda f",iltin Ahnanya'dan 
IlğUlma hak.lu istediği açık
....... 

btanbul 'da , ",ldınlarda 
kullanılan Ioilahlan MHP 
yöneticilerinden aldıklannı 
löyleyen 7 la,ii( yaltalan
d. 

Çorum'da, bir Merc� 
des'te jand:uma tarafmdan 
yapılan anmada MHP Iı LU
(jp Ilçe ii. 8qltam Ahmet 
Temiz'c ait oklu� anlatı· 
lan bir toma içindc, 2 u· 
banca, bir av tüfcği, 1394 
mcrmi, S dinarnit �kumu 
ye iki kaptiii ilc '"'faıvı Tür
kü Konuun" yazı. ve 
"Bozkun" amblc.m1i anah· 
tarlıklar de geçiriLdi. 

GENÇ ÖNCO Genel Başkam 
Hükümet MHP ve oeo soruşturmasma sünger çekme çabasıOda 

"7 Yii t  yoldaşımııın faşist k.aôllerce kat
ledilmesi üzerine Genel Merkeıimlzce yurt 

çapında dağıtılmak üzere yayınladığımız bil
diri sonucunda Şubelerimlz ye Genel Merke
zima hakkında soruşturma açıldı. Araların
da Afyoo, Amasya, Muğla, Diy.rbakl' ve 
Zonguldak'ın bulunduğu birçok şubemiz 
polislerce basıldı, da'Aıtllmamış bildirilere 
el konuldu. faşist katillere karşı nefreti dile 
getiren bilorinin dağıtımının engellenmesi 
için yapılan girşimierin ötesinde, demokrasi 
güçlerince üzerinde durulması gereken asıl 
konu Ankara Savcılığmın açtığı soruştur
manın gerekçesidir. 

"Büdiride 7 yiğit yoldaşımızın MHP Ge
nel Merkezi'nin bulunduğu ve faşistferin 
yoğun olarak örgütıÜ oldukları yerde katie
dilmiş olmalarının bir tesadüf olmadığı, OIke
mizde meydana gelen terör Oıaylarının he
men tamamının ardında eli bulunan MHP ve 
OGo'nin kapatılması için beklenmemesi ge. 
rektiği vurgulanmışttr. Savcılık ise bu ibare
leri bir parti aleyhinde çalışmak olarak de
ğerlendirmiş ve bunun da dernekler ya.sasma 
.ykırı olduğunu 11 ... 1 sürmUşdlr_ 

"Bildiride yer alan ibarelerin kanıtı bır
çok ölcIJnne ve bombalama ofayının failleri 
oIank MHP üyelerinin yakalanmış olmasıdır. 
Ifade edilen şey somut bir gorçeklle dayan
maktadır. Durum böyle Iken bir parti aley
hile çalışmak iddiasıyla s<ortış1ıırma açmak 
dikkat çekici bır gelişme olarak değerlendi
rilmelidir. 

"Üstelik derneğimiz Genel Merkez yöne
ticileri hakkında açılan soruşturmanın, hü
kümetin MHP ve OGD ile Ilgili savcılık so
ruşturmasının Uzerine s[lnger çekmeye çalış
tığı bir döneme rastgelmesi bir tesadüf oIa
I'3.k görülemez. 

"Iktidarın bu tutumu faşist terör ve cina
yet yuvalarona MHP ve üro ve diğer faşist 
örgütlere karşı bir geri adımının ifadesidir. 

"faşist katillerin yakalanmasını ve faşist 
örgütferin kapatılmasını isteyen ör�ler hak
kında değil, MHP-ÜGD ve diğer faşist örgüt
ler hakkında soruşturma açılmalı \fe bu ör
gütler kapatolmalıdır. 

..."11l" "Demokntik güç ve örgütleri bu somut 
girişim konusunda seslerini yükseltnıeye ça
ğırıyoruz." 

MHP 'nin 
kavatılmasını 

isteyen 
GENç ONCa 

için soruşturma 
açıldı 

GEN� öNC(J 
GYK (JYEst 

SALMAN 
BONOl'ON 

TUTUKlUGU 
SORÜYOR 

22 Eylül'ek Mcva,'ın PGZClTCI' 
Imda maoeularca .iltıhltı yaraltı
nan, GENÇ ONCV GYK Uyui 
Salmon Büniil ue yine Genç Oneü 
üyui Okkeş Sayılır, tedavi .onra
ii ha.tarıeden çıkarken jandar
maltırca gÖZ41trna alınmıtıardı. 

Saııcı tarafından maocu ıal
dırganlarm IJerdili ifadekr yeter 
ıayıltırok tutuklanon iki GENÇ 
ONCV üye.i 22 Ekim 'ek çıkarıl
dıkları mahkemede "tanıklırın 
gelmemni gerekçuiyk tutuklu
luk halkrinin .iirmni" gbi ycua
Jcıro aykırı bir uygultınuıyla karşı
/a'hnld ..... 

Salcbran lJe arkaımdon "evi
mizi boıtıkır, bizi döudiikr" bi
çim�de ifa�yk Biiniil lJe Sayı· 
ı,,'ın tutuklanmoanı IDIlayan 
nuıocular, ilçede bu tür bir oloy
don ''politik '' yorar wnan CHP 
yanlıları ue yw bir alevi-.Unn; 
çatışmaıı için hazır bcltkyen 
mülki lle aıke,; YÖMtieilD-, Uri 
'MYal.t Wel'inde oynanan oyu
nun .iirdiiriilmuinek birlıeftiler 
ile M oluna oltun hükiim ,;yme
lcri için çall,Ir oldular. 

Ancak tüm bu çabaldr bOfO 
çlbcokhr. Yoıol hakleruun ıai
Ionmoaı için tüm ifkmlm GENÇ 
ONCO _{ında" /l<rç.�lefliri
len Büniil lle Sayılır, bilinuel lOl
yalizm�n kaynaklantın do''1I 
tauırlan, inançları w .abırlor'Yla 
bUtün oyunları teker teker boza· 
edlerdır. 

MHP'YE KANAT GERMEK DEMOKRASI 
SUÇUDUR 

7 Türkiye Işçi Partisi üyesinin faşistleree katledilmesi üzerine 
GENÇ öNCü Derneğince yayınlanan bildiri hakkında, bir parti 
aleyhine faaliyette bulunduğu gerekçesiyle Ankara Savcılığı'nca 
soruşturma açıldı. Bu da yetmiyormuşcasına birçok Genç Öncü 
Şubesi polisçe basıldı. Dağıtılmamış bildirilere el kondu. 

MHP, OGD, ooO'nin kapatılması. bütün, demokratik kamu
oyunun, kendisine demokratim diyen herkesin ortak isteğidir. 
MHP. amacı kitleleri susıurrıııyı sindirmeyi ve kısıtlı da olsa var 
olan demokratik ortamı ortadan kaldırmayı hedef alan faşist te
rörün kaynağındaki örgütlerin başındadır. Demokrasiden yana 
olan herkesin buna karşı çıkması ve MHP'nin kapatılmasını talep 
etmesi vazgeçilmez bir demokratlık görevidir. 

Faşist terörün perde arkasındaki odaklarının, MHP, üGO, 
000 Olduğu ise, bizzat Başbakan Bülent Ecevit'çe belirtildi. 
Gazetelerde öldürme olaylarının yakalanan suçlularının ifadeleri 
yayınlandı. Bu ifadelerde olaylarla bu partinin ve yanda.şı der
neklerin ilgisi açıkça ortaya çıktı. BütUn bu nesnel veriler karşı
sında. "demokratik rejimi korumak ve kollamakla" görevli sav. 
"ların bu faşist odakları kapatmak girişiminde bulunmak yeri-

ne; demokrasiyi savunanları, faşist cinayet odaklarının kapatıl
masını istedikleri için, susturmaya, örgütlerini kapatmaya kal
kışmaları, faşizme prim vermek, faşist örgütlere hnat germek 
demektir. 

faşizme tepki göstermeyi yasaklamaya yönelik böyle bir so. 

ruşturnıa faşist terör ve tırmanışı onaylanıaktan başka bir ın
lam taşımaz. Somut bir olguyu, bir partinin faşist terörle olan 

saptanmış ilişkisini kamuoyuna duyunnayı; soyut bir " parti kö
tüleme" iddiası içine sığdırarak demokratik güçleri susturmıya 

çalışmak, demokrasiyi savunanlan arkadan ha.nçerlemekten 
başka birşey değildir. 

HUkümet ve tUm sorumlulardan böylesi soruşturmalardan 
derhal ve gelecekte de kesinlikle vazgeçerek, demokrasi düşma
nı oldukları açıkça ortaya çıkan, insanlık dışı cinayetlerin plan. 
larının yapıldığı belirlenen, MHP, OGo ve OOo'yi ki.parmak 
için ciddi girişimlerde bulunmalarını talep ediyoruz. 

VQRQVQŞ 
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---iTAL YA 'DA NEO-FAŞ' 

l'iiniyÜf bu Io)'WI)'Ja birlikte yeni bir 
yazı milinı balll)'or: ''Dünyada neo-fa
,um Dol)'CA. .. Bu dizinin Qk YOZJlI ola
IÜ elinizdeltl myıda, uluılaran:m bir 01· 
gu olan !bFmin ük ka biçimlendili 
'4nGVolrını" ltıdyo 'cüıki bugünkü �o·(a· 
,iıt hareket konu olarak alvu)'o� • 

FOfimı lle (a,ilt 1uırebt, geçmişte 
oldulu gibi giiniimüzde de. ortaya çıkh
'I bütün ülkelerde orIDk özellikler gmlZ
riyor. Fa,;.t hareketin iktidara ylik_l· 
mek v. demokrcui güçlerini .indirmek 
iiı:cre beninuedili .tra� ve taktikkr, 
bütün ülkelerde ortak temenere dayımı
yar. Bu ortaklık, .oeket (aş;'t htluketin 
mııfatıl _metillin ortaklığ'ındon deliL. 
aynı zamanda. fo,"t hDrekdin uluılara' 
rıza. düzeycü empnyalizmin aynı DI geri· 
ci lle en lOldırgem çeıntleri Imvfrndarı 
koordine edilmeıinden kaynakkınıyor. 
FaPıt htu-eketin, aynı tehdit altındaki 
dile,. {ilkelerde aldı" biçimı.rin tanllt-
1n(U'ı. iilJremizdeki (a,ut tehdidi" de göz
,., önünde .amutlanma.ıırıa katkıdtı bu
lunacaktır. 

Yan diziline baflarlun ''neo-toPr 
min " ba.rı temel özeaiklerinı dikkın 
çdm.kte yarar uardır. "Neo-fo'Um " 
ckyim' fo,.t hareketin. ilk ku ortaya 
ç"hI' iilJeelerd. uildikten .onra, 1 960' 
li yılltınüın batlayanık olcblı biçimi ni
telemek için kullanılıyor. Neo-fa,izmin 
de .ın."" özü, ıeçmit�ki fofia:m{e apo
hp aynıdır. Tekelci .rmayenin en ıeri
d, en emperyoliıt en şoven un.ıurlannın 
açık terliriıt diktatörWlü. Bununla bb-
likte giiniimiiıiin fo,yt hareketleri, çal
da, dünyanın yeni koşullarından kay
ndlanan baz, yeni özeUikler de baruı
dıroor. 

Bu özeUikInden birincU� giiniimi«de 
fa,yt hareketin. Ikinci Dünya SOOOf' ön' 
ceı;"in terfine, diinya ıo�elizminin .ü
Tekli tariMel toarTu.ıu/ koşullarında bi
çimlenmaidir./ lkinci olarak günümüz
de fe,;.t hareket, yine ikinci .nıaş önce
ıinin �,.ine, kar,.-dwrimci giiçluin bi
rinci ıoldm cın:ıcı konumı.aıdo delil, ço
lunluJıla politik yedek giieü durumunda
dr. 

Bunlar yanında neo-fa,;.t hareketle
rin temel özeUikluiruhn biri, bu Mn
Iretlerin emperyalilt: merkezlerin ifbi� 
likçU.i kcın:ıkterinin öuUiJıle ön plano 
çıkm" olmMıdır. Bu durum. faıume 
kar,. mücadelenin onti-emperyaliıt y� 
nünü tk dolal oIamk ön plaM çıkar
maktadır. Fa,iıt hareketlerin fo,iıt de
"""oJly. g.çm/floklmun çok daha {az· 
la _rYkıinim duymaları" kcrıdilerini 
burjuve rrJimlne kar,ı bırer muMı.fd 
har,k.ti olcıruk lIÖ.tenne çabalar. do, 
Mo-feFrnln özellikleri Ql'tUJIIdadrr. 

N.o-laprnin ba,/lCe cnellilrlerintkn 
bl'; de, ,.çmlfloldndenlçok daha {o%1a, 
bıojuva do"101 "Yııııının ""'''''daki mlh· 
mlaro dayanm", ve onlardan güt; alnuJ
ııdır. D.vlet-tekelci kapitıJlizminin ge
IlfmC!.l� fotht tehlik.nln bw;uva devı.t 
ayııh içinden kaYMklanmomıuı çok do· 
ho ewe,.,1 bır özellik htJline getirmlftir. 
MilitarUmden glJç alma, ordunun en 
yGhck "'bakolarO'la kaynaıma da, MO
{arızmin öMmll 1lı:,lIiklcrlnd.n biridir. 
Bu öz.lliklerl, giinlimÜiıd., fa,umin iletidara ylDrulmc blçlmlcri ....... do do, 
yuJuırdon, darbeler yoluyla ilclidara ylik· 
.. Im. Wç/m14rlni Ö,.. Çıkormlfhr. 

OrlDk ö .. Uikl.rl ". OL ...... aUun, hiç 
ku,kwU%, fa,L.t horeket giinlimüıde de 
h.r UDc.de .omut ko,Uılma göre çok çe
,ICII biçimler kazanmaktadır. Falıot 
Mo-fatUmin ruren.ıel öullilılerln/n to
"Ulmaanın, OM kar,. mUcolÜled.e belir
leyici bir iS".m Iıı,'dılrna do aynı iSlçU
de ku,ku yoktur. 

GERGiNli 

FAŞIST HAREKET ıTAlYA'DA DA· 
HA 1944'DE HORTLADI. 1 944'ON 
"MussoLiN I EYLEM BIRLIKLERI" 
NIN LIDERLERINDEN GIORGIO AL· 
MIRANTE DAHA SONRA ıTALYAN 
SOSYAl HAREKETI 'NIN BAŞıNA 
GEÇTI. BUGONKO ıTALYAN NEO· 
FAŞIST HAREKETININ STRATEJ ISI, 
GERGINLI�IN ARTIRILMASINA VE 
TERÖRIZME DAYANıYOR. BU, 
GERGINLIKTEN MEDET UMAN 
HRISTIYAN DEMOKRATLAR TA
RAFINDAN DA DESTEKLEN IYOR. 
CIA, DıNA VE SAVAK MSI'NIN 
FAALIYETLERINDE BELIRLEYICI 
''ROL'' OYNUYOR. 

ıtalya'da 1945·de kurulan anayasol 
düzen, yasal planda faşizme kapalı ola
rak kuruldu. Bu Anayasa'nın 12'nci 
maddesinde şöyle deniyordu: ttDa�lblan 
faşist partinin hangi biçimde olursa ol
sun, yeniden örgütlenmesi yasaklanmış
tır" . Buna karşın, yasal düzenlemeler 
İtalya'daki faşist örgütlerin önüne geçe
mediler. 

YIL 1944: 
ıTALYA'DA FAŞIZM HORTLUYOR 

1944 yazından başlayarak İtalya'da 
faşist gruplar örgütlenmeye başladı. Bu 
örgüUerin içinde en etkin olanlar Mus
solini Eylem Birlikleri ve Devrimci Ey
lem Timleri 'ydi. Devrimci Eylem Timle
ri radyo istasyon1anna düzenledikleri 
baskınlarda faşist marşlar söylüyor, Di· 
reniş kahramanlarııun mezarlarına karşı 
saldınlar düzenliyor ve ilericilere tehdit 
mektuplan gönderiyortardı. Bu örgütün 
yöneticileri arasında daha sonraki yıUar· 
da da adlanndan söz ettirecek olan Pino 
Romualdi (Mussolini'nin öz oR"lu oldu
Runu Ileri 9.iıüyordu), Giorgio Almiran· 
te (ıtalya'daki en güçlü neo·faşist örgüt 
olan ıtalyan Sosyal Hareketi'nin Lideri) 
ve faşist: "düşü1liir." JuHus Evole bulunu
yordu. İtalyan Sosyal Hareketi'nin 1946 
yılında kurulmasıııa karşın Devrimci Ey· 
lem Timleri 1951 yılına dek terörist ey
lemlerini sürdÜldüler. 

Demokrasiye karşı ilk gösteri 1945' 
de Roma'da toplumun lümpen kesImle
rini kazanmaya çalışan "Sıradan Adam" 
grubu tarafından gerçekleştirildi.Yoksul 
halk kitlelerinin ezJlmişUl:ini .. ömüren 
bu grup Kurucu Meclis'e 30 temsilci ile 
katılmayı başardı. Fakat, "Sıradancıla· 
rın" bu başansı uzun sünnedi. 1948'de, 
bir dizi iç çekişme ve bölinme sonunda 
bu örgüt tamamen daRıldl. 

BugUn ıtalya'da adından en çok söz
edilen neo-faşist örgüt olan ıtalyan Sos
yal Hareketi 1946'da, MUS8olini'nin sa· 
dık adamlarından Faşist Parti Roma ve 
çevresi Başkan Yardımcısı olan Arturo 
Michelini'nin evinde yapılan bir toplan· 
tıda alınan kararla kuruldu. Parti, "1919' 

IlDiya 'da ".0·,.,101 hareketin .. ldın<ına karfl Iok giiwnce: I,çl -ı(ının ôııdi1iililn
d. emekçi kitlelerin birl.i 

lann devrimci(!) faşizmini temel olarak" 
aldlRınl açıkça belirtiyordu. Parti tüzü· 
R"ünün birinci maddesinde şöyle deniyor
du: "ıtalyan Soıyal Hareketi etik bir ya
fom anlayışından eıinlenmiş, /talyan 
halkının onur ve çıkarlarını savunmayı 
amaçlayan ve so.yal d�ünceyi kesintisiz 
bir tarihsel süreklilik içinde uygulamayı 
ilke edinmiş politik bir örgütlür". Neo
faşist partinin kuruluşundan kısa bir sü
re sonra Mussolini çevresinin ünlü adları, 
İtalyan Hıristiyan Demokrasi liderlerinin 
birbiri ardına çıkardıRı anar sonucu ha
rekete katıldılar. Bunların arasıoda, adla
rından ileride de söz ettirecek olan, 
Direniş hareketine kablan çok sayıda 
yurtseverin katili olduRu için 1946'da 
ölüme mahkup edilip 1949'da serbest 
bırakılan, " Kara Prens" takma adıyla 
ünlü Junio Borghese önemli bir yer tu
tar. ıtalyan Sosyal Hareketi (MSı) 
1947'de yapılan seçimlerde başarı 
sayılabilecek sonuçlar elde etti. Ancak 
1948 yılında gelen başansızlıklardan 
sonra ilk genel sekreter Giorgio Almi
rante'nin yerine eski PTT Müsteşarı Mar· 
sanich seçildi. Bundan birkaç ay sonra 
neo-faşist partinin günlük yayın organı 
Secolo d'ltalia (ıtalyan Yüzy�ı) yayın 
yaşamına ba�hyordu. 

ıtalyan tekelci burjuvazisinin bazı ke
simleri neo·ra�ist hareketi parasal açıdan 
desteklemekten çekinmiyordu. Patron
lar. Işçi sınıfının o sırada yükselmekte 
olan eylem ve taleplerine karŞı en etkili 
panzehir olarak neo-faşlst hareketi göıü
yorlardı. Hıristiyan Demokrat Parti'nin 
saR kanadı Ile çelişki içinde olan bazı 
yüksek düzeydeki Vatikan yetkilileri de 
ülkede anti·komünist bır vurucu gücün 
gelişimini büyük bır memnunlukla karŞı
Iıyorlardı. Hıristiyan Demokrat Partisi 
ise "ülkedeki kı:-ıl tehlikeye karşı" ulu
sun tüm saRlıkh güçlerini görev başına 
çaRınyordu! 

19S4'de yapılan Kongre'de MSı Ge
nel SekreterUl:lne, Almirante önderli
Rindeki keskin grubun kısa sürede "mu· 
haliebi çocuRu" olarak adlandırmaktan 
çekinmediRI Mlchellnl seçildi. Bu seçim
den sonra, MSI'd� çatlamalar göıülmeye 
başlandı. Bunlar Içinde en önemlisi Pino 
RautJ'nln başında buiunduRu "Online 
Nuovo" (Yenı Düzen) adlı cinayet örgü. 

tünUn kuruluşuna yol açarudır. 

NEO·FAŞISTLERE VERILEN 
CENOVA DERSI 

1960 yılında neo-faşist1er Hıristiyan 
Demokratların önderiiRinde kurulu. 
merkez-saR" hükümete saRladaklan kü. 
çümsenemeyecek destekten dolayı kc.· 
lisyon ortaklıc.ına çok yaklaştılar. Bu 
başarırun sarhOşluğUna kapılan MSı, 
Parti Kongresi'ni ıtalya'da anti-faşist ge
lene�in kalelerinden biri olarak bilinen 
Cenova kentinde düzenlemeye kalkıştı. 
üstelik, Kongre'de Divan Başkanlılma 
eski faşist Cenova Valisi'n! getinne CÜle. 
tini gösterdi. Faşist Vali savaş sırasında 
işledic.i cinayetlerden ötürii ölüme mah· 
kum edilmiş, ancak sonradan aftan ya. 
rartanarak serbest kalmıştı. Cenova hal. 
kının haklı ve etkili tepkisini hükümet 
silah zoruyla basbnh. Olaylarda 12 ileri. 
ci öldü, aynca yüzlerce kişi yaralandı. 
Sonuçta neo-faşist destelindeki hükü
met istifa ebnek zorunda kalarak yerini 
merkez-sol bir koalisyona bıraktı. 

Neo·faşisller, ıtalya'da 1960'1 izleyen 
yıllarda güçli bir "yahudi aleyhtarı" 
kampanya düzenlediler. "Yahudi aleyb
tarı" kampanya sözde düzen eleştirile
rinin, bilinçsiz yoksul halk YlRınJaımın 
gericilik ve bUyük sermaye politikasanın 
saflarına çekilmesinde araç olarak kuOa. 
oılmaSlna dayanan bilinen faşist taktilin 
yinelenmesinden başka bir anlam 
taşımıyordu. Yahudi aleyhtarı bildiriler 
daima koni.inistlere yöneltilen savaş 
ilanlanyla noktalaruyordu. 

GERILIM STRATEJISI" 
SAHNEDE 

1969'da MSJ'nın o zamanki Genel 
Sekreteri Michelini'nllı öi.imü Itıılyln 
neo-faşist hareketi aç&Slodan önemli bir 
dönemeç oldu. Parti içindeki "devrim· 
ci" diye adlandınlan akımın lideri olan 
Almirante, o sırada çok gergin olan poH
Uk ortamı SOnuna dek sömürerek neo
faşist hareket Için kiııe",1 destek saRla· 
maRa çalışb. Gerçekten, 1968'ler ltal· 
ya'sı başka Batı Avrupa ülkelerinde 
oldURu gibi öllrencl olaylarına sahne ol· 
muştu. Bunun arkasından İtalyan sendı· 
kal hareketinin önemli politik, toplum
sal ve ekonomik talepler içeren direni,
leri merkeı-sol hükümeti iÜç durumaı .,. 



iN TEMEL STRA TEJiSi 

VE TERÖRiZM 
kuyor ve bu atmosfer içinde patronlar 
neo-laşist şiddetten medet umuyorlardı. 

MSI'nın izlediRi politik çizginin daha 
da sertleşmesi Ordine NUOVO'DUU şefi ve 
bugün İtalyan nec>faşistlerince hili SÜr
dürülmekte olan "gerilim stn.tejisinio" 
kilit adamı Pino Rauti'nin partiye kabh· 
nuyla belirlenebilir. Faşistler.geril1m 
stratejisini ikili bir amaçla uygulamaya 
koymaktaydtlar. Bir yandan patronların 
anti-komünist tavırlarından destek alırur
kent öte yandan orta tabakaların düzene 
olan baeWı.klarmdan yaıarlanıhyordu. 
Nitekim, 1970 seçimleri neo-faşisUerin 
ürkütüQi başarılannı kamtlamaktaydı. 
Millet Meclisi 'ne 45 temsilci snkmuşlar
dı. 1971 yerel seçimlerinde bu başarı 
sürdü. örnelin, Sicilya'da bir önceki se· 
çimlerde, oyların yüzde 16,3'ü demek 
olan 389.000 oy almışlardı. Oysa 1967 
::eçimlerinde, 153.000 oyla ancak yüzde 
6,6 oranına u1a.şabilmişlerdi. Başkent 
Roma'da da oylarını, yaklaşık iki katına 
varan bir artıŞla 1 32.000'den 258.000'e 
çıkanyorlardı. 

Neo-Caşimıin kitlesel tırmanışı bu 
noktada sona ermedi. Ertesi yd, monar
şi yanlısı akırmn da partiye katılmasıyla 
gericiliRin safları biraz daha sıklaştırddı. 
Neo-faşist hareket bugünkü adı olan, 
"ıtalyan Sosyal Hareketi (MSI)·Ulu",1 
Sat"ı o tarihte aldı. "Ulusal Saf' adı 
faşistlere fazladan bir yarar daha saRla
mıştı. O da, saR adının geleneksel saRcl 
düşünceyi çaerıştııarak neo-faşizmin 
katil yüzünü maskeleyerek ona adeta 
"liberal" bir sıfat yakıştınnasıydı. Ama. 
Alm.irante. Türkiye'deki "güvenlik kuv
vetlerine yardımcı güçleri" ç$ıştıran 
bir anlatımla. "devletin bulunmadıRı ya 
da etkin olmadıeı durumlarda. yıkıcı 
aşııı $Olcularla dcRrudan vuruşma göre
vi, Ulusal SaR'a düşmektedir" demekten 
de kendilerini alamıyorlardı. Bu konuş
marun yapddlRı salonda "aşırı solcu" ol
dutu ileri sürülen yaklaşık yüzelli üniver
site öRtencisinin isim. adres, telefon nu
marası, otomobil plakası ve gittikleri 
yerleri gösteren bildiriler daAınlıyordu. 
Bu sıralarda yapılan seçimlerde neo
faşistler Millet Meclisi'ne 56, Senato' 
ya ise 26 temsBci soktular. Bu derece 
somutlaşan faşizm tehlikesine İtalyan 
işçi sınıfı bir genel grevle gerekli yanıtı 
veriyordu. Genel grevi tüm demokrasi 
güçlerinin ylRınsal gösterileri izliyordu. 

NEO·FAŞIZMIN 
KOLTUK DEGNEGI: 

HIRISTIYAN.DEMOKRAT 
POLITIKACıLAR 

İtalyan neo-raşist hareketinin esin
lendiei ideolojik temeller geleneksel Ca
şizminJdlerden Carklı deRiidi .  Bu .�emel
ler başlıca anU-koıD.inizm, miUiyetçilik, 
korporatiım, sınıf uzlaşmacıhRı ve deti
şen uluslararası ilişkilerin bir sonucu sa
yılabilecek bır tür saldırgan "Avrupa Bir
liRI" düşünc'!'si clarak özetlenebilir. Ne 
var ki, bu ideolojik temellerin blllnmesi 
neo.ıaılstlerin 1972'dekl çok bUyük sa· 
yalabilecek seçim başartlannı açLklama
da yeterli saydamaz. 

Neo·ta'iisUer bu seçimler sırasında 
İtalyan armaror ve sanayicilerinden kü
çUmsenemeyecek destek a1dılar� aynca 
listelerinde yer alan Oaş adların namın· 
dan da bol bol yararlandılar. Faşist U .. 

Leierde eski bir genel kumıay başkaru ve 
andarma komutanı, eski NATO Orta 
Akdeniz komu tanı da yer almışlardı. 
Ama asıl ve bazılannca umulmayan des
teRi, gerçekte D'ıce dönemine özlem 
duymayan, fakat işçi sınıfı ve tüm de
mokrasi güçlerinin örgütleriyle işbirliRi 
yapmayan yanaşmayan politikalannı 
göstennek için gerilim stratejisini kulla
nan bazı Hllistiyan Demokrat politika
cılar saehyordu. Bu burjuva politikacı
ları, bizdeki benzerleri gibi, "aşırı uçlar" 
teorisini benimsiyor ve her iki uçla da 
rriicadele etmek gerektieini söylüyorlar
dı. Iş mücadeleye geldieinde de, aRızIa
rından "sol tehlike" sözcüklerinden baş
ka hiçbir şey çıkmıyordu. Böylece 
Almirante ve faşoları 1972 seçimlerinde 
en gerici muhafazakarlardan açık [aşist
lere kadar uzanan geniş bir anti-komü
nist cephe kunnayı başarıyor ve bu 
başarı sayesinde, özeUikle yıllardır Hıris
tiyan Demokrat iktidarların insaCsızcl 
sömürdü� Güney İtalya'da önemli se
çim kazanımlan elde ediyorlardı. Düzen
sizlik ve kargaşa ortamından tedirgin bu
lunan ve olayların sorumlularını teşhis 
edemeyen orla sınıfların önemJi bir bö
lüRü de yasalar ve düzenin savunucusu 
olarak gör�lüeü neo-faşisUeri oylarıyla 
destekliyordu. Almimnte 70'lerde orta 
sınınarı "yeni, mütevazi ve uygarca 
bir faşizm" sözleriyle allarJnadüşürme�e 
çalışıyordu. 

ıTALYAN NEO·FAŞizMININ 
TEMEL EKSENI :  TERÖRlzM 

1973'den başlayarak neo·faşizmin 
politik çizgisi daha da sertleşerek eylem
leri daha büyük ve yıkıcı boyutlara ulaş
maya başladı. Bu sırada kurulan "Genç
lik Cephesi" politika eksenini "boşan· 
manın serbest bırakılmasıyla" ilgili refe
randum olarak saptayarak en eylemci 
unsurları bünyesinde topladı. Ancak bu 
politika çeşitli nedenlerle başarıya 
ulaşamadı. Birincisi, referandumda 
yenilgiyi lada n Hiristiyan Demokrasi gi
derek soluna kulak kabartmaya başladı. 
İkincisi, MSl'nin lerörist örgütlerle iliş
kilerini ortaya koyan açıklamalar ne" 
faşizme oy veren seçmenlerin bir kJsml· 
nı ürkül tt i.  Neo·faşist kaynaklı katliam
ların çoRalmaSl sonucunda Parti'nin ftaş 
isimlerinden bazıları, bu arada eski 
NATO komutanı ve parti başkanı olan 
Brindelli MSl'den ayrıldı. 1974'de MSı' 
nın oy oranı yüzde 3,9'a düştü, 1976 se
çimlerinde ise yeniden yüzde 6.1 'e yük· 
seldi. Ancak 1976 sonbaharında Parti 
bölündü. ılırnh olarak bilinen grup yö
netimle kesin bir anJaşmazlık içindeydi. 
1977 Ocak ayında yapılan Kongre'de 
ıhmhlar ayrılarak "Ulusal Demokrasi" 
adlı ve MiUet Meclisi'nde 17 temsilciye 
sahip bir grup oluşturdular. MSı ise 
giderek Ordine Nuovo'nun önderi Pino 
Rauö'nin denetlırjne geçti. 

1969 ydında Ordine Nuovo grobu 
MSI'ye katılırken bu grubu oluşturan 
ögelerin bır bölümü Ordine Nuovo
Azione (Yeni Düzen-Eylem) adlı lIIegal 
bır fraksiyon oluşturdular. Bugün bu ör
güt, terörist eylemler konusunda 1960' 
ların başında kurulmuş olan "Ulusal 
öncü" adlı örgütle rekabet halindedir. 
Her iki örguWn de önderleri tutuklan· 
mış ve hapse konmuş olmalarına karşın, 

başta CIA ve Federal Alman Gizli lstlıı
barat örgütü BND ve benzeri kuruluşla
rın yardımlarıyla İspanya'ya iltica ede
rek, terör eylemlerini bu ülkeden yön
lendirmeee başladılar. 

MAO·HITLER ELELE 

İtalya'daki saecı tedhiş örgütlerinden 
biri, nitelieinden dolayı ilginç bir ibret 
tablosu oluşturuyor. Halkın Mücadelesi 
örgütü adını taşıyan bu tedhiş grubunun 
en ilginç özelliklerinden biri yöneticile
rinin İtalya'da bulunan Peki n ıjanlany
la yakın bir ilişki içinde bulunması. 
"Mao-Tse l\.ıng 'ideolojisiyle' Hitler na
zizminin sentezini" yapmaya çalışan bu 
fraksiyon bir tür çarpıtılmış marksist 
literatür kuDanıyor. Bunun dışında, ken
dilerini solda gösteren bazı terör örgütle
rini de denetimine almaya u�şıyor ve 
son ylUarda girişilen bazı kanlı tedhiş 
olaylarının ucu bu örgüte dek uzanıyor. 

ıtalya'da resmi hükümet çevrelerinin 
" gerilim stratejisi" karşısındaki tutumla
n uzun süre faşistlerin de katıldıeı ve 
ilericilere yönelik bir zulüm makinesi 
olan "kontr-gerillayı" örgütlemeye Çalı· 
şan toplantılar düzenlemek biçiminde 
somutlandı. Bir Hıristiyan Demokrat İç
işleri Bakanı, ancak 1974 'de yaptıeı bir 
meclis konuşmasmda, "terörizmin kay
naemda faşist ve nazi eemmli karar 
terörün bulunduRunu" iüraf edebiliyor· 
du. 

Daha önce, 1968'lerde, toplumsal di· 
reniş hareketlerinin aeırlık kazanmaya 
başlamasıyla faşisl terörün de azgın laŞtı
ğını belirtmiştik. Bu ylDarda İtalyan 
ledhiş örgütlerinin temsilcileri Yunanis
tan'a giderek orada Bakanlar tarafından 
karşılandılar. Alman ve Avusturyalı neo
nazi örgütleri İtalyan neo-faşistlerine 
önemli miktarda silah ve "savaş"malze
mesi yardlmında bulundular. Nihayet 1 2  
Aralık 1969'da Mitano'daki Tanm Ban
kası'na karşı girişilen ve onyedi kişinin 
ölümü ve yetmişden fazla kişinin yara
lanmaSlyla sonuçlanan insanlık dışı sal· 
dırıyı Musolini Eylem Timleri üstlendi. 
Bunu Roma'daki meçhul asker anıtına 
ve Tarım Bankası'nın Roma Şubesi'ne 
atılan bombalar izledi. Avrupa'daki neo
faşist hareketlerin en saldırganlarından 
biri olan ıtalyan örneRi, çeşitli gerekçe
lerle yargılanan neo-faşist önderlerin du
ruşmalarının incelenmesi sonunda ıtal
yan devlet yapısı ve uzun ylUardan beri 
neredeyse onunla özdeşleşmiş olan Hı· 
ristiyan Demokrat Parti hakkında önem
li ipuçları ve Türkıye aç�ından dersler 
ortaya koyuyor. 

SANı K OLMASI GEREKEN 
TANıKLAR 

örneein, Milano Tarım Bankası'na 
karşı girişilen s:ı.ldııı ile ilgili davada 
1966-1970 ylUarı arasında İtalyan Gizli 
örgütü Sm'in başkanııamı yapmış olan 
Amiral Henke dinlendi. Mahkeme mah
keme sürüklenen ve Yargıtay'ın nereden 
geldiRI anlaşılmayan birleştirme kararıy
la iyice çıkmaza giren bu duruşmada 
Amiral, kendı Imzasıyla SID'e aIdıRı 
nco-Caşlst eRllimli ajanlannı tanımadıRı
nı ileri sürdü. Ayrıca ıkı sm ajanı neo
faşist tedhiş örgüW Ordine Nuovo'nun 
önderi ve MSJ'run yöneticilerinden Pino 

Rauti'nin sm ajanı oldueunu söytediler. 
Ancak lam bu Strada Yargıtay davayı 
başka bir mahkemeye devrettl . 1973 
ydında İtalyan hükümeti yaptıeı bir gizli 
toplantıda neo-faşistlerin yargılandıeı 
davalarda sonuç alınmasını geclktinnek 
amacıyla bir karar aldı. Bu hükümetin 
üyeleri arasında eski başbakanlardan 
Mariaoo Rumor, şımdi başbakan Giulio 
Andreolti, Dışişleri eski Bakanlarından 
Amatdo Forlani gibi isimler de bulunu
yordu. Bunlardan Forlalli, ülkeden ka
çan ne"faşistlere Sm'in pasaport verip 
vermediği konusunda yargıcın sordu tu 
sorulan yanıtsı bıraktı. Neo-faşistlerin 
davaları, resmi ıtalyan hükümet çevre
leri, ıtalyan gizli örgütleri yöneticileri ve 
çeşiUi sanayici ve işadamlanmn Caşizm
le ilişkisini göstermesi açıı;ından önem 
taşımaktadır. 

ClA'da ıtalyan neo.faşisUeıiyle 
karanlık ilişkiler sürdünnektedir. Ne var 
ki CIA, daha çok, denetimindeki bazı 
başka gizli örgüUerin aracılılıyla işlerini 
yürüboeyi yej!leıııektedir. ıtalya'da bu 
oyunun en tanınmış aktörü Federal Al
man Gizli örgütü BND'dir. Bugün BND 
içinde özel bir İtalya bölümü bile burun
maktadıı. BND İtalya'da işlerini yürü
tebilmek için bazı "naylon" baSID ajans
ları ve üç de "uzman"dan yararlanmak
tadır. Bu uzmanlardan biri, ıtalyan neo
faşistleri ile Alman !leOonazilerinin ey
lemlerinin koordinasyonu işini yürüt
mektedir. Eldeki örgütleri deneUedili 
gibi, gerektieinde yeni örgütlerin kurulu
şu için de girişimde bulunmaktadır. 

İkinci "uzman" ise ayıu işi soldaki 
terörist gruplar arasında yinelemektedir. 
Bu ajanın "Kızıl Tugaylar", "Proleter 
Gençlik". "Yeni Partizanlar" gibi ör
gütlerle yakın ilişkiler içinde bulundu tu 
sanılmaktadır. Uçüncü aian ise bu iki 
meslektaşı arasında iletişim kunnak.la 
görevlendirilmiştir. fO'ederal Alman ajan
ları Mondialexport adlı ve ticari görü
nümlü bir paravan şirket arkasanda ger
çek görevlerini yürütmektedinp.r. Mondi
alexport şirketi ile ilişkisi bulunan gizli 
örgütler arasında lran'ın ünlü SAVAK'I, 
Pinocbet ve cuntaSlnm DINA'sı ve CIA' 
nın da adları geçmektedir. Bütün bu ör
gütlerin paralel eylemleri oldukça paha
lıya malolmakta ve finansmanlan, bili
nen silah alışverişi dışında, fidye karşı
heı adam kaçırma ve hatta baz morfin 
kaçakçdıRı işlerinden elde edilen geUr
le .. elarunaktadır. 

ıtalya'daki poUtik ortam gerginlilini 
koruyor. Bu gerginliRln sünnesinde neo
faşistlerle işbirliRi yapanlar, solcu görün
meye çalışan bazı tedhiş örgüUeri. hı· 
rlstiyan Demokrat Parti'nin "güçlü bir 
hükümet" oluşturulmasını ve komünist
lerle köpri.Herin atılmasını Isteyen kesim
leri, bulanık suda balık avlamaya çalışa
rak içinde saRcl ve gerlci unsurlar bulun· 
dueu bilinen ıtalyan ordusunun müda
halesine elverişli bir provokasyon zemini 
hazırlamak umudundadıılar. ıtalyan 
GIzil örgütü'nün ipleri Washington ve 
Bonn'un elindedir. İtalya'da da faşist 
tehlike, faşist örgUtlerden oldulu kadar, 
gerici devlet aygıtlanndan da kaynaklan
makladır. 



Boran: 
:4P 'nin MHP ile 
işbirliği ve 
bütünleşmesi 
sürecek ' 
TIP Ch,..1 Befltam Belake Boran AP 

Bilylik Kontr.inin .0nuçlonmDII Ia,ri
n. bır a.m.ç wrdi. Boron demecinde 
"IMm"'l'" "ki bir çolunlulfla AP g.
Mi batkanııı ... . çOişl, bliylilı .r"..". 
ü ABD .mpCl')'Glizmi için AP'nin -ve 
D.mnı'in- MM birinci .ÇeMlt oldulu-

nu gö.t.rd/llni belirttikt.n ıonnı ,öyle 
dftli: 

"Demlrel·tn tenel bafkanlı,ını belir
lemiş olon ollu oy Ituliıleri ve huupkm 
d.,II. 1964'de Demlr.,.i paroşütl. indi
rir fibi AP."in bafına konduran güçler 
h.ıoplcmna ,elHydi Imın ıçın de aynı 
ş."i yapabilirlerdi. Am.rikan t.ıe Türk 
büyUk Hrmaye.i kendi.ine ne denli uy«z 
lle hilrmet ctH tU 1(1)'01 demoltrOlkl.n 
ItUfltulonl)lor. CHP, ABD LJıe Tilm bliylik 
burju�l.ıi tarafından ydpılm08' gerekli 
gt;rüı.nlcri daha bir .lire yerin. getirip 
K,br" .orununu iıtenilen biçlmtU çözü
me kauu,turduktrm .onro yeni bir hükü
met kurulmoıı girişimi gelebilir. AP'den 
muhaliflerin kopmo.ıı Ile CHP'y. ka(d-

maıı 111)'0 onu d"t.lrlemui ile l.Iarolon 
hükümetin KiIç"ndirllmeı� bu ayrılan
imZa birlikte k.ml bır CHP-AP kotJU.yo
nu �rçekk,drilmeıl 6ÖrÜflinJln haytd 
mohf.ulU oldu/!u AP kongreıl .onuç,," 
Il. kGnıtlanmlthr, Alk.,; darbe olturlı· 
Iİ bir ytJna, .çeMk Iklllcl/r. ya bugünltli 
meclll aritm'tilinin IlJla ltaymo.ı'Ylo bir 
AP-MHP koolWyonu urya eriten .. çim
Le,., gltkrek AP 'nin telt bafıno wya 
MHP Oe birlikte Iktidaro ıelmumi iili
lamoktır. " 

Boron tkmecini şöyk IlirdürdU: 
'� kongre.inin .onuçları AP-MHP 

işbirlili ue bütiinle,mainin 'ÜTfcelln; 
de gö.t.rm.ktıdir. 12 Mart'ın ba, .0-
rumlulorUldon Faik Türün 'ün en çolt 

O)'u olaralt ,'MI idare kurulUM ıtnn_i 
bunun bır ıö.urıuldlr. ABD ve y.rli 
büyük Mrmoye .ömUrli ue boıJıı dlizenbıl 

'irebilm'k ıçın Mr Otl partiye ek ılı
duymakt.adır. BurjuIXJZlnln huop-

,Dt4 ıön, AP. "çoluku hUrriyetçl ek
makrcıı" irrl6eılni ue görllnlimlinU ayolt
ta tutmaJı 11. leıaı baıkı u, ur6r{i .tırdlir
m.k, MHP ile .ahte .01 demagqJ'" ae 
kitlekri ayartıp ç,ltmeJı v. yGMJ dlfl te ... 
TÖr" onları yıldırmak v • •  olu ame.liJ
reuini yUklenecek"r ııe yerin. getirwcelt· 
,erel;". 

''Surjuvozlnin bu huaplannı bofd 
çıluwcok güç. politik bilinci ... döıu.
konliti giirukn gii,.. yw...ı.n kitlelerin 
örgütlü birkşik gUcüdür • .. 

Das partinin kongresi FASiZMiN GÜCLERiNi 
Bir önceki haftanın sonunda 

bq1ayıp ,eçtilimiz haftamn ba· 
,ındaaona.eren üç KiinJük AP 9. 
Büyük Kanlfe., ,erek ,örünü
müy1e, ,eıü içeriliyle (terekse 
sonuç "' etkileriyle, Türkiye'yi 
ekonomik, sosyal, siyasal ve Iı:ü).. 
türel bak.u:odan on yıllarca bo
laz1ayan, bolaz1adı.k.ça semiren 
ve emperya.1izme peşkeş çeken 
işbirU.lı:çi büyük. sermayenin, yü. 
zünü ve emellerini bir kez daha 
sera:iledi ... 

Dünya emperyalist-Iı:apitalist 
sistemi içinde uydulultun, testi
miyetçililin. aüriinıenliltin "seç
kin" bir örnetini oluştumn Tür
kiye kapitalizmi ve onun egemen 
smıtı büyük sermayenin has par
tili. AF'nin 9_ Iı:ongresi elbette 
salt bu.runlar tıkanaralı: yorumla
naca.lı: bir buluşma yeri detildi. 

Aylar öDCe Temmuz sıcakla· 

DAR BöLGE SıSTEMı 
NEDIR? 
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AP'DE TOPLAMA YOLUNDA 
nnda deniz kıyıunda, kısa pan
tolonuyla güneşlenen bir NATO' 
dan çok NATO'cuylı, genel baş· 
ka.n.lık adaylıA") misyonlan çizil
miş ve ensesinden tutulup arena
ya atı.1mıştl: AP Bitlis Senatörü 
Ka.mran İnan adındaki zat, AP' 
de Genel Başkanlık mücadelesi 
verecekti ... 

Kamran Inan, Temmuz ayın
dan bu yana her fırsatta "lı:em
Iı:üro" ettiltinde basında kendisi· 
ne hazırlanan alanlarda yer buı
muş ve bir önceki haftaya kadar 
gelinmişti. Bu arada, sık sılı: ze· 
ka örnekleri de veren bu zat. 
kongreye beş Iı:ala. gerçelı:ten 
vehmettilti oyunu bozan acemi 
davranışlar da yaprruştı. İzmir' 
de yayınlanan • 'Yeni Asır" gaze
teııine verdilti demeçte, "müca
deleyi kaybettilti ta.lı:dirde, parti
de Süleyman beyin emrinde"ça
lışmaya hazır olduiunu söyle
mişti. Senaryo düzenleyicilerinin 
umut etmedikleri bu Calsoyu ya
pan Inan'a bunun politilı: bir ha· 
ta oldulu hatırlatılmı". o da, 
"Galiba sözlerim yanlış anlaşıl
dı" demişti.. Ve fal}izmin Babı
ali'delci tenuilcisi Hürriyet ken
disine sekiz sütununu ilı:ram et
mi,ti. Hayır, Kamran Inan id
dialıydı!.. . 

Heqey pelı: IÜnepe, pelı: dö
küntü hatlarla çizilip &ahnele
Diyordu. On yıllarca Türkiye'yi 
Iı:emiren • • yılabilecek her alan 
ve yönde iliAine kadar IÖmüren 
büyük ıermayenin geli4mi, yön
temleri ortalıkta cirit atıyordu . 
Bunun için de Iı:endine çok şey
ler vehmeden bir politik demir· 
bBJj, mıneılı:lana mlOetlı:lana ah
nenin ortasına atılıyordu ... Kam· 
ran İnan adındaki bu zat daha 
sonra evinde sandalyesinin arlı:a· 
ılinda yazdıRı ' 'Kamran" yaz"ıy
la poz verecelı: ve oyunun kendi
siyle ilgili sahnesinin perdeleri 
çekilecekti .. 

Oç gün boyunca aennaye ba
ııını bu çizgilerle uRra,tı. Kong
renin bitiminden sonra da "oldu 
da bitti" açık ,özıüıtü seııPledi... 

Ne olmu�tu, ne bitmi,ti? . 
Bu arada "koıkoca" bir par

tinin 93 maddelik programının 
tam 31 maddelli, yani üçte biri 
dejti,tirilmi,ti. Eslı:i Demokrat· 
lardan Sıtkı Yırealı b81jlkanlıRın
daki tüzük deti,tinne komisyo
nunun raporu ktinUye gelıniljl ve 
"Şıp" diye olı:unur, " oybirliRI" 
ile kabul edilmi,tL AP progra
mının üçte biri dejti,iyordu ve 
"çok bilmi," bamnda tek satır 
çıkmıyordu. Sadece Cumhuriyet 
gazetesi, kongre haberinin göv
delerinde bir yer ayırmlljltı prog
ram deRi,iklikımne ... 

93 maddelik AP programının 
delti,tirilen 31 maddesi içinde, 
72, 73 ve 7 4'ncü maddeler de 
pek dikkati çekiyordu. Grev 
hakkının ,ınrrlan,hnlması, toplu 
sözleşme uygulamasının "işve
ren imkanıan" içinde i,çi-i,ve
ren gönül biriiRI ile yeniden göz
den geçirilmelli, ııendikacılıA:ın 

"yeni bir merhaleye geçmesi" 
,erelı:tilti gibi ilkeler sıntıyordu. 
Bu maddeler aynen "U şekilleri 
alıyordu: 

''Madde 72 - Endii8tri hayatı 
ilerlemiş ue şehirleşmiş bir cemi
yet/e iş ue işçi miieaseulerinin 
ehemmiyet yaratacağı için işçi 
lle işueren arasındoki miina.aebet
'eri düzenleyen, işç inin 6O.yal 
güvenlilini teminat altına alan, 
sermayeyi. işvereni, mülkiyeti, 
özel teşebbüsii ürkütmeyen mo· 
dem ue demokratik mileallesele
rin yerleşmesine, kÖkleşme.ine 
ue geliştirilmesine yardım etmek 
gerektili kanısındayız. Bu konu
da esas hedef iş kaugcm delil. iş 
banşını temin etmektir. Bu iti
barla deulet uzun wreli greu pe 
lokautlan önleyecek bir .iıtem 
geliştirmelidir ... 

Madde 73 - Toplu mleşme 
tatbikatında ekonomik zaruret
lerin, sosyal dengenin, deulet tle 
işueren imkanlarmın, geçim en
dekslerinin hayat pahalılılmln 
ue işçi refahının milştereken ge
rektirdili ölçülerin içinde kal
ması ela. olmaldıı,. 

Madde 74 - Sendika hiim
yetine karşı miidaholeyi, de
mokratik hak uc! hürriyetlere ka,... 
şı yapılmış bir müdahale olarak 
miitalaa ederiz. Sendikacıltlın 
mesleki bir dayaruşma ua.sta.n 
olorak kullanılmaııında siya6:i ba. 
kı ue emeUer için bir alet lle 00.
ta haline getirilmemesinde bun
dan ıonra da kuıwtle iırarlıylZ. 

Sendikacıilim yeni bir merlıa
'eye geçmesi kanJ6ındaylZ ... bu 
memale &endikacıIllın kendi LO
hası içine çekilmesi şeklinde hii
hua edilebilir. Sınıf mücadelesi 
umdikocılılına. ideolojik ııe po"" 
li aendikacıllluıa karşıyız. Türk 
işçi6inin suni sınıf şuu", yerine 
tabii milli şuur içinde tutulması 
şO/Jmoz preruibimizdir . .. 

İşte sorun bu kadar basitti ... 
lşçi sınıfı "suni" alnl( ,uuru 

yerine, Carter'lann, Demirel'le
rin, Türkeş'lerin "tabii" milli ,u
urlanyla donanacakb!. .. 

tşte aualtılık tablonun dökU
len boyası buydu .. 

Bu sınıfsal .. Idın harekatının 
aynnbları da vardı: 

·Seçim sistemi deRı,tiritmeU, 
"darbölge" esası getirilmeliydi. 

• Anayasa Mahkemeliinin 
yasamayı, Danıştay'ın yürlitme
yi "engelleyen" hükümleri temiz
lenmeliydi. 

• Milli devlet anlayışı ' 'Türk
tıılam" felsefesi şeklinde geU,ti· 
rilmeliydi. 

Ve programda özet oıarak ifa
de edılen bu deRişiklikleri Genel 
İdare Kurulundaki faşlııt yıRmak 
tamamlıyordu. 12 Mart'ın paşa
sı Faik Tilrlin ba, köşeyi almalıy
dı. Türün 1560 oyla Demirel' In 
1439 oyunu da geçerek lıste ba
'I oluYC'rdu. Sözkonusu ,ahıun 
" hususiyetleri" sayılamayacak 
kadar boldu. 

AP ile MHP arasında et.ten 

bir köprüydü . 
ClA ile i1i,lı:i1er Iı:onusunda 

defterinin parlak olduRu bilini
yordu . 

Bu kadarla da bitmiyordu 
hazretin husuliyetJeri. Üstelik 
Nakşibendi idI.. . 

1974 yılında CHP-MSP ile 
koalisyon hükümeti kurul'ken, 
MSP ilk b .. larda "Faik Türün 
Içişleri Bakaru olacak" diye tut
tunnu,tu. Ecevit, o zaman henüz 
parlamentoya ginnemiş olan bu 
zat üzerinde ısrarlann yoRunlaş
tıRını "örlince "dışandan kabine· 
ye üye a1amam" demişti ve o hü
kümet bundan yoksun kalmış· 
tı!.. 

KıMCasl gerektiltinde Nakşi· 
bendi ııultası altındaki MSP'ye de 
nazı geçecek bir zattı bu zat ... 

Hatta bir gün Cumhurbaşkan
hltı seçimi IJÖZ konusu olduRun
da niçin "bu" olmuındı? .. Sapı
na kadar milliyetçi, sapına kadar 
müslümandı personel! . .  

AP Genel 1dare Kurulunda 
daha daha neler yoktu? .. 

Nurcular vardı. masonlar VfU"
dı. eaki demokmUat, dosyalılar, 
yanı özetle biltUn "milliyetçi" 
penonel vardı. 32'si de birbirin
den plU"lnkb!.. 

MHP'nir+ başına ister istemez 
bır kaza geldiRinde boşluAu du
yulmayacakb. 

Ya da, öldÜl'eruer detil, öltm
ler hüküm ((iyer de, MHP paçayı 
kurta.nrsa, kurulacak mukaddes 
koalisyonun her yönden temeli 
hazırdı!. .. 

Ve Başkentteki SıMüye mey· 
damnda Hitit amblemi ömeti 
iktidann mantilım sima:e1eyen 
ırfan özaydınlı kafasa yürürlük
te kaldıkça, durup dururken ci
nayetleri kelmenin de bir anla
mı yoktu. ölenler suçluydu! ... 

AP'deki bu gelişmeler bir 
yandan içeride bazı vatltılara 
yol açarken MHP'nin şefi, Fede
ral Almanya'da 29 Ekim faali
yetleri için yolcululta hazırlanı· 
yordu. Suça bulaşmış bir yıltm 
unsw, kapaRı Almanya'ya atbk· 
tan sonra siyu iltica hakkı isti
yorlardı. Gidip hnrulerine moral 
vermek, " yakında, pele yakında" 
demek gerekiyordu .. 

Bu arada AP Kongresinde 
Yüksek Haymyet Divaru asil üye
Iiklenne seçilen üç milletvekiliy
le, Merkez Haysiyat Divanı asil 
üyeliRine seçilen iki milletvekili, 
kongredeki i,lemlerin "usulsüz" 
olduRunu ileri sürerek görevlerin
den i ... tifa ediyorlardı ... 

Ba,kentte böyleliine istiralara 
abşık olanlmn deyimiyle a(;z ko
nusu şahıslann "maddi durumla
n herhalde biraz bonıle" idi... 



"AP Kongresini Türke� 
kazandı BASINDA 

KARARLıLıK VE 
TESLiMiYET 

Son &ünlerde ballDda bır smav başla· 
dı. KImlerbı Içtenlikle ve tamWıkla 
demobulden yana olduRu. lrlmIerln ise 
taflzmle UZIa� .. onun kanadına sı· 
Immalt ıçın fınal koUadı#1 çok daba so
mul örnelderle ııergllenmeye başladı. 
Son zamaıılardal:.taya çıkan örnelderln 
ıIhlıılenle çok daba kaheı elkJler bıraka· 
catı aııIa,ı1ıyor. 

Yedi Türkıye "çı ParWI'nln kaUedll· 
m.i baIlDdatI sınmn açıj!a çıkmasını 
oaaladı. FaşlaL kaUlamm bmuoyuna 
gerçek yliıiiyle yansıtılıııuı. faşisI mlh· 
rakla.nn mahkum edilmesi ve demokra
tik &üçlerbı olay kar ...... dat1 .. rı tepJı:ill.I 
nın fOnl' IdUelere uIa,tırıimuı konwun· 
da CumburiyeL pulsel dürüsl ve tutarb 
bır damotraUık ömeRl verdi. TIP ye tti· 
lım. ParUnbı. tatlsı kaUiıma gÖlterUen 
tepkılere tetetkiir elmek ve yanıı ,...· 
mek llzere bazırladı#ı nlnın yaymlanma· 
lIDda da CUmburlyel yöneır:nerlnbı bu 
düriiItIük ve tutarlılık ömeRlnl ortaya 
koyduRunu bellrlWer. 

Fa.ııı btUamm &erçek am.anın ve 
nltellillnln bulandırılmuı. taşlaL bunbar· 
ıııa lıö&terUen IdU ... 1 .. freUn bm .. 
oyundan �enm .. 1 ıçın eUnden geleni 

J .. lrgemeyenler arasında ise Mnııyel özel 
bır yer tutuyordu. TIP'nın hazırladıRı 
Ulnm yaymlanııwı konwu da Mmlyel' 
in taşlal mlhraltlarla pazarlık anlaYlfW 
aer.,ı.dI. Mmtyel yöneııenerl. Uanda yer 
alan "faşisI saldırganlar" ve "emperya· 
IIzme ve faflzme karşı güc; ve eylem !>ir. 
ııııne!" deylınlertnln çıbnlmuını şarl 
koşarak UAnı oaıısür elmeye kalIaşlılar. 

Cumburlyel ve MB1IyeI. baIlDda ap
açık ortaya çıkan oatIaşmanm ttı karşıI 
kanadındatl bel. örnekleri oIu,tur· 
duIar. 

Bumda diirüaııiikle pazarbkçılıRm 
kartıU$ AP KoııçeoI'nln deRerlendIrU· 
m_de de oriaya çıkt>. BaIlDda nerlcl 
yazarlar kongrenin AP'n1n MHP'lietme· 
.1 yolunda ıonuçlandı#w açıklıkla be· 
lIrIWer. 

B_da .rıatma yalııız farklı pute· 
ı.. _da deRU. aynı pulenin sütun· 
ian aruuıda da IlÖrIildU. GUııaydın'da 
HüaırıetUn Çelebı AP'nin "1iııe·1 mmele 

dönm", wodidlnbı reklam.mı yaparken. 
aynı gün karşı lÜlunda Teoman Erel ola· 
yı en doRru biçimde özeUeme yllreklBl· 
RIni ııö.terlyordu "AP Kongreıini 'LUr
koş mandı." Erel,blr gün ıoıınld yazı· 
sında AP'n1n gırdlll yenı dönemı "'lU. 
rün dÖOlmi" olarak nltelfyoı ye ,öyle 
diyordu: 

"A"14,lldılrno gôrY Sii�mon Bey, 
toplUlÖzlqme Lle gnv hGkkına mlidohc
le edilm_ini tDkp �d�nkrk, Türiin 'iin 
umlil �ttili çellr�Z.rle ve «ı,dcki fidd�
d köriikley�nkrl� itti/aka girer�k bir 
y�,.lere dolru gitmek niy�tind�dir_ .. 

Süleyman Bey 'in gerginlik politiklu., 
�ec� �,.k�n _çı'mi ve .ivil iktidarı he
d�i alla bile, memleketu yükulecek 
f4n.ıiyon .ivil olmayan bir emri vakiye 
tc»layabilir. 

SiHeyman B�y bu ihtimali iltemiyor 
gôriinN bile, 12 Mart döneminin en lerl 
ve acımaıır Sıkıyönetim KomutDm Tü
riin Pata öyle bir .onuco itil'OZ etme)le
uktir. Yeter ki o oıkeri idar� kUlNet
li adam kendiı; aUun. •• 

AP'lQu ıu günlerek çok iyi dÜfünme
lidirler. Acaba kimin pefindediTler ve 
nereye gitmekt«lirıe,.1 1439 oy uerdik
IDi Demirel'in pefinde .ivil bir iktidara 
mı, yokıa 1660 oyla güçlendirdikle'; 
Türiin Paıa 'nuı peşinde. 12 Mart türü 
bir darbeye mi' .. ır 

CUmburiyet pute'lnde de AP Kong· 
"" Ine  ge"'kon adın konmumdan çeki· 
nBmedl. Gazetede çarşamba günü ya. 
yınIanan yaz ..... d. Orban Apaydın. "bu 
durumda AP yönetici kadrc»undan ek
moknuinin korunmOlında bir • .y bekle
m.nin. olanak,ırı iıtemek demek ii oldu
hımu .çık1ık1a belırltl. Perşembe' güııü 
ise URu< Mumcu AP'n1n biç bır zaman 
" lbera1 saf' bır parU olmadıRını söyle· 
yerek şöyle diyordu : 

'�. koıkab ve kapkara bir özgürlük 
dÜlmanI". ıı.lıendi gelişim yollarını lı
MmIf ve aç&lıça MHP id�oloJiıiM te.lim 
olmu,ttIr" 

Basındakı ..natma, demabul güç
leriyle faşizm &üçleri uuındatl mücade· 
lenin lazıfmumın kaçmılınaz .ıonucu· 
dır. ilerici kamuoyu ve emekçi kitleler, 
nerld buınııı ve yuar1ann dlirllll ve ka· 
rarb tulumlannın geleeekleld sınavları 
da bafOllYla atmumı bekliyor. 

MHP, AP'yi yalnız 
bırakmayacakmış ! • . .  

AP Büyük Kongr .. � Genel Idare Ku· 
rulu 'na. ,erekli 1lÖrü1_ ",lne·1 mWete 
dönme". yanı ml1elveldUertnl .. ..  na· 
!.örlerini pulamentndan çelane kararıDI 
ahna I/ÖlOvbıl verdi. Bu tam. açıkça. 
kapı arahfından tatilI bır darbeyi davel 
elme tebdldl llÖslerme nltellillnl ll,ıyor· 
du. AP Kongresinin bu karan. Kongre· 
nın MHP tarafından en çok alloıianan 
yönlerınden birini oIu,lurdu. MHP yan· 
1ıI1 baILD AP'nln bu kararw dealekle· 
mekle kalmadı. .lne·1 mıllele döne ... 
MHP'nln AP'n1n yanmda olacaRmı açık· 
ça uan eLLi) 

MHP orpnı Hergün. MIT'e yakın 
Uf4kIlerI oldulu öne sürIllen köşe yazan 
Taba Akyol. AP'n1n ''niriin damg ..... 
lI,ıyon brarma lI'çen Çuşamba � 
'u sözlerle allot tutuyordu: 

.� BiiyUk Kongrul'n/n bu bild;';'; 
ve "ararı ço" iMJbetll olmu,tur. Bu6i/ne 
.ad<ır IUd.,. y8,..1�l<n knkltl.rin hi>· 
biri dkill olmam"tır. Medilteki iktidar 
çolunl",u, en öMmli konularda bile 
bUtUn " n.ıoruları r,dd,tmı,tir. Tıpkı , 

tek parti yönetimkrlnde t.ıe me.la 1960 
öne_. Tiirkly�'ek old",u gibi devlete ait 
htaberkım. uoııtalarının Mpıine iktidar 
el koymuş bulunmaktadır . .. 

Akyol • •  1n'·1 mmelte MHP'nın AP' 
nın vurucu eÜCU olarak emre amade ol
duRunu da şöyle uan eLU: 

'�u .ilah hükUmetin çok mÜfahha. 
bir yanı" politiktıllm de'i, tirmek veya 
uygun bir ortamda erken _çime zorla
mak gibi "bcUrlI amaçla,." Için kullanı
labilir. Ikmokratik rc}imin güçlendiril
meıl lHJh.ind� AP böyle bir uygulamaya 
giri,till tukdirde, hem "mecllıtcn çekil
mek", '7ıem dı mlicadeleyl vatan ıathııı
da ve kanunlara uygun olarak yUrlit
m,k" baMinde yalnız kalmayacaktır. " 

AP'n1n kararmın. ,ereelnde hükümeıı 
bir "erken seçime" z«layabUmek arna
emı da tatıdılı. AP koniilesini Izleyen 
bUIlin ,ıwemcUer tarafından dile ,etlrU· 
dı. Taba Akyol da bu amacı açıkça .... 
glllyordu. Bu ,öı!eml yapanlar. MHP 
BaıbuR'unun uzun IÜndlr bır "erken 
.. çim" ç!#ırlkanıııı ıçınde oIdul!unu 
babr)adılar. 

TSE' DE DECIŞEN YöNETIM VE 
KAÇıRıLAN SANDIKLAR 

Gerici basın bır !Üredir TOrk Slandal'd ... Enstllllsünl1n soIculor trafından 
Işpl edildılını söyleyen çıjflıkl ... ı monşedere çllw1ıyor.�çeılende bu ... 
bır .çık1amo Y'P.n ıkı AP mlll.ıw.kllI bu konuda bır Meclb :anıllrmuı ISIIII· 
yeceklerinl belirttiler. Fı.şlst lşpl .ıımda bulunan TSE'nln Vönellm K .. uI ... 
nun Oanı�tay kararları uyarmca lörevlndeniidınmaSl ve en kısa zamanda Genel 
Kurulu toplamak üZere bır geçıcı VöneLlm Kurulunun görevlendlrilmesl llıeri· 
ne .. ricl çevrelerin bu telaŞI sü .... kon. bugOne kadar TSE'de ç;ıJlJınakla olan 
faıisderin de .ynı telaşı. ıı..rekot elllkleri göu çaıpıyor. TSE'yı Os edinmiş 
buiu ..... fatist çeteler. yönetim kurulunun dellştirnmesl kanrl11 ölrenı< 61· 

.renmaı bIlyükblr tel.şI. Içlerinde ne oIduRu "malum" olan sandıkları TSE' 
den..çıkarmoy. başladıı .... Bu çaba ıiirI4> giderken polislerin hiç de "rrıerıklı" 
olmoyan bakışı.rı. oI.yl Wedlklerl. kimilerinin de 'TSE temlılenlyor" <Iye· 
rek .. vlndlkleri .. olay. mlldılııle eımaneyl tercih ettikleri görIllüyordu. 

TSE·de. kuruıaulund.n bu yanı anti-denıokntlk bır Işleyiı bulunuy .... 
Geçmişte. bır sendikalılaş"", girişimi sı,..,ndı çok "yıda personelin Iıine son 
veriiciii. dılı. sonra bu örgOtlenrrıenln Işveren lar.ıfından kurulan bl Işyeri 
sendlkısın. Iwııllıe edildlII biliniyor. Işten çıkarılan bu klJller hakkında 
Uyuşmızlık Mahkemesinin Yerdığı bır kanr balııne edilerek. bu lırerl .. ndl· 
kasının bile feshedlhill ye ımı persooelin sendikal h.klırdan yoksun bırakıl. 
dılı dı hatırl ... da. Böyle olunca. Vönetimlerin keyfi kararI ... ıyl. uluf. ılbl da. 
lılllan iknmIye ye takdinwneler. ç;ıJışınlorl slndlnne """i olarak kullanıla. 
.. lıYor. 

Gerçekte hiçbir zınwı kamu yır.ırm . .. demokndk bir iıleyişe ka..,ı_. 
mış olan TSE; öurk yapısı .. "",Iş modci oianıklorı nedeniyle MC dl5nemfe. 
rinde tım blrfaıirt işPıe ulra�G_1 Kırulun anti-demokntik biletimi de 
bu lşpll kolaylaıtırdı. Vönetim KIKulundan batlayan kadrolaırnı. hızlı la. 
bana yayıldı. Bır yandın. nericl ve demoknt ünivonite mensuplormın .. zml. 
n.lsız Işten Çıkarılması Iç .. icad edılen .. özellikle fatisllerin egemen oIduRu 
illerde kurulan irtibat biirolarına sürgönler Y'Pılar.ık bu kltilerin istifası "Ila. 
nırken; dığer y.ndan dı kadrolar şişlrilerek 1 00  dol.yındaki penonel .. yısı 
bu dönemde 2S0'y. ulaştı. Özellikle. 2. MC Hükümetinin düşmesinden sonra. 
MIli Elitim Bakanlılı. Devlel Istatistik Enstilll!Ü gibi kuruluşlordan u .. klaşll. 
nlan Wm faılstlerln sılın.ğı h.ılne .. Ien TSE 'de lşpl. bır hafta öncesine ka· 
dar sürdOrillcl1. 

TMMOB ye ballı Odıi ... da. TSE Genel Kurulunda birer delegeyle temsil 
edillyorlor. TMMOB delegelerinın .çllkları dava sonucu. Danış .. y 1976 Ge· 
nel Kurulunu u",lsüz bu1ırık Iptal etmişti. ancak bu ında 1977 Genel K ..... 
lu dı yapılmışll. 1976 G .... I Kurulu. 3 Ocak 1978'de yiıelendlyse de. süreli. 
rilı.n usulsüzlBklerle varolan lşplln sağlamlaşm.Slndan öte bir yır.ır getirme· 
di. Ancak "",e TMMOB delegelerince açd.n davada. Danıılay yapılan yönet· 
melik dellşlkliklerinl lptal etti. 

Bu sırada. TSE V ..... n. göre her yıl MıylS .yında olağan olarak Y'Pdmısı 
.... km Genel KU'ul toplantısı. ya .. ""ınıu Vönellm KIKulu taraflıdan Kı. 
sım 1978'e ertelendi. Arllk TSE konusu sık sık bunda yer.ı .. oImu,ıu. F •• 
şist lşpl" boyud.n. Genel Kuruıı ... dakl usulsüzlükler; .. yakınlorda Devteı 
Planlamı Teıkll.ıı ve Biieşmlş Mnlell ... Kalkınma Programı'nm oriaklı", yn. 
rilItIlklerl "Ulu .. 1 Kallie Kontrol Sistemi" projesı kapsamlıda hazırlı ..... bır 
rıporiı TSE 'n .. ortaya çıkan blllm",1 .. teknık yetenlıllill kamuoyu ... yansı. 
makıaydı. Iyice sıkı",n Vönetim Kurulu. daiıı önce belirledili tırIhl beld .. 
mekslzln .ıelacele E" .. um'da bır G .... I Kurul toplamoy. kalkıımış • •  ncok 
bu niy.tinin d. Öırenllmesl lIzerine kanrmı yal.nl.mok zorunda kalmıııı. 

Bundan kı" bir süre sonra gene 3 Ocak 1978 ıırllıll oI.lanOsW Genel K ... 
rul'un ilim sonuçlıiıyl. blriikte Iptaline ilişkin olarak .çılın bır da .. sonucu. 
Danışıay yllr11tıneyl durdunn. kanrı Yerdi. Tllmüyle yasıdııı konum .... di. 
şen Vönetim Kurulunun Genel Kurulu toplantıy.ı Çağı,"", yetklsl de kal"",· 
mşll. Bafbakanlık'm Istall lIzerlne D.nışlay; TSE yönetiminde doğan botl ... 
lun. Bı.şbakanlıkça doldurulabiieceği belirtilmişti. 

Bunun lIzerlne Bışb.kanlık gör .. ınerinden oluşturulan 5 kişilik bır iL'ÇLCL 
Vönetim Kurulu. 13  Ekım 1978 plnI1 TSE'de yönelime elkoydu. Eskl VÖne
tim Kurulu Oyelerl gOnlerdlr sağcı gazetelerin mınşellerine .. çm demeçlerin· 
de Enstldi·nOn. Bışbakınlıkl. hiçbir ilgisi oImodllml kanıdam.ya Ç.ıIŞıyor. 
lar. Oy'" yasaları Işlerine .. ldlRI gibi yorumlamaya .lışık olan aynı kıılıer. 
bir süre önce TSE'nln verdlll kallie belgelerinin "Devlet G:anntisl" nlıe/1iI1 
laşıdılını gazeteler ye televlıyon ır.ıcılığıyl. kamuoyun. duyU'makla bır ... 
kınca görmOyorlordl. 

Geçıcı Vönetim Kurulu'nun dim D.nıılay kanrlarmı uYlulam.,1 .. Genel 
Kurul'un damokndk bır biçimde Ivedilikle toplanmısını sağlaması beklenı· 
yor. Önemlı konumı ... dakl ve faıısı mgllanların elebatısı durumundaki 20 ki· 
şlnln deıtı.ı ıörevden alm"".lı bllcirlldl. Ancak. geçmiı yönedmlerin sağkolu 
durumundaki kiılierin bazı önemlı konuml ... da neden kaldığı yönetimin .... 
ralııdılı Ilk pin fııtisı mOlianior .. EnstlWden kıçınnal ... ı ... t6ıyumulan 
Sandıklarda neler oidulu d. y.nıt :anyan sonUr . 
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TÖB.DEB'tN BtBLtot YOLUNDAN 
GERt DöNüLMEYECEK 

ÇETiN TURAN 
TöB-DER 'de Dördüncü OlaRan Konı

re günlerinden bu yana iki aydan fazJa 
zaman geçti. Orıütü bu karaaş. oıtam.J
na daim adım adım ,etiren taraflar bl
la yanlışlarını gönnemekte ve bildikle
rini okumakta devam ediyor. Bir satırlar 
Jiya10Ru almış yiirümüş. Kimse öteki
nin dilini anlamak istemi yor. Hangisine 
aorsan yerden göRe kadar hakh ve karşı 
taraf gırtIaRına kadar ibanetin içinde. 
Karşılıklı suçlamalarm dozu hergün bi
raz daha artıyor. Gazetelerde boy boy 
i1a.n1ar. Alay eder gibi yanyana. Biri 
"TöB·DER'i temsilen" şube başkanla
nru toplantıya çaıırıyor. öteki gene 
"TöB-DER'j temsilen", "hayır", diyor. 
Katılmayın. Biri fiili durum yaratmış, 
öteki tedbiri koydunnuş. ödentHer blo. 
ke ediliyor. Mektuplar postahanede bi
rikiyor. lGtıe katliamlan sürüp giderken, 
Caşizm en büyük tehlike olarak gi tgide 
yükselirken, iki ayda TöR·DER'de göz
lediitimiz olaylar aşalı yukarı bu düzey
de yinetemelerle süriip gidiyor. Daha ne 
kadar gidecek belli deliL. 

TASFlYECtLIK·MODAHALECtLIKLE 
BOTONLEŞIYOR 

Son günlerde bu tartışmanın daha da 
yaygınlaştılını görüyoruz. TOB-DER so
rununa diler demokratik örgütlerin mü
dahalesini zorlama lÜreci başlatıldı. Yan
l.ı.şı ölrenenler yeni yanlıştan ustaca ya
ratıyor. örgüt balımsız.lIRıru diUerinden 
dü,ümıeyenler, bir demokratik örgütün 
iç işlerine diRer demokratik örgütlerin 
karışmasını :ıcırnasızca eleştirenler, şim
di - örgütün gelecelim düşünerek detil -
'lÖzde yuallıklanru kanıtlamak için, di
ler demokratik örgütleri bu konuda 
daRrudan taraf olmala zorluyorlar. Bu 
çaba1ann en dikkat çekici olanını bir· 
kaç gün önce gözledik. 

Gaziollu ve arkadqlan bir toplantı 
düzenledi. Adı. "TöB-DER Şube Baş' 
kan1an TopiantlSI" olan bu toplantının 
aRır�1 "DısK GazioAlu yönetimim ta
nıyor" ifadesi üzerine oturtuldu. DıSK 
Genel Sekreteri Fehmi Işıklar yaptıAı 
konuşma Ue bir örgütün iç işlerine ka· 
nşma cüretini gösterdi. öRretmenlerin 
çözümlernek zorunda oldulu bir ko
nuya, öAretmenJerle alay edercesine mü· 
dahale etmek. "falan yönltim yaa1dır, 
biz onu taOlYoruz" diye konuşup "ör· 
dek" rıkralan anlatmak, bölünmeden ya. 
na aat tutmaktır. DıSK Genel Sekreteri
nin görevi bu o1mamalıydl. Hele diRer 
demokratik örgütleri GazioAlu yönetimi· 
ni tanımaya, akai halde "demokratik 
platfonn" çalışmalarını terke zor1ama.k 

plattonn çalışmalarını sekteye uArat· 
mak hangi niyetlerle açlklanabilir? 

Geçmişten hiç mi ders alrnıyonız? 
Olaylan hiç mi incelemiyoruz? Bu kadar 
nu gözümüz döndü? Işlklar bu konuya 
bir arabulucu • bir hakem gibi detil. bir 
taraf gibi, ya'tlaşıyor. DoRrudan ayrın
tıya giriyor. "İbret verici belgeler sundu 
GaziaRlu" diyor. Neyrniş bu ibret bel' 
geleri! Bunların içinde "saymanJık rapo· 
ru" da var mı? Büyük bir demokratik ör
gütün genel sekreterine yakışan, bölücii. 
parçalayıcı, daRıtıcı olmak deRi i. Birleş· 
tirici, toplayıcı olmaktır. Faşist tehlike, 
anarşi ile mücadeleye indirgenmek isten· 
se bile bu konuda özellikle duyarlı ol
mak gerekmez mi? Ama gariptir. "Şube 
başkanlan" toplantısında Işıklar adeta 
TöB·DER tabarum hiçe sayıyor. Bu 
saldın alkış1atwyor ve salonda ' 'Yaşasın 
DısK" sloganlan atbnlıyor. Slogarun 
eski sahipleri şimdi şaşkın. Ve eski slo· 
gan yeni alızlarda kla.5ik oyuna fon mü
zili oluyor. tki "baş" da aynı yanlışı 
yapıyor. Taranardan biri vaktiyle ölret· 
men örgütü sorununa "işçi sınıfı el koy· 
du" diye bir kl8lm işçi ve ölrencileri 
kullanmıştı. İkinci taraf şimdi aynı 
şeyle meşgul. 

YAPAY SOLUNUMLA 
BIRLIK SA()LANMAZ 

Sonra bir demokratik örgütün dileri· 
ni tanıması nasıl bir olay? GazioRlu dev
let mi kurdu ki. tanımak. ya da tanıma· 
mak tartışılıyor. Yoksa bu tartışma ile 
TöB-DER'deki iç bölünme demokratik 
örgütler arasında yeni bir bölümneye mi 
dönüştürülmek isteniyor? Asıl düşünül· 
mesi gereken bu eRilim. 

Mesele nasıl bir yaklaşun1a çözüle
ce1ı? Anlık mucizevi çözümler beklemek 
yanlış. çözüm bir süreç sorunu. Dalru 
yaklaşım bu süreci hızlandırabilir. Bu 
yaklaşımı kaVl'8mak. demokratik örgüte 
bakış açısıyla, onun bir araç olarak de
Rerlendiriliş biçimiyle yakınıdan ilgili. 

Demokratik örgütleri, politik düşün· 
celerinin bir hoparlörü olara.k görenler 
için önemli olan onu ele geçirmektir. 
Bu aracı elde eden kendi düşünce biçi
mine uygun olarak o araçtan yararlana· 
cakbr. Onlar için örgüt bütüntülü, hatta 
örgütün varlılı o kadar önemli deRildir. 
Ve bu konular yayın organlarında yine
lenerek h,lenmektedir. 

Demokratik örgütleri, demokrasi mü· 
cadelesinin önemli unıurJa.r1 olarak gö
renler, geniş ylRınlarlO ekonomik-de-

mokratik haklarına sahip çıkmasının, bu 
haklann genişletilmesi mücadeleıine ve 
bu mücadele sürecinde politik bilincin ge. 
Iişmesine, inananlar için ise tüm demok· 
ratik örgütlerin baA:ımsızhll. bütüntütü 
ve varlılı önemli sorundw. Ancak ör· 
gütlenme düzeyini ve bilincini en geniş 
tabana yayacak bir demokratik örgüt, 
gerçek fonksiyonunu yerine getirebilir. 

ölçüyü böyle koyarak ve aynntıya 
ginneden, uzun bir süredir konuya nasıl 
yaklaşıldılına bakalım. 

Her iki tarar da "baş biziz", "örgüt 
biziz" ve "bunu kesinlikle tartışmaylZ" 
diyor. İki taraf da birbirini hainlikle 
suçluyor. Onlara göre düzlüle çıkmak 
taraflardan birinin "yasallılını" kabul 
etmek kadar basit. Karşı tarafdaki "ha· 
inleri" tarumamak kaydıyla. Ve taraf· 
lam göre ortalık "hain" dolu. Oysa bu 
yaklaşun çözüm delil. Bu gidişle taraf· 
lar kendi hoparlörlerinde kendi sesleri· 
ni bir süre aaha dinleyebilir. Sonunda 
pili bitip ses vennez oluncaya kadar. 

Gerekirse olaRanüstü kongre toplarız 
demek de düşündürücii. 

Böyle bir kongreyi kim toplayacak? 
Hangi tüzüRe göre toplanacak? öArenci 
örgütlerinin, üniversite personelinin tü· 
münü üye kabul edecek yapıdaki tüzük 
hükümleri, öRretmen iradesini yansıt· 
mada araç olabilir mi? öRretmen örgü
tünün tabanını sürekli olarak öAretmen 
mesleline yabancı unsurlara doRru kay· 
dınnak; örgüt yaplSlOl bozmak ve öRtet· 
men iradesim sakatlamak de�i1 midir? 
TöB-DER sorununu öRretmenler çöze
cek diyoruz. Do�ru. ama bunu öAret· 
men örgütüne ötretmen olmayanları 
doldurarak nu sallayacaAız? 

Ola�anüstü kongre çaj:nsının olumlu 
yam şu. Bir k.ım soruırısuz unsurların 
getirip dayattılı çözümsüzlükten çıkış 
yolunu örgüt tabaOlnda yer alan .. üyeler 
görebiliyor. Ve bunu bir toplantıda top· 
luca dile getiriyor, savunuyor. GazioAlu 
yönetimi TöB-DER gazetesinde olaAan· 
üstü kongre istemeyi örgüt yıkıcılanmn 
bir taktiRi olarak niteliyordu. (Sayı 165) 
Aynı şey örgüt tabamnca en aktif biçim' 
de dile getirilince, bu isteRin örgüt yıkı· 
cılıRıyla ilgili olmadılı anlışılıyor. Bu 
olumlu gelişme bir yanından tutuluyor. 
tabanın sesi dotrultusunda hareket edili· 
yonnuli gibi gösteriliyor, öte yandan 
başka amaçlar için kullanılmak isteni
yor. Tabandan yükselen bu haklı ve 
olumlu talep, her iki "baş" tarafından 
kendilerini yasallaştırmak için bir vtW
taya dönüştürülmek isteniyor. " Gidelim 
ama önce yasallıRınuz kabul edilsin" 
deniyor. Muaviye kurnazlıRına özenmek 

yeni tarikatlar dolumr ama, çözüm de 
dolildir. 

Mahkemelere gelince ...  
Demokrasi mücadelesi elbette aa)t 

mahkeme kararlarıyla. ya da mevcut 
yaa.alarla sırurlandınlamaz. Ne var ki 
burjuva düzeninde atılacak adımlarm 
herşeyden önce c:!emokrasi mücadelesine 
olan katkLSl . yarar ve zararı - ölçüt ola
rak alınır. Tek ölçü budur. Sonuçlannı 
amaçlanru göz ardı ederek,aoyut · 'bur· 
juva mahkemesi" edebiyatıyla meaıel ... 
nin üstüne yürümek demagojiden ve i,in 
özünü saptumaktan başka bir anlam ta· 
şımaz. Bu karmaşanın hallinde katkııı 
olacak sa elbette o yoi da denenmetidir 
ve denenmektedir. 

Bir de iki örgüt "baş"ının birbiri 
aleyhine açbRı davalar var. 

Gene taraflara göre, karşı taraf hep 
"burjuva mahkemesinden medet urraı· 
yor." "Burjuva" düzeninde, "burjuva" 
yasalarıyla kurulmuş bir demelin. gene 
"burjuva" yasalanna göre toplanan 
kon�ıinde " burjuva" mahkemelerinin 
kararıanna dayanarak, şube kapattlkla
nnı ilan edip, delegelikleri düşürenler, 
başları sıkışınca "proleter" mahkeme. 
arar oldular. Ne var ki, gene dönüp 
dolaşıp aynı "burjuva yasallıAına" takı' 
Lıyorlar. Bu karşılıklı davalar, taraflar çt' 
ban başı olmakta direndikçe, bugijnkü 
bakış açılannı detiştirip sorumluluk 
duymadıkça eninde sonunda "İbi,'le 
Memiş'in mahkemeleşmesi ... • • tekerIe
mesine dönüşecek. Mahkeme kararla· 
nyla karşılıklı konulan ambarKolann ce
zası da örgütsüzlüle itilen öRtetmene ve 
diRer demokratik güçlere çektirilecek. 
Buna kimsenin hakkı yok. 

ÇöZOM, 
DEMOKRATIK IRADEDE 

çözüme giden yol çıban başlanndan 
herhangi birini tanunaktan geçmiyor. 
çözüm demokratik kongredir. Toplanı, 
biçimi, znrnan ve delegasyonun olu,ma 
biçimi tüm taraflann onaylayacalı yön
temlerle yürütülmek zorundadır. Bu ko
nuda eski genel başkanlar nazım rol oy
nayabillr. (GazioRlu hariç). Bütün çö' 
zümler demokratik kongre hedeİıne yö
nelmedikçe. kafalar bu daRrultud. ya
rulroadıkça çözüm bulmak mümkün de· 
�ildi,. 

Demokrat ve sosyalist tüm ötretmen-
1erin böyle bir çözümden yana oldulu
nu biliyoruz. Onlar her zamanki gibi her 
türlii oyunun dışında ama kavıaOln için
de olmak zorunda. 

Giresun 
TOM-DER 

MUSTAFA OKSAL SOSYALiSTLER iLKELERDEN TAViZ i 
9 Ekim Pazartesi güoo yapılan 

Giresun TOM·DER şubesinde 
olanlar, işçi sınırı sosyalistleri 
için, demokratik kitle örgütleri
nin geleceRi aç.sından ve alma· 
cak dersler bakımından, oldukça 
düşündürüciiyOO. 

özellikle CHP'nin iktidara gel· 
mesinden sonra demokratik kitle 
örgütlerinin ya "ele geçirilmesi", 
ya da lçlnln boıaltılarak güçlliz· 
leştirilmesi operaıyonunun ciddi 
boyutlara ulqtı#ı Gıresun'da da 
,öılenmektedir. 

Nitekim Giresun MlUi Elittm 
MüdürliiRü'ndeki üat kademede 
ıörevli bir kiılnln CHP Gıresun 
n Baııkaru Ile başlattıRı sıkı işbir· 
Ueı ve "sıcak ilişkiler" sonucu, 
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Giresun TöB-DER başkanı ile 
iki üyesi balika başka lllere sürlil
D\Üşlerdir. Bu öR"retmenlerin kı
yunırun resmi nedeni ERitim En. 
tltiiııünde Devrimci Yol dergisi 
bujundumak. Ancak resmen 
açıJdanmamakla birlikte gerçek 
neden, bu kişilerin "aşırı solcu, 
gaşlst" olması. ve en önemlisi 
CHP Giresun LI başkanını eleştir· 
mesidir. Böylece Giresun TöB
DER ıubeı;lndeki ilerici öRret
menlerin "kulaklan çekilmek" 
Istenml,tır. 

Bu kıyıma seyirci kalmayan 
Demokrasi ıçın Birlik gıubunda· 
kı öRıelmenler Ile dayanıımaya 
geçen, TUM·DER Gıresun ,ube
sindeki sosyalistlerin gösterdikle· 

ri tepkiler ise, içlerinde Milli 
ERitim Müdür Muavininin de bu
lunduR"u bazı yöneticiler tararın
dan engellenmek istendi ve "go
şistlerln sürübnesinln kıyım ol· 
mad�11t şeklinde ilgi çekici bir 
savunma geliştiri1dl. 

KONGRE OYUNLARı 

Ne var ki. CHP 'nın kitle ör· 
&Utleri üzerinde ustalıkla ve "ile· 
rici görünümlü" kişiler aracıhRıy· 
la uYJUlamak l.tedlRI planlar, 
Tİp Giresun II örgüWnce açı#a 
çıkarudı. Ancak bu kez, araJarın
da Gıresun Mıllı ERI tim Müdür 
Muavinlrun de bujunduRu bır 
grup tarafından, Türkıye Işçi Par· 

tisi'nin kitle örgütlerinin içişleri. 
ne müdahaıe ettigi propagandası 
yaygınlaştırıld •. Bununla TOM· 
DER tabanındaki sosyal demok· 
rat eRilIrnU üyeler üzerinde yo
Run bır antikomünist etki gelişti
rilmesi Istendi. Bu da yetmeyin
ce, TOM·DER kongresine TIP II 
örgütünün de davet edilmesi iste
mi, Milli Elilim Müdür Muavini· 
nin karşı çıkması ile üçe karşı üç 
oyla reddedildi ve böylelikle Gi· 
resun'da TOM·DER kongresine 
Türkıye Işçi Partisl'nln çaRrılma. 
ması Ilk kez "başanldı." Gerek· 
çe olarak da "diller partilerl de 
çaRırmıyonız" denildi. Ve yine 
bu kongreye, IosyalisUerin bütün 
israrına karşın, TöB·DER Glr� 

sun şubesi ve özellikle Demokn
si ıçin Birlik grubunun etkin ol
duRu Bulancak TöB·DER şube
si, Bulancak ve Elipiye TOM·DER 
şubeleri, Giresun TUM·DER şu· 
besi ile aynı lokali paylaşan TO
TED, Işçi KülWr DerneRI •• 
Genç ön� şubeleri çaRr.tm.ch. 

Kongrede daba da Ilginç (.U,· 
melerle k�ılaş�dı. Milli ERitım 
Müdür Muavininin önerisiyle ve 
CHP eRilimil üyeler üzerinde esti
rilen baskı sonucu ,etirilen Di
van Başkanı, resmen davet edil· 
meyen. ancak konereyi idemeye 
gelen söz konusu kiUe öl1Ütleri
nin temsilcilerini polis çalıl'lUk 
attınnak Istediyse de, TOM·DER 



FASiZME KARSI DOGRU VE 
• • 

ÖZCAN KESGEÇ ETKiN MÜCADELE 
Faşizm, işçi sınıfı hareketince gerçek 

boyutu ne kavranılmışbı .. Dışındaki 
çevrelerce kesinlikJe hayD". 

Faşist tırmanışa "katkıda" bulunan 
önemlı bir etken, faşizm ve faşizme kar
Şı mücadele konusundaki yanılgılardu. 
ışçi sınıfı blUmine dayanmayan, Işçi si' 
nıfı hareketinden kopuk saR ya da sol 
sapma içinde burunan kişi, grup ya da 
örgütlerin faşizm olgusunu gerçek bo
yutlan ile kavramaSt beklenemez. Faşist 
tehlikenın doRru teşhisi de, faşizme kar
şı etkin ve tutarlı mücadele de, lşçi sını

hnJD politik hareketirun çözebileceti bir 
sorundur. Bu gerçek, dünyada ve Türki
ye'de geçmişte ve bugün yaşanan deney
lerle kanıtlaDJTUştu, kanıtlanmaktadır. 
örneein 12 Mart muhtıraSlDlD verildiRi 
günleri anımsayalım. Birçok i1erid de-

cadeledir. Nitel olarak tüm aRırhRuu bJs
settinnektedir. Nlcel yoRunluRu da 01001 
erlşkenııelne ulaştırma utr&şı 5Ünnekte· 
dır. Mücadelenin objektif koşuııarının 
oluŞtUrulması, j·ani Işçi Slnırının ve tüm 
emekçilerin politik bilinç ve örgütlülik 
düzeyinin yükseltilmesi, di�er yandan 
antifaşist iş ve güçbirliRinin oluşturul
ması ve örgütlenmesi çalışmalan Işçi Sı
nıfının partisinin faşizme karşı somut 
mücadele tamdır. Unutmamak gereklr 
ki faşizme karşı örgütlü birleşik güç za· 
fere ulaşacaktu. 

Demokrasi mücadeleğ özünde bir sı
nıf mücadelesidir. Ve'çaeımızda yalnızca 
sosyalizm mücadelesinin detil, onunla 
birlikte baRunsızlık ve demokrasi müca· 
delesinin de öncü gücü, Işçi smıfıdır. De
mokrasinin en tutarlı ve kararlı savunu-

mokrat kişi, çevre ve örgüt 12 Mart cusu, IDÜcadelecisi işçi sınıfıdır. 
mubtıraSlnı "kurtarıcı" olarak görmüş 
ve ayakta alk�laıiııştı. Oysa Türkıye işçi 
sınıfının politik mücadele örgütü, muhb
rayı dolru deRerlendirıniş, glillÜn koşul
lanoda geçerlilik taşıyan somut mücade· 
le bedeOeri önermişti. Buf6.in de, (aşist 
tırmaruşm kimi örgüUer ve çevrelerce 
gerçek boyutları ile kavranamadıeı, anli· 

ANrIFAŞIsr MUCADELE VE 
SENDIKALAR 

Işçi sınıfının ekonomik demokratik 
mücadele örgütleri olarak sendikaların 
antifaşist mücadelede önemli görevleri 
ve sorumluluktan vardır. Sendikalann 

faşist mücadelenin gerekli ideolojik·poli- bu görev ve sorumluluklan yerine getire· 
tik�rgütsel temellerine dayandırılmayan bilmesi öncelikle kendı kitlelerinin eko· 
çeşitli görüşlerin öne süriildüeü görüli· nomik·demokratik kazarumlannı koru· 
yor. Faşizme karşı mücadele, bugünden masına ve geliştirmesine baRlıdır. Vurgu· 
yanna kurulacak bir cephe sorununa ve- lamak gerek. Faşizme karşı mücadele-
ya yargıçların "gevşekliRine" . zabıta den sözeden sendikaların, kendi kitlele· 
tedbirlerinin yetmezliRine indirgeruyor. rirun demokratik kazanımlarını koruyup 
Faşizme karşı mücadelenin özünün top- geliştirmeleri ilk ve zorunlu görevleridir. 
lumun tüm ilerid, demokrat, yurtsever Oye kitlesini, ekonomik demokratik mü-
�çlerinin ortak eylem platronnunu cadelenin çeşitli aşamalarında grevler-
oluşturmak olduRu unutuluyor. Sözde den, direnişlerden, kayba uRramadan, 
herkes bu ilkeyi kabuDeniyor ama yapı· bilindni biriiRini pekiştiterek, bileyerek, 
lan kimi cephe çaerılan. biçimi ne, özü yeni kazanımlar elde ederek, varolan.ları 
ile bu gerçoRin inkarmı içinde taşıyor. koruyarak çıkartabllmesidir. BulunduRu 
Antifaşist mücadelenin özünde bir sınıf alanda işçilerin en geniş birlieini saRla-
niicadelesi olduRu gerçeAi, yine sözde mak, bu birlili ortak sınıl Çıkaıları te-
deA:il ama pratikte, getirilen önerilerin meline oturtmak daba etkin mücadele· 
içeriRinde reddediliyor. Faşizme karşı nin aracı kılmak ilk görevdir. Sözde fa-
mücadele, bazı çevrelerce, dün oldulu şizme karşı olan bır ekonomik örgüt, 
gibi buf6.in de, SlR ve soyut demeç dev· üye kitlesinin demokratik kazarumlarmı 
rimcililine indirgeniyor. Gözlenen tüm koruyamıyorsa ekonomik mücadele Için· 
bu yamigılar, Işçi sınıfı b"",ketinln dı- de, üyelerinde yıigınl�a, da�ınıklı�a yol 
şmdaki çevrelerce, faşizmin gerçek bo- açacak tutarslzbklara düşüyotS8, dahası 
yutu ile kavranamadıeı olgusunu ortaya üyelerinin taşist yapılı sendikalara kitle 
koyuyor. tabanı oluştunuasına yol açacak hataıar 

Faşizmin Türkiye'de de tarih sahne· yapıyorSl, faşist tınnanışa "katkıda" 
sinden silinmesi, yok edilmesi kesin ola· bulunuyor demektir, objektif olarak. 
rak işçi sınıfının ve tüm müttefiki emek· Faşizme karşı mücadele ve sendikalar 
çi kitlelerin iktidarının yani sosyalizmin konusunda vurgulanması gereken ikinci' 
kunılması. ile olanakJıdır. nokta, sendikaların anarko sendikalist 

Bunu ise yalnızca işçi sınıfı partisi sapmalara düşmemesi gerektiRidir. Sen-
amaçlamaktadır. Bugün ülkemizde, bi- dikam parti işlevi yüklemeden, ekono· 
limsel sosyalizmi kılavuz edinmiş olan mik ve politik mücadelenin biriiRinin 
Işçi sı.mfı partisinin faşizm karşısındaki dotru kavranıp uygulanmaSldır. Bilindi-
tam da bu temel hedefin gerekleri dol:- Li gibi ekonomik ve politik mücadelenin 
rultusunda gelişmektedir. birliRi, bu mücadele biçimıerinin her iki· 

Bu dolrultu, baRımsızllk, demokrasi, sinin verileceeı örgütün sendikalar oldu· 
sosyalizm bütünseUili içinde verilen mü- Ru anlamına gelmez. Suuf mücadelesinin 

üçlü bütUnlüRünü kavramak ve uygula
mak, sendikalann, işçi sınıfının sosya
lizm hederu politik hareketi lle uyum 
içinde olmaSl anlamına gelir. 

DEMOKRATIK HAK VE 
öZGURLUKLER IçIN MUCADELE 

Daha önce d. beiirtildl�i gibi,demok
rasi ve baRımsızlık mücadelesi sosyalizm 
mücadelesi ne bir bütündür. öte yandan 
demokrasi mücadelesi, işçi Slnıfı sosya
listlerine kısa dönemli bir takım görevler 
de yüklemektedir. Emekçi kitlelerin var
olan kazanımlarını korumak ve geliştir
mek, yenı kazanımlar elde ebnek yolun
da bugünden yanna yapılabilecek işler 
vardu. Bu anlamda güncel görev demok
ratikJeşmedir. Demokratik hak ve özgür
lük1er için ni.icadelenin, antidemokratik 
uygulamaların ekonomik kaynaklarının 
kurutulmaSlnı da hedef almaSt, yani anti 
faşist ve antiemperyalist mücadelenin 
birlikte sürdürülmesi, mücadelenin tutar
lı ve sonuç alıcı olabilmesi bakımından 
zorunluluktur. Bu bütünlüRün saRianma· 
Sl, tüm toplum yapısının demokratikleş
tirilmesi, politik demokratikJeşmenin 
güncelliRinin kavranması ve bu doRrultu
da mücadele edilmesi, emperyalizme ve 
faşizme karşı demokratik güçlerin en ge· 
niş birlik ve dayaruşması içinde müm
kündür. 

CHP'NlN IKILI YAPISININ 
SONUÇLARI 

Bugün Türkiye'nin içinde bulundulu 
politik ortamda, burjuva partilerinin tü· 
nii, politikalannı, kitlelerin antikapitalist 
özlem ve taleplerini, kaygu ve parukleri
ni kendi yararlarına kuDanmak teması 
üzerine Kunnaktadır. Başta AP ve MHP, 
kitlelerin özlem ve arayışlarını, düzene 
olan tepkilerini faşist tınnanışa basamak 
yapma çabasındadır. Bu politikanın 
özünde, dikkatleri sınıf mücadelesinin 
asıl mevzilerinden uzaklaştınna amacı 
yatmaktadU'. Silahlı saldırılarta, "faili 
meçhul" clnayetlerle kitleleri sindinne 
çabası sürdüıi.ilmektedir. Sosyal demok
rat partinin yani CHP'nin faşizm konu
sundaki tüm dotaı yanlışhkları ve sınıf 
temelinden yoksun deRerlendinneleri, 
sosyal demokrat ve demokrat kesimde 
de yankı bulmaktadır_ Fakat bu durum, 
kitle ve sınıf sendikaclIJRI ilkelerinde 
ekonomik mücadelesini veren kitlelerin 
bu yanılgılardan kurtulması ve sosyalist 
tavra yönelmesi ve kavuşması olumlu 
pratieini de taşımaktadır. Sonuçta CHP 
aşa�ıdaki şekilde tahııı ediiebııir hale ge
linmektedir. "CHP, faşizme karşı müca· 
dele içinde olmayan, Ilerici demokrat 
güçlerin birııRini ve dayanışmasını red· 
deden pasif daVT8ll1Şını ıilidi.irmektedir. 
CHP'nin slmCsal konumu gereRi ikili ya-

pm onun, bir yandan kitle tabanını ko
nımaya ama aynı zamanda büyük aemıa
yeye ve onun ardmdaki emperyalimıe 
gUvence vemıeye ibnektedir. CHP'nin 
üzerinde bulunduRu bu ikili tib-ek ve 
kaygan konumda olabildiRince Ilerici de
mokrat bir çizgide tutulabilmesi gerek
mektedir. Ama bu gereklilik, CHP'nin 
kayıtsız Şartıu desteklenmesi Ile MRta· 
namaz. CHP'yi ilerici demokrat bir çiz.
gide tutmak, CHP 'yi deRII, demokratik 
toplumsal muhalefeti en güçlü kılmakla 
mümkündür. Faşist tırmanışa karşı başa
rılı ve etkin mücadeienin yolu budur. 
CHP işçi emekçi kitlelere "insanca ve 
hakça bir düzen" vaad ederken, sınıf 
mücadelesi gerçeRini inkar etmektedir. 
Kapitalist sömürüye, kapitalizmin temel 
ilişkilerine karşı çıkmak bir yana, emek
çi kitlelerin dayatan ivedi sorunlanna 
çözüm. yoUan aramaya, önenneye bile 
yanaşmamaktadır. Faşizme karşı müca
delenin asgari gereklerini bile yerine ge
tirmemektedir. Bu, "Ecevit'in çevresin· 
deki beyin kadronun yetersizliRi" ya da 
benzeri bir takım gerekçelerle açıklana
maz. CHP'nin bu tutumu, dotrudan 
doeruya onun sınıfsal konumundan, bir 
burjuva partisi olmasından kaynaklan
maktadır. 

Seçim öncesi politikasını "ya bana 
oy verirsiniz ya da faşizm gelir" anlayışı 
üzerinde temellendiren CHP, seçimler 
sonrası tutumu ile de kendisine oy veren 
kitlelerde yılgınlıRa yolaçacak bir tutum 
içmdediro Bu kesimin CHP ile canlı Uiş
kileri de yok. CHP'nin kararsız ve pasif 
tutumu onu destekJeyen kitlelere de 
egemen oluyor. &asen CHP ile kitle ta
banı araSlDda canlı ve sürekli bir ilişkiler 
akışı da yok. 

CHP 'nin kitle tabaDlDl oluştun.n ge
niş emekçi YılınJann antifqlst mücade
Le saflannda maddi bir gliç haline döllÜ
şebilmesi,  işçi sınıfı sosyalistlerinin CHP 
tabanJDda sürdürecekleri ilkeli ve kararlı 
iş ve güçbirliRi çabalan içinde gerçekle
şecektir. 

ışçi sınıfı sosyalisUeri faşist ideoioji
nin bu ildyiizlü yapısını kitlelere teşhir 
ederek, gerçek niteliRini anlatmak, fa· 
şist propagandanın şartlandD'malanna 
karşı yoRun ve yaygın ideolojik mücade
le vennek görevi ile karşı karşıyadır. 

ışçi sınıfunlZın bilimsel sosyalist par· 
tisi, Türkiye ışçi Partisi, her alanda fa
şizme karşı politik yönlendinne görevini 
sürdürmektedir. Somut önerileri, etkin 
eylemleri ve dol:ru suuCsal çözümlemele
ri ile faşizmi yok edecek güç, Işçi sınıfı
nuZln bilimsel sosyalist politik güdirüD 
önderliRinde. işçi ve emekçi sınıtlann 
örgütlü birleşik güciiclir. 

VERMEDiLER -------

içindeki ilerici, sosyalist ve dürüst. 
üyelerin karşı koymaSı. ile bunu 
uygulayarnadı. 

Ancak üyeleri baskı altında tuta
bilme ve kontrol edebilme olana
Ruu saRlamak için yönetim ku· 
rulu seçimlerinin açık oyla yapıl
muına kalkıştlması ise, kongre
nin en ilginç sahnelerinden biri 
oldu. 

Bütün bunlardan SOMa Mmi 
ERitim Müdür Muavinini7\. des
tekledlAI liste, antldemokra
tik uygulamalar ve üyeler üzerin'" 
de kurulan CHP kaynaklı baskı
larla seçımıeri 2 oy farkla ka· 
zandı. Müdür muavininın kendisi 
ise herşeye raRmen 9.yedekte 
kaldı_ Kongre bitiminde, herkesi 
üzüntüye bo�an 6 Türkıye Işçi 
Partilinin öldUriilmesi olayı üze
rine TUM-DER�UTED ortak 
salonunda bır toplantı yapıldı. 
Az önce biten kongrede seçilen 
TOM-DER yönetieııerinln bu 
toplantıya katılmamalan sosya
listleri oldukça düşündÜlen bir 
başka ilginç olaydı_ 

SOSY ALlSTLER KAZANACAK Bu kongreden kazançlı çıkan
lar sonuçta yine sosyalistler 01-
mışb.u. Gerçi seçımı kaybetmi,. 
lerdır ama, ilkelerden taviz vt"l'� 
mediklerini ve vermeyeceklerini 
kanıtlamışlardır. Bu da sosyalist.
lerin demokratik klUe örgütlerin. 
deki en önemıı kazançlarıdır. 

Yine bu kongre ile antidemok· 
rıtik uygulamalaım başlangıcı 
olabilecek tehlikeli bir adtm 
kongre divan başkanı tarafından 
atlldı ve hükümet komserinln di
van başkanlıema önerge vermesi 
ve önerıenid işleme konması 
usulu denerunek Istendi. Çalışma 
raporu üzerindeki konuşmalan 
çok. kısa bır süre ile smırlandıta
nk bazı konulann konuşulması· 
na engel olmak isteyen divan 
başkanı"::;, tutumu bilinçli üye
ler tarafından protesto edildi. 

Bu arada, Ankara'da Türkiye 
Işçi Parti.ı ve TUM-DER liyesi 6 
sosyalistin şehit edııdi�lnin öAre
nilmesi üzerine verilen saygı du
ruşu yapılması önergesi, önce di
van başkanı tarafından geri çev
rildi. Ancak kongre &alonunda 
bulunanların kararlı tutumları 
kartısında saygı duruşunda bulu
nulması iuıbul edııdi. 

Gerek TOM·DER içindeki ve 
gerekse diRer demokratlk kitle 
örgütleri içindeki sosyalistlerin 
Giresun TUM-DER kongresı ola
yından önemli dersler çıkarması 
gerekir. Hel1eye karşın, CHP'nin 
i1erlci görünümlü kıştler aracıh· 
�ıyla Gıresun TUM-DER örgütü
nU " hizaya getinne" girişimi, is
tenilen biçimde başarılamadı. 
Kongre başkanının ve Miıu ERi
tım Müdür Muavinının yetkııeri
ne dayanarak yaptıktan baskılara 
karşın bunun başarılarnaması, 
Giresun'daki sosyalistlerin bu 
oyunu bO'.lmalarındandrr. 

BUtün bunların yarunda, TOM
DER Gıresun Şube yönetimine 
seçııenler içinde var oldulu göz· 
lemlenen dürüst unsurlann örgü· 
tü eskiden oldutu gıbı "elıktı 
bır gelişme çizgisi dolrultusunda 
yönlendirme belirtileri de büsbü
tün kaybolmuş de�ııdlr_ 
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RAŞiT KAYA 

EGE'NİN İKİ YAKASıNDA 
NATO'CULUK YARıŞı 

Kitlel.e büy\ik umutlaı 1'Vt!fek "ba· 
,ına ıelen ECflit. Hükümetinin il.k rüni.
rinde dıt politik ilitJdler hep ön plana 
çıbrtddı. Sorunlarm allr�ı tar'lADda 
hiildlmetln "makul" bir ualanıa ve ZaP 
manlama U. çözümleri ,.tIreeel! Ueri 
oiiıilIUyordu. Hiikiim.UD dı, pollUkeda 
,öoterdlll "c:aıılılıiı:" plecek betonlar 
Için d. kanıt oWalr. ,ö_ekteydl. 
Bu cada "ambarıo" Tüık:iye'nin aorun
ianıuıı betiıca byııaklarmden biıill ola
rak belirleniyor ft bu "lOrunun Lo 

çözül
m .. U. dilcierine d. etUm. oiaııakl_
nııuı dot_cal' IÖrü,iiDe yaypılık b
z.a.ndınlı:yordu. 

Şimdi artık "ambarto ICX'WlU" bl
madı. Türkiye'nin ıonınlanna i8e ke
nt. Hükümetinin, terörün. t.ırma.nma. da· 
dahil, hiçbir çöziin bulamadılı da or
taya çıktı. Olkemisin ekonomik 've so.. 
ya! buııalımlon "dı, poliUbd. c:aıılılıiı:" 
lörii.ntü1eıiyle perdelenemez durumda. 

Böyle bir ortamda dış politik ilişkiler 
alanında Yunamdan'm Nato'nun askeri 
kanadına yeniden dönüşü konuıu etra
fında düRümlenen yeni bir "lonın'1a U
j aIaıU olUfturulmaya çalıtddıil' ,öz
lemleniyor. 

Konunun dar anlamda içerili Y una
niltan'm Nato'nun ukeri yapJ51Da yeni
den dahil olma. halinde ilıili. böIaede 
Nato kuvveUer:ini.n yetki ve 8Orumlu
luklannın ne eibi bir düzenlemeye ka
vu,turulacalı ve bunun dolurabilecel:i 
"lOrunlar" olarak belirleniyor. Bu yö
nüyte konunun ulusal savunmayı dol· 
Ndan ü,uendlıebileceli bir gerçek. An
cak yine bu anlamda QÖzümü çok zer 
olmayan IONnun, olaya kazandırılmak 
istenen boyutları gerektirmedili de bir 

betke , .. çek. AUeri .. pollUk bır itti
fak lçerillnde yer alan iki ülke araanda 
dotabnecek bu tür lOL'\LDIan liderrnek 
çok sor olma. gerek. ERer ortaya "bU
YUiı: ooruıılar" çılııyona , .. çeti betka 
yerd., batka boyuUarda aramak gere
Idr. 

Azqbnlma. prekon ük &orU, aıaia
rmda büyük ".urw,me ve prıinlik.ler" 
bu1ww:ı Türkiye UeYuıwıi.tan'm Nato 
nltelllinde biZ ÖI'(Ütlenmede birlikte yer 
a1malaım.ı ııerektlren Deıııel ko,uIlann 
olup /Olmadılıdır.'. Bu ülkelerin Nato'da 
y. almalannın remıl g.ekQlIl olan ' 
"t.hdlt" , .. çek oIaaydı, iki üibniıı 
iiôz konUR 80nınun teknik çözümünü 
kolaylıkla bulabUecekleri açık. Bir çö
züm buluıwn.ad.ılma IÖre .,nmun çok 
daha bqka old",u enIa,.ı,y ... 

Konuyu büyütürlerkan Yuna.niatan ve 
Tüıkiye'n1n birbirleri De olan "&Onmla
rmı", Nato çerçevesinde kendi yarar-
1anna bir çözüme kavuşturme pamrlqtı 
içeriede oldu.k1an .örülüyor. Sürekli 
0Jan.k Nato'nun diler üyelerinin karşı 
tarafa buk. yapmallDl sallamaya çalışı
yorlar. Ger�kte amaçlanan '-, Nato· 
nun patronu ABD'nin kendi yan1a.rma 
aııdıt. koyup diler taraf. "çözüme" 
zoılamaa. 

tıeinç olan nokta, ne Yuna.niatan'm 
ne de Türkiye'nin, böyle bir pa:zarlık 
amaçlarken Nato'dan 'ftZge�büecekleri 
&ibi bir kozu kullaoamama1an. Bunun 
temeldeki nedeni her iki ülke egemen 

'"iD:U::flennm Emperyalist &imm içinde 
yer a1malan \'e emperyalizmin vurucu 
ııücü Nato 'yu kendi ııınıt.ı egemenlikle
rinin teminatı olarak görmeleri. Bu ne
denle her iki ülke hükümetleri dar an
lamda bir d.tf politika için de fazla ma-

nnra alanları bulamamaldalar. 
Yunaniatan'm bu açıdan biraz daha 

rahat o1ebUm .. 1 iea ku,ku ... , fatist 
Cunta'nın düttüRü ·dönemin anti .. m· 
perya11at orlanımda alman kararla Na· 
to'DUD ukeri kenad. lie llitklleriııl bır 
ölçüde dondurarak bu konuda kendimı· 
den Nato'ya dolru yeni bir adım bek
lenmellinde. Türkiye için böyle bir du
rum yok. bdnci wl daha önemli bir ne
den de en azından parlamento düzeyin
de, yuna.nıatan'da.c:1a ıon yerel 18çbnl ... 
riD d. '_ııı ııjbl, domolaaUk entl
emperyallat. muhalefetin görece daha 
!(Üçlü olmaa. Bu oJıu1an neden olarak 
gölleren Ywıan1atan egemen anıOan 
Nato pauonundan daha fula "anlayış" 
talep ..ı.billyorlar. 

BütUn bu olup bitenler arkumdaki 
guçek iM Y unaniı:tan Ue Türldye ara· 
anda yaratılan lere1n.liklerin emperya· 
lizmin ve özellikle ABD 'mn hel' iki üJ
kede egemenlilin! pekiştirecek yeni ay
nca1ık1u koparmaana hizmet etmekte 
olufudur. 

Bunalımdan çıkı, yolu liyaaal ikti
donn ııuıılaal nitellIl " ereti kepltaliat 
dünya llieldJeri dıfmda aranmadJlmdan, 
Türkiye'nin içinde bulunduRu derin 
ekonomik bunalım ve özel olarak acil 
dı, bedilere gereksinmeli emperyaliat 
dünyadan gelen taleplere uygun zemin 
hazırlamaktadır. 

Durum Türkiye hükümetini empe:r· 
ya1izmin 'I\irkiye'den koparmak istedi· 
Ri tavizler kartUlUlda dar anlamda bile 
pazarlıkaz bırakma.ktada. Türkiye iç 
poUtikasa eeıekleri ıonucu, Yun.ania
tan'a kartı dee:tek bulına zorunlululu 
aa ber an ymi ayncahklan gündeme 
"tlrmektecllı . 

Yunaniatan açlllDdan da dunam çok 
farklı detUdlı. Kon.manllo'iıı kedi do
yitlyle emperyalizm ile "ylOi orp
nUr. .yui, ekonomık ballar kuıma" 
anlml, AET'ye bir an önce ıLirmeYl 
her DI pahaana olur. omm .. çek
tettirebUme zonmhı1u1u, Ywwı Hii· 
küm.tiniıı Iç polltlkeda ''TIirtlore 
tar,. bır .. ı"," kezanma çabuyla 
birlikte yc.ı.ıca Yuııaııiateıı'.. da 
empayal.i:zme açblı mmlar ...... 
Iemektecllı. 

Göriildülü pbl, TtirItIya ila Y\UIIl
niataıı uumda olqacak y.u ... 
pnııtler , ... ı oı..ek empcyaJlaıılıı, 
özeı oWalr. da ABD 'ııiıı ç_ dot-
rudan hizmet etmektedir. Bu ıııect.ı. 
emperyaliz.:m.in Nato �ÇftedDd. do· 
Ran bır Tlirldye-Yuııaıılaten pqiııllill
ni li.irdÜlebilm.mde özel )'aLU bulUll
mattada. ABD'nin bu konuda k-m _ 
açık bir tam' almaya yaUfD'l&D1&1IDID 
nedeni de ku,kuıuz bu durumdur, Tar
kiye ve Yuııaıılaten llyaaal iktidarlan 
açıandan " lOnınun" tama.ıUDa.a.m 
"yararı" be Iç pollUkeda kitleleri bır 1Ii
re oIlllJl m..,w ed.bilecek bir kocu
nun bulunmuuıdadlr. 

Durumun emekçi balk. U.nd, &.Dti
emperyal.il:t, demokratik !(Üçleı' tarafm
den b ....... p deteriendlrUmeei ııüıı<el 
bir &Orundur. Türkiye ve Yunaniıtarı ara
.... daki prgioliltleriD , .. çek ııedeniııi 
ve kime hizmet. et.tilini açıklamak ft iki 
ülke ananda yanblmaya çalıtılan yeDi 
bir "buhran" pcdMi ark.umda Iddele
riıı .. çek aonııılarmm bapaad_ 
izin vermemek ', önemli bir 'ÖftY
dlı. 

TÜRKiYE EKONOMiSi 
SıNANıYOR 

YUSUF DOGAN 
Türkiye e.\o:onomiıi,. kııc edı OECD oJcn Ekonomik ı,birlili ve Kolkınnuı 

örplii tımrfındo.n lIf'1anmaktadu. Türkiye 'nin .on yıllerde girmekten kaçındı· 
'I bu .1nG7nQ. OECD biinyaindeki Türlıiye Konto,..iyomu cırocüllrylO proje lle 
proeram kredui a� için zorunlu bulunmaktadır. 

Parl.'teki bu lIf'1amdya aa. olmak lizere, OECD uzmanları tarafındDn bir 
ropor huırlanmlftır. Son redakliyonu, geçtilimiz htJfm içinde Türkiye 'tk ya�ıIa� bu raPD!' TürIliye 'nin ekonomiıini rdabetçi diizene göre ayarla171.Mlnl 
ö",ormt:k�dır. Raporda fÖyk chnamekted;": 

"Türlıiye, ekonominni rekabetç; ekonomik yapının gerektirdiRi düzene gö
re ayarlGmaya özen gö.mrmeli Lle kıt kaynakların en uerimli biçimde dalüımı
na al.Tlık uc""el�ir. Pek yemrli 011TlGlG bile, gelişmiş kapital"t ekonomileme 
bu amaca yönelik en dkin enıç olartık piyalOnın {iyatlor. düzenleme mekaniz
mMI kulIDnıImaktadu. Bu politikenın Ttirkiye gibi gelişmekte olan ülkelere 7:��IGnTlUUıyla, dünya ticaretinde kııc dönemde etkin bir yere .ahip olunabi-

Gerçekten, üretim araçlonnın dendlmi yanınde, kullandon keynak cI4,lIı
mı me.taniımalan, ekonomi politikalannın en öncmUleridir. Dördiincü Be, 
Yıllık Kalkınma Planı 'nda verilen bilgiye //Öre, plenlı 'dönemch! ekonomide 
kaynah dalüunı piytUItJ mekanizmM' ile plan mekanizma.ının birlik te işkme· 
• tyk gerçek'qtirilmiştir. Ancak, ekonomik faaliyetlerin arbnct:ı ve bunlar 
a,,!"U1ckıhi bo'�lafmanın .ıkla,ma.ryla, plan dönemi boyunca piycua meka
nlZmaı, önem h bir gelişkenli,e ve güce enfmi,tir. Plan mekanutn4lının ethn
Iili iıe giderek ezelm", kaynak tahıiıleri zamen zaman önemli ölçülerde ve ar
tan bir biçimde planlanla öngörülen hedeflerden uzakIDfmIŞtır. 

Dördünı:ü Plan 'da 'u ilke benitıvenmektedir: 
"DiJreliincü Plan'ın politikaları, kaynak mhı;,i konu.una eç.klık Lle çöziim 

getiren nitelikte olocaktır. Sadece nihai mal ve hizmetlerde delil, iiretim {ak
törlerinin dalllımında do., be,ta diJıılz olmak üzere, kıt keynoklan en iyi bi
çimde kullanmaya olanak t.ıeren plan mekanUmMından daha çole yararlanabil
mek bliyük iJnem mfryacaktlr. Ekonominin bugiin Içinde bulumlulu ko,ullar· 
da, AnayOlG 'nın planlı keUunma ' ake'ilIln ıo'ladllı en büyUk auantqj böyle 
bir ktJI'tU elma düzenintkn yararlanabilmek olmaktadır. 

Böyle blr k01'Or diizeni IGYe.inde üretim faktörlerl lle nihai ürlinleri pIDn he
de(1erine (fiJre dolıtacak bir pÔ'aaı lfllNinin elırlık kazantn4l1 gerçekle,tirile· 
cektir . .

. 

Plan 'daki bu Ilkeye kar,ın, pi)IG«J rMlcontzmannın dış bo.lularla elırlılrm 
.urdUrece'i kupUluadlU. 

OECD raporunda, Tlirkiye 'nin ıçınde bulundulu darbolO%da en iJ".mU .0-
runun dlf (fnoıurnanda yattılı IJlU'gulanmaktcı ııe yebeıncı """ayeden ''gere· 
,ince" 1arcrlanıImoI. ö,ütlmm.ckt,dlr. Buna göre. Ttirlr yetkilileri ümıfından 
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yabancı .rmayeyi tefVik etnwle amacıyla alınacak bir korur, iı.rlde iç plyıuo
da rekGbeli geliftir,bileuli ;;bi eynı zamanda iiUıMin dlf /'ilıfıMmım ihtiya
cın' da çözebilecektir. 

Yabancı .rmayenin, anccık çıJrarlna uy,un oldlllu uc özendirildill &aman 
gelecelini de kaydeden OECD raporu. ço� Id)'Ida ülkenin yabancı .TmGYcli 
yatırımların ülkel,rinde kurulrrvınnı aı,lomtık amocrylo "özel" önkmlcre bo,. 
vurdulunu belrtmekte ue ''Onemli olan, utilrrwh bir kalkınma uadeden bir 
ekonomide, yabeınc • •  rmayeye makul kar miltımalıtır" fÖT'Üfünii tcıVWlmak
tadw. 

OECD raporunde, yebc:ı:ncı .rmay,den Yoro7'lanmak kadıu ulwloraralı Pat'O 
pi:yoaılarındon borçIDnmanın do hızlı gelişme .w.cindeld lillr,lg eçlllndan ,.
,-ekli oldu'u kaytkdilmdte ve biiyiilr yetınm prqekrinin poro pöaaılonııdan 
lGIlanacak kaynaklarla (inonu .dilme.inin zorunlu _yJlmalıtııdır. Bu konudo. 
Brezilya örneliM delinilen raporda. "Brezilya kredi v,ril,birlil/llni h.,. _
man yüluek tutmuftur" denilmektedir. 

OECD reporu, Türkiye 'de uygulanmakta olan lnUlltırartuı P01'O Fonu 'ndan 
orwylı iıtikrar programı"un .orunları çözmede ye"niz kGldllınl t.ıe öullikle 
enflasyon hızının ylikHldilini .aııunarok, y,ni önkmlo alınrl'uuun .ıorunlu 
IGymakmd".. Alınacak y.ni önlemlerin, önc,'ik'e hGrcal14bilr gelirindaha et
kin kontrOıu ile tüketim harcamalarının azaltılmıı.ına yö".lmai ge,..�tili �ay
dedilen rapordD öteki önlemlerşöyle özetlenmdı.dir: 

• Verimlililm ve luJyruık dalııımının geliştirilm.i için pazar ekonomili 
kurallarına daha (a%1a giiwn duyuımalı gerekmektedir . 

• Pazar giiçlerinin rekabetçi gelişimi mneyiin zelifmai için ,ereklidir. An
cak bu konuda, halen kemu iktilOdi kuruluşlarına ucrimlilli erttırmoları için 
ıollanan de.teli OlOn bir de."k gerektirmektedir. 

• YliJı.k yetırım hızının .ürdüriilmc,i için ÜJ«Jrrufu te,lik dme politika",
n uygulannualıdır. Sermaye piyoaıanuı gelişmuinin aıIlanmo.l kullanılclHI" 
tcaırruflq;rın verimli bir şeldlde dolllmalını mllayabilr. 

• lhrocah GTthnruıye öncelik uerilme.i gerekir. 
• Yabancı lermayenin ülkeye girifinde yalnızca ihraca yö".'ik oldu'u,." 

bakdmamal .. bundan başka, Türkiye ekonom. gibi .konomilerd. bulunmtı
yan modem ifletmecilik anlayışını getirdili de heaaba katılmaııdır. 

Türkiye 'nin d. içinde bulundulu ulUllal'Ol'lUı .konomik d�en, gelifmdt. 
olan ülkeleri benimumedikleri üretim yapılıannı .ürdümı."e zorlamaktııdv. 
Bu arada, gelişmiş UUukrin önderlik ddAi dünya ekonom.ind,�i uIUllarora
•• ifbölümü elilimleri Ue gelişmekte olan .konomikrin ameçladıkları ÜNtim 
yep .. , arculndeki çelişkil.r gider.k do.ho eçık blr biçimde ıörlilme�"dir, Bıı
nun ,n belirgin örMkl,rlnden biri OECD 1'QIJ000U olma�lrıdır. 

OECD raporu. firkiy.ıyı "büyüyüp "'i,meliıdn Y01'Ottıll .arunları. a
m�raak bır orlrımda, ymi v, dk,n yöntemlerle çö.cm'k "amocryla ba'do .. 
mayan bir i,bölümü". .corltJmtJ�tadır. OECD, lnUllaral'Gl1 Paro Fonu. Dün,ya 
Banka:�. TUrltiy. için iJntrdUıltriyl., tiretim gUçleri yetınnce ıelitmtmit. dı· 
fO hallml, ekonomik yapının kOrWlmDflIlI .corIDmektadırllJr. 
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. -____________ c _________ ____________ ____ ____ , ____ ��----- ---- ----.""<--�---- ----

:--

55 'Lll sonra 
----�--------------------------------------------

DEMOKRATiK CUMHURiYETiN 

GOVENCESi iSCi sı NıFı 
ERCAN EYUBOGLU aramak, bulamayınca da K.url:ulu4 Sa ... -

'LDL ve ODUD mantıkal .anucu ve 

Bw:iuv.iıliıı öncüıütünü yaptıll bir devamı olan Cumhuriyeti bwjuvazinin 
hareket olılra1ı: ortaya çıkan Cumhuri- cbtmda, hatta ona kar,ı IÖnnek, göster-
1et 29 Ekim 1925'ün 66. yılında işçi ıı- mek, en uırıdao bilimsellikle baRdaş-
ı:u.lı.om (Üvence. ne muhtaç. Denebilir mu. 
ki, 1923'te kwuldulund.a Tirkiye Cum- Bir kez, Türltiye kapitalizmi, emper-
buryeti ,«çekteo buıjuvazinin Cumhu- yal.izmin egemenlik ilişkileri içinde dot-
riyeti mi idi? Ve 1978 rumyetlinde işçi du, ıel.i4ti. Batııdaki "modellOin Türkiye' 
ve emekçi anıflu Cumhuriyete ,üvence de yada herhanıi bqıu. bir yerde aynı 
olabilecek ayual alırlıl. aahip mi? biçimde gerçekle,mesi olanak dı,ı. tlı-

Süreç, etiHmin YÖnü, kapitalizmden telik batıda buı;uvazi 1789'1. dotmadı. 
eosyalizme geçLt süreci. 1789'da burjuvazi GYua1 iktidara el 

Bu süreç, neme! bir ,elişme. Bilim, koydu. Ama bUı)uvazi feodal toplumun, 
bu ,eli,memD yuala.nnı veriyor bize, bi. "Ancien Regime"in baRnnda yüzylİlarca 
limsel kuram bu eelişmeyi tamına, bir süren bir süreç sonunda eeemen oldu. 
yere kadar da yönlendirme olanaRı saRlı- Kapitaliat üretim ilişkileri yavaş yavaş 
vor. "Somut durumun somut çözümle- doldu, gelişti, yaygınlaştı. Sermaye biri-
ıneli"nden yola çıkmak gerelt. 55 yılın kimi için de, üretim güçleri için de aynı 
ıonunda Türkiye Cumhuriyeti naaıl de- şeyi söylemek mümkün. Bütün bu geliş· 
terlendirilmeli öyleyse? Nasıl deterlen. meler olurken "üst yapı" oturup burjuva 
dirilmeli ki baRıowzlık-demokrasi-sosya. sınıfının dotmaııru beklemiyor. Tersine, 
(izm mücadelesi dotru çizgide sürdürüı. alt yapıdaki bu oluşum üst yapıdaki 
IÜn? ideolojik gelişmelere yansıyor, onlardan 

Hemen belirtmeli ki burjuvazinin ön- et.kileniyor, hız kazanıyor. Liberal dü-
cülüRü Cumhuriyetin ileri bir adtm oklu- şünce. insan haklan, aydınlık Çalı dü-
lu gerçelini deli,tinnez. Türltiye işçi şünceleri burjuvazinin gelişmesinin yal-
sınıfı hareketi, böyle oldulu için Cum- nlZea ürünleri detilelirler, hatta bir bakı-
huriyete başından beri sahip Çıktı. Ve ma bu eelişmemn öncüleri, belirleyicile-
gene böyle oldulu için ilk sosyalist ülke ridirler. 
olan Sovyetler BirliRi genç Cumhuriyete Bu açıdan baJunC8, bilimsel sosya-
ber türlü yardınu ve &iyasal desteli &alla- lizm, marksizm adına ileri sürülen ve 
dı. özünde işçi ıınıfı haleketini siyasal mü-

Önce bir gerçeAi gönnek gerekiyor: cadeledeki vazgeçilmez öncü rolünden 
Huekete öncülük kesinlikle işçi sını- uzak tutmayı amaçlayan, yada bu 

lında deRil, harekete öncüıü.lı: kelinlilde sonucu veren görüşler ve yaklaşımlar tü· 
"aa.ker-sivil aydınlar"da da deliL. Hare. müyle geçerlilini yitirmiştir. 55 ylİlık 
ket kesinlikle burju .... ,ıcinln öncülii6iind .. �uriyet �öDeminiIL wufs.al.. daAer-

Bu d�erlendirme ilk bakışta aceleci, lenUl�eSl 1 iIit.iye lfçl PaFf[S1 -Programı' 
y.nlış, kestinned bir yarıı gibi gelebilir. nd�,şoYle yap�ıy�r: . . . . 
Kurtuluş Savaşırun başlarında özellikle E�,e�en ure�m. ıliş�l�n b�k.ımın. 
B.tı bölgelerinde varlıklı eşrafın katıl. dan Turkiye kapıtalist bır ulkedır. Bur-
madaki iıteksizliAi öne ıürülebilir. juvazi uzun bir ıüredir iktidardadır ve 
İttihat ve Terakki'den gelen kadroların zamanla. bu i�tidaı:ıru güç�nd�nnişti�. 
.ydın kökenleri öne sürülebiw. Rakkam- Cumhunyet danenu, feodalizmın tanı· 
lar ve tablolarla 1920'Ierin b-.ınd. bir yesi, kapitalizm ve onunla birlikte bur-
bıniu.. .ınıfınm varolmadtiı dolayısi juva iktidannın güçlenmesi ve Türkiye' 
ile herhangi bir liyasal harek� de öncü- nin, bütü�ü�e, dJ,a bal�h .. 

ve ge.ri �.
e 

lük edemiyeceti kamtlanabilir. B.tı'daki olsa, kapıtalist topluma donuşmea do-
tarihlel gelişme "model"inin Türkiye'ye nemi o�uljtur." (1.15) . 
uYlUlanrnaandan böyle sonuçlar kolay· Bueun bu deRerlendınne hemen her-
lıkla çıkanlabilir Çlkan1ınış:tır da. keıçe paYla4ılıyor. Sol'daki hemen her 

Oy .. bilimsei yaklaşım ilk ba.k.ı.tta cid� ve .�tar� �ım, eAilim, Tür�ye:yi 
löze çarpabilen ıöriintülerin arkasındaki b�l]�vazmın iküd� 

.�
lduR�,' kapıtaliıt 

ıeli,me eRilimlerini ıörebilen yakia.4ı.m- bır u�e 
.. 

o�k gonıyor . . Y�-feodal 
dır. Toplunıaal olaylard. bitimiD i,levi r.� ıon;ı��e savlan geç�rli. d,�ıl artu:, 
bu ıeli,me eRilimlerini bize löstenneııiD- oligar!,I . .

LM y.alnı�c� kinu genç di-
dedir. Bu .çıdan, 1920'Ierift' Tiirkiye'sin.:o mallar. ıçın �e��eyıcl. Ama b�ya ko· 
de "100 ve tablolarla büyük sermayeyi ��:li

b
n
e:!!;a:;::ı.��e:rl��::ru �� 

DlJYIJRU 
182. _yı Ile derılmlzln 7. dı· 

ci do tamamlolVOııır. Sayıları 
..... n 2. diı haricindeki cıld ... 
do 7. eRde bırlıkte Anlık .yı 
ıç ... lslnde y.ıpıırıl""akıır. ArIOn 
......,..,. .. donlyle. ıadece TA· 
LEP EDILEN M IKTARDA cill 
y.apıır ...... .,cı.n • .ı .... k I'teyen 
okurlarım.... ciiı bedellerini. 
Iwıal cilder ıçın oIdu!unu belır· 
terek. KASIM .yı son .... "'dar 
deralmlu IiInderm ..... 1 ..... k· 
melttedlr. CBderln tUıO'l 250.· 
TL dı,. 

• Ödeme adntI: YGrllytlf 00r"1 
p .. ıa Çeki 1002)4 Klzılay·AN· 
KARA 

• Y",ı'" adrosI: YUrIIyOı Der· 
Ii.1 Konur Sok. 15/8 Kızılay· 
ANKARA 

da ıürdürüyorlar. 29 Ekim 1923 .. bah 
yok.1amaaı.nd. burjuvazinin "buradayım" 
demi, olmasını varlılı ve önderlili için 
gerekti sayan eRilim, bütün bu dönemin 
süreç olarak neyi YIDlıtbllOl göremiyor. 
65 yıl sonra bile bu rıeli,meyi "öreme
rnek bilimsel yaklaşım yokluRu ile .çık
lanabilir ancak, en azından. 

BACIMSIZLlK·DEMOKRASI. 
SOSYALIZM 

Cumhuriyet, sözcük olarak yalnızc. 
bir biçim sorunu. En ileri kapitalist ül· 
keler gibi sosyalist ülkeJer de Cumhuri
yet'le yönetiliyor. Ayrıca kapitaliıt ül
keler içinde demokratik hak ve özgÜl'
lükler yönünden en ileri olanlanndan 
bazılan (Ingiltere, laveç, Hollanda, Bel· 
çika, vb.) hAlA Meşrutiyet dönemlerini 
yaşıyorlar. Cumhuriyet'e ulaşmı, deRil· 
ler. Bu biçimsel yönU lle Cumhuriyet, 
_yasal nitelikli karar orıanlarının halka 
dayanmalı, kalıtım etkeninin, sembolik 
de olsa oltad.n kalkma •. 

Türkiye'nın tari�_1 geU,me ıüreci 
içinde Cumhuriyet, bir biçim yönü ile 
bile mel bır .nlam ve önem ta,ıyor: din
ael·ka1ıtal etkeni ortad.n kaıdmnuı, In· 
.n Iıak1anna, temel h.k ve özgürlüklenı. 
hiç deaı"" biçimHI dU.eyde, ortam ya· 
retmnı. AltıyÜ2.ydlık bir .Qublın bir-

i i 

denbire kalkması, önemli ve ileri- bir 
adım olmuştur. 

Ne var ki "55 yıllık Cumhuriyet" de
yiııce bunun ıomut bir tarihi vardır. 
1978'in Türkiyeli bu somut tarihsel ge
lltmenin ürünüdür. Bugünkü Türkiye'nin 
somut durumunun ıomut çözümleme. 
ancak bu .eçmiti daim deRerlendir· 
mekIe yapılabilir. Ve .ncak. böyle bir de
Aerlendinne ile baRınwzlık-demokraai· 
ıosyalizm mücadelelinin bütünsellili 
unanabilli. 

BaRınısızlık .çwndan, Kurtuluş S.
V8.fıruD .ntiemperyaliıt bir nitellk tql" 
dılı açık. F.kat bu savaşa, ve Cumhuri· 
yet'e önderlik edenlerin nemel güçleri 
ve .öznel niyetleri· emperyalist·k.pitaıı.t 
m,kiler alının dışına çıkılmaaı yönünde 
olmadı. Türkiye, kapitalizm çerçevesi 
dl.fına çıkamadıRı için de ıanayile,ip 
kalkınamadı, dışa balımlı bir ekonomi 
o1a.rak kaldı. 

Burada iki noktaya deRinmek gerek: 
Cumhuriyet gerçi bir Ulusal Kurtuluş 
Savaşı sonunda kurulmuştur ama Cum
huriyetin yöneteceRi ülke hiçbir zaman 
klasik anlamda bir sömürge olmamıştır. 
ıkinci olarak, belirtmek gerekir ki Cum
huriyete mevcut ve potansiyel alırlıA'IDl 
koyan Türkiye burjuvazisi "&avqtılı" 
Batı dünyası ile ilişkilerini hiçbir zaman 
tam olarak koparmamıştır. Bu burjuva' 
zi, üretim güçlerini yeterince geliştirip 
ülkeyi mnayileştirememiş, "kendi gücü 
ile geliştirip sömüremediAi ulusal pazarı 
yabancı sermaye ile paylaşmak ve ele ge
çirdiA'i artık-deleri -klirlarıru- bu yoldan 
��f��1ıTı.,:�ıg; (�i�ıfı�e 
dayatıcı olan emperyalizmle Türkiye 
burjuvazisinin "istemleri üıt üste Çakışı
yordu." 1930'lann sonundan itibaren 
"Türkiye Cumhuriyeti" özgür iradesi ile 
batının baA:ımlılık ilişkileri içine girdi, 
yabancı sennaye, NATO, CENTO, üs
teliı, IMF ve AET ile yapısal olarak bU
tün1eşti. Bu bütünleşmeden hareket 
eden TİP bu nedenle şu bilimsel deter' 
lendirmeyi yapıyor: "Türkiye'de anti· 
emperyalist mücadele esasında küçilk bir 
azınlık dışında ulusun tümünün katıldılı, 
ulusal düzeyde bir mücadeleyi delil, em
peryalizmle bütün1eşmiş iç k.pitalizmi 
de hedef alan ıınıfsal düzeyde bir müca· 
deleyi içerir. Bu durum, .ntiemperyaliat 
mücadelenin sosyalizm için mücadele
den ayrılam.yacalını ve balılOllzlık, 
demokrasi ve ıoaya1izm mücadelelinin 
bir bütün olarak ete .lınması gerelini 
kanıtlar." ( •. 21) 

Bu bütünlük içinde 65 yıllık Cumh",
riyet. Türkiye'nin "kapitaliıt .şamaya 
kesinlikle geçmi" burjuva demokratik 
devrimini eıu itibariyle yapmı," oldu
Runu karutlayan bir gelişme sürecidir, 
141. ve 142. ve benzeri maddelerin var
hlı bu sonuncu noktadaki gerçeti de
Riştionez. Süreci bütünü ile ele almak, 
gelişme eRiliminin yönünü gönnek ge
rek. "SultanlıRın ve halifeliAin kaldırıl
ması, .. tek, laik yargı organları Iİsterni
nin getirilmesi, genel oy hakkı ve tek 
dereceli seçimler, çok partili rejim, san· 
IÜrsÜZ basın, sınıf esası üzerinden örgüt· 
lenme, sendikalaşma, toplu sözleşme ve 
grev hRkkl, kapsamı geni,lemekte olan 
sosyal sigortalar vb'." (TİP Programı, i. 
16) bu sürecin ana ögelerini olu. turu
yor. Bu öReler, burjuvazinin geli,mesi
nin önünü açmayı amaçlayan bir girişi· 
min tarihııel verileri, Günümüzde ilerici 
ve demokratik nitelili kalmayan, tarih· 
eel girişimi evreneel düzeyde işçi sınıfı· 
na kaptıran burjuvazi, dünyanın en 
"demokratik" batı ülkelerinde oldulu 
gibi Türkiye'de de bu kazanımlara el 
uzatıyor, bu hak ve özgürlükleri elden 
geldiRince kıaıtlamaya ç.lışıyor, baskı 
yoluna bqvuruyor. Bu noktadan bakın· 
c., bu tür klllUam. ve balkılan kar,ı 
verilen demokrasi mücadelesi, baaım-

IlZhk mücadelesiyle, aosy.tizm mücade· 
le_yle bütünleşiyor. 

55 yılda getirdikleri ile Türkiye'nin 
tarihsel ,elişimini ileriye doQru etkile
yen Cumhuriyet böylece burjuva de
mokratik devriminin e.ı itibariyle t.
mamlanması olarak özetlenebilir. Bu 
yönü ile ileri bir adım olduRu kuşkusuz. 
Ancak,eDibeş yıhn ötecine de uzanan ve 
asıl � Cumhuriyetin ilanıyı. yoA:unlafan 
baskılan, "28 Teşrinleri unutma"mak 
gerekiyor_ 

CUMHURIYETE YÖNELEN 
TEHLIKE: FAŞIZM 

Cumhuriyet, bir devlet yönetimi biçi· 
mi. Tek başına Cumhuriyet suulsal bir 
öz taşımıyor. Hitler Almany'ası da, 
ABD de, SSCB de birer Cumhuriyet. 
Kemalist devletin day.ndlAı 6 ilkenin de 
yalnızca biri Cumhuriyetçj(jk. Oy .. ıon 
yıllarda faşizm bilinçli bir çarpıbnayla 
Cumhuriyeti kendi iktidarı ile özde, 
göstenne Çabası içinde. "Cumhuriyet 
hükümetleri", "Cumhuriyete yönelen 
tehlike" smieri hep bu çarpıtma politi
kasının ürünleri. Gerçekte söz konusu 
olan, sennayenin iktidarlan, oysa. İşçi 
sınıfından kaynaklanan bir "tehlike ' ise 
ancak ve ancak sermayenin diktaama, 
faşizme karşı olabilir. İşçi ıınıfı, başın· 
dan beri sahip çıktlRı Cumhuriyet'e dü,
man nasıl olabilir ki? 

İşçi sırufı için tüm emekçi halkın 
alulılını koyacalı bir iktidar mücaıiele
si söz konusu. Bu mücadele balımsızhk, 
., ____ �_ .... _ .............. _. __ �_ t "' .... _ 
nıfı için bugünkü kazanımlardan geriye 
dönüşleri önlemeye, engellemeye çalış· mak, sürekli gündemde. Tanıdıtı, lanı· 
mak zorunda kaldılı demokratik hak ve 
özgürlüklere sahip çıkmak, onları y ..... 
ma geçirmek, tüm ilericilerin, sosyalist
lerin güncel görevi. çünkü bugün faşizm 
örgüUü bir terör tırmanışı uyguluyor. 
Hedefi soyut bir cumhuriyet delil; he
defi, yıRınlan ylJdırarak, andirerek et
kisiz kılmak, siyasal iktidar. el koymak 
ve büyük sennayenin iktidarı yapmak 
için, işçi ve emekçi sınıfların demokn
tik hak ve özgürlüklerini kıamak, pcü 
yetiyorsa tümüyle kaldırıpak, Cumhuri
yeti burjuvazinin fa,ist cumhuriyeti 
yapmak. 

Ama işçi sınıfının örgütlü öncü hare
keti buna izin venneyecek. 

0 11l-
eçlZGlLERLE INSA�L�IN TA! 

RIHI- OU'y If"'''' · Bil)l1III boY';. 96 ray," . R •• HI o,..,. ""... .-
50.TL. 

eDIYALEKTIK VE TARIHI MA· 
TERYALlZM - A.8pirlıllı • O. 
Yokhal · 3. BoM. · 40 TL. 

eGüNOMÜZDE ANTI·soVYE. 
. TIZM. ANTI-KOMÜNIZM - alr

lin Girginou - Vladimir M.lwcni· 
.rodz • .  25. TL. 

çıKTı! 

eEKIM FıRTıNASı VE SONRAS. 
Anılo,ICly'Uı.r 

eBIR KARAGÜN OOSTLu{;U 
. (Kurtuluş SOUIIIflftda SoIl)J""�i

y. Jıif'iı.ri) . A-M. Ş ....... ldi.o • .  
Y.A c BoıIlo. 

-MAURICE THOREZ - cı.yat0m 
öyküıü 

ÇıKıYOR! 

YURUYUŞ · 31 EKIM 1 978 1 5  

, ; i 
, 
ı , 



.. � .. �_� .. ı ........................... __ ... ___ .. ·_·· ... ı .. u._ ... ı .......... ""--"�. 

DUYURU 
YEDI ARKADAŞIMIZ LATİF CAN, FARUK ERSAN, EFRAIM EZGIN, SALlH GEVENCI, HüRCAN GüRSES, O.NURI UZUN

LAR lLE SERDAR ALTEN'IN FAŞtsT SALDIRGANLAR TARAFINDAN VAHŞlCE KATLEDIlMELERI ÜZERiNE ŞAHSEN, 

TELGRAF, TELEFON VE MEKTUPLA; ORTAK AÇIKLAMALAR VE BASıN BÜLTENLERIYLE; ANKARA, YENIŞE.HlR (BURSA), 

KIRKLARELI,çoRUM VE ANKARA'DA DÜZENLENEN CENAZE TöRENLERINE KATıLARAK, ÇELENK GöNDEREREK ACIMI

zı PA YLAŞAN VE BAŞSACLlCI DlLEKLERIN I  lLETEN 

DEVLET BAKANı VE BAŞBAKAN Y ARDılifCısı ORHAN EYOBOGLU, CHP MiLLETVEKiLLERI VE YEREL ÖRGOTLERiNE ; 

lIflLLI BlRLIK GRUBU'NA; 

TÜRKIYE SOSYAL1ST ıŞÇı PARTISI, TÜRKİYE BIRLIK PARTtsl, VATAN PARTısı. TÜRKIYE EMEKÇı PARTISI GENEL 

BAŞKANLıKLARıNA VE YEREL ÖRGOTLERiNE; 

ANKARA BELEDIYE BAŞKANı ALI DINÇER VE DICER BELEDIYE BAŞKANLARıNA, 

DtsK GENEL MERKEZI VE BöLGE TEMS1LClLIKLERINE, 

BANK-SEN, BASıN-ış, BAYSEN-IŞ, DEVRIMCI SACLIK-IŞ, GIDA-IŞ, HÜR CAM-IŞ, LIMTER-IŞ, MADEN-IŞ, PETKıM-IŞ, 

SOSYAL-IŞ, TEK GES-IŞ, TEKSTIL, YENI HABER-ış, YERALTI MADEN-IŞ GENEL MERKEZ VE ŞUBELERiNE; ASTER-IŞ, 

DEV-MADEN-SEN, DEVRIMCI TOPRAK-IŞ, GENEL-IŞ, ILERICI DERI-IŞ, KERAMIK-IŞ, LASTIK-IŞ, OLEYts, T.LS., TüllfKA-ış 

ŞUBE VE TEMSlLClLIKLERiNE, 

PETROJ,ış, BETON-IŞ, DEVRIMCI MADEN-IŞ, ÜSYlIf-SEN, YENI GES-IŞ GENEL BAŞKANLIKLARı lLE IPLIK-IŞ, KAU

ÇUK-IŞ, TÜM-IŞ, TÜM HAS-IŞ, YENI TURlZM-IŞ ŞUBELERINE: 

DEGiŞIK SENDIKALARA BACLI BöLGE VE IŞYERI TEMSlLciLIKLERI ILE FABRIKA VE ATELYE ıŞÇı GRUPLARıNA; 

TlIfMOB GENEL BAŞKANllGI VE BACLI ODALARDAN ELEKTRIK, INŞAAT, KIMYA, MAKiNE, METALURJI, METEORO

LOJI, ORMAN, ZİRAAT MÜHENDISLERl VE MllIIAR ODALARı MERKEZ, ŞUBE VE TEMSILClLIKLERiNE, 

TÜRKIYE TABlBLER BlRLlGI MERKEZ KONSEYI ILE BARO, TABIP, ECZACı VE VETERINER HEKIM ODALARıNA, 

TÖB-[lER TÜMÖD TÜMAS ODTÜ öCRETIM üYELERI DERNEGi GENEL BAŞKANLIKLARı VE ŞUBELERIYLE BOCAZI

Çı, HACETTEPE, tü, K'ftı, ODTÜ, AHF, SBF, DıYARBAKIR T .F., ECITIM ENSTITÜLERl ÖGRETlr.' ÜYELERI VE ÖCRENCILERI· 

NE, 

TÜM-DER, TüTED, ıŞÇı KÜLTÜR DERNECI, TÜS-DER, ÇACDAŞ HUKUKÇULAR DERNECI, GENEL-DER, GlB-DER,1KD, 

TüM BANK-DER, TÜM IL-BANK DER, TüM ZER-BANK·DER. TÜRKIYE ZlRAATÇlLAR DERNECI GENEL MERKEZ, ŞVBE VE 
TEMS��LE�I� ____ _ 

ARKEOLOGLAR DERNEGI, AKD, AKOD, AMATöR SPORCULAR DERNECI, BARIŞ DERNECI, BARIŞ VE DEMOKRATIK 
HAKLAR DERNEGl, ÇACDAŞ GAZETECILER DERNECI, EGE KöY-DER, SACLIK SOSYAL YARDIlIf DERNECI, SANATÇıLAR 
BlRLlGI DERNEGI, SAYıŞTAY DENETÇiLERl DERNECI, TRT-DER, TRT VARDIYALı ÇALıŞANLAR DERNEGl, TÜM YÜKSEK 
TEKNlKER VE TEKNlKERLER DERNECI, TÜRKİYE BILışlr.1 DERNECI, TüRKIYE YAZARLAR SENDIKASı ILE YEREL KÜL
TÜR VE DAYANIŞMA DERNEKLERI VE GÜZELLEŞTIRME DERNEKLERI GENEL BAŞKANLıKLARıNA, BANK-DER, ÇACDAŞ 
ECZACıLAR DERNECI, ENERJI-DER, HABER-DER, HALKEVLERI, HALK-KOOP, KöY-KOOP, POL-DER, PIM, P'IT -DER, TÜRKi-
YE HEMŞlRELER DERNEGI ŞUBELERiNE, 

. 

GENÇ öNCÜ, ASDK-DER, ÇIRAK-DER, DEV-GENÇ, DEV-GÖR, DEV-GÜÇ, DEV-LlS, DDKD, DHKD, DÖB, DSDF, GEB, 
GENÇ-GÜÇ, lGD, lLD, SGB, TMGT GENEL BAŞKANLIKLARı VE ŞUBELERiNE, lZ BATÖK, 1DöD, KDGD, KöGEF GENEL BAŞ
KANLıKLARINA, 

ANKARA SI\NAT TIYATROSU, ÇACDAŞ SAHNE, DANıŞTAY, DEVLET DEMlRYOLLARI, DEVLET ısTAT1STIK ENSTITÜ
SÜ ÇALıŞANLARıNA, DEMOKRAT lZMlR EMEKÇlLERiNE, EMECIN BlRLlCl, GIRGIR, KADıN DA YANIŞMASI, POLITIKA GA
ZETESI; SOL VE ONUR YA YINLARı, SOSYALtsT, ÜRüN DERGILERI VE HA VASS YAYıNLARlNA, 

YURT DıŞıNDAN FlDEF, DEMOKRATIK SOL HALK DERNECI (BATI BERLIN), FRANSA TüRKIYELI öCRENCILER BIR
LlGl ŞUBESI (STRASBOURG), lLERıCı TÜRK ıŞÇILERI DERNECI (FRANKFURT), TÜRKİYELl IŞÇlLER DERNECI (HlLDES
HElM), ışÇı KÜLTÜR ÇALIŞMA GRUBU (DUtsBURG), ıŞÇı KÜLTÜR MERKEZI (BATI BERLIN), ıŞÇı DAYANIŞMA KOMITESI 
(HANNOVER), ışÇı YARDıMLAŞMA DERNECI (DUtsBURGl, TÜRKlYE'LUŞÇlLER DAYANIŞMA BlRLlCI (KÖLN), TÜRKIYE
Ll IŞÇlLER DERNECI (ESSEN), TÜRK ıŞÇILERI YARDıMLAŞMA DERNECI (KREFELD), TüRKiYELI ıŞÇILER KOMITESI VE 
KÜLTÜR MERKEZI (BRÜKSEL) GENEL BAŞKANLıKLARıNA; DÜSSELDORF, GENSINGEN, MüNIH, WEINHElM YE pARis SOS
Y ALtsT IŞÇlLERINE; TÜRKIYE BARIŞ VE öZGÜRLÜK KOMITESI KOORDINASYON KURULU BAŞKANLICI'NA 

VE DICER TÜM KURULUŞ VE KiŞILERE 

IÇTENLIKLE TEŞEKKüR EDERlZ. GöRDÜCÜMÜZ BU YAKIN ILGI VE KATKı, GöNDERILEN MESAJLARDAKI FAŞ1ZlIfE 
KARŞI ÇıKıŞ, LANETLEME VE DlRENIŞ AZMI, BIZE YENI BIR GÜÇ KAYNACI OLMAKTA, öRGÜTLü LERIN 
YENlLMEZLlCINE OLAN INANCılIfiZI VE MÜCADELE KARAR LlLlCIlIfIZl DAHA DA PERÇINLElIfEKTEDlR, 

EMPERYALlZME VE FAŞiZME KARŞI GÜÇ VE EYLEM BlRLlCiNEl 

TÜRKiYE i'SCi PARTiSi . . 

Not: Bu duyı "'Itibariyle Cumhurıyet gazetesinln 16 EIdm tarihli .. yısında yıyınlanmışb, Ancak her Olalsa bır ıkı kuruluıun gözden sonradan 
farkedilmiı, bu ıı: .. �arli Genel Merkezine baısatlıRı dileklerinin UeWmesbıe devam edildiRI de görWınUştür, Dller yandan, kanlı saldından aftır yaralı olarak 
kurtulan son arkada·ımlZ Çınkaya liye.1 Serdar Ailen'I de yitirmemiz üZerine yenı kuruluş ve kI,ller de baıaeRlıRı dilDderine klblmııılardıs, Yukordlkl duyuru bu 
eklenıelerl de kap,..yacak biçimde yenıden dlizenlenmIıt1r, 
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