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TÖB-DER 

TEPEDEI<i 
CATLAI<, 

• 

TOB·DER' 
in tabanın· 

daki 
on binler, 
"tepede

kilerden .. 
hongi.inin 

haki, oldu' 
'unun 

tarhşıImoı, 
ehli/, 

örgütün 
faşizme TABANDAI<i 

BiRLiK 
korş, mÜCo· 

dele gücü
nün pe/d,
tirilme.in; 
;'dyorltu. 

MEHMET KOÇ 

TOB·DER 'in vartıtı ve örlÜt
.. I bütüDlüıtü tebllkede. Ancak 
tehlikenin düzeyi aşılmayacak 
boyuııanı u1a""lş deıtü. Buna· 
Lım aşılacak ve burjuvazinin sal· 
dırw savuşturulacak. Zira, yet· 
miş yıllık geleneksel örıütlü mü
cadelenin ulaŞUlI bu son çelik 
halka öyle kolayca kın1amaz. 

Dost..<füşm&n bUDU böylece 
bUe. 

TEPEDEKi çATLAK 

Oncellkle belirtelim. TOB· 
DER 'in tabanı bütüDlüıtünü ko
ruyor. Gövde sapasaRiam ayak· 
ta. Gövde ne parça1arunış, ne de 
tepede olduRu IIIbl çatlamış. 
Çatlak tepede. 1JdI1k, bölünmüş· 
lük 'ye çıban "ba,,1ar1 örgütün 
çatısında. 

Çabda otııraiılar şimdilik ya. 
.. llik kavpsı veriyorlar. Bır taraf 
sırboı, ölçüsü ne olduRu belli 01· 

'mayan "devrimd yasallila" 
dayamış. öbür laraf da mabke· 
melerden aldlRı kararlara güvene
rek "yasal yasalliRa" vermiş 
arkaaını. Her ıkı "yasal yol" bun· 
ları kullananların aezuıda birer 
skız olmaktan öteye geçm Iyor. 
Buıılarm herhanıli bır IıleriiRi ve 
pratfk deleri yok. 

Orgütün binası nı Gazlollu kul· 
lamyor. "Devrimci yasallıRın" 
salladılı tek olanak bu. Ancak 
Gazioeıu tabanla resmen yazışa· 
mıyor, bır resmi daireye bildirim 
yapamıyorj bankalardaki hesap
lara el konmuş, telefonları kesik. 
Yani işi çok zor. Onu ne TOB· 
DER 'in içişlerine müdahale eden 
Fehmi Işıklar'm beyaolan kurta
rabilir, ne yenı destekçisi maocu
lar, ne de benzerleri. 

Son olarak yapılan Şube baş· 
kanları toplantısına kablanların 
adları ve katllma sayısı açıklan
madıRma göre aranan taze kan 
bulunamamış demektir. 

özcesl, GazioAlu yönetlıninln 
durumu ordusuz tir kurmaya 
benziyor. 

ÇaUalın öbür tarafındaki ba· 
,m, Talip öztürk'ün durumu 
hiç parlak deRII. Taiip Oztürk 
yönetiminin ,imdilik blf8l8.bil
diRi tek şey, GazioRlu yö"üml 
ne yaparsa Iptal ettinnek. Bunun 
dı,ında onun yaıılbtının bır an· 

YURCIYtI$ 

iaını yok. ö,tellk ''Yaşasın DISK, 
yaşasın TOB·DER" sloganının . 
salladılı avantaj öbür "baş ",n 
eline geçtI. Pek öyle içten olma
sa da şimdi bu sJoganı Gazioeıu' 
nun ortakları kullanıyor. SDah, 
kullanmasını bilmeyenİn elinde 
patlar. Bu sloganm eski ve yenı 
sahipleri geçmişi, DISK 'te olan. 
ları ve DısK adına yapLlanlarl 
bir kere gözden eeçlrmeli ve son
ra herkes kullanabllecoRi sDahl 
kuşaıımab. 

Evet. Talip Oztfirk'ün durumu 
da bu. Elden kayıp giden .Dah· 
lar, yaptırun gücü olmayan mah
keme kararları ve sonuçta öte 
yakada bekleyen ordusuz bir 
kurmay beyeü daha. 

TABANDAKI BIRLIK 

TOB·DER 'in &ürbilı gövdesı 
dimdik ayakta. Birlik henilı bo· 
zulmadı. Gerçi tepedeki çaUak· 
tan gövdeye sızan sular hoşnut
suzluk, karamsarlık yarabnıyor 
deA:il. Ancak, öRTetmenlerin çö
züme ilişkin umut ve beklentile
ri sürüyor.örgütlü mücadelenln 
güvencesi olan bu umut yetmiş 
y�bk geleneksel blrlikteliRln bir 
üıünü. 0lteboenlerin birlikteliRI 
Işgal altındaki ıStanbul'dan Ana· 
dolu ya silab kaçınıırken, De· 
mokrat Parü'nln beslolı yılları 
yaşanırken ve 12 Mart faşizmi· 
nin terörü iliklerde duyuI':lfken 
bozulmadı. Bu geçici yapey bu· 
nalunla da bozulmayacak 

0lrebnenler yurdun dÖlt-blr 
köşesine daRtIan altı yüz dola
ymdaki şubede aynı lokalt pay
laşıyorlar, aynı masalarda oturu
yorlar ve öri\tün bütünlüR\ine 
ilişkin sorunları bırlıkte larbŞlP, 
birlikte çözüm anyorlar. Ve en 
önemlisi de azgmlaşan faşist te· 
röre karşı birleşip, birlikte din· 
niyorlar. 

o faşist terör kı, son üç y�da 
kırk TöB-DER üyesinin canını 
aldı, yüzlercesini yaraladı ve on
larca lokall bombaladı, tahrip 
etti. 

Faşist terörün azgınlaşarak 
tırmandıet, burjuvazinin öteden 
beri bekledılı fırsat ıçın gereklı 
ortamın Yant�dıRı bUlÜnlerde 
tabandaki ilerici, demokrat ve 
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sosyalist öptmenler her zaman
kinden daha yüksek bir &orum· 
luluk duygusuyla görev haşında· 
lar. öRretmen önderleri kltlenlo 
umut ve menlb:ıin diri tub.ılma
sı ıçın çaba eösterlyorlar. Bunda 
başartlı da oluyorlar. 

Kısacası, birlik korunu�or. 

Y·APAY BUNAlıM UZARSA 

Yapay bunaiun uzar, tepedeki 
çaUaRın kaparuna ve yönetimin 
tek 'baş'a inme &üreci uzarsa 
TOB·DER 'in tabanda henilı sar· 
stlmamış bulunan birlikteiili 
tehlikeye girebilir. 'Loh.lcilWe 
dönüş', 'örgiitlü miicodel�e ko
tılmomo', 'Ay n örgiiütlenme' ve 
'Ilerici bir hükümet if boşında, 
onlar her iıtedilimizi uerir' gibi 
tehlikeli eRli imlerin sinsice kö
rüklenmesl bu tehlikeyi artırıyor. 
Geniş kitleler örgütten ve örgüt· 
lü mücadeleden uzak tutulmak 
isteniyor. örgütün anlamsızlıAı, 
yaraYlşSlZhll, baştakilerin sen
ben kavgasından başka iş yapma
dıkları vureulanıyor, işleniyor. 
Ve bu yanlış �ilimıer az da olsa 
taban bulmaya başlıyor. Tam bir 
dumanh hava. Burjuvazinin iste
di�i gibi. 

Ayrıca "tepedekilerden balı.· 
gi.lnln haklı oldulu, Ilişkilerin 
hangi başla sürdürüleceRI, tüzük 
delişikliklerinin geçerli olup ol· 
ıiıadılı, ödenülerin kaçar liradan 
ve kime gönderileceli ... vb." gi. 
bi konular yeterince açıklıaa ka· 
vuşmamış. - Açıklıla kavuşacalı 
da yok - Taban durmadan bun· 
ları tartışıyor. Hem de bıktmcı 
bır şeldlde. Tam bu noktada bur· 
juvazlnin adamları ortalılı daha 
da bulandırarak, örgüte son dar· 
beyi, öldürücü - can alıcı · darbe· 
yı vurmak ı.üyor. Bu dıube 
vurulursa ve TöB-DER. bunu sa· 
vu,turamazsa, bundan sadecf 
öA:retmenler ve onların örgütü 
deRii, bal'ımsızhk, demokrasi, 
sosyalizm mücadelesi ekseninde 
kümelenen tüm güçler zarar göre
cektir. O halde sadece titretmen
ler deRii, llericiler, demokratlar, 
yur�everler ve sosyalistler TöB
PER çatısında ortaya çıkan çat- . 
laRın kapatıbnası için sorumlu· 
luk duymah ve wrumluluklannı 
yerıne getirmelidir. 

Burada altlDI çize çize bel ir
telim. Sorun demokrasıden yana 
olan bUtUn güçlerin sorunudur 
ama, öncelikle TOB·DER'in, 
TöB-DER'lDerin sorunudur. Ve 
öncelikle TöB·DER'lner çöztim 
arayacaklardır . 

Evet. TOB·DER Tabanı dım· 
dik ayakta. Burjuvazi henüz öl
dürücU bır darbe vuramamı". Ne 
var kı tepede yarablan yapay bu
nalm süreç ıçınde tabanda yara· 

lar açabilir ve bunalmlD uzama-
51yla çöztimsüz sorunlar ortaya 
çıkarabilir. 

Şimdi tfiın ıorumlu öRrelmen· 
lere dU "en görev 'çözüm' ara
makltr. Ve çözüm vardır. 

TARAFLARDAN BIRINI TA· 
NIMAKLA ÇöZ(.ME ULAŞI· 
LAMAZ. TOPLANIŞ BiçiMI 
VE TARIH I, TOM TARAFLA· 
RIN ONAYLAYACAGI BIR 
KURUL TARAFINDAN YÖNE· 
TILEN YENI BIR KONGRE 
SORUNA ÇÖZüM GETIREBI· 
LlR. 

GEÇMIşIN MüCADELESI 
öGRETMENLERIN 

YOLUNU AYDıNLATıYOR 

İçınde bulunduRumuz aşama
da kimin hal\h, kimin haksız ol· 
dueu sorunu pek önem kazanmı
yor. Zira, bakltlık-haksızhk, ya
saUık-yasasızhk gibi konular he
nüz tartışma konusu. Sonu gel
meyen, zaman kaybettiren tar
bşmalar buDlar. Oysa tehlikenin 
boyuUıu;.ı dikkate alındlA:ında ör· 
gütün zaman kaybetmeye taham
mtilü olmadıRı görillür. 

Yapılacak iş larbşmak de�i1, 
çözüm aramak. •. 

Geçmişin mücadeleleri öRret
menierin yolunu aydınlatıyor. 
ötretmenler zor dönemlerde an
lamazhkları blr yana iterek bir-

le,mellnl IıIImltler, örııııleriDl 
kurtarmışlar ya da yenıden kur· 
mu,lar. Ulusal Kurlulu, Sa .. ,ı 
.ırasında işpl albodakllstanbul' 
da lşblrllkçUerin ihaneııerinl gö. 
ren MuaUimler Cemiyeti'nin da· 
RılacaRı yerde derleDIp toplan· 
dıRı gibı' Ve 12 Mart'm alır fa· 
şlst terörü içinde Türkiye OL· 
retmenler Sendikası egemen SI
nıtlarca ga.sbedilirken ilerici, 
demokrat, yurtsever ve sosyalist 
ötretmenlerin aralarındaki an
Ia""ubklan bir yana Iterek 
TöB·DER'1 kurmalan ıtbl. 

Şimcl de çözüm ıçın aynı 
yöntem geçerlı. Tüm sorumlu 
öRrebnenlerin aralanndald görüıı 
aynbklarmı bır yana Iterek TöB· 
DER 'I kurtarmalan, tehlikeden 
uzaklaştumalan mümkündür. Or· 
gütü bir tartışmalar alam ve mab
kemeler aıı içine sürüklemek 
daRru deRlldir. 

Tanıtlardan birini tanımakla 
çözüme ulaŞılamu. Toplan'f bi
çim� delegeleri ue tırrih� tüm to· 
raflarUJ onaylaylScalı bir Kurul 
mrafındon yönetilen yeni bir 
kongre soruna çözüm getirebilir. 
Bu kuruı örgütün eski cenel ba,
kanlanndan oluşacaRı Illbi, taraf· 
ların benim .. di�1 başka kiılier· 
den de meydana getirilebilir. Ya
pılacak kongrenin adı Demokra
tik Kongre, OlaRınüstü Kongre, 
Yenileme Kongresi fibi adlar ala
bilir. Yeter ki TOB-DER'I kur· 
tarmak için herkes içtenlikle 
davraııa bilsin. 
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TÜRKiYE ARTIK 
ESKiSi GiBi YÖNETilEMEZ 

YAVUZ ÜNAL 

Türkiye burjuvazisi artık bir yol ayrımındadı'. Bir yandan durmadan ır
tın işsizlik, pahaiıItk, yoklu,," ve yoksulluk, -diğer yandan dev�t kadro1arı

.
i�" 

ne kadar girmiş faşist odakları" sürdUrdüğü saldırı ve cinayetler, ekonomının 
içine düştüğü açmuda.n kaynaldilliln ve her iki ucuyta d, işçi ve emekçile�e. 
yani yönetilenlere yönelmiş çok yönii gldl'ılar olan.k somutlanıyor. BuI'Ju
vui ülkeyi artık eski usullerfe yönetemiyor. Eski usullerle sorunlara çözüm 
bulımıyor. Işçi ve emekçile, ri" durmadan artan ve çözUm bulamayan sorunla
rma karşı yükselen kitlesel tepkHere f;ışist said .. , ve cinayetlerle ceVap verili
yor. Böylece kitlelerin yUkselen tepkileri ve uran örgütsel güçleri kırılmak ve 
sindirilmek isteniyor. 

CHP S Hazirı" seçimleri öncesinde, geniş emekçi yığınların "umudu" 
hafine getirildi. Cı�gUvenliği başta olmak üzere işsizliğin yenilmesi, paha.hh
ğın önlenmesi, demokratik hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi, her türlü ön.k� 
şul ve sınrfsal yapı göiardı edilerek, bu partinin her ne p�hasına oluna olsun 
iktidar olmiilSlna bağlandı. Bu umudu'l en geniş kitleleri Siilfmiil�1 için elden ge
len tüm gayreür Siilrfıx:litdi. O kadar ki, MC iktidarı bile objektif olarak bu 
umudun yaygınlaşmasına neden oldu. 

Böyı..,., MC ile somutlaş." v. k.ndi ko�IIarında oldukç. bUyUk mesafe 
dın burjuvuinin faşist iktidar girişiminin karşısında, en geniş kitle�ri kucak
IaYiln sosy.ıl d.mokrat CHP alm;qığı kondu. 12 Mart'lardan çıkarken g.Jiştiri. 
len burjuvazinin bu ikinci all1'\aŞığl, kitlelerin sırlrfsal tercihJerini ve örgütlen
melerini bir süre ve önemli ölçüde etkiledi. Kidelerin en jvedi ve gUncel talep
lerine dayalı olarık iktidara g.len CHP şimdi �özUm5ÜZIUk içinde kıvranmak· 
tad .... Baştı ean güvenliği olmak üzere, işsizlik ve pahalılık gibi en güncel ta
lepler önemini kat be kat artırmıştır. 

Ne var ki, her tUrlü beceriksizlik, çözümsüzlük ve atılet içinde kıvranan 
CHP iktidarı haı. çok önemli bir işl.v görmektedir. Gitgid. azgınlaşan faşist 
terör CHP iktidarının yegane almaşığı olarak gösterilmekte ve böylece kitleler 
hareketsizliğe itilmeye çalışılmakta; daha da kötüsü, bir yanda faşist terör di
ğer Yilnda CHP uyuşturuculuğu il., politik çözUm5ÜZlUk kanısı yaygınl;qt�ll· 
maYil çalışılmaktıd�. 

Ancak, burjuvazi ülkeyi eskisi gjbi yönetemiyor. Kendi yarattılı s� 
runlar kendi boyunu aşmış durumda. Teknolojisiyle, ara malıyla, hammadde
siyle dışa baiımh olan sal1iyinin çarklarmı döndilrebilmek için durmadan ar
tın oranlarda döviz bulmak gerekiyor. Eski borçlar ödenemiyor. Ertelenmeye 
çalışılıyor. Fajzlerl üst üste biniyor. Diier yanda.n uluslan.ra.sı finans kuruluş
ları daha fuliilSlnl elde edebilmek için yeni krediler açmaktl zorluk çıkarıyor, 
yeni yeni koşullar öne sürUyorlar.lnıtiy.ularınl ve dolayısıyla çıkarlarmı daha 
seliştirrnek, sanayii daha da çok kontrollarına almak istiyorlar. Kalkınma hızı
mn dlqOr1llmesi, doların delerinin 35 TL.ye çıkarılmiilSl, iç taJebin daha da kı
sıl�, yani enflasyonun daha da artırllmiilSl ve nihayet yüzde yüz yabancı ser
mayeli kun.ıluşlan mOsaade edilmesi yolunda. baskılar ve girişimler yapılıyor. 

Burjuvazi yol ayrımında: Ya tüm bu Isteklere boyun ejecek ve bir bir 
gerçekleştirecek, bu tıkdirde yeni politik ve askeri bajımlılıklar da beraberin
de gelecektir; ya da bu isteklere karşı çıkılacak, başka çözüm yolları arana
cak�r. Bunlard.n ilki hiç �eğibe türrilyl. CHP Iktidarı .IIyl. g.rç.kleştiril.· 
m.z. CHP bunca yoAun ba5kıyl öncelikle k.ndl partisi içind. bile kabul .ttir .. 
mez. Demirel yönetimindelci AP ve Demirel'in koruyucu kanadı altına aldıjı 
MHP bu istekleri yerine getirecek bir iktidarı kunnaya. aday olduklarını aç ık 
açık dUe getiriyorlar. AP korwresinde alınan bir karam grev hakkmın kullanı
mının kısılma.sına ilişkin olarak yapılan program dejlşikliii, norm� koşullar
da seçmenlerinden alacakları oylarla iktidar olmak için çalışacak olan bir par-

. tinin kolay göze alabileceği bir iş dejildir. Ne var kı, zarlar atılmış, kararlar 
verilmiştir. 

Ikinci alınaşık CHP iktidarı .liyle başka yollar., .rınma�d�. CHP Ola· 
ğarilsıu Kurultıyı'nda Ecevit'ln çıkışı b;qka yolların neler olabll.ceğlni açık 
açık göstenniştir: "Eier sabrımız tükenir, kendl"yararımlZl dünyanın yararm
dan ('iz .mp.ry.ıli't·l<apitıllst dUny.ının yar.rı anlay.,) bır adım fazı. dUjÜn
mey. kalkarsak, bund.n çok pişmanlık duy.nlar çıkabilir ..... diyor v. "soğuk 
sav;qtın kalan politikaları benimsemedlkl.rlnl, kan.t bölgesının ,Ivri uru ol· 
mayı kabul .ımediklerinl" söylUyor. Bu d.mektir kı, CHP .IIyle tutul.cak 
• lan Ikıncı yol, bUgilne kadar sOrdUrUI.n politik, .konomlk v . .. ""ri rotıda 
önemlı d.Alşlkllkl.r gUndeme g.tirmek .. dir. H.r ne kadar "Ittifakl.ra baAlı 
kalınacağı" söyleniyor .. d. bu b.ğlılığın koşulları önemlı ölçUd. d.Alş.cek. 

tir. Çünkü sosyalist ülkelere ve Üçüncü Dünya denilen antiemperyalist ülkelere . 
açılabilmek için en azından emperyalist saldrgan blokun bir temsilcisi konu-� 
m.ınu taşımamak gerekir. Nitekim Ecevit içerden bUyük sermayenin, dışardan 
emperyalist finans kun.ıluşlarının dayatmalarını da. şöyle yilnıtlıyor: "Cumhu
riyet tarihinin en bunalımlı dönemindeyiz ama kimse bu durumdan yarar1an
mak suretiyle bu hOkümet jşbaşındayken, bizi bu duvara. sıkıştı,amayacakt .... 
Bu .duvarda çeşitli kapılar açtık. EAer o kapılardan geçmiyorsak kendi sorum
luluk duygularımızdan geçmiyoruz ... En kritik bir bölgede yer aldıjımız için 
atıcağımız bir dikkatsiz adımın bUtUn dünya dengesini değiştireceğini biliyo
ruz." Ama ister tehdit, isterse yakınma. olsun bu ikinci yolun muhtemel S� 
nuçlarını da �östermiş oluyor. 

Zarları atan Siildece AP-MHP ve dayandıkları çevreler değildir. CHP ve 
bu zorlandıkları yeni açılımm destekçileri de zariarı atmaya başlamışlardı'. 
Aynı Kurultay konuşmasında Ecevit: "Eylemcilerin sadece canli bir suç aleti 
oldukla,:,nı biliyoruz. Asıl suçlular perde arkasında, asıl suçlular egemen gilç
ler katında. Kimi'lin yasıl kimin�n siyasal, kiminin sosy.il, ekonomik dokunul
mazllAı var" diyor. Faşizmi destekleyen politik kadroları, sivil ve resmi güçleri 
ve a�1 kimi bUyük sermaye çevrelerini işaret ediyor. Ve faşizmin politik kad
roları ile birlikte emperyalist güçleri devletin resmi raporlarına dayanarak 
açıklıyor. Ve ilk kez devletin en sorumlu yöneticisi yıllard ... söylediklerimizi 
doğruluyor. 

1970 yılında hazırlanmış ve resmi Vlivlere girmiş bir raporun şimdi 
açıklanmiilSl ve Demirel'in şMlsında faşizmi isteyen ve bunun için çalışan güç
lerin, kendi araçlarıyla teşhir edilmesinin ve karŞıya alınmasının bir tek anla
mı olabilir: O da burjuvui için -hiç deiilse belki bir kesimi için- yol ayrmmın 
gitgide daha zorunlu bır biçimde dayatmasıd ... _ 

Herşeye karşın burjuvaziden ve özel olaralE da CHP'den radikal dönüşler 
ve adımlar atılmasını beklememek gerekir. Hele a'rjuvazi için, aUlabilecek ya 
da atılması zorunlu hale gelen bu adımların, işçi ve emekçi sınrflarm demokra
tik kazanımları haline gelmesi en büyUk endişe kaynağtd .... Dış politikada. ve 
dış .konomik ilişkllerd. öz.l)jkl. ,0'Yillist Ulk.lerl. kurulan ilişkilerin iç pol� 
tik ilişkilere yansımaması, işçi ve emekçilerin kazanımları haline gelmemesi 
için bugilne kadar sarfettiii çaba ve bu amaçla aldığı önlemler burjuvazinin 
antikomUnist tutumunun adetı yegane ekseni olmuşb.Jr. 

Nitekim somut koşulların bir sonucu olarak burjuvazinin uluslanrası 
konumunda yapılm;ısı g.r.k.n değişikliğin gjıgid. daha çok daYilttıll gUril· 
nilzde gene en büyük endişesi, dış politik ve ekonomik açılımlar., işçi ve 
emekçilerin mikadelesinin ıjlçlenmesine neden olacaktır. Işte yapılmak iste
n.n y.ni y ... 1 düz.nl.melerin bu .ndiş.lerden k.ynaklandıA'" hiç şüphe 
yoktur. Muhalef.tteyk.n ''Batıda n. kadar özgU"Uk vana bizde d •• ynen ola· 
cakt .. , ne bir fazla ve ne de bir eksik" diyen de. bu yeni antidemokntik yasa 
tı.sarılarıyla özgUrlükleri kısmak isteyen de, aynı Ecevit'tir. Antidemokratik 
baskılarla memur statüsünele tutulan emekçiler için grevli, toplu sözleşmeli 
sendikalaşma hakkını hükUmet programına alan da, dernek kurmayı ve der
neklerin çalışmasını zorlaştnn, hatta ortadan kaldırmak isteyen de aynı Ece
vit, aynı CHP'dir. Biri kltl.lerln arıon b.,k�ı karşısında geri çekilmenin; dıA .. 
ri de burjuvazinin tarihsel k�usunun iki somut göstergesidir. 

�u�uvazi artık UI""yi .. ki,1 gıbı yöne"miyor. V.nl yollar bulmak zo. 
runda. ÇUnkU işçiler, .m.kçller, gençler v •• ydınlar giıgide bilinçlenip örgüt· 
leniyorlar. Mücadele güçleri artıyor. Sınıf mücadelesi gUçleniyor. Nesnel k� 
şullar Işçileri, .m.kçllerl, d.mokrıtik gUçlerl daha d. rrilcad.l.ci yapıyor. 
Sosyalizm alternatifl her geçen gOn daha geniş kit�ıe.-ce benimseniyor. De
mokratikl.şme ırflcad.leslnin lçerlAI toplum,,1 Yilşamın h.r alanında somut· 
Iaşıyor v. z.nginleşlyor. Bu�uvul işçi v •• mekçi kitleler unf .. dan örgiltll 
bir biçimd •• konomik, politik v. ldeolojik olarık �kışt�ılıyor. 

8u�uvazl yol .yrımına g.ldl. Ama terclhl.rind. baAım�z değil. Işçiler 
emekçiler, tüm d.mokr.ıtlk v. yurtsever gUçI.r ıçınde sınıf .. ı çözUmler v. 
öneril.r gUç kazanıyor. TUrkly. Işçi Partl�'nln g.lişmesl.ng.llenemlyor. Oy. 
kazanma karr.,anyası sonunda TIp, rrilcadelesinde yeni bir hız kumıcak. 
Gerçekten tutırlı d.mokrıtları, yurtseverl.ri bu süreci d .... k1.yip hızl.ndn· 
rak bu�uvazlnln d'Yilımal.nn. karşı çıkmak gıbı tırlhl bır görev b.kllyor . 
Demokntik hak ve özgllrtüklerin korunması, burjuvazinin faşist saldl'ılarmın 
pU,ldIrtUlme,I, ulusal baAımsızlık vo d.mokr.ıtlkl.şme rrilcad.lesi sOroclnin g •. 
lIşme,1 v. kalıcı ,omut kazanır�ı1ar .Id •• dllebllm .. 1 buna baAlı. 

. ( 



DEMOKRATiK GÜÇLER 
GöREV BAŞıNA! 

Ecevit hükümeti öncelikle terörizmi önkme. ülkede con gü
uenlilin; .atlama voatkriyle i,başına geldi. Ecevit hükümetiniıı 
bu uaalleri toplumun en geniş keıimlerinin (o,ut terörizmin 
kitleleri liiriilılemeye çal,ştılı koramMUIıla luır,. upkuini dile 
,etiriYOl'du. Bu nedenle de hiikümdin kurulufunun bu en 
,eniş keıimlerden de'Uk görme,ini 1411001. Fa,;,t terörizmin 
önlenrne.ini hiç kuşklUuz birinci ıorun .ayan ilerici.. demokra
tik güçle,., Ecevit hükümetinin, bu uaatlerini yerine getirme.ini 
ifç; uıe emekçi kitlelerin özlemleri dolrultu.undo atıklcak 
ön.em!; bi,. adım olarok görüyorlardJ. 

Ecnıit hükümetinin kuruluşuna karşı çılınıoyan, hotto bel
ki bi, ölçüde dutd olan emperyalizm uıe tekelci büyük .erma
ye ile, terörizmin önlenme'; motluini, hndi plon ()ııi!.' özlemleri 
dolrultuıunda bi,. yöm .okaro. i"i .ınıfının ve demokrotUt 
giiçlerin karınına çevirme hazırlı'ı içindeydi. Ecevit hükiime· 
tinin, bu ııoat�ri .omut bir politik içerikten yok.un, teröriı· 
min gerçek kaynaklannı gödermeyen bir biçimde ortaya koy' 
ma.ı. emperyalizm ve tekelci büyük sermayenin ;dedi'i koşul· 
ları yaratıyordu. Demokrcui diişmanı bu giiçler, terörizm� ülke· 
nin temel .orunlannı işçi ve emekçi kitlelerin gözünden gizıe· 
mek, onkıra "kemerleri "kma" politikeuını kabul ettinnek, 
daha da önemli6i antidemokratik önlem ve uygukımalanna 
Mklılık kazandırmak için bir gerekçe olarak kullanmaya hazır· 
lanıyorlordı. 

Kı�ccuı ülkede başlıca iki politika çarpışıyordu: Birinct.� 
faşi.t terörizmin .ona erdirilmui için faş;.t odaklann dalıhı' 
mcuı ve köklerinin kazınrruısı, demokratik hak ue özgiirlüklerin 
korunma.ı ue genişıetilme.� işçi ve emekçi kitlelerin daM 
etkin kılınmcuı için müaıdele politikcuı. lkinct.� demokra.inin 
.ın,rlarının daM da daralhlarak emperyalizmin ve büyük burju· 
oozinin egemenliRinin güçlendirilme.;" böylece baR,nulZlıRın ve 
kapital;'t .t.temin temellerinin korunma.ı ve gereRinde faş;" 
bir rejime giden kapıların açık tutulmcuı politikası. 

Son giinlerde Türkiye 'nin önündeki bu ikili seçend çok 
daha açık bir biçimde !ıendi8ini gö.terdi. ''Partiler arcıında iş· 
birlili", "anarşiye karşı partileriidü politika" .ıoganlanyla ze· 
mini hazırlanan bir dizi önlem ve uygulama, Ecevit hükümeti· 
nin tOMlrl ve önlemleri biçiminde giindeme getirildi. YOMllaşh· 
rdmak ve uygulamaya geçir'ilmek üzere parlamento gruplanna 
.unuldu. lçerili a,alı yukan aynnhlanyla açıklanan bu ta.an 
ve önerilerin ivedilikle ele alınarak .onuçkınma.ı bekleniyor. 

Ecevit hükiimeti tarafından hazırlanan önerilerin içuiRi, 
yukanda .özü edilen iki politikadan ikincuinin hükümet üzerin· 
de kenduini kabul ettirdilin; açıkça gö.teriyor. Bu önerilu, 
dolrudan dolruya, terörizmi önleme bohane'; arkcuında, zaun 
kuıtlı olan demokratik hak ve özgürlükleri daha da .ınırlama, 
bculınna; işçi .ını(ı, emekçi kitleler ve demokratik giiçkr tara· 
futdan kullanılma alanını daha da daraltma yönüneUdir. Hükü· 
metin, bulanık bir "urörizm" hedefi içine demokratik güç�ri, 
başta işçi .ını(ının potitikörgütiiTürkiyelşçlParlid olmak üzere 
emekçi kitlelerin tüm kurUlUftarını da .okma tuzalına olanca 
hızıyla girdigi görülmektedir. çe,itU ycua delişikliRi taaan ve 
önuileriyle birlikte bilimsel .o.yaıut ideoloji ve örgütknmeyi 
engellemeye yönelik 141·142. maddeler gibi hükümlere, kal· 
dınlmak bır yana, gitgide artan bir i,kv kazandınlmaya çalışıl' 
ma.ı anlamlıdır. 

Em/Hryalizmbt ve büyük burjuuıztnln amaCı, işçl .ını(ının 
politik hareketini ve demokratik giiçlerl terörizmbt bir kanadı 
gibi hedef gö.tererek, aynı zamanda foş;'t terör odaklarını giz· 
'emek ve korumak, onlan yedek bir güç olarak elln·'e tutma 
olanaklarını elinden koçırmamokhr. Bunun bır başka anlamı, 
faşut tehlikeyi emekçi kitlelerin üzerinde .Iirekli bir tehdit ola· 
rak tutn1Qkhr. KDidı ki, en az bunun kadar öMmlu� demokra· 
tik hak ve özgürlüklerde yapılacak yenı kuıtlamalar, büyük bur· 

juvazinin .iycual iktidardaki kumanda araçlarını daha da 
güçlendirerek, gerelinde foş;'t bir rejime geçiş; .alkıyacıak ka· 
pıları daM do aralama .onucunu doluracıaklır. Ve bu tertiple· 
rin Eceııit hüküm,ti eliyle uygulanrrlOt'lna çalıfılmaktadır. 

Terörizmin orllenme'; bomıned ve aldatn1Qca.1 arka.ında 
6idilen bu yol, bütün demokratik güçler Için yeni tehlike ve 
tehditlerle doludur. Sözde "iç borış" vaat/erinin .;. perdeli 
arlrtuında gizlenen yeni anti·demokratik tertipIBrin açlAa vu· 
rulma.ı, bunlara karşı kararlılıkla mÜCadele edilme.i ve bu ter· 
tiplerin başa çıkarılmaaı ,örevi gellp dayatm'Şhr. Bütün ilerici, 
demokratik giiçler bu görevin bilincinde olarak mücade/.dekl 
yerlerini almalıdırlar. 

YOROYOŞ 
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HEDEF Demokratik hak 
ve özgürlükler değil 

GiZLi VE ACIK 
FAS i ST • 

* 
HüKüMETIN 
"ANARŞI VE 

TERöRIZME" 

ODAKLARDIR 
KARŞI 

öNLEMLER 
PAKETI 

AÇıKLANDı 

MUliyetçi Cephe Ikddarları· 
nm politikası, sürekli bir ınti· 
komünist.demokratik güçleri ka· 
ra1amaya yönelik kampanyanın 
canlı tutulmasıydı. Bu kampan· 
ya, faşist terör ve baskının önü
nü açık tubnaya, onun yolunu 
temizlemeye yarıyordu. Faşist 
hareket bu sürekli kampanyanın 
da saRladıel olanaklardan yarar. 
lanarak örgütlenmesini ve terör 
aRını genişletd. Genel olarak 
Milliyetçi Cephe Ikddarının ta· 
banının korunması, en azından 
hu tabandan büyük .. ön.mll 
kaymalarm önlenmesı. ancak 
böyle, bir kampanyanın sonucu 
olabilirdi. 

Ecevit hükümednln kurulma· 
sı. bu koşullarda ciddiye alınma· 
sı gereken bır deeişlkllk yarattı. 
Büyük burjuvazinin MUllyetçl 
Cephe Iktidarı eliyle yürüttüeü 
iktidardan sosyal demokrat bır 
iktidara geçış, aynı zamanda 
and·komünlst, demokradk güç. 
leri karalamaya yönelik savlann 
da etki alanının daraltııdıRını 
gösteriyordu. Ecevit hükümeti· 
nin kuruluşu, işçi sınıfının ve 
demokratik güçlerin !a,lst tırma· 
nışa karşı öne si.irdüA"ü demokra· 
tık taleplerin Isu.r Isu.mez doR· 
rulanması anlamını taşıyordu. 
Ecevit hükümeti bu demokratik 
taleplere sahip ÇıkmıŞ olmasa da, 
hilklimetin kurulması ve faaliyete 
geçmesi, Milliyetçi Cephe döne· 
mlnde ba,lalıian kampanyanın 
zayıflatılması, . gerlletllmesl yö
nünde önemli bir etkide bulun· 
du. 

EMPERYALIZMIN VE 
TEKELCI SERMAYENIN 

HESAPLARI 

Bu, Ecevit hUkümetinin kuru· 
luşuna karşı çıkmayan, hatta bu
nu bir ölçüde destekleyen 
emperyalizmin ve tekelci bUyük 
burjuvazinin IstediRI dealldi. 
Emperyalizmin ve tekelci bUyük 
burjuvazinin Çıkarları, başta IIÇI 
sınıfının politik hareketl olmak 
Uzere demokratik toplumsal mu- . 
halefetin baskı altında tutulması· 
nı, emekçi kitlelerden tecrlt edU· 
mesinl ve etklsizle,tlrUmeslni ge. 
rektiriyordu. Bu yi.izden sözü 
edılen atıçler Ecevtt hükümetinin 
kurulmasmdan sonra ortaya Çı' 
kan durumu deJlıtırrnek ıçın 
uzun .. deli çabalara glrlıdl.r. 
Amaç, Ecevit hUklimetini antı· 
komünist. antl-demokratlk poll· 
tlkaIanna ortak elmek, bu poll· 
tlkaları Ecevtt hükümed eliyle de 
sürdürebilmektl. 

Ecevit hükümetlnı, faııSt tır· 
manışa ıw,r mücadelesiyle o' 
nun iktldar olmasının kOfullarını 
hazırlayan demokradk toplumsal 
muhalefetten kopannıya, ona 
ıırt çevtrttlnneye yönelık glrl· 
,Imler, blrtncl olarak ekonomik 
polıtıka alanında yüritWdü. Hij· 
kUrnete, ekonomik bunalımın ra· 
turasını emekçi halkın mtln • . 
ytikleme sonucunu doluracak 
önlemler dayatılmaya çalıı�dı. 
Bu amaç ıçın, tekelci bllyUk ser· 

mayenln yerlı örıillerinln yanın. 
da emperyalist devletler LO n· 
nam kuruluşları da harekete ge· 
çlrlldi. Ecevit hükümednin giriı· 
tlaı ''kurtarma operasyonu", bu 
tür önlemlerin benimsenmesi ve 
uygu1a.n.uw.1 an1ammı tatıyordu. 
Bunların uy(UlanmUl yOıunda 
önemli mesafeler alındı. 

ASILREDEF: 
ANrt.KOM�T 

KAMPANYAYı 
CANLANDıRMAK 

Ancak emperyalizmin ve yerlı 
mtitteflkl.rlnln emekçi halkın Çı· 
karlarına ve taleplerine yönelik 
tertipleri yalnızca ekonomık 
alanla .ınırlı deRIIdi. En az bu· 
nun kadar, batta bundan da daha 
önemlı olan, polltlk alanda yü
riilllile konması istenen önlem· 
lerdi. Ecevtt hükümeti, ilÇI sınıfı· 
nın polıtık hareketinin iDke poll· 
dkasındald etklnlIRInIn artmasını 
önlemey� demokradk güçlerin 
mücadelesini dar bb: alan içinde 
hapsetmeyi baıarabilmellydi. 
MUliyetçi Cephe partilerinin da· 
ha Dk atJııden ıtıbaren uygula· 
maya baıladıRı .... rdlk polıtıka· 
sı", ba,ka amaçl&nn yanında, bu 
temel amaca da yakla,ılma51 yö· 
f,Pnde önemli bir olanaktı. 

And·komünlst, demokradk 
güçleri karalamaya yönelık kam· 
panyayı yeniden eski gUcüne ve 
.tklnlIRlne kavuftınınak ıçın 
elde tutulan olanakların başında, 
faşı.t IA!rörün hızla yoRunlaşması 
ve yaygınla,ması geliyordu. Ece· 
vtt hükümetinin kurulmasından 
bu yana tattst terör olanca hızıy· 
la tırmandınıdı. Bu Iırınanışın ar· 
kasında, pir yanıyla, artık !aşlst 
harekedn iktidan el. ....çlrm. 
yolunda son girişimde bulunma· 
ya hazırlanına hesapları yatıyor. 
du. Fakat hesaplar sadece 

bununla LO lıı1ece !a,lst banıka· 
dn hesaplarıyla ıınırb cJetlldl. 
Fa,ilt terörün yoeunla,tınlıp 
yayıınla,tınlınuı, aynı ZIJDID· 
da, hükümed and-<lemokratlk 
konumlara çekmek, demokrui 
güçlerini butıraeak önlemlerı 
oııa ompoze etmek ıçın de bır 
koz olarak elde tutuyordu. 

ECEVtr HtlKtlMETININ 
ÖNLEMURI 

Bu Itllfmelerin somut lo· 
nuçlar� Ecevtt hükümetlnIn 
"anar,lyi ve terörizmi önleme" 
gerekç .. lyle bazırladıeı bazı ta· 
sarı ve önlemlerin açlklanıp par. 
lamento gruplarına sunulmasıyla 
gözler önüne serildi. Ecevit.-Oe· 
mlrel görüşmesinden hemen son· 
ra Hürriyet pzelA!slnln madde 
madde ilan etllRI bu önlemler, 
geçtleimiz bafta ıçınde daba ge. 
nı, ayrıntılanyla açıklandı. CHP 
yetkililerinin, bu önerileri I>J' 
Grup Ba,kanvekUleıloe sunma· 
Rndan sonra, önerilerin Ustesi 
basında yer aldı. 

"Anar,lye ve u.rörlzıne kar· 
Şı önlemler" adı altında lçl,lerl 
ve Adalet Bakanlıklannca Iki ay·. 
n yua deeışlklJRI tasarıları açık· 
landı. lç14leri BalıanlıRl'nca ha· 
zırlanan tasarıda bazı yasalarla II· 
g111 ıu dealılkllkler öneriliyordu: 

1. Pol. Vazife vf' S.ltJhiyet· 
leri Ya.a.ı'ndo deli,ilrlikler: 

a. Mülki amirin emri ile pol;, 
bir kimtenin üzerini arayıp gere· 
mrx özeL kalıtltJrma el leayabi· 
I,cektir. 

b. Pol., YlD"Haşla:rın kimı.,i· 
ni .orup, leimlilini "pat edein,· 
yenl,ri karakola götiirerek, leim· 
lik .aptamoJI YGJXJbilec,ktir. 

c. Guikme.incü .kınCG gö. 
ninen hallerde lif leamu düzeniy· 
le ilişkili oloylGrdo mülki ami
rin emri ile bütün binalara lJt 
mÜftemUahna pol. girebilecd' 
tir 

Economist' e göre 
IMF, Türkiye' nin bekçi köpeği 

olacakmış 
Haftalık "Economut" De,.. 

gid'nin .on .ayuında iltinç 
bir yazı yayınlandı. Dergid., 
Türkiye 'nin 2,2 milyar dokJr 
tutarındaki DÇM borç yükü
nün alhno, düşük faizle döviz 
giri,; yanında ''nakit JXZ1'Gya 
aç" y.rll işadamlarımızın 
yükulc fai.:lerle ut elveriş.iz 
döviz: tran.ferleri .onucunda 
6irdili anlahlıyor. Ve ekleni· 
yor; 

"Ulıulararcuı bankalar, pa. 
ralarının Türlıiye gibi dünya' 
nın en .ar"nhh ekonomilerin· 
den birinde bulunma.ından 
dolayı kuşku Içindedirler. 
IMF'nin TUrkiye'ye açtılı 
376 milyon SDR (Yaklaşık 
600 milyon doklr) tultmndakl 
kredinin taun dönemli bir 
çöziim getiremiyeceline de 
inanıyorlar. Bu nedenle. IMF' 
yı Türk ekonomuini kollayan 

bir 'bekçi k6p.'i' oimok,w
md i.ôyorlar!" 

Econom;.t De"';'i cü diin· 
yanm manavı ue IclUQbl olmoJI 
'deMn Türleiyanın ,leOllomi· 
_ini denetley.n bir �leçi ICÖ· 
/Hii görÜfünii O denli btnim· 
dyor lei, ya..ıının .onunda 
mÜft.riyi leı.ılftırmay, ihmal 
etmiyor; 

''Bafbo.\an Bii"nt Ecevit' 
in .öz"ri, bonleaların Tiirlriy.' 
de açtıJrlor1 Icrediltri almada 
tele umut 600 milyon dCJlar. 
Iıle leredinin topklnabilm.d 
Için 7 bü)' Uk banleanın uncUII 
26 'tr mayon dolarlıle kredi, 

küçük banlealara C'IıtJ1'.t uere' 
bilir. Var mı lcahlon'" 

Eh, bekçi k6".li. k6p.k· 
Iilini iyi yaptıl.ıu Icoıııdedı'" 
Ça Jriiçüle bonlcalor da Türlri· 
ye 'ye yardım(1) ,'ini ,.,d,Il 
uı-atmtuınlar ki... 
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BÜlUN ILERIcI. DEMOKRAT GÜÇLERIN. DEMOKRATIK 
'lAK VE OZGÜRLÜKLERI KıSıTLAYAN YASA HüKüMLERI 

VE DIGER UYGULAMALAR ÜZERINDE. OZELLIKLE 
141 · 1 42. MADDELER ÜZERINDE BUGÜNLERDE DIKKATLE 

DURMALARI GEREKIYOR. FAŞIsT TEROR ODAKLARı 

VE EN BAŞTA MHP ILE. DEMOKRASIDEN. BAGIMSIZLlKT AN 

YANA GÜÇLERI VE Işçi  sıNıFıNıN POLITIK HAREKETINI 

AYNI KAP IçiNDE GOSTERME YOLUNDA SON CÜNLERDE 

SINSI BIR KAMPANYANIN GELlşTIRILDIGI GORüLÜYOR. 

BUNUN IçiN IKTIDARDAKl CHP HÜKÜMETININ DE 
141 · 142 GIBI ANTIDEMOKRATIK. FAŞ IST YASA 

HÜKÜMLERINI SAVUNMAYA GEÇMEYE. BUNLARı 
EN AZıNDAN BUGÜN IçiN MAZUR GOSTERMEYE 

HAZıRLANDıGINA ILIşKIN IPUÇLARı ORTAYA ÇıKıYOR. 
BU DONEMDE BU .HÜKÜMLERIN Işçi SıNıfıNıN 

POLITIK HAREKETININ SEsINI KISMAK, MÜCADELESINI 
YAVAŞLATMAK IçiN GÜNDEMDE TUTULABI LECEGI 

BELLI OLUYOR. 141 · 142. MADDELERIN 
KALDıRıLMASı SORUNUNUN GITGIDE DAHA DA 

GÜNCELLE ŞTIRILDIGI BIR ORTAMDA. BU SORUNU 
BIR KEZ DAHA HAFIZALARIN GERISINE ITMEK IçiN 

ÇABALAR HARCANıYOR. 141 · 1 42 GIBI ANTI. 
DEMOKRATIK UYGULAMALARA KARŞI MÜCADELE. 

BUGÜNKÜ ORTAMDA. FAŞIST ODAKLARıN DAGITILMASI. 
MHP VE YAN KURULUŞLARıNıN KAPATıLMASı 

MÜCADELESININ AYRıLMAZ BIR PARÇASı 
HALiNE GELIYOR. 

2. Emniyet Ttfkilot Ycuoıın
d4 dtli,iklilt<lc ,öyleydi, 

o. Emniyet menıupların.a tı,
"le" cualard4 düzenleme geti
"Umtlıte Lle bu cezalarm çabuk 
U)'lUlan.obilmai IOIlanmoktodır. 

b. Botan gö.ler,,, emniyet 
me1Uuplan, bofO'11lannın ölçiiai
ne IJÖre ödiilkndirikcelderdjr. 
Bu duruma göre ödiilknme mOt:
lun 12 ayılıı iluumiyeye Iroclor 
yü,*ı,bilecelttir. 

3. Memur Kanunu 'nda �'i
JiltUIt yapumcu, lle memurların 
amaçları memurluk rm,., ile bai
dafmayon demek"re ya do 
amaçla" ne oluno ohun uygu- ' 
IGmoda memurluk V(UfrylO bol· 
do,mayan demeklere üye olmo
larının ya.oklonmcu, öntörii1. 
rnektedi,.. 

4. Demekler Yaıaıı 'nda deli
şildik öngöriilmelttedir. 

Buna göre: 
o. Demekler tek omaçlı oia

ocıktu. 
b. Tüzükkri amaca aykırı 01-

moyac.okhr. 
c. Tüzük bir yono, dumkler 

omaç dı,ıno çıkomoyocoktır. 
d. Bu çqit d�rMkl�r kurul· 

mayocok, kurulmuş olonlcnn tü
zükl�ri y�nid�n inc�I�Mc�k ue 
omoç dııı çalIfOn derMkler ido
r� yo dtl mahkernıc� ltapohlc
cektır. 

6. Toplcnh LIf GÖıt.rl yürü
yÜfleri Yoıoıı 'ndtl d�'i,lklik ön
IÖrülmıktedlr. Şimdiki uyıulc
moyo göre roplcnh til ıö,ı.ri 
yüriiyÜflerl için 18 ıaot önce bir 
bileUrim y�terli olmoktodu. 

Toıanylo bu ıür� 72 ,ootl Çl
lumlmok14dır. Ayrıco idareye 
toplonh uı gö,url yüriiyü,r�rini 
10 güne kadar ertelem� yetkiıi 
fetirilmekı.dlr. Id.orenin ırul�
mı -'tararıno topltmh ue göıteri 
yiiriiyÜfünii dii:ıenleyenler 24 
ıoot içindı cıliye cuo mahke
muiM bo,uurarok itoroz edıbl
leceklerdir. Adiye Cezo Mohb
mal ho-'timi bu itirazı durUfmo
.ız k07'Ora bQllc)'ocok til karor 
blin oloco-'ttv. Ancok moh-'t,
med, idarınin koro" bozulıo da
hi ıö.tıriciler 24 ItUJt geçmıden 
toplcntı ueyo ıö.t.ri yürÜYÜfünii 
yopamoyacektll". Böylece idar�
ye çıkobilecek herhongi bir ola)'o 
kar,ı dohc çok' hazırlanma ,ürul 
toIlOmak at7UJcl güdülmiiştiir. 

6. nler ldAr"i YOIaıı'nda 
volil,re kendı bölgelerindeki bır 
toplum oloyı nedeniyle cıkeri 
birliklerden yararlanma konu
'unda dAha g,ni, yetkiler tIIr
m,k için d,gi,iklOr yapılmlftJr. 
BugUnkü uygulamodo IJOliler ken
di ellerindeki kuwetlerle çıkan 
bir oloyın ütfııinden gelemetlik
leri 14kdird. cıkeri birliklere ba,· 
uuruboliyorlardı. YalOda delişlk-

-

Iili yapılorak "ii,u,indın g.le· 
mey,cdlerine kani olduklorm
do" cıkeri birlikleri çalınno yet
kiıi uırilmektedir. 

1969'da Sülwı'ın hazırladıRı 
"Tedbirler Yasası'nı andua.n bu 
öneriJerin basında açıklanması, 
Ecevll hükümetinin. terörlzm. 
karııı mücadele gerekçesi ukasm
da emperyalizmin ve tekelcl bü
yük sermayenin anti·demolaatik 
özlemlerlnın yolunu tutmaya ha· 
zırIandıRınl ııö.terdl. Ba,bakan 
Ecevlt'1n CIIP OlaRanü.tü Ku· 
rultay'ında MIIP'yle nııııı olarak 
yapaRı açıklamalar bu öneri· 
lerle yanyana getirilince. hükü· 
met yanlm çevrelerce yara tılrnak 
istenen izlenimden farklı bir gö. 
rünüm ortaya çıkıyordu. Bu, işçi 
sınıfıoın polltlk hareketini ve de
mokratik güçleri terörizmin bir 
bnadı gibi hedef göste .... k. fa· 
şisl odaklara kar,ı hükümelten 
beklenen önlemleri kaR ıt üzerln· 
de bırakma nlyellydl. Böylece 
Türkiye'de demokratik hak ve 
öze\irlüklere yönelik gerçek teh
like. ra,lat terör ve faşist bir dar· 
be tehlikes� yine hafızalarm ge. 
riabıe ltilmek istenecektı. 

Ecevıı hükümeti belki böyle· 
ce. desteRine umul baRladıRı 
emperyalizmin ve tekelci büyük 
burjuvazinin gUvenine yeniden 
daha sıkı sarılabUeceA'ı hesabını 
yapıyordu. GericlllRlo anti-ko
münist kampanyasmın hedef
leri arasından kendJsbıi Bıyırmık 
için, bu kampanyanın karşlSmda 
doRll. yanında. hatl. ıçınde yer 
alma yolunu seçiyordu. Fakat 
böylesi hesaplar hüsrana u�a· 
ya mahkumdu. And-demok:ratik 
önlem ve uYlUlamaların şemsiye
ıl albnda her zaman mevzUerlni 
koruyup güç toplama <>IanaRını 
bulacak olan fa,I.1 odaklar. Ece· 
viI hükümelini de yerle bir el· 
mek ıçın hiçbir fımb bo", har· 
camayac:aklardı. Kısacası DIm
yat'a ıııtme hesaplarıyla pembe 
rüyalara dalan Ecevll hükümeti. 
gerçekte evdeld plrinçten de ol· 
ma riskini omuzluyordu. 

Bugün I,çi sınıfının ve emek
çi klııelerln taleplerinin. demok· 
ratlk hak '" özgürıüklerinden 
kısıtlanması,ndan yana doRll. tem 
tersine daha da genl,letllmesin· 
den. öncelikle de fa,1I1 terör 
odaklarının daRıblınasl,MHP ve 
yan kuruluşlumuı kapatılmasın
dan yana olduRu blr kere daha 
zihlnlere çakılmalıdır. Bunun 
Için demokratik güçleri zorlu 'Y"\� günlerı bekliyor. 

GEN E  1 41 -1 42 

ERŞEN SANSAL · 

BolımSlllık. demokrasi .. sosyo· 
lizm mücadelesi verilen önemlı alanIır
dan birisi de Jürk Ceu Kanunu'nun 
141 ve 142. maddelerı' 1 922'de Mus
soliıi'nin iktidarı almnı ile başlıyan 
faşist dönemin ItıJyan ceza Kanunu' 
na ",tirdili delişikliklerden 1 936'da 
TCK'na aktarılan bu Unlü maddeler. 
yıllar yılı işçi, emekçi ve aydın kesimi
nin düşünce ve örgütlenme özgürlUkle
rine karŞı ''kurulu ciizen"in bekçiliAinl 
yapmışlardır. 

MHP lokalierinden ve MHP üyelerinden verildi· 
Ai haberleri p.zete sütunlarını kaplarken, faşist 
baskı ve teröriln kaynaklandılı yuvalar ortaya 

çıkarken. sal·sol dengesinden bithsedebilmek 
mIImkUn delildir. Daha yılınıil cinayetin nille· 
ri bulunmadan ''işi adalete sevkediyoruz" de
yip çıkıvermek ve prowamındaki vude rağmen 
141 ·142 meselesini unuruvermek. nşist güç· 
fere ve odaklara. taviz vermekten başka birşey 
d .. ildir 

Elbette burjuvazinin kontrolündeki bir yöne· 
timin' 141-142 konusunda elinden geldiğince 
dlreneceli açıkt ... ÇOnkü bu�uvazj. bu madde
lerle bir yerde iktidarının takviyesini yapmak· 
tadır. Ancak iktidar olma. olanağmı, bunun ter
sine yaratbll bir imajdan da .. lladılı güçle ka· 
zanan sosyal demomt iktidar. toplumdaki güç. 
lerin 've gerışmelerin gerekli kıldılı y1ikUmlUlilk· 
leri göz ardı edemez. 

'2Ju moddeler tek porti rejiminin ko
runmaSlno yaram"lar, kurulu ekonomik ue 10'
yol temel düzenleri, özeUikle ortoçal kalıntılı 
toprak reprnini ayaktlı tutmuşlardır. Tutucu lle 141 ve 1 42. maddeler. son kez 1951 yd .. da 
gerici g�knekler kar,aında, uyarıcı, ilerici til deliştirildi. O t3tihten bu yana bu maddelerde 
i1erl�tici her türlü eRilim ue akımı ezen ile .uıtu- deiişiklik yapıhnaSl için bir kaç girişimde bulu
ran bu iki modekn;n totaliter bir dÜfünÜf til Duldu ise de sonuç vermedi. Ve gene o tarihten 
dollTa1Ufı temsil etti'i, bu yüztüm de demokra- bu yana olaAaoostU dönemler (1951 tevkifatı, 
nk görii, lle )'Oıay "ın, hürriyetçi ue iMano 'el- sıkıyönetimler ve DGM dönemi v.b.) dışında 
.,'enin tam ka'fıtı olan bir 'elıe'eyi yanııthlı özellikle 141. madde pek uygu�ma a�nı bub
açık bir gerçektir. " (Anılan madd�lerin iptali bılmiş de deAildir. Hatta 1960'da maddenin 
için. 

T.I.P. t4rafmdon .1 965't� AnoylUO Mahke- Tahkikat Komisyonu Uyeleri içiı olduAu gibi, 
muı 'nde oç ılan doua dJlekçeıınden) SiilAa karşı kullanıldığı da görül�ştUr. Yani de

Bu iki madde, T�C.K.'nda başka hiç bir mad
dede görillmediği bir biçimde 13 yılda dört kez 
değiştirilmiş ve her defasında da ceza daha. ağ .. -
laştırılmış, suçun kapsamı daha genişletilmiştir. 

Kuruluş amacı Avrupa ürkelerinin bütünlU
IUnU .. llamak olan ve bizim de Uyesi bulundu· 
ğumuz Avrupa Konseyi üyesi ülkeler arasmda, 
çağdaş dUşünceyi ve sosyalizmi oldulu kadar 
demokratik gelişmeyi de zorlaştıran 141·142 
yasaldama anlayışının bulunduAu tek ülke, Tür
kiye'dir. Bu nedenle, bugiln bu maddelerin hala 
kanunumuzda yer almasını, Anayasa'nın daha 
başlangıcında ifade edilen "dünya milletleri aile
nnin eıit 1uJkloro IolUp şerefli bir üy«;" olma 
niteliği ile bağdaştırabilmek olal13Ksızdır. 

SACı VE SOLU DENGELEME 

141·142 sorunu çok yönlU bir sorun. 1930' 
lardan bu yana, bu maddeler üzerinde bir yığın 
spekülasyonlar dönUyor. Maddelerdeki cezalar 
devamlı arttırılır ve yakın tarihlere kadar kitle 
tutuklamaları .sUrdürillirken son zamanlarda oy
nal13n oyun biraz daha farklı. Bugün kendi parti 
programına bu maddelerin kaldırılacağını yazan 
CHP, iktidarın ağ .. lığını teşkil ediyor. Ne var 
ki, hükümet olma meselesine gelince bundan he
men bir kalemde vazgeçebiliyor ve bir kenara 
itiliyor. Aslında hesap açıktır. 12 Mart dönemi
nin ve MC iktidarlarının arkasından kitlelerin 
sola kayan tercihlerinin ve umutlarının sömUrü
SU yapılıyor. Ekonomik ve demokratik istek ve 
özlemler meyanında 141 -142'nin kaldrılacağı 
vaat ve imajı ile bir yandan oy avrı ll!11 yapılıyor, 
bir yandan da kitleler atalete se .k .. liliyor. Ayrı
ca CHP'nin hiç de hakketmediği uir takım oyla
rı CHP'ye kazandıran CHP dışındaki etkenler de 
bu turumla bütünleşti. 

GünümUzde CHP'nin gözden kaçmayan baş
ka bir tutumu daha var: sağa da sola da karşı ol
mak. Bu, bir bakıma sağla solun dengelenmesi 
biçiminde gündeme gelmektedir. BugOn bır y .. 
ğın cinayet ve saldırılarda kullanılan silahların 

nilebilir ki, bu maddelerin muhafan edilmesin
de burjuvazinin umduAu yarar giderek tüken
mekledir . Esasen özgür düşOnce lukkından, öz
gUr örgütlenme hakkından işçi smrfının sürekli 
yoksun krlınamayacaAı da bir gerçektir. Sendi
kal hakların, toplu sözleşme ve grev luklarının 
teslim edilmesinde olduğu gibi bu zorunluluk 
da demokratik bir hak olarak elbette kendisini 
dayatacaktJr. 

Kaldı ki. 141.  ve 142. maddelerin kald .. lllll3· 
sını fazla da abartmamak gerekir. Bu maddele
rin kaldırılmasını, bağımsızlık, demokrasi, sos
yalizm nilcadelesinin temel koşulu olarak gör
mek yanlıştır. Bununla birlikte 1 4 1 .  ve 142. 
maddelerin kaldırılmasının, bağımsızlık, demok
rasi, sosyalizm rrijcadelesinin temel koşulu ol
masa da, bu nilcadelenin büdloo içerisinde kü
çllmsenmeyecek bir yeri olduğu da yadsınamu. 

YENI DURUM 

Anay.sa Mahkemesi. 1 965 yılında T.I.p: 
nin açtığı davada, 7 muhalife karşı 8 üyenin 
oyçokluğu ile anılan maddelerin Anayasa'ya 
aykırı olmadığına karar vermiştir. Ne var ki, 
aradan geçen zaman zarfında topumsal geliş
meler aşama kaydetmiş ve anayasal düzeyde ye
ni yorumlar ortaya çıkmıştır. Özellikle, Devle
tin, QJmhuriyet niteliğinin unsurlarını genişle
ten bir anlayışın ortaya çıkması, Anayasa Mah
kemesi'nin yorumunda farklı çağdaş düşüncele
rin geliştiğini de göstermektedir. Bu gelişmele
rin ışığında Anayasa Mahkemesi'nin 141-142 
konusunda değişik yaklaşımı olabileceği ihti
mali dUşOnülmelidir. Anayasa Mahkemesi yolu, 
141-142 sorununa çÖzÜm getirilmeSinde ciddi 
bır alternatif olma önemini taşımaktadır. Git
tikçe aşınmış olan ve yıpr.ırıan bu maddelerin, 
bu yolda takılıp kalmaları olasılrAı artmıştır. 

Fakat bugüne delln yilzlerce ilerici. devrim
CI, sosyalistin binlerce yıl hapislerde yatmasma 
neden olan bu maddelerin hukukun dışında 
bırakılmasını a�1 belirleyecek olan; ürke içind� 
kı politik ve demokratik örgUtlil gUçlerin artma· 
si, kitle içinde derinleşen bir bilince ulaşmasıdr. 
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ÜGD 
Kongresine 
Necdet 
Güçlü ' nün 
katili 
başkanlık 
etti 

MHP 
DOSYASI 
3 Kcııım: IHnizli Kıık 'de 

MHP'li bir ,UP. CHP 'akalin; 
baıarolr tahrip dti. Olayla iL
gili okzrolt üç ki,i yaluılondı. 

4 K.ıuım: MHP Kocam",
tı:rfapafo loluJlinch, tnrtı.şan 
iki MHP'Iiden biri di'erini öl
dürdü. Oldlirükn (ofiıtin lz· 
mir'ck bir cinayete admın ka
"fhRJ bildirildi. 

5 Ktu,m: lıtanbul'do MHP 
Kocamw14fapaŞQ �m.ilcilj· 
linde bir kişiyi öldürmekten 
atımlı' RÜftU Ergıin,balxuı kı· 
rafında" olayda kullandılı ta
bonCOllYIo pol_ te.Um edil
di.Ergun'un, geçen yıl I�m;"· 
cu! bir ki,iyi öldürmekten Ia
nk olarak arandı" bildirildi. 

6 Kaıım: Ankara Cumhu
riyet Savc,'ı', 'nın, MHP 'nin 
ııktyöndim "temi ile ilgili 
okzrok açhlı ,orUfhumanın 
fiirdiirii1dülii bildirildi. 

1.tanbul &yrompofO Ce
zaeuinden �açan 13 (o,urun 
biri oLan Halil Güner Amaıya' 
nın Yaılıçay köyünde yoka
londlo 

7 Kuım, POL·BIR 7i . 0/. 
dukkm ÖM .üriilen 6 I01'hOf 
poliı, Büknt E ceuit'in kaldılı 
HflTiciy� KÖfkü öniind� "Ya
,"In 7'iirkq " diy� bolımrak 
gö.�ri yaphlor tır KÖfk 'ün 
bahçuiM bir bozkurt panOBU 
attılar. 

8 Kuım: ı.tanbul'@ MHP 
tarafından kulltm,'dılı bildiri· 
l�n araçlo Çemberlitaf'tlJ ku· 
yumcu ,oyıununa kahldıkları 
açıkIGnan 22 lafiıt hakkında 
kamu 000011 açıldı. SanıklGr 
o:raılnda, MHP ı.tanbul Genç· 
lik KOLu uki bofkanı tır hakn 
yönetim kurulu ÜYe.i iki kifi 
de bulunnuıktadır. 

Maniıa'da bir ölretmen/e 
bir memW'un eııkrine bombo 
atan OOD üy,,; bir kifi yaka
landı. 

Ankara 'do, pal;,in Şenyu-
00 mahalk.inde bir evde yap
tılı aramada, eııde bulunan 
II kifi ile 2 dinamit lokumu, 
7 metre uzunlulunda (it1l ve 
bir adet fünye Ille geçirildi. 
Aynı eııde bir giin 'onra ya
pılon aramoda bir kı,inin iize' 
rinde Kamelya çay kutuıun
da hazırlGnmlf 2, bir bafka
.ınln üzerindil tU 'Mey.u fife
.ine yerk,tirilmlt, tDhrip gücii 
çok yUk_ir bır patlayıcı mad- , 
de bulundu. Soruşturmanın 
derinle,tirilm,,1 ıonucunda, 
patlayıcı madde bulundur· 
duklan, bunlan 'rM' ettiIderi 
Ile yOMJ dı,ı örgiit kurdukları 
açıklonan 13 fa,iıt tutuklan
dı. 

YVR
.
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000 'nin Ipliğinın pazMa çıkmasından sonra kurulan OGO 'nin 
MHP'II millemkmerinee de "şereflendirilen" 1. Kongresi, "ülkU· 
cü" gençliğe moral şırıngası yapmaya çalıştı. Hergün gazetesinin 
yazdıjına göre, iç gltıklayıcı manzaralarla açılan Kongre'nin Di· 
yan Başkanlığı 'na Dr. Necdet GUçlü'yU ölelirmeklen 12 yıl hüküm 
g;ymiş ıbrahim Doğan getirildi. ıbrahim Doğan için verilen öner.: 
senin altına imn iiltanlar,J)OO 'nin dört eski genel başkanı. 

Istanbul Bayrampaşa Cezaevl'nden 13 faşistin kaçışının hemen 
ertesinde yapılan konıvede, Muhsin Yazltloilu, bu 13 faJistten 

"arbdaşw-ımız" diye sözederek, kendilerinin "bir terdbe kur
ban ettiklerini söyledi. Muhsin Yazltıoilu'nun bu sözlerinden 
anlaşılıyordu Id, "akıı hastalarıtona sahip çıkma işini üGD üst
lenmişti. Anlaşılan MHP ile OGD arasında böyle bır lşbölUmü 
yapmanın yararları hesabedilmişti. 

, Fruilerin nasıl bir "tertibe" kurban gidecekleri bir yana, 
Muhsin Yazltıoğlu'nun "13 faşisk açıkça arka ÇıkmaSı, tek baŞı
na bir soruşturma konusu. 

Kongrenin alışılmış bir sonucu da, üGD Genel BaşkanlıAından 
Muhsin yazıcıoğlu'nun ayrılıp, yerini harefi Sefa Şefkat çetin'e 
blÇlkmasıydl. FAşist hareket içindeki bu s.radan dejişlklikte, 
"nöbet"i devralan Sefa Şefkat Çetin'in ne kadar "şefkatli" oia
c:a8lnl çok geçmeden göreceAiz! 

MHP rap'0ru 

Faşist terör ağı 
çorap söküğü gibi 

ortaya ç ıkıyor 
Emniyet Genel MUdürlül!ü 

önemli ışler Dairesi tarafından 
1970 yılında bazıılanan ve o za· 
mankI Demirel hükümetine sunu
lan rapor, �emokraUk güçlerin 
yıllardır üzerine basa basa vurgu
ladıkları, MHP'nin terörist faali
yet'lerinln ve kurulan komando 
kamplarının hükümelin bilgisi al· 
tında olduAunu kanıtlıyor. 1965' 
lerde demokratik güçlere karşı 
·'200 bın k�lyi silahlandırmak· 
tan" söz eden Demirel tarafın
dan görmezlik ten gelinen bu ra
por, Demirel'in silahlandırmak· 
tan söz ettiklerinln kimler oldu· 
eunu da bugUn daha açık seçik 
ortaya çıkarıyor. Bu nedenle de 
Demirel'in bu raporu "düzmece" 
olarak nltelendirmesi, gerici tüm 
yazmann birer MHP avukatı ke· 
silmesi, bir "suçüstü" telaşmdan 
başka bır anlam �ımıyor. 

Sennayenin emrlqe verdieı 
kalemiyle, acemi bir sokak kaba
dayı.sma özenen uslubuyla, biraz 
daha genç olsa komando kamp
larına yazılacaAma kuşku bırak· 
mayan Rauf Tamer. şu sözlerle 
kendislnl bir kezdahaele veriyor: 
" Bu haksızlıklar karşısında taraf· 
sız insana bile zorla MHP avukatı 
yapmaz mı bunlar?" Benzer bir 
"cUnnu meşhut lunımu ", MHP 
avukatı bir başka ka1emşörü GU
neri Clvaoeıu 'nu, eU kanlı caniler 
yetlştlnneye yöneUk olan bu 
olayı yansıtan raporu "madan 
bır Iç gUvenlik dosya�" olarak 
nitelemeye yöneltiyor. 

''SıRADAN BIR RAPOR" 

TercUman gazetesinde "kamp 
kuran" kalemlerin "sıradan bır 
rapor" olarak nitelerneye çalış · 
tlkları rapor 27 ayrı yerde MHP 
tarafından "komando kampı" 
kııruldu�unu bildiriyor. Rapor' 
da bildiriıdıRine göre 'ı1HP 
Gençlik Kolları, Olkii 'Ocaıııarı 
BirURi, Genç OIkiiciiler Tı,kiltJh, 
Milli Türk Talebe Birti!!;'nin or
g(mize �HiRi, YÖMttili, maddi Ile 
maneııi yönden de.teklediRi ho· 
mando kampları. g�nçligi fikri 

MHP'nin 1970 önce,inde Gazi· 
antep't'e düzenledili komando 
kampUUl Cengiz Gökçek 'in ıilah 
mIladılı açıklandL G�çenkrde 
Gökçek 'in poU.çe aranan Gazi· 
antep e.ki OGD Ba,kan, ile bir
likte bir /otolrofı boıında yıral
,",şh. 

ve fiziki yönden yetiştirmek Ile 
onlara Turoncılık iilkiitii ııermek 
gayu;yle 1 968 yılı yaz ayIGruı· 
dan itibaren yurdun muhtelif il 
Ile ilçelerinde kurulmuştur. " 

Raporda kampların MHP yö· 
neUcileri tarafındin yönelildiRI 
de belirtiliyor. Raporda yer aldı· 
Rı biçimiyle Glimüldü< kampı 
MHP mlllelveklU Rlfat Baykal; 
Eskişehir yolu üzerindeki kamp 
MHP Genel Idare Kurulu Uy·e� 
Dündar Taşer; Kayseri YuvaUı 
köyü yöresındekı kamp MHP ii 
Başkaru Sami Bolak; Sakarya lü 
Karasu lIçesindekl kamp MHP ii 
Başkanı ılyas A5lantÜ<k; Adana 
lu Osmaniye ılçesindeki kamp 
MHP Uçe baıkanı AU Erot; Gazi· 
antep kampı, o zamanlar il baş
karu bugün MHP mlUelveklU 
olan Cengiz Gökçek tarafından 
yöneUlmlıtI. 

MHP yöneticileri yalnızca 
kampları yönetmekle de kalmı
yor. Demlrel tarafından aUm.en 
altına atılan rapor, MHP yöneU· 
ellerinin bu kamplarm teçhizat 
yönUnden desteklenmesini de 
üstlendlklerinl açıklıyor. 

ömee-In Gazlantep'te dUzen· 

Yineliyoruz 

MHP dosyası 
MHP'nin fa,iat terör aaLDm arkasındaki aorumlUıuQ:unu «taya 

koyan yeni kamUar eeçtiRimiz hafta Eafbakan tarafmdan açıklandı. 
Ba,bakan'm açıklamaları doRrudan dolruya devlet ar,ivlmııe daya
nıyor ve MHP'nin silahlı yeraltı örlÜt1enmeıinin en az on yıl kadu 
gerilere !ptdRini ortaya koyuyordu. MHP'nin faııist ideolojiyi .. (a. 
şiıt örptlenme biçimini benimaediAlnin belli olmasından beri, ba,ta 
işçi sınıfuıın politik hareketi olmak üzere tüm demokratik &iiçler bu 

J serçeli durmadan kamuoyuna açıklamı,lardı. Sözü edilen d..,ıet 1,,1' 
porunun bazalandıRı ııralarda MHP'nin silahlı yeraltı örlÜtlenmtlliDe 
iliokin bilgiler ilerici basında yffr almıştı. Bu bitııilerin ,erçeklili ,im
di resmi belgelerle de ortaya çıIunI, oldu. Batbakan'm açıklamalan, 
fa,iat terör odaklarmm datıtılmUl için MHP'nin kapatılma. zc:ırua· 
lululunu bir kere daha en açık ,ekilde ortaya koydu. 

Ne var ki Ba,bann'ın açıltlama.aıyla birlikte, büyük burjuvui 
adına MHP'yi kollama görevini üstlenmiş çevreler tarafından, MHP' 
nin kapatılması aorUnunun üzerine örtü çekme, konuyu Iolutma 
yönünde ııiriııimlerin başladıRı ,örüldü. Birkaç bafta önce izleri ,ö· 
rü1meye ba,lanan bu girişimler, son olarak Cwnbwiyet BataaTaII'na 
yapılan atınarla da desteklenme yoluna ,idiidi. Fafiı:t tcör qının ar· 
kaandaki MHP sorumluluRunu &izlemek için ber türlü yola ba,YUl'Ul 
Hürriyet pzetesi, Başbakan'ın açıklamalarmdan sonra, bu kez MHP' 
nin kapatılmasma yasal gerekçelerle karşı Çıkma çabaana lirdi. 

MHP'nin kapablmasının yasal bak.ımdnn oIanalwzl.ılıru kanıtla
mak için, birinci ol�ak, MHP'nin silahlı yeraltı örgiitlenmesine ilit
kin biJ&ilerin kesinleşrnesi ııereklUilinin öne sürüldülü ,örülüyor-. 

. Aynca .uç itleyenlerin MHP üyesi, MHP Genel İdare Kwulu üyıııi 
olduklarının ortaya çıkmaSlmn ya da MHP'nin doRrudan dOlruya 
.uçu kabullenmesinin gerektiRi öne sürülüyor. Cumburiyet Ba .. v
cılılı'na, faşiıt terör'olaylarından yakalanan .uçlularm MHP ya da 
Olkü Ocaklan üyeıi olduklanna ili,kin kesin biJ.ailer wrilmedili de 
öne IÜrÜle:nler &rasında. Bu tür sözde "yaal" ,erekçelerio yanmda, 
MHP'nin kapatılma.smın "Iiyasal partiler kurumunu :&edeleyec"l" 
&ibi, demokratik özi\irtü.k1erden yana ,özükm ına:uretlerin de ona
ya atıldılı ,örülüyor. 

lenen kampa il başkanı Cengiz 
Gökçek !ara!mdan silah temin 
edildiRI söylenlyor: ''Gazi<ınt..p 
ili FMrkez ilçeye bal" Erikçe 
köyünde 20. 7.1970 günü 20 kifi· 
nin katıldılı bir komando kampı 
açılmıştv. Kampı Malotya Erkek 
Sanat En.titüai ölretmeni Meh
met OaJl Tekinsel yönetmjştir. 
Kampta MHP Gaziantep II Baş· 
koru Cengiz Gökçek ve Abdülba
ki Ozıimitçi'nin atış kulübün· 
den temin ettikleri 3 adet tüfek 
Ile 2 adet .ulturucu takılmış to
banca ile atış talimleri yapılmış
tır. Kampa katılan gençlerin ihti· 
)'Gçloruıı ıalcı teşekkiiUere men· 
.up şah_Im ile böı,edeki un Iab-
rikalorından karşılanmıştır. 
Gençlerin ııhhi durumIGn alObi· 
ye müteauııı Dr. Yaşar Bahodır 
turafından Ilk nk kontrol edil
miştir. 

Adana'da Namrun yaylaSıDda 
açılan kampta da, raporda beUr· 
tıldlRlne göre, çeşltU �Iablar bu· 
lunmaktaydı: ''Kampa başlangıç
ta 80 kişi, ıonradan da 18 kişi 
daha katılmıştır. 10 adet Smith 
Weuon, 7 ad�t Kvıkkale yapısı 
tabancanın bulundulu teıpit edi· 
len kampa ıçel, Maraş, Gazum· 
tep ue Adana il Ile ilçelerinden :�� menlubu gençler katılmış-

İhtıyaçlarının MHP Genel YÖ· 
netim Kurulu üyesi Kamil Koç 
!arafından karşılandıRı Rapor'da 
bellrtllen Bursa 'run Mudanya lı
çesl Kumkaya k�yü hudutları 
içinde kurulan kampın yerini 
seçmek Için Türkeı·in buralan 
daha önceden deneUedıeı de öne 
sürüliyor. 'TalltJrlanan komando 
kampmin yerini görmek gayesiy
le MHP G�nel Ba,kanı Alparılan 
Tiirkeş BuI'$CJ 'ya gelmiştir. Kamp 
yeri olarok kararlaştırılan yukar
daki yeri gezmiş ve ilgililere 01"0-
do kurulması için emir vermiştir. 
Bu emir ger�lince MHP Bura:ı II 
Te,kilotı ve Genç ()lkikUler Teş
kilatı Bur'IICJ şube.i yetkilileri ta·' 
rofUldan 12.7.1970 ıiinü kamp 
footiyele geçirilmiŞh·r . .. 

Raporda MHP 'nın silahlanma. 
5ma da ayrıca yer vmldıei ortaya çıkıyor: "MHP'nin Ile partiye 

bol" dil� iilkikii dernek IM .U
ruluşların IIUruCU kuweti du",
munda bulunan komand'olcarın 
ubebiyet uerdikleri çefitli o�y· 
la"'o, emniyet kUUlletlerince yt#" 
pılon aramalorda tabanca, tü,.1r 
lle moıotof kokteyli gibi .ilalllo
rın kullorulmış Ile bulunmu, ol
ma .. yurdun birçok il ILC ilçabt
de kurulan komando kGmplarrn' 
da at«,li ıilohlarla atış taliml"'; 
yapıldılı tupit edilmi, olm_ 
Türkçü-Turancı cereyanın. mm· 
tonlarının her geçen ıiin biraz 
daha ıilahlonma yoluna ıjttilini 
açıkça ortuya koymaktad ... 1,.. 
tanbul'daki komandolar Genel 
Başkan Alparıion Tiirke, ve di
ler parti yetkilileri ile yakın t.
maıı bulunan, kendi6i de p!lTtiy. 
kayıth olan Unkapam Salih Puta 

Caddm KG1'OkuUukçu Han, Kat 
2 No.9'da işyeri bulunan YiiNI 
Yenidal uimli ,ah" tarafından 
ç�şitU marka Ile çaptG tabancola
rın tıımin edildili tupit edil",q
tir. Ankara'daki komandoıCra dG 
tabanca Ile benzeri ateşli Ii","_ 
Olkü Ocakları Birlili ii� Genç VI
kücüler Teşkilotı meruubu N.T 
ve Y.E. uimli şah.lann l1OIIta.y
la ilim ue adr.leri bulunan _im' 
1�ler tarafındon temin edilmelrt. 
dir. " 

NEDEN ŞIMDI? 

MHP 'nın bugünkü t.rör .y. 
lemlerinin temellerini naııl ,e 
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kapatılamaz ! 
Gestapo' nun adamı 

Sa,hakan'm açıkladılı MHP Raporu, MHP'yl. ilfiIl olarak 10 0  g
malarda ortaya çab.n .omut ve maddi verilerin adece çok küçük 
bU bölümüdür. O.telik bunlar adece yıllar önceline lU,kin ola.nlar· 
dır. MHP'yı. iı.,uı raponın hazırlandıaı 1970 yılından bu yana MHP' 
nin .U.bb yeraltı örtüılenme _imm çok daha ıenı, boyu tlar. ula,
bluıa tutku yoktur. 1970'te benüz &adece temelleri abıa.n .... ondan 
IDare hızla yayılan bu terör "ınm lOnuçları, .. l ıon yıllarda ,öriil
dü. Son birkaç ytl içinde artaya Çıkan t_tUt terör olaylarının faille, 
rinin w ıorumlulanıun ortaya çıkarılmuıı, Bafbakan'm açık1adıll ra· 
ponmdan çok daha kapaamb verileri ortaya koyacaktır ... ,imdiden 
koymaktadır. Sadece ıon aylar içinde elde edilen veriler. MHP'yı. nem kapatına &iriıimlerinin ha,1atılınalı için yet« de artar bile. 

Türkeş Hitler '  den 
neler öğrendi? 

MHP ve ya. kurulwılarmın * BAŞllUG, MHP 'YLE ll.GıLl EMNIYET RAPORlı. 
bır yından fqlst

,
��öıü haY.'" NA TEHDIT YE ŞANT AlLA KARŞILIK YERE-siz biçimde iOlldwurke., ote REK KENDI KENDINI ELE YERDI yandan da � güvercinlerı . 

MHP'nin fatie:t terör arkuuıdaki ıorumıulu.auyl. iilÜl olarak, •. 
deee bUIÜDıl kadar ortaya çıb.n1ann delil i ,kıikaiz olarak tüm ka
mlarm ortaya çıkmuulI beklemek, MHP'mD kendi hükmünü undi· 
linin vermelini beklemek kadar büyük bir pflet olacaktır. BulÜoe kadar belirleneD kanıtlardan �btle (qid: terör almm bütüD il· 
rnikJ.-ini çözecek araftırma .... aoru,turmayı prçekle,tirmek, em· 
Diyet kurulutlarının ve u.vcılık1anıı delil de, kimin ,örevidir? Sav· . 
cd.tk ,öreviyle yükümlü makamlar, MHP'ruD kapatılmallDl talep eden 
demokratik örpt ve kurulutların wf*R.Da "bsin kanıtlannız var 
mı?" ıoruıuyla çılanak yaine, herhalde eldeki sayım: kanıUarı de· 
rinIettirip bainle,tirme tonımlu1uRuyla kartı kar,ıyadırlar. 

MHP, yetkili mahkemelerden çok önce kamuoyunun, 'eDi, 
Yılınlarm ,özünde mahkum olmuştur. MHP'nin la,iıt terördeki LO
rumlu1u.1u artık en rıenıf toplum kelim1erin.iıı zihnine tartışılmaz bir 
,erçeldik olarak UzuımLtm. Kamuoyunun ,özünde çoktan hüküm 
ııiyml.f olanları aözde "yual" ya da "hukuki" lerekÇJlerle mahke· 
melerirı, önÜDd.e IUÇIUZ ,öıtermeye YÖDelik rıiri,imlerin, la,bt terö· 
re kanat ,ermekteD batka .onucu o1amu. Fatl.t terör odakları, 
böyleli a:iritimlerden hAll IÜÇ almaya, nefeılerini tazelemeye çalı,· 
maktadırlar. Onlara yardımcı olacak biçimde düşülecek her tereddüt, 
hukukun üıtüDlülüDÜD korunması delil, tam terme f .. iıt partiııin 
ayaklarının albna .rilm.i olacaktır. 

Kimi yarıı çevrelerinde kendisini beUi ed.D tereddütler, MHP'y. 
kartı atılacak bu adımludan ÖDce hükümet açıaııdan politik du· 
rumun elveri,li hale ,elmesinin beklendili.izleııimini yaratıyor. ERer 
bu izlenirnde ıerçek payı var .. , bu, dolrudan doQ:ruya yarıının ha· 
IUDllz.lıll ilkesinin çilnenmeai anlamma ıeleeeklir. Kaldı ki MHP ve 
yaD kurulUfları kartlADda kararlı· ve cesaretli bir tutum talnrutma· 
dıkça politik: durumun ve IÜÇler deD,ednin lati.t adaklar aleyhine 
deRitmesini beklemek de ham hayaldir. MHP'ye ve yan kuruluşlarına 
kartı toplumumuzun ezici çolun1ulunUD tepkisine temsilci olmak 
yükümlülÜtünü taşıyan oı:p.n1ann, bunu yapabilmek için MHP'nin 
bndililinden tellim o1maan.ı isteme ha.klan yoktur. 

MHP'nin 'ye yan. kuru1uf1arının kapatılmuı IorunU, artık bir an 
daha reciktlrilemeyecek biçimde toplumumuzun öDüne plip dayan· 
DUftır. Bu z.oruıılu1u.1u ,örmeyenler ya da ııizlemeye çalışanlar, tarih 
önünde tqıyamayacaldan bir aorumlu1ulun alıma ııireceklerdir. 

uçunnakta usta olduklan blti· 
niyor. Bir yandan "infaz man· plan" yeDi cinayeller peşin· 
de koşarken, dieer yandan çı· 
çekler saçılıyor çevreye. Bır 
yandan davadan dönenler 
MHP blnalannda vunıluyor, 
faşist eeıtlm kampları kunılu· 
yor, cezaevlerinden katiller 
kaçırılıyor; dieer yandan an· 
cak faşisUere özgü bır ıerenç· 
llkle bunlann tümü yalanlam· 
yor, hatta bütün bunların ken· 
dilerine yönelik tertıpler ol· 
du Lu öne SÜ!Üiiyor. 

MILLIYETÇi 
TOPLUMCULUK YA DA 

NASYONAL SOSYALIZM 

Elbette bunlar, faşlstlerin 
bilinen ve çoktan açıea çık· 
mış yöntemlerı. Hitler faşiz· 
minin aynı yöntemleri kunan· 
dıeı daha unubJlmadl. Dün 
HiUer'1n Kavpm'da ,öyledik· 
lerini, bugün Türkeş'in ve di· 
eer lrI1i ufaklı faşistierin yaz. 
dıklannda, söyledlklerinde 
gönnek mümkün. Ne bir eksik 
ne bir fazla bu benzerlikler. 

Şu "Milliyetçi Toplumcu· 
luk" nitelemesinin kullaml· 

hani! koşııllarda ıtilem belirle. 
raporu. Demlrel tarafından .e· 
d", ,özardı edildleı tartlflD4 gö
liinnez bır açıkhtı sahip. Anca1ı: 

CKMP 'NIN 1967 KONGRESINDE AMBLEM OLARAK 

Ecevit hükUmeti tarafından bu 
raporun ned.n ılmdl ıçıklandıJ!1 
da açıldıJ!a kavuşturulmili gere
u. bır ION. 

öuydınb tarafından yapılan 
açıklamada, rap0nln, baanda ra· 
porIa ııcıH bazı yayınların yer al· 
nıuında. ıonrıı araştırtldıJ!1 be· 
lirtlldl. Anlaşılan, güniik bısında 
raporla IIgIH olarak bazı &ÖZler 
söylenmeleYdl, rapor eqivin toz· 
lu raOan arasmda terk edilmiş 
olarak duracaktı. Devlet ar,lvin· 
de bu konuda varolan raporlarm 
ele almJl\Ul, ara,tırı1aıak derin· 
1.,tIrIlmesl ve kınıtla"" IIgIH 
)'IlIı mercUerlne teslim edilmesi 
saRianamayacaktı. 

üoıetik bUWn bun1ann ı. Ece
Vit IıükUmetl dönemJ.de yıpıl· 
mamı, olması da CHP 'nin bu s0-
runun Uzerine yeterince cesaretle 
&Idememi, olınaanın bır başkı 
g_"esI. Kaldı id Arflvln araştı· nimaa, varolanıarta yeUnllmesl· 
nın de ötesinde, fqllt odaldann 
Uzerine ytkUnmeoiDi .. elayacak 
IJtIhbaratın v. kanıtların toplan· 
maıı da hllkUnıeön bır bqka ,ö· 
revl. 

Geç ka1ınmamı,tır. Faşist ye 
,ericl odakIann telaşı da bu 'öz· 
Itml dojtnılamakladır. Yeter id 
ıereken kararlılık ve cesaret IöS
terllebllaln ve IlIrdUrlllebllsln. Ve 
korkunun ,oole faydaıı olrnıdıJ!1 
unutulmaRn ... 

GAMALl HAÇ öNERIlMIŞTl 

Üç hilal mi, gamalı haç mı? 
24 Kasım 1967 günü Adana'da .. hIlOY' kon.n senoryo y.nl 

bir nui partisiıin doluşunu ililn ediyordu. CKMP'nin Genel 
Kuruluydubo .. ıwyo. Aktörleri ı .. , b.ıla AI.,.�.n TDrkol 01· 
mak ılı ... , " .. ferberllk" diridileri söyleyen parti mdı .. r takı· 
mı, ku .dımlı " .. nç hıolu", hl, .. rlk çıtlıkl .. 1o Tnmı'1n 
"Boıbui" uAunu lI.n eden dele .. ler. 

Kongre H ltIer'ln Nosyon.1 Sosy.llst Putisl'ne benzernek 
için CKMP'yi y.nlden düıenllyordu. H.1t1 y.n' bır parll ;amb
lemi ile bu benıerllk t>".mlonm.k I,,",,mlıll. I'lanbul del .... 
ı.rinln, dlkkıd ... ı 1lı ... 1ne "",Ioy.on önerisind., illTlblemln oç 
hllolden oIupo _lı lUço dönüldlrülmesi ı,,",,lyordu. An· 
cak bu öneri, bIIIOn ç.klclllAlne kırıın B'lbuR .... fındon kı· 
bul edilmedi. BqbuA böylesi &iriıimi .. ıçın henUz vaklin .1· 
medlAlnl söylllyor ve "Bozkurt'ıuını sabırlı oIrnııy.o çalırıyor' 
du. Parti sUçlOnmdl, "YICiI .rtmolı, ondon son .. _ ee .... dl 
&irlılmlo� kılkıırnıılıydı. 

Boıbul 'un .çen yıl da "nosyon.1 sosyalizm", "mlllyelçl 

"",Iumculuk" deyiminin kullonılmasını bır .nelllYle yasald.· 

ması da .ynı lI".kçey. day.nıyordu. 

BqbuA acab. ılrncl MHP'nln .mblemlnl _lı luç yaprnıı· 

nın zam.nı geldiAlnı d11IUnllyor mu? 

* IUTLER'ı TAKLIT EDEREK ışE BAŞLAYAN 
TORKEŞ KlMLlGINI GIZLEYEBllMEK ıÇIN NA· 
ZlLERDEN ALıNMıŞ SLOGANLARıN YERINE 
SONRADAN YENILERINI ICAT ETI!. 

ması b�una nu? Bu terimin 
üzerinde epeyce yaypra kc> 
panldıktan sonra, sonunda 
hazretlerin YaILar sonra aklma 
geldi de, TUrkeş'ln MHP örgü· 
tü... yoUadıJ!1 bir ,enelgeyle 
bu terimio kullanılması " ya. 
saklandı." "Parlak zeka .. "yla, 
bu terımin " Nasyonal Sosya· 
IIzm"l batulatlıJ!ının farkına 
vanvermişti "Başbue"! 

VOLKSWAGEN'DEN 
FABRIKAYA 

Işçi sınıfının toplumsal ya. 
şam içindeki yerinin önemi· 
nin Naziler de, MHP de far· 
kındaydı, HiUer'In önemil 
propaganda malzemelerinden 
biri de, işçi sınıfının "mülk" 
sahibi yapılmasıydı. Hlller 2. 
Dünya Savaşı öncesinde açtı· 
tı bır kampaoyada işçileri 
araba (Vo1kswagen) sahibi 
yapmayı vaadetmlşti. Işçiler 
haftada 5 · 10 mark verip 750 
markı tamamladıklannda�n· 
dllerine araba alma sırası veri· 
lecek, fabrika üretime geçti· 
eınde de arabalarw a1acaldar· 
dı, 

Tahmln edUeceel gıbı mil· 
yonlarca mark toplandı ve 
fabrika ürellme geçti. Ama 
şaşılacak şey(!}, fabrıkı aıaba 
yerine savaş araçları üretmeye 
başlamıştı! MHP de aynı "dü· 
şünceU" politikayla, I,çilere 
fabrika vBldediyor. Ülkedeki 
lşçUerln tümUJlÜn ücretlerinin 
yüzde 10 'u kesilerek bır fon 
olu,tunı.1acak, elde edllen 
milyarlarla "fabrika yapan 
fabrikalar" kunılacak, daha 
sonra da lşçOer, "liyakat, ka· 
blliyet ve ça1ışkanlık'1arına 
göre, "adlı bır daeı1ırn1a" fab· 
rlkalara ortak edılecek. Bizde· 
kı faşlsUer Nazılerden de zeki 
davranarak, "Işçi ""yal dili· 
mi"Di yüzde 10 keslnıııerl 
ödemeye mecbur tutuyorlar. 
"YeDi u flıklaıa" ulaşılmili 
böyle ,e .. ktlrmektedlr çün· 
kU! 

ANAYASA NASIL DE(;I ŞIR 

Ya ,una ne demeli: ''Parla· 
menter hükümet yerine Baş· 
kanlık Sısteml'Di ,etir_e iz. 
Bu ,Istemde Cumlıurbaşkanb. 
eı ve Bı,bıkınlık tek bır 'I' 
hısta toplanacak ve temelinde 
otorite, gUven ve disiplin olan 
bır hUkümet doRacaktır." (A. 
TUrke" Tımel Gö,;ı,I<r) Bu 
sözlerin Anayasa suçu oldu· 
Runu mu söylemeti, yoksa 
Hıııer'lo, MuosoDnl'nln ıktıda· 
ra geldikten SOMl kendilerin· 
den gayrı bır Iradeye hıyat 

hakkı tanımadıklarm ını ha· 
tırlalmaJ(? 

DaIwı, 'u IId benzerlik de 
berbalde _la.ıı detll: "Esld 
devleti yıkmaDI' yeterli olına· 
dılını, yeni devletin önceden 
kurulmu, olmuı ve elde hlZll 
bır halde buhınması gerektigı. 
nı anladık .. 1933'te devletin 
bır ,Iddet bareketlyle devrll· 
mesl artık söz konusu deRIIdi. 
Bu arada yeDi devlet kurul· 
muştu. Bundan $O.ara yapı.· 
cak iş .ki devletin son kalın· 
tılarıııı yokebuekti Id, bu Iş 
sadece birkaç saatimizi a1dL" 
(HiU .. , W. Shlrer . Nazl lmpı. 
ratorlultu'ndan) 

"Milliyetçi IlArekeı, miW 
bünyemize ve şartlanmıza uY· 
mayan, temeli Avrupa'nın li· 
beral ve sosyal demokrasisine 
dayanan bugünkü Anayaayı 
başından sonuna kıdar detı.· 
tirecek. minı demokrulyl bü· 
tün müesseseleriyle kuracak· 
tır."(Türkeş, Temel Göıütler) 

"UMUDUMUZ 
SERSERI DüNYASI"1 

Son günlerde yaka1anan v. 
blrçojtunun MHP'U ya da 
üGD 'H oldultu beUd.nml, 
katınerin "aktl hulaıı, sapık, 
manyak vb." sıfatlarla nlte· 
lendlrilm.leri, bu örgüUer Ile 
NazI örgüUerl arulnda ,pey 
bir yakınlık oldultunu ortaya 
koyuyor, Blllndltl gıbı, ti .. ı 
örgütlert de bar fedaileri, k. 
ılın satıcıları, sokak kabodaY> 
ları, cinsel sapıklarlı doluydu 
ve bunların örgütten atthnUl' 
nı Isteyenlere Hiller şiddetle 
karŞı Çıkmıştı, 

ö(;RENCI 

Hup Okulu 2, ıınır öer.n· 
dslyken Nihai Atsız'la talWj' 
malından bu yana birçok kez 
tutuklanan, bllküm glyen, o 
gUnd.n bucUne epeyce den.· 
yim kazanan Alpulan TUrk ... 
In, büWn . davmıı,lanndan, 
mimiklerinden konlltmalanna. 
yazılarına kadar HIII.r'l, ola· 
eınliJlU b.nzerillderl YUJWda 
sıraIadıklanmızdan Ibaret d .. 
tiL. Bunlar saYB" be_rDk· 
ten yalnızca blrkaçL MHP'nln 
"kirli çamqırlan"nın bır bır 
ortaya çıkmaya başladıllı .. 
demokraUk sUçlerin but .. y· 
Iı gllglde ıııkı,tırtldıjll tU gü ... 

'Ieıd" bu benzerlikleri bır kız 
daha öne çıkartmak y. fqlst 
örgüU.rin kapatılmaa ıçın ye
terli kanıt bulamadıklannı 
söyley.nleıl bır kez daha 
uyarmakta sayısız yarar flr. 
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rriP Genel Başkanı Boran Anka 

" FASiZME I<ARSI BiRli l< EN i 

Türkiye Işçi Partili'nin ikinci döıwm 
il kongnleri bafarıyla .ürüyor. lJnceki 
hofta ıonu Cumartui ve Pazar ııünleri 
TIP'in Ankara, BuTlO, E.kişehir tle Ça
nakkale /1 Kongreleri yapıldı. TIP Gınel 
Ba,karo Behice Boran Cumarten günü 
Ankara tle Pazar günü BuTlO kongrelerin
de birer konuşma yaparak güncel politik 
'orunlar ilzerinde Partinin göriişlerini 
açıkladı. 

T/P Genel Başkanı Behice Boran 'ın, 
Parti'nin Ankara tle BU170 Iı Kongrele
rinde yaptıı. konuşmaların birarada 
özetini ,unuyoruz. 

• • •  
BUNAlıMıN KÖKüNDE 

EMPERVALlZME BAGIMLlLlK 
VATlVOR 

Bugün Türkiye'nin Cumhuriyet döne
minin en bunalımlı yıllanru yaşamakta 
olduRu konusunda hemen herkes birleş
miş durumda. Aynı genişlikte olmamak
la blrllkte, en azından Işleri biraz yakın
dan Izleyen hemen herkes bu bunalımın 
kökünde dışa baRımlılık olduRunda da 
birleşiyor. özel sektörün Ileıl gelenleri 
bile dışa ba�ımlılıktan yakınmaya başla· 
dılar. Blı sosyanstlerin yıllardır üzerine 
parmak b .. tl�lmlZ bu baRunlılık duru· 
mu en. körlerin bile görmezlikten gele
meyeceRI oranda ve blçlmde ortaya dö
külüp saçddı. Hammadde yok, ara malı 
yok, yedek parça yok, yatırım malı yok, 
döviz yok, "taze para" yok. Türldye ... 
nayUnln çarklan durdu duracak. Yenı 
yatırım olanakları kapandı kapanacak. 
Hiç deRilse Batı ile ilişkiler açısından 
durum böyledir. Türkiye ekonomlsinin 
kendı kaynak ve olanaklarıyla ayakta 
durabilme yeteneRinin sıtıra yakın oldu
Ru açik seçik ortaya çıkmıştır. Yalnız 
sosyaUst dünya lle, Sovyetler BirliRi ile 
ilişkiler açıktır, sınırlı bir ölçüde de kimi 
Arap devletleriyle. 

Şımdı çok &özü edılen bu dışa ba· 
Rımlılılın adını da koymak gereidr, Biz 
sosyalistler çoktan adını koyduk, açıkla· 
dık. Oı,a baRımJılık emperyalizme ba· 
Rımhhktır. Ve bu baRımlılık, yalnızca, 
yukarda sıraladıRımız maddeler bakı
mından, hammaddeden krediye kadar, 
Türkıye'nın dış illkelere muhtaç durum
da olması anlamına gelmiyor. Klmilerl 
baRımlılıll bu anlamda ele alıp, "günü-

• • 

"PARTIMIZ BIR ıŞÇı SINIFI PARTISI DEGILDIR, 
DOORUDAN ıŞÇı SINIFIMIZlN PARTısıoIR, "  

çalışmalarına girmemelidir. Tüıltlye'nin 
sosyaUs! dUnyaya yalda,mııı konuRanda 
çok duyulıdır ABD ve Batı Amıpo Ü1. 
keleıl. Türkıye'nin Batı'dan kopmaya ... 
Rı konusunda Başbakan ve dlRer potitlk 
yetldUlerce veıllen gUvencelere ve lktlda· 
rm IMF taleplerl ve üsler komııunda bu
güne deRin IzledlRI uy.1 potitlkıya "R· 
men kutkuluduılar ve Türkıye'nin lo .. 
yaUat dUnyaya IÇılmalUll .. t çekmek i .. 
temektedlrler. 

müzde kendine yeten toplum yoktur. 
getişmlş ülkeler de azgeUşmlşlerln üı\ln. 
lerine, örneeln petrolüne, madeolerlne 
muhtaçtır" yoUu demagoji yapıyor. So· 
runu bulandırmak, SlP'ltırmak istiyorlar. 
BaRımlılık, karşılıklı Ilişidierde bangl ta· 
rafm ıeR' baatıeı, dayattıRı, direktif ver· 
diRI ve çıkarını yürüttüRü, bangl tarafın 
uymak, yaşamsal çıkarlarına aykırı ko

. tuı ve durumları kabul ebnek durumun
da kaldıetda. Batılı ülkeler petrole muh
taçtır. ama petrol üreten ülkelere haeun
lı deRiıdır, Türkiye sanayünin makine, 
yedek parça, hammadde, ara malı ve 
kredi bıkunından dışa göbek baeıyla 
ba�lı bır sanayı olması; Türkiye gibi 
yoksul bir ülke Için lüks sayılacak ve ge
Urleri göreli yüksek olan tabakalara yö· 
nelik dayanıklı tüketim malları (otomo
bil, çamaşlı makinesi vb.) üreten bir 
montaj sanayU nlteUeinde oluşu, az ön· 
ce beHrttiRlm gerçek anlamda baeımlılı· 
Rm bir sonucudur. Bu tür sanayileşme 
bize, kapltallst dünya ilişkilerinin ve bu 
lUşkilerde egemen konumda olan emper· 
yalistlerin dayattı#ı sanayileşme biçiml· 
dır. 

EMPERVALlsT DEVLETLERIN VE i 
KURULUŞLARIN DAVATMALARı 

Şımdı de bu dayatma, Tüıltlye'nln 
ıçınde buiunduRu bunalıma Ilişkin ola· 
rak tüm açıkbRı Ile ortaya çıkmaktadır. 
Uluslararaa Para Fonu (IMF) ve Dünya 
Bankası Türkiye'nln vadesi gelen dış· 
borçlarını ertelernek ve yenı kredileri 
vermek Için bir takım koşullar Ileri sürü· 
yorlar, açık açık. Bu koşulların hepa 
Türkıye'yi geri, yoksul, emperyalizme 
baRımlı tutacak koşullardır. 

Türkıye geriUkten kurtulmak, çaRdaş 
en Ileri düzeye ulaşmak Için kalkmmak 
durumundadır. Kalkınma ise en ileri tek
noloji Ile sanaylleşmeyl gerektlrlr. Ger· 
çek sanayileşme alır anayinin kurulması 
ve geUştirilmesiyle olur. Ayrıca bu sana· 
yileşmenln, gelir daRılımındaki adalet
sIzURl giderecek, genlş halk kitlelerinin 
yaşam dllzeylni yükseltecek biçimde 
gerçekleşmesi ve toplumsal demokratik
leşme sUrednln geUştirllmesl zorunludur. 

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya 
Bankası, ABD ve AET yetkin çevreleri 
vb. bu gerekleri tümüyle reddetmekte, 
lam tersl önerilerde bulunmaktadırlar. 
Hiç dolaylı Ifadelere kaçmadan, açıkça, 
"atır sanayiden vazgeçin" demektedir
ler. '11eri teknoloji deRII, geri teknolo· 
jlyle çok emekgUc!! �şçl· kullanan sana· 
yi kurun. Tarım ürünlerinl lşleyen. balık 
aRı, gömlek glbl mallar üreten hafif sana
yie yönelin. Tarım Ulkesi olarak kalın, 
turizmden döviz kazının. Avrupa'run 
manavı, kasabı. sütçüsü olun" demekte
dirier. Halkın tüketiminin sırurlanmısanı, 
bunun ıçın de geUrlerin dü�ük tutı,ı- ·t
nı ısrarla talep etmektedirler. ou neden
le Ucretlerin ve maaş katsayılarının yUk
seltllmeslne karşı çıkmaktadırlar, Halka 
yeni vergiler konulmasını Istemekte, ge
ur daRılımında kitlelerden yana bır deRI· 
şlkU�1 öngörüyor Iddiasıyla yenı vergı 
tasarısını belenmemektedlrler. Yine, 
kitlelerin ııtın alma güc!!nU daha da azal· 
tacak, tüketimlerini kılacak ·yani açık· 
çası ldUelerl yok.ullaştıracak· bır yol 
olan, yeni bUyük bir devaıuasyon öner
mektedirler. Kalkınma hızının dü,ürül
mesi gerekiyorsa Ilfn kadar dU,UrUlme-

si l  .. üZeılnde en ısrar ettikleri talepleri· 
dir. Kalkınma hlZınm düşUıülmesl, yok
,uUulun ve lşlizlilln dayarulınaz boyut· 
Iara ula,tırılınasından başka anlama gel. 
mez. Kalkmma hızı bugün tlllen çok 
düşmUştllr., 

TUrkiye'ye kredi vermek ve borçları
nı ertelemek Için empe<yanst maU kuru· 
luşlar ve arkalarındaki politlk güçler kı· 
saca özetledlRlmlz bu a�ır koşulları da· 
yatıyorlar ve dayatılan ko,uııar giderek 
aRırlaşıyor, yaz ortasında hükümet Iste· 
nilenleri yerine getlrmeye kOYUlmuş, 
IMF Ile bır anlaşma Imzalanmıştı. Ama 
yapılanlaı IMF'ye, Dünya Bankasına ve 
dlRerleılne yeterU gelınedl. Borç ertele· 
me ve yeni kredi konusunda lUşkllerln 
yeniden dondurulduRu anlaşılıyor, lMF' 
nin Kasım sonunda vermesi beklenilen 
üçUnc!! dlUm 38 mllyon dolarlık kredi· 
ntn ,üpheye düştüRü, en azmdan gecike
ceııı şimdiden belli olınuşlur. Ve yine 
belli olınuştur ki, IMF yenlden büyük 
bir devalüasyon yapılmasını istemekte
dır. Borçların ertelenmesi, yeni krediler 
verilmesi bu talep ve koşulların yerine 
getırılmesine baRlanarak Türldye'ye a�ır 
haskı, ,antaj yapılınaktadır. 

EMPERYALIST BASKı VE DIKTAYA 
KARŞI KONULMALI 

Baskının, şantaj m amacı yalnızca 
ekonomlk de�lldlr, Siyasidir de. Türld· 
ye'nin Kıbrıs, Ege, Yunanistan'la ilişki
ler konulannda uysal ve itaatli olması is
teniyor. Ama asıl Istenen, 'lUrkiye'run 
Sovyetler BlrURl'yle ticareti ve dl�er Iliş· 
klıeri geliştirmemesi, ortak petrol arama 

Ekonomık bıRlIDhbk dlRer ılanlaıda 
baRıroblıRı dı blrllkte ıetınnektedlr . 
Kıbra, Eie, Yunanlatan'la ltişkller ve 
aosyaUs! dUnyayl ıçıhna konularında 
Batılı emperyaUstleıln balkı ve müdaba· 
le edebilmelerinin temeUnde ekonomik 
baRıroblık vard�. Bu baRunlılıktan kur· 
tulınanın yolu emperyaUs!·kapltaUst 
dUnya IHşklleıl aRI dııma çıkmak, anaya· 
llzm doerultusunda bir gellşme yoluna 
glrmektlr. BugUnkü Iktldar bunu yap. 
mak niyetinde ve gücünde bir iktidar ol
mamakla beraber, baRıınlıbRı baOnete· 
eek yönde ne yapılmasana olanak varsa 
onu yapmalıdır. IMF'nin yeni büyük bır 
devalüasyon yapılması. isteA:inl hüküme
tin reddettiRi konusunda Iki gün önce 
çıkan haber doA'nıym, hükümet iyi et
miştir. Halk kitlelerinin e.leD düşüıill
müş ve düşmekte olan yaşam düzeyleri· 
nın daba da düşürülınesl taleplerine karşı 
konulmabdtt. Kıbrıs, Ege, Yunanlstan'la 
ilişkiler sorunları emperyalizmin baskı 
ve müdahalesinden uzak, taraflann kar
şılıklı bak ve çıkarlarına uYllln biçimde 
barııçı yollardan çözülmetidlr. Sovyet
ler BirliRI 'yle tlcaretı büyüboe, birlikte 
petrol arama karar ve ın.,malan da ye
rindedir, Sovyetler BlrUIl'ne IÇıhnl Tür· 
ldye ürünleıl ıçın güvenilir pı .. r, potitık 
tak.ıntıları olmıyın UZU.D ,ıdel ve uaız 
kredi, çaRdaı ıleri teknolojl, lstlkrarlı ve 

TIP öRGüTLERININ KONGRELERI DEV AM EDERKEN 
YENI ÖRGüT KURULUŞLARı DA SÜRÜYOR 

Türklye Işçi Parti.i'nin ör&iidenme çalışmaları.. ııı,kin �herlor 
':'�R�üŞ'Un ııeçen "yısında yer aldı. Bu çalışmaların y,enl llrilnlerl de ııeç_ 
aAımlZ haftı alındı. Kuruluşunu d;ı� önce bildirdiAim lZ EI .... ii ör;idlnden 
sonra TIP'ln Konya il ör&iitü de kuruldu. 

' 
TIp Konya il ör&iitüoon kuruluşu ii Başk.anlıAı tırafından blr bu., bLI� 

.. nlyle duyuruldu, Verel basında da yer alan açıklamasınd;ı Konya Iı Başk,nı 
Ercan Gönülıöz, "işçi sınıfımızın, emekçi halkımızın politik örseıcO TUrkiye 
I,çı Parti.I'nin yeni bır mevzi daha kazandıAını" beli'ıerek ,öyle dedi: "O,. 
tiitlü lfÜCüm.ii ,.Iittir.llm, birleşelim, faşizm. _,it uırm��lim! 0rtiitli 
blrltşi" � y.nUm.d " 

Vapılan ,çı�amad;ı TIp Konya Iı Vönetim Kurulu'nun 4 1,çl, 1 _knls
yen, 1 muhasebecı ye 1 öArenelden olu,tutu bildirIId. 

Faşist rerör ye baskının en yoğun olıtıAu Ilerden blri olan Etaı"'d;ı 
TIp Iı ör&iitü bir bildiri dIAıtarak CHP hOldlmetinln Elazıfı f,psı �Iore 
ıesılm etmiş aörlloomUnde olıtılu blr sı",d;ı TIp 6r&iit0oon kwulmu, olma
sının, f" lzme .. sllm Oıunmay'cıAının apaçık bir kanlb olıtılunu ...... Ia ... 
Bıldıide şöyı. dendi: 

''Eler analarımlZ,n, babalarımızın, bacılarımızın, kardeşlerimizin sokak 
ortasında hurılı,rea öhllrlllme.lnl l,"mlyonak, 

"Eler bır avuç sermayedarın, Işçi sınıfının ve emekçilerin yuıttılı de
lete el koymasına, brŞI bek, 

"EAer Uıkemlzin, emperyalizmin sömürü alanı �I ine gelmesine, burju
vuinln iktidırını sürdürebilmesi için emperyalizmin kuetine kMşl I_k, 

"Eler ırkçı ş()\len milliyetçi baskıları karşı lsek, 
"Faşizmi enııelleyeeek biricik ıjIç, işçi sınıfı hareketinin ör&iitlll aUdi

dUr. Faşizme karşı olan en küçük gOeli bile dışarıd, bı",kmadin ;içll edeln 
bır biçimde örgütlenelim, güciimilzU Tlp'de birleştireılın. 

"Ancak partimilde Tlp'de ör&iidenerek fa,lsı �rek.re dur diyeblllr1ı. 
"Ancak partimizde Tlp'de ör&iidenerek, onun öndlRlAOnde IÖlftllrilftln 

oImadlAı, kişilerin öz&iirce ııelişebildiAI .osyalbt dilzenl kurabiliriz," 



a ve Bursa İl Kongrelerinde konuş.,u 

LERi CiZGiOE I(URULMALIOIR" 
• 

geUşen tlCIlet olanakları edinme yolları
nı açmaktadır. HUkümet emperyalizmin 
baskı .. diktasına karşı koyduau, halk 
kıUfllerinden yana toplumsal önlemler 
&ldııı, en azından karar verdiRi devlet· 
leştinnelert uYf\lladıal, dış poUııkada 
çok yönlilüaü sürdüriip sosyaiist dünya 
ile IUşkllert geUştlrdial takdirde ve ölçü
de ilertci, yurtsever, sol güçleri ve geniş 
kltleıert arkasında bulacaktır. 

TERöRIZM SORUNU 

TIP Genel &fkaıu Boran, iç politik 
geÖfmelen ilişkin görüşlerini de ,öyk 
açıU:ıdl: 

Bugün '!ürldye'de en Cazla göze çar
pan, en ivedi sorun, terörizmi önlemek, 
Cln ,üvenıaini .. alamak olarak görünü
yor. CHP de seçim kampanyaSıDI bunla· 
n sallayacaaı v .. dlyle sürdürmüştii ve 
bu v_dle iktidara gekti. Bu vaade lnaaa
ıak ldUeler CHP'ye oy veıdi. Şimdi CHP 
ilı;ııdarmda .n,bb saldırılar, cinayeller 
dahı büyük boyuUara ulaşank sürüyor 
.. ilı;ııdar bakb olarak, arna genellikie 
ooru.un kaynaama inilmeden eleştlrtU-
yor_ . 

Biz la daha leçlmlerden önce ve se· 
çbnler IUallDdl terörün, cinayetlerin 
kayııajlmın yapıai oldulu.u vurguladık 
Te bu nedenle de terörün CHP iktidann
da da IÜre<:eII ,erçetine parmak baslık. 
Belirtiik Id, büyük burjuvazi ve Iş ortak
LLIı yapttlı emperyallzrn, lÖmÜlÜ düzeni· 
ni bu kıııth demokrali ortamında dahi 
li.irdUrememe dun.ımundadırlar; politik 
blU.çlenmeııı, dövü,kenBII yükselen kil
leleri ve ilerici, demokratik güçleri kont
rol altında tutabilmek, sindirip gertlete· 
bilm.k Için, IoIu taııtlye elmek için, le
p! ve lllega! terör yöntemlerine başvur
maktad .. lar. SolUn, bu açıdan göriilüp 
ortaya konularak ve bu bakış açasından 
&eçerli önlemler ahnarak çözülebilirdi ; 
oyu CHP bu nltelkte bır parti deRiidi. 

Son birkaç gün Içinde bu görüşümüzü 
doiayb olarak dolnılayan bır haber hiç 
wnmadıjlımız bır kaynakta. geldi. Türk 
Sanayicilert ve lfA<larnlarl Demeli nden 
(TüSIAD) bır grup yönetici Amerika ve 
Avrupa'da bir gniye çlkıp yaptıkları te
mulardan sonra Başbakan Ecevit'e bir 
rapor vermişler. Raporda belirtildi�ine 
cÖre, Batı ülkeleri Türkiye'nin "demok
ntlk bir yönetime sahip olması.na .. _ bü
yük önem" vennekle beraber, bunu, 
ekonomık &Orunlara yaklaşımda Türkiye 
lehine hesaba katmıyorlarmış ve ae anar
flk ortamı !azla umursamıyor1annış. 
Ancak safdiller emperyalisl Batılılarır. 
demokrasiye de�er verdiklerini ve anar· 
,Iyi umursadlklarını sanabiUrler. "Azge· 
lişmlş" veya "gelişmekte olan" diye ni· 
telenen, aslında düpedüz "geri" ülkeler
de emperyalizm, kitlelerin, demokratik 
bak ve özgürlüklerin baş düşmanı ve te
rörizmln baş kışkırtıc1Sl, düzenleyicisidir. 

CHP IKTIDARıNıN 
YASA DE�I ŞIKLI�I TASARILAIU 

Ne yazık kı, bu durumda CHP iktida
rı, terörizmin kayna�ına Inme, üstüne 
yUıUme cesaret ve gUcünü tam bulamadı
Iİ rıtbl, terörizmi önleme gerekçesiyle 
demokratlk hak ve özgürlükleri sımrla
ma, butuma yoluna gitmektedir. IIUkU
meıın yasalarda detlşlkUkler yapmayı 
ö",ördUtü çoklan blUnlyordu. Basında 
bu konuda .on çıkan haberlere göre ka· 
mu ıUvenDllne ve koUuk hizmetlerine 
IU,kin 'Ilı yasada de�lşikUk öngören bir 

yenı yasa la .... ı hazırlanmı,. Dellşlk
llklet' şu konuları kapsıyor: 

• Polis mahallin en bUyük mülkiye 
amlrtnln emriyle insanların listlerini, 
araçlarını, eşya1armI, özel kalıtlannı, 
konut ve işyerlerinl arayabilir, suç eş-
yuına elkoyabilir. Bu, temel demokra
tik haklardan olan kişi ve konut muuni· 
yeıı hakkma büyük bir darbedır. 

• Valiler ve kaymakamlar meydana 
gelen veya gelmesl muhtemel olaylarda 
kolluk kuvvetlerinin yeterli ohnadııaıı 
gördükleri veya olamayacalını dUşün
dükleri hallerde en yakın kara, deniz, ha
va komutanlıkiarından askeri yardm Is
teyecekler ve başvurulan komutan bu Is
te� derhal yerine getirecektir. Bu hU
küm ve uyguıama, asli görevi dış düşma· 
na karşı yurt $8.vunma51 olan orduya po
lis görevi yüklemektedir ve demokratik 
kitle hareketlerinde halkla orduyu karşı 
karşıya geUnnek $Onurunu verecek anti· 
demokratik vahim bir girişimdir. 

Toplantı ve Gösteri YürüYÜşleri Yaa
sında öngörülen detlşiklikıere geUnce, 
bunlar, SÖz konusu eylemleri Olanak51z 
veya anlamsız hale gemecek niteliktedir. 
72 saat önce haber verilerek ve mülki 
amirin takdirine göre on gün'ertelenebl
lecek, aynı amirin gösterdiRi kent dışı 
bir güzergabta veya meydanda yapılacak. 
bir yürüyü, veya toplantıJ).ın hiç bir an· 
laml ve gere�i kalmaz. Kanunun öıııör· 
dü�ü hapiJ cezaları da bir misli, para ce
zaları lae beş misli artırılacaktır_ Böyle 
bir yaaya toplantı, gösteri ve yürüyüş
leri ortadan kaldıran yasa demek en 
do�lUolur. 

Bugün memur kitlesinin başta gelen 
demoktatlk istek ve mücadele amaçla· 
rından biri grevli ve toplu &ödetmeli 
sendikalaşma hakkını elde etmektir. 
Ecevlt'in örnek ald tA: i Batı'da memurla
rın bu hakları vardır_ Hal böyle iten hü
kümet, dernek kunnu ve bir demeRe 
üye olmak hakkını bile memurtardan 
esirleyen. onlara yasaklayan bir ya. de
Rlşitlili lasarısı getirmektedir. Bu girişi· 
min anödemokratik karakteri, üzerinde 
uzun boy� dunnayı gerektinneyecek 
kadar açıktır. 

Dernekler yasasında yapılması öngö· 
rilien de�işikllkler ise bu kuruluşlan eU 
kolu baCil, toplumsal alanda kunıldaya· 
maz duruma getirmeyi hedef almakta
dır. Yasaların ıçınde en Ilglnd şu: 

"Dernekler, rejim, doktrln veya Ide
olojileri Itibariyle, kanunarın yasak etti· 
RI amaç veya Caaliyeti benimseyen bir 
devleli, bir partiyi, bır lüzel kl,iliRI, lop
lulu�, veya bu amaç ve faaliyetleri be
nlmseyen ÖLU veya yatayan kı ,Ileri öv· 
mek maksadıyla toplantı ve yı.yın yapa
mazlar." 

Saym Eceviı'in sözlert hAlil kulakları
nuzda çınlıyor: m:şUnce ve örgütlenme 
özgürlüeü tam tanınacak, yasaklayıa ya
sa maddeleri ,  bu arada 141 ve 142. mad
deler kaid�ılacak. "Çoluku öz&ürlükçU 
demokrasi Batı'da ne Ise o olacak, ne bir 
(azla, ne bir eksik ! "  Dedikleri bunlardı. 

Ve şimdi dokuin veya ıdeolojı açısın
dan yasaklayıcı, örgütlerin özgUrlURünü 
kısıtlayıcı yeni yasa maddelerı getirme 
önerisi! Hazin, hazin olduRu kadar öfke
lendiren bır çelişki! HAli, emlr ve ku
manda ve yasaklar çerçevesinde Ulke yö
netmeye kalkan zihniyel! Emir ve ya
saklarla bir toplumu yönetmek olanaRı 
olsaydı, devlet yönetımı en kolay ı,ler
den biri olurdu. Artık iyice blUnmeDdir 
ki, toplumun tarihsel nesnel ildişine, 
kitlelerin özlem ve Iıteklerine ten dU,en 

yasa hükümleri, emir ve yasaklar sorun· 
ları çözmez, tersine daha da şlddetlendl
rir. Bunlar toplumun tarth",1 gidişini 
duıduramaz da. Ama Sayın Ecevit poU: 
ııkada bllimselliRI reddebniş bır kimse
dir, onun ıçın, yasa. bükUmlerinin yasak
lamaları, 5lDırlamalarıyla sorunlara çö
züm bulmaya kalkma51na şaşmamak ge
rekir_ Büyük burjuvazlye ve ABD'ye gü. 
vence vennek açasmdan da "aşmamak 
gerekir. Bu &üvenceleri vermek CHP Iktl· 
dannın başta gelen kaygtsl ve çabası ol
mu,tur. 

FAŞIZME KARŞI BIRLIK, 
EN GERI öRGüTüN çiZGISINDE 

DE�IL,OLABILDI�INCE EN ILERI 
çiZGIDE KURULMALıDıR 

Şimdi bu noktada DISK ile Tiirk-Iş' 
in aldıklan karar ilginçUk kazanıyor: 
''Hükümeıı, a"'llye ka'll girişimlerde 
destekiemek." Lik dikkal edilecek nokta 
"anarşlye karşı" denilmesl, faşizme kar
Şı detıi. Faşizmden söz yok. Türk-Iş 11-
şizın lehdidinl. varhRını tanımamakta 
kararlı; Türk.tş'e göre, faşizm söz konu
su delil; sadece "aşırı" sol ve saRın ya
raıııaı anarşi var. DISK, bu çizgi üzertn
de mi Türk-Iş Ile Iş ve &üçbirtiRI edecek? 
Gerçi DISK Genel Başkanı tek tararıı 
'çıklaınaiarında, DISK'In bak" ıç.ın
dan faşizmden söz ediyor, ama Türk.İş 
De lÜçbirURI konusunda anarşi ve terör 
sözcüklert geçiyor. 

tşçi sınıfının ekonomik mücadelesi
nin, sendlkai hareketinin birUII, bülün
seıu�ı temel ilkedir. GünümUz koşulla
rmda faşizme karşı, soyut olarak "anar· 
şlye" de�i1, faşizme karşı mUcadele ve 
bu mücadelede en genış güçlerin örgütlü 
biriiRIni ııRlamak güncel Ivedl ,örevdir. 
Ama bu, en geri örgütün çizgisine kayıla· 
rak deRII, olabiıdıRince en llert çizgide 
ve temel Ilkelere ters düşmeyen bir çiz
gide birleşerek oluşturulmak gerekir. 

Sonra, hükümetin "anarşiye karşı" 
girişimleri desteklenecek de, demokratik 
hak ve özgürlükleri ktsıtlayıa, yasaklayı· 
a girişimlerine, az önce sözünü ettiRim 
yasa tamasına karşı ne yapılacak? Susu
lacak mı? 

Sorunu, "hükümeti desteklemek" dı· 
ye biçimlendirmek yanb,. Hükümetin 
her yaptı�ı olumlu, ilerici olsa bile, güç
birli�i sorununu böyle blçlmlendlrnıe 
yanlış . Her zaman tekrarladı�unız ve bu 
konuşmamda da belirltlRlm üzere, faşiz
min, gericiliein kayna�ı yapısaljır, sını(
saldır; büyük sernıaye 51mfındaa ve işor
tae-ı emperyalizmden kaynaklanır. Fa
şizmi önleyecek, geriletecek. yenecek 
güç de sınıfsaldır: Işçi 51nıfl \'c müttefiki 
emekçi kitleler. Olumlu, ilerici işler ya
pan bir hükümetin girl,lmlerinde başarılı 
olabilmesi için de arkasında işçi 51nırl
nın, emekçi kitlelerin; demokratik, ileri
ci güçlerin örgütlü birleşik gücünün bu
lunması gerekir. Ancak bu iirgüUü birle· 
şık güç büyük Sf'rmayenlr. ve emperya
lizmin baskı ve gücünü den)!cleyebilir, üs
tesinden gelebilir. Ve bu urgül1ü birleşik 
güç toplumsal yaşamın E'konomlk, poU· 
tik, ideolojik her alanındR sömürü, baskı 
ve zulme karşı keslntlıılz tlıucadele verir, 
vcnnek zorundadır. Der okratlk hak ve 
özgürlüklerin korunmaı-ı ve genişlctilip 
geliştirilmesi işçi sınırının önderııeinde
ki bu örgütlü birleşik gücün "uyanık 
bekçU1�I" ndedlr, bilinçli mücadelesinde
dIr. 

İşçi sınıfı dlRer emekçi kitlelere; ile
rid, demokratik gUçlere önderlik etme 
lşlevlnl ııendlkaIarl aracıhRıyla deeıı, 

burjuvaziden halırıı.IIZ kendi öz partili 
aracılılıyla yapar. Sendikaların ,sli 1'1.
vl, varolan düzen ç.çevellnde burjuva
ziden Işçiler yararma ödünier koparmak, 
lşçilertn çabşma ko,uIIannın ,öreU dU
zelmeslnl ve yaşam düZeylerinin löreU 
yükselmesini sallamıya çab,maitlır. 
Sendikala: ve sendikal mücadele IÖmüıU
yü tümüyle ortadan kaldırmayl, i,çl lUU
(mı ve onunia blrUkte emekçi IdU,lert 
sömürüden kurtarmayı hedef almaz_ Bu, 
Iktidar sorunudur. Sendilı;aIarm detll, 1'
çi sı.ılının poUIIk partisinin Itlevldir. I,
çi sınıfının bilimsel sosyau.ı partili Ikıı
darı hedel alır. Varola. Ikııdan I,çl smı
fı ve emekçi kitıeler lehine etkilernek, 
iı;çi sınıfını Ikııdara hazırlamak ve ,aiir
nıek onun -partlnin- ,örevldir. Se.dlka
lar partinin polltlk. çizpıinde ve onunla 
uyumiu harekel e!tlkiert takdird. ve öL
çüde işçi sımfmın polltlk mücadeleane 
ve genel olarak demokratlk tophun_ı 
muhalefete önemli katkıda bumnabUu· 
ler. 

BulÜ' Itçl lInıfımızda bu bltinçlon
me gelişmekte, cÜçlenmektedir. SeDdi
kalann ve sendikal hareketin Işçi anıtı· 
nın sorun1ann1 tümden çözecek Ilhlrll 
... hlar olmadıamı he< ,eç .. (ii. daha 
iyi görmekte, artIarnattadırlar. Itçl Idtle
sinden, se.dilı;aIar tabanında. partlya 
yöneUş ve geU, artmaktad�. Toplum 
Için umut, işçi lI.Dıfımızm bu patlıetme 
harekeıındedlr . 

TIp, "BIR Işçi SıNıFı PARTISI" 
DE�IL, DO�RUDAN 

Işçi SINIFIMIZIN PARTISIDIR 

Işçi lInıfındaki bu partileşme hareke
ıı Partimiz Içinde olmakladır. Partimiz 
kuruluşu.da. bu yana I,çl sınılı lçind, 
öıgiltJenmeyi IÜndeminln blri.d madde
si yapmışlır. Parti üye bllqimlnd. ve 
yöneııci kadrolaıda lşçiiert. yan yanya 
olmasının ,özeıııecetl hükmü PartI tiizii
�üne konulmu, ve bu tüzük hükmü uy
gulamada dikkate alınmıştır. 1975'11. 
bu yana Parti 'de Işçi üye "yılının arttı
Rmı, oranının yükoeidlRlnI .. vlnçle IZU
yonız. Bu gelişme sürdürülecektir. Ama 
Işçi sınıfı dışmdakl kalmartlar Içinde, 
emekçi kitleler, aydınlar ve ıençUk ke
simiert Içinde öıgilııenmek d. Partinin 
Ihmal edilmez görevidir. I,çiiera önem 
ve aRıriık verirken "uvrtyartırn" denile. 
sapmaya da düşmernek ıerekir. 

Işçi 51nıfımlZm yüz yılı a,km ekono
mik mUcadele ve yarım yüzyılı a,kın po
Uıık mücadele tarthl vardır. Tilrldye Itçl 
Partisi Işçi sınılllDlZın bu tarlhatl poUIIk 
tWeadeleslnln günUmüz koşullannda, bl· 
limsel sosyalizm Ilkelerine unun ve bi· 
Umsel sosyalizmi kıiavuz edinmi, öıgill
lenlş biçimidir. Parıımiz ''bır I,çl sınıfı 
partisi" detll, doarudan I,çl IınıfımlZın
parıısıdir. 

İşçi sınıfımızın partısı olmanın onur 
ve sorumlulutunu taşıyan Part1mlz em
peryalizme ve faşizme kar,ı, ',çi ıınıfı 
ve parti dUşmanlarına k.aJ11 amanaız mU
cadelesini !Ürdürmektedlr, süıdiirocekıır. 
Hedef, işçi sınıfının, mUttenkl emekçi 
IdUelerie bırlıkte Ikııdarıdır. Hed.ı, Işçi 
sını(mın, emekçi kitleleri Ikııdar ıçın ha
z�lamak, öıgilllemek, poUıık mUCldele
ye sokmaktır. Hedef, .mperyaOmne, ıı
tizme karıı kiııelertn v. tüm Ilerici, d.
mokratik, yurtsever ıUçlerin en ıeni, 11-
keU birURlnl Işçi sınılı önderiIRlnd. ,er
çekleştlnnektir. 

Yaş..,n Işçi anılınuz. Yqaa. ParU
mz! 
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EKONOMIK BUNAlıMıN FATURASıNı EMEKÇi HALKA öDETME YOLUNDA MALI KURU· 
LUŞLARIN BAŞLATTıGI GIRI şIMLER Işçi sıNıFıNıN TEK TEK lşYERLERINDEKI MÜ· 
CADELESINI DAGITMA ÇABALARIYLA SÜRDÜRÜLÜYOR. ıZMIR KENT LASTIK FABRI· 
KASıNDA 1 70 IşçiNIN TAZMINATSIZ IŞTEN ÇıKARıLMASıNDAN SONRA TU RYAG FAB· 
RIKASINDA, ANDAŞ SANAYI ÜRÜNLERI DAGITIM'DA, MQSAN INŞAAT ŞI RKETINDE 
VE AKTOP KIREMIT TUGLA FABRIKASıNDAKI TENSIKATLAR DA YENI PLANLARA 
IŞARET EDIYOR. 

Giresun SEKA Aksu ' da 

Sarı sendikacı l lğa 
karş ı 

güçlü muhalefet 
önceki balta cumartesi p

nü Giresun 'da Seka Aksu Fab· 
riltuı işçilerinin üyesi bulun
du.lu Seıüloz·t, Şube Kongre
ai yapıldı. Kongre öncesi yö
oetime talip olan dört grup 
vardı. Biri, fabrikada çalışan 
ve Türkiye ışçi Partililerin ön
ciilüRündeki İşçilerin Birlili 
Grubu ve kişi adlarıyla OI'taya 
çılın ve kişiliei çıkarlarını he
saplayan diler üç grup. 

L;çilerin Birlili. Grubu il
keli giriYOldu kODileye. 4çi
lerin Rndiltada demokrasiyi 
hayata eeçueceklerini, i,çile
rio yönetirnde &öz ve karar sa
bibi olması gerektiAini, etiöm 
ve işçi sallıimm. i,güvenliti
nin yönetmeliklerde kalma
maıı, y.�bJmaSl ,erektiRini; 
kısaca RDJf ve kitle sendika
cıhQ;mdan ne anladıklarul1 an
ıabyorlardı. 

Fakat sürekli olarak de
mokrasi Ia!ını a#ız1arından bı
rakmayan1ar. özgürlükten &öz
edenler. konıını yakla,tıkç. 
korkmaya ve ku,ı çıkmaya 
ba,ladılar .Bu arada diler 
p-uplarm m.im.arları işi akı 
tutarak hemen her yerde yap' 
tıkları pbi provokuyona, ya
lana, ki,i karalamaya bqvura
rak IItndikayl yıpratınaktan 
eeri blmayuak .uyu bulan· 
dırmaya Çalı,tatar. Sendikanın 
DısK'e batlanacaımı çevreye 
yayıp i,çileri öcüden korku
tur pbi korkutmaya çalıştılar. 

Seçime birkaç 1Üı: kala, 
kendilerine " devrimci" diyen 
birkaç ıu,i koltan _vayıp, 4-
çilerin BirHai Grubunu kara
lamak ve kongtey i kazanma· 
larını engellemek için !abri
ka yakUlındaki duvarlara &öz
de "devrimci" 'Ioa:anlaı yaz· 
dılar. Sloganlarm altma imZA 
atmayıp bunu batka p-uplua 
mal etmeye çalı,talar. laimle
rini lizleyerek bir de dernek 
kurdular. Bazı işçileri derne
Re üye yaparak güç göıteriai 
yapmayı deediler. Seçim ön
cw yapılan bu ha .. , denge 
heupları da yetmemit olacak 
Id, fa,tat1erin de bulunduau 
ıruplarla anlaşma görüşmeleri 
yapblar, ama cradan da red 
cevabı aldılar. Daha ıonra ı,
çilerin Birliai Grubuna iele· 
rek, ,arth olarak kendilerine 
iki yönetim kurulu üyeiili ve 
Genel Merkez delege ltatesin
de an az 16 iaimlik yer istedi· 
ler. l.tçilerin BirljQ:i'nin de red 
cevabını alınca bu grubu pro· 
voke etmek v. Itçtirmemek 
için, CHP ve MHP'lilerden 
olu,an grubun mimarları tara· 

fından barekete reçlrildiler. 

ttericilik adına tüm provoku

yonları yaptılar. . 
ı,çUeltn BirliQ'i, .çime IP-

recek IiP'"UP liltesini bütün bu 
deAerlendinne1erin ı,ılında 
huırlamıştı. Kitle 8endikaclll
Rı anlayışından hareket edil
diRi için APıi, MSP'li işçiler 
de listede yera.lıyordu.  

"tıerleme" adma hareket. 
eden bölücü fraksiyonun "an
tikomünizm"yaptılına da ta
nık olundu. İ4;çilerin BiliiRi 
Grubunda olan ve Yönetim 
Kurulu listesinde aday olan 
MSP'Ii bir işçiye "onlar ko
münist, onlar TİPıi, sen on
larla nasıl ayıu liatede bulu
nur.un" dediler. MSP'1i işçi
nin cevabı iseşöyle oldu: ' 'En 
namuslu, en dürüst ve bu işi 
en iyi yapabilen onlardı; onun 
için onlarla beraberim ". Bu 
cevap onların &Özümona "ile
ricilik, sosyalistlik ve sendikal 
anlayıştanna" indirilen en 
çarpıcı şamar oldu. 

4 burada da kalmadı. Bö
lücü erubun ilericilik adına ' 
yaptılı provoka.ayonun ıon 
halk .. aeçim günü Lamamlan
dı. Konere batlayıp, divan se
çildikten ıonra çalıııma rapo
ru okund u. İ4çüerin Birlili 
Grubunun IÖZCÜSÜ, .anıt sen
dikaeılılını, uzlaşmacı &&ri 
sendikacılılı anlattı. Sendika
nm içinde dönen dolapları, 
Yönetim Kurulunda olup 3,5 
yıldU' Abu Şubeline hiç uR
ramayan 9 Id,inin iaimlerini 
açıkladı. Bu kitilerin neden 
Aksu'ya ,eldiiderini, sendika· 
cllık adına hareketi bölüp par· 
çalamak için ,imdi de burada 
olduklarını, Amerika'da &&rı 
sendikacılık konusunda eRi
tim rıörmüş bir kişinin şu an
da Selüloz--lş Sendikasında 
en üst yerlerde olduRunu be-. 
lirttL 

Konu,ma sürerken "llerle· 
me" adına hazırlanan bildiriyi 
dalıtanın CHP üyeıi olmaaa 
da dikkati çekti. Bu CHP üye
si IÖZ alarak dıf&lda yazılıp 
eline tutu,hırulan metni oku
du. Metin ne IItndikacllıktan 
ne aeçimden IÖzediyordu. 

Tüm bu oyunlar ı,çUerin 
BirliRi Grubunun .çiml kay
betmeaine belki neden oldu. 
Fakat I,çl ullınm çıkarları
nın, sendikal mücadelesininin, 
tüm engelleme, bukı, yalan 
ve kara1amalarla durdurula
mayacaRı ortaya çıkt.ı. Seka· 
Aklu'da _nıf ve kitle aendi· 
kaeılalı ilkelerinın hayata ge· 
çirilmesl için ba,layan muha
letet de bilinçli bir tekilde 
yükselecek ve her tUrlU I,çl 
andı dü,manıllının kar,w
na bir duvar gibi Çıkl1acaktır. 
Sarı .ndikaetlık itlu bayıa
Rmı çekecek ve yerini Aklu' 
da da unıt ve kitle IItndikacl
lıA:ına bırakacaktU'. 

AHMET ÜNAL 

Türkiye'de çeşltll sanayl lş1e� 
melerinde, iş darheı, döviz trans
ferlerinin yapılarnayışı, ham 
madde yoklueu, vb. çeşitli gerek
çelerle toplu işçi çakarımları gi
derek yotunlaşıyor. 

Daha çok sömürrnek, sömürü
lerini dunnadan arttmnak çaba
sında olan bUyük sennayedar1ar 
geçen yd MESS grevlerinde ken
elilerine dayatılan çahşma garan
tisi önerisini reddettikten sonra 
toplu işçi çlkarımlarını özellikle 
dayanıklı tüketim mallannın ya
pıldıeı işyerlerinde uygulamaya 
koydulıır ve giderek yaygınlaştır· 
dılar. 

Geçen yıl Bursa'daki otomo
bil fabrikalarında ve yan sanayi 
işyerlerinde uygulamaya başla
nan tensikatların, İzmir BMC 
otomotiv sanayiinde, Turgutlu' 
daki kireınit fabrikalannda sür
mesi, geçtieimiz gün1erde Tur
yafda, Aktop·ta adı akla gelme· 
yen birçok işyerinde doruk nok
taSlna varmaSl, iş darlıeı, ham 
madde yoklueu gibi gerekçelere 
"türlü çeşitli" gerekçelerin daha 
eklenmesi Türkiye'de kapitaliz

. min çelişkilerinin giderek derin
leştieini kanıtlıyor. 

Toplu işçi çıkarunlarında sa
nayi burjuvazisi görüri..iştü mil· 
yonlarca lirayı gözden çıkannış 
oluyor. Ama hesaplar başka. İş
çilerin kıdemleri arttıkça ücretle
ri de artıyor. Oysa uzmanlık is
temeyen birçok iş yeni, kalifiye 
olmayan işçilerle de yapılabili
yor . Kıdem tazminatları ve ücret
leri yüksek işçilerin toplu ÇıkıŞ
lan yapıldıktan sonra, yeni Işçi
ler asgari ücretle işe alınacakta
nndan, maliyetler içinde işçi üe· 
retlerinin oranı böylece daha da 
düşürülmüş oluyor. 

BIR ÖRNEK: 
ıZMIR 

KENT LASTiK FABRIKASı 

Böylelikle, 

ilerici sendikal harekete kar�ı 
yeni tertipler gündemde 

Toplu işten 
cıkarmalafln 

• 

yoğunlaşması 
bekleniyor. 

yüzde 10 oraıunda etkileyen işçi 
üaetlıerinin bu etkisi daha da 
azaltılırken, teosikaUar sık sık yı. 
nelenerek işçi kıdem tazminatla
n fiilen işlemez hale getiriliyor. 
Bazı Işyerlerinde ise, işlerine SOD 
verilen işçUere kıdem tuminat
larının bir defada ödenmeSİ yasaJ 
zorunluluk oldURu halde, takside 
baelanarak, tensikatların burju
vazi üzerindeki etkisi daha bir 
azaltllmış oluyor. Bunun en son 
ömeei İzmir Kent Lastik Fabri
kasında işten çıkarılan 170'in 
üzerinde işçiye kıdem tazminat
larının ödenişinde görüldü. 

ışten ayrılan ya da sudan ge
rekçelerle topluca işlerine son 
verilen binlerce işçinin, 3 milyo
na varan işsizin bulundueu Tür
kiye'de, yeniden iş bulabilmeleri 
başlıbaşına bir sorun oluyor. Bu
tabUseler bile, emeklerini çok dü
şük ücrete satmaları kaçınılmaz. 
Kıdem tazminatları yüksek olan 
işçilerin alacakları para ile kendi
lerinin bir iş kurabilmeleri de bir 
dUş. 

Kapitalist gelişmenin sonu
cunda her yıl Türkiye'de binler· 
ce, onbinlerce küçük esnaf ve za· 
naatkar tekelci büyük sennaye
darlar karşısında rekabete daya
namayarak iflas ederken, kıdem 
tazminatlannı küçük bir işe yatı· 
np "kendi işinin patronu" ol
mayı düşlemek, büyük burjuvazi
nin, tekeUerin oyununa gelmek
ten başka birşey deeildir. 

HEDEF: 
ILERICI 

SENDIKAL HAREKET 

Bwjuvazl hangi gerekçeyi öne 

ıi.irerse sürsün , toplu Işçi çıka
nmlanyla Ilerid sendikal bareke
ti bölmeyi, smıf ve kltle sendika
aııellU yok etmeyi bedelUyor. 

Gerekirse " yılanın başı küçük
ken ezilir" eliyerek Uerici seneli
kalarm yeni örgüUendlklerl iş
yerlerinde, yasa dışı lokavtlaı 
ilan ederek işçilerin topluca iş
lerine son veriyorlar. ı7p1ir'deki 
Atlantık Pal .. OteHnde, Turya� 
Teneke FabrikaSlnda, Andaş Sa
nayi Urunleri Daeıtım A.Ş.de 
Menemen'deki AP Genel Başka
nı Süleyman Demirel'in borçları
nı ödemedieı için icraya verilen 
kardeşi Hacı Ali Demirel'in de 
ortaklan arasında bulundueu 
Mosan İnşaat Şirketinde ve Ak
hisardaki Aktop Kiremit Tuela 
Fabrikasında toplu Işçi çıka
rım1arl buna örnek. 

Sendikal örgütlenmeden, özel· 
likle ilerici sendikalarda örgütlen· 
meden dolayı Işçi çıkarunlarının 
önümüzdeki günlerde daha da 
artması. bekleniyor. 

YASA DEGI şi KLlGI 
HAZıRlıKLARı 

CIIP'nln hükümet olmadan 
önce işçi ve emekçilere verd1Ri 
sözleri bir yana bırakarak, büyük 
burjuvazinin istemlerini yerine 
getirme çabasını 1475 &ayılı Iş 
Ya .... ile 275 sayw Toplu Söz· 
leşme, Grev ve Lokavt YaSlSl'nın 
bazı maddelerinde önemli dtii
şilclikler yapmayı amaçlayan ya
sa taslakları üzerindeki çalışma
larla sürdürmesi bu vuayunı 
güçlendiriyor. 

Yine, büyük sennayenin has 
partisi AP'nin Büyük Kongresi· 
ne kabul ettieı program d<eişlk· 
Hei ile "işçilerin grev ve sendika 
hakkının kısıtlanmasını" istemesi 
işçi kıyımlarırun artacaeının so
mut göstergelerinden biri. Büyük 
Kongre ile MHP'nin yerini alma
ya çalışan AP. önümüzdeki gün
leıde " sine-I millete" dönme teh
dlUeri Ile hiikümeU dab. da sala 
çekme çabaların. etkinleştire
cek. Böylece, hükümetin burju
vaziye daha çok ödiln vennesi 
.. ,lanacak. 

"Sınıf ve klUe sendikacılılını 
Ilke edinmiş" DISK'In büyük 
burjuvazinin parlamentodakl 
temsilcileri Ileyapacalı ya. deli· 
şikllklerine kuşı Işçi sınıfının 
haklarından en küçük öclln ve
rilmemesi içın daha etkin mUca
deleyi gündeme leUnneli zorun
lu oluyor. 

Sadece DISK'In dotll, bu�u· 
vazlnln bu saldırılanna kaJ11 tüm 
demoknUk ıUçlerin, and·ra,ısı, 

anti-emperyaUst mücadelede ey
lem birIIline glnneleri, pari •• 
�nto dışı mUcadele bayra�ını 
yükseltmeleri �DCel bır görevdir. 

BUMIImm faturoırnı, em�kçi halka l)dflme girişimleri .endillal harr
heti d� hedef alıyor. • 

YURUYUŞ · /4 KASIM /978 · / 0  
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Şah son kozunu oynuyor 
�rın)� 

,
Şah 'ı" faşist diktı1ÖrlUiU 50n koıunu oynuyor.! Kan üzerıne ku· lerin, çatışmaların önU alınamryor. ülkenin her yanına yayılan arevler, Inn �i� dı.ktltörl�k, �yaklanan hılk kidelerini sokaklarda kw-şuna diıiyor. Halkı ekonomisi"! felc:e uğrattı. Iran bir aydır p-etrol ihnç edemiyor. sidırebılmek, omruril biraz daha uzatabiirnek için yenı OYlmlar oynuyor. Bir Çok kısa süre içinde görUldi ki, ordunun yönetimi ele alması da halkın oyun tutm.yı.n.ca diğerini deniyor. Ancak demokratik halk muhalefeti. dinci antl.faılst direnlıini önleyerneyecek. ABD, In&illı .. federal Alııwı emper. kanadından bılımsel sosyalistitre kadar, oyunları" timUril bozdu. Şah'ı" Ima· yalizminin, kendi ülkelerinin anti-f.J.şlst kamuoyunun duypllal'lnl da �IM' ml batkanlığındaki hUklOneti de ılreniıl en"lIeyemedl. Artık tek ÇMe kal· alttnı alarık yaptıkları açık destek bile Şah diktatörlillOril lwr_ya vet· 

mııtı: Yönetimi doğrudan doğruya orduya dewetmek. Çok "çmeden de, miyor. Bu kOlUllarda, Şah'ın çekllm.,ı ve ordunun IıOtOn yetkileri '" i ....... 
Imami lıüklOned istifa etti ve Genelkurmay Bıtkanı General 'Gulam Rıza Az· yakın pcekte beklenebilecek bir "iii- olabill�. 
harl batbakan oldu. Böylece 19S3'den beri Ilk keı bır nkerl hllklOnet kurulu· Empetyallımin bölsedekl ilerici ye sosyalist Olkelere karl' ""dlt _ 
yordu. lran:da, halk", &österdili bOylik direniş Şıh'ı devirene, demoluaslyl .,ıl .... 

Askeri hükümet ilk Iı olarak, parlamentoyu feshedecetinl ve Ikddar par. dek sürecektir. feodal iliıkılerden yararlanarak halkın biriiiini bozma pyrot· 
tisi Rastakis dııındald partilerin kapatılacağını açıkladı. Sıkıyönedm Komu· lotinin ya da son ÇMe olarak faıist zulmU en uç noktaları,," kadar Ior ...... ço' 
tanlığı da, üç kiıiden fazl .. ının bır araya "Im.,inln yasaklandılını belirttik· balonnın ",tık ÇMe olamadılı &Ör1Ilüy .... :�:����:ı�

.
blrliklerin ırınsır &Österi ve yüriiyüıleri derhal dağılacağı 

W tv lın.�H"""""".h"'�--�--nu�· ��' Ordunun yönetimi de a.lması ve halk Ülerindeki baskılarını artlrıcı!ı"ı I' 
_ _ , �_ açıkça belirtın.,i halkın büyük &Österileriyle cevaplandı. BulPin artık her sIIn 

kaç klJlnin öldüğOnii belirlemek olanaksız. Bilinen, hükUmetin açıkladığı ra· 
kamların çok US1iInde can kaybı oldulu. Ne var ki, herJere rağmen &Österi· 

Bağdat Zirvesi 

ARAP BiRLiDi YOLUNDA 
OLUMLU BiR ADıM 

Orta·Dotu sorunu sıcakhR!nı 
koruyor. Sorunun güncellilini 
li.irdürmesl Camp Ouit çerçe· 
.. anlaımalanDdan sonra ortaya 
çıkan yeDI gelişmelerle DgIII. Bır 
yandan iiçlü ihaoet zlrveslode 
u.llanan uzlaşmadan SODra Mısır 
ve lsrau arasında baIJlatılan ve 
sürdü:rillen Waşington görüşmele
ri, diler yandan bu gelişmelerin 
Arap ülkeleri arasında yarattıtı 
tepkiler Vfl'. UZlaşma ertesinde 
sınırlı da olsa Lübnan toprakları 
üZerinde çıkan silahlı çabşınalar 
bu tepkilerin olumsuz tarallannı 
olu,turuyor. Bunun yanında 
FKö. G. Yemen, Suriye, Ceza
yir ve Llbya'DJD oluşturduRIı 
Kararlılık Cepbesi glrlıbnl ve bu 
glriıbnin giderek tiim Arap ülke· 
lerlol kapsayacak biçbnde bır 
Arap zirvesine dönüştürülmesi 
madalyonun olwnlu yiiıünü oluş· 
turuyor. Bu oIumluluRIı artıraıı 
ve de,takleyeD dlier bır gellıme 
de Arap davasının baıını çeke· 
cek güçte olan ve uzun süredir 
dlyaloı kopukluğu lçlode olan 
Irak ve Suriye 'nID yakınlaşma· 
lan olgusudur. 

Ekim ayı başlanDda, Lübnan' 
da taşıst Falanjların, imzalan .. 
çerçeve anlaşmalanndan iÜç ala
rak başlatbkları silahlı çarpışma· 
lar, waşmalarla beraber FOlstlo 
bolktna karşı boılatılaD saldınnın 
bir parçasUll oluşturuyor. Bu, 
bır aDlamda emperyalizm tara· 
tlDdan verUeD ,loyalı kaPIP bu 
çabanın gerçekleıtlrUme,1 yo· 
lunda kendi misyonunu yerine ptlrmek olarak deterlendlrUme· 
ıldır. Bu türden bır girlşbnlo esas 
bedetı UlbooD'da FUIsUD'lUerl &\irekli bukı alboda tutacak, ta· 
ııst FalanjlanD oluşturacaRı bir 
tampoo bölge kurmaktır. Fakat 
bu gIrIŞbn, Surlye'DIo mUdabo· 
le.lyle boıa çıkarılmış, Suriye 
birlUderinin müdahale ıonucun· 
da ele geçirdikleri yerle'" FKö 
birlikleri yerleıUrilmlştlr. 

Ayru IIiDierde, Kararlılık Cep· 
buloe katılmayaD lrak'ın Arap 
ZlrvetlDlo toplarun ... önerısı var. 
Camp David waıınalannA yal. 
nızca kar,ı çlkmakla yetinen ve 
lö,terUecek tapkl doRrultusunda 
lanut adımlar abnaktan çekinen 

iZAK GALiMiOi 

irak 'm bu türden bir ÇıkıŞ yap· 
ması Ilginç. 

Ybıe aynı eünlerde, bu giri· 
ıbnlerle çakışan dlRer bir -olay 
Mı&ll·lsrail arasmda başlatılan 
Wa,mgton görüşmeleri. Bu gö
rüşmeler başlarken ve görüşme· 
ler boyunca iki ülkenin konum· 
lanru incelemekte yarar var. 

Enver Sedat ülkesinde barış 
kahramanı Ilan edilip, Nobel ba· 
nş ödülüne layık görülmüş olsa 
bile bu,ülke içinde ekonomik Si' 
kıntıları örtmeye yetmemekte ve 
Mısır halkının İsrail ile yapılacak 
bir barış anlaşmasına karşı dur· 
masım engellememektedir. Gerçi 
SOdaı'ın dedli!! gibi "evlatlarımız 
arbk ölüme gibneyeceklerdir" 
ama buna raAmen, bu türden ba· 
n, girişimlerinin bölgede uzun 
vadelt bir barışı satlayaca�ına 
Mısır bolkı ik .. obnuş deRiıdır. 
Var olan böyle bir huzursuzIu
lUn en açık kanıb ordu içinde 
yapılan düzenlemeler ve görev
den almalarıdıı. Ordu, Sedat'ın 
korkusu olmaktan çıkarılıp haL· 
kın öcüsü konumuna getirilmek· 
tedir. Çünkü emperyalizme iyi· 
de ıyiye baRlanmı, olan Mısır re
jimi dönüşü olmayan bir yola gir· 
miştir ve İsrail'e, ıSrail parasının 
ülke ıçınde dÖViZ olarak kabul 
edilmesi gibi tavizler vermeye 
bile hazll'dır. 

DIRer yandan, Begin için 
Camp David anlaşmaları büyük 
bir sorun yarabnamı.ştır. Anlaş
malar parlamentodan kolaylıkla 
geçmiş, bununla da kalmayarak 
işgal altındaki topraklarda yenı 
yerleşim bölgeleri kurulmasına 
gidilmiştir. lşte bundan dolayı 
görüşmeler Çıkmaza girmiş ve 
ancak !iderler düzeyinde çözüle· 
bilecek surunlar yarabnıştır. So· 
runlar ne olursa obun esas önem· 
ii nokta, yanı FUlIthı sorunu, yi
ne kasıtlı olarak gözardı edilmiş· 
tir. Pürüzler ne düzeyde olursa 
olsun bunlann çözümünün fatu· 
rası yine FiHstlnHlere ödettirII· 
meye çalışılac4ktır. Tabii yapı
labilirse. Yapırabiliıse diyoruz, 
çünkü bugüne kadar rastlanma· 
mllj bir tfanlılıkla Arap Ulkelerl· 

DIo toparlarunuı ve Arap davası· 
Da uygun bır blçbnde bir araya 
gelebilmeleri lçlo tiim olanaklar 
mevcuttur. Irak'ın başkenti BaR· 
dat'ta toplanao Arap zirvesi bu 
dayanışmanın bir göstergesi. }{a. 
lıcı olması koşuluyla. Çünkü zir· 
ve sonunda alınan olumlu karar
lara raRmen, zirvenın hazırlık ça· 
lışmalan sırasındaki girişimler ve 
zirveye kablan ülkeler incelendi· 
Rinde bu koşulun ge",klUIRI or· 
taya çıkıyor. 

nk olarak, anlaşmaların 
hemen ertesinde FKö ve dört 
Arap devletlolO oluşturduklan 
Kararlıbt Cepbesl"Din geDlıletUe· 
rek bir zirveye dönüştürülmesi 
olumlu bır glrlıbn. Aocak' dık· 
katle deRerlendiriimesl gerekı· 
yor. BaRdat zlrveslolo toplanma· 
si önerisini yapan ülke, Irak. As· 
lında irak böyle bır öDeriyl yap. 
mak zorunda kalmışbr. Kararlı· 
lık Cepbe'l"DIo baıını Suriye'nin 
çekmesi, aynı partinin (Baas) 
ud ayrı kolu tarafından yönetl· 
len Suriye ve Irak'm eskiden be
ri süregelen çekl,melerl, lrak'ı 
Mısır'ıo boş bır"kttiı Arap top. 
luluRIıDun liderIIiini Suriye'ye 
kapb.rmak Lstemernesl, böyle bir 
önerinin yapılmasına neden ola· 
bilir. OIke lçlode ilerici bereket· 
le", karıı uyguladıRı baskılar ve 
Camp David anla,maların& karşı 
gösterdiRi pasif tepkiler, olum
suzluklar U.ıkll etmekle blrllkta 
bu öneriye olumlu yaklaşmanın 
yararlan olacakb. 

Nlteklm Suriye Devlet Baı, 
karu Hatız Esat'ın bu olanatı 
deierlendlrerek Irak'a yapbiı 
ziyaret böyle bir deRerJendlr· 
menln ürünUdür. Sovyetler Bır· 
iiil ve sosyalist ,Istamle Ulıkl· 
lerini düzelten Suriye'nın Arap 
dayanLŞmasını yenıden kurmak 
ve geliştirmek yolunda kısa bir 
süredir yoRunlaıtırdlRı çabala· 
nn Irak'la kopUk olan IIIlkUerın 
yenıden kurulması yönünde de 
yoğunlaıtınlm .. ı Arap davası 
açısından olumlu bır adımdır. 15 
yıldır Ilk kez kurulan böyle bır 
dlyalogun devlet baŞkanları dU· 
zeylode getirdiii çalıımalarda Ls· 
raU'e karşı gelıştırllecek ortak 
çabalar· Uzerinde durulmuş ve 

ilişkilerin sürdürülmesi doeruıtu· 
sunda somut adun1ar ablnuştJr. 
İki devlet baŞkanı her konuda 
anlaşmaya varmışlar, bunun so· 
nucunda musal Ortak Eylem Ya
sası imzalanmış ve bunu yürüte. 
cek bir Ortak Sıyasal Yüksek 
Komitenin kurulması kararlaşb· 
nlmııtır. Bu belge Arap birilRi· 
nin ve kararidıernın yenıden et· 
kin bir biçimde kurulmasımn 50-
mut ifadesidir. Irak'ın tutarlı bır 
çizgide tutulması ve giderek Ka· 
ruhlık Cephesine kablrnasırun 
sa�ıanması gerek Suriye, gerekse 
Irak'ın ve giderek tüm Arap ül
kelerinin ortak çıkarlanna uy: 
gundur. Bu yolda Zirvenin B8�' 
dat'ta gerçekleştirilmesi Irak'ı 
baRlayıcl bir niteliktadir. 

Daha önce de belirtildiRi gibi, 
tüm Arap ülkelerini kapsayan bir 
zirvenin yapılması olumludur. 
Ancak böyle bir girişimin sonu· 
cunda emperyalizme ve ihanet 
zirvesine gösterilecek tepkinin 
sulandırılması, yumuşatılması 
tehlikesi de mevcuttur. Çünkü 
zirveye Uerlcı Arap ülkelerinin 
yanında ı1ımb ülkeler ve emper
yalizme göbekten baeıı ülkeler 
de kablmaktadır. Bunların he· 
men hemen tümü Camp David 
anlaşmalarına karşı çıkmakla be· 
raber Arap birll�in eyleme dö· 
nüştürülmesl konwunda kararsız 
ve çekimser kalmayı ye�lemek· 
tedirler. 

Bunun nedenleri açıktır. Hir 
kere Arap devletleri ilerici FKö' 
den rahatsızhk duymaktadırlar. 
Böyle bir hareketin kendi ülke· 
leri Içinde şu veya bu ölçüde 
yansımasından çekinmektedirler. 
Bundan dolayızirveyi yalnızca 
k'endl ülke çıkarları açısından de· 
Rerlendirmelerl tehlikesi her za· 
man mevcuttur. BaRdat zirvesi· 
nin toplanmasından önce gün
demde olan konulann en önemli
si Mısır'ın Arap birliRinden abi· 
ması ve Arap BirIIRi merkezinin 
Kahire'den başka bir yere nakle· 
dilmesiyın. Mwr'ın Birlik'ten 
atılmasının gerekçeleri hazırdı ve 
ıkı yönlüydü. Birincisi Mısır İsra· 
11 Ue ikili olarak aynı masaya 
oturarak birlik tüzüeüne aykırı 
hareket etmiştl. İklncl yönü ise 
politik gerekçeydl. Böyle bır ta· 
vır içine glnnekle Mııır Amerika' 
ya yanaşarak BlrltRI gözardı et· 
miş ve gözden dUşUnnüştü. Bu, 
Arap B�II�lnl zedeleyici bır 
davranı,tı. Sedat'ın tüm bu dav· 
ranışları gözler önündeyken, 
onunla görUçmek 12ere Kahire' 

ye bir heyet göndermek ve Se· 
dat'ı Camp David aDiqmalannı 
reddetmek ve Zirveye kablmak 
Iwııusunda ii,"a eimek anlamllZ 
bır girişimdi. 

Nitekim Sedat löDderlleD be. 
yetlerle &örüşmek bU. istemedI. 
Kuşını,uz bu, ılımlı Arap ülkele. 
rIoIn giriŞimiydi ve ZIne IODun. 
da Mıaır'a kar,ı alınacak _t ka. 
rarlanD yumuıablrıwı .. &Ide. 
rek eD"lIenın.,1 tahllk .. 1D1 itti. 
recekU. Böyle de oldu. Zirve lo. 
nunda Mısır'm yalnızca tınanma· 
sıyla yeUDUme,1 ve Birlik Merk .. 
ZIrilD Kablre' den boşka bır yen! 
sadece geçıcı olarak alıruiıuı.bu· 
nun açık kamu. ürdün ve S. Ara· 
bislan gibi emperyalizmle .. 
özellikle Mısır Ile yakın ekono
mik ve politik Wıkller lçlode 
OlaD ülkelerlO keDdI ülkeleriiçio· 
deD ve Arap topluluRIıDdao gele· 
cek muhalefetten çekinerek ka· 
blmak zorunda kaldıkları zirve· 
den istedikleri sonucu elde ettik· 
leri söylenebUir. Bunun yanında 
FDlstlo sorunuyla Dgill olarak 
zirveDIo IhlıRı kararlar olumlu· 
dur. Bunlar arlllDda IsraO·Arep 
çaulJIIluımn temel sorununu Fi· 
listln sorununun Oıu,turdulu, 
çözümU lçlo gereklı .!yul ve u· 
kerl destaRio Arap ülkeleri tara· 
tından uRlanma" prektlRI, lo· 
runun çözümüade FKö'.üa başı 
çekmesi ItreklOIi!i ve bar yd bır 
Arap zirve toplaDb .... dizeD' 
lenmeıi tar. Ku,kusuz Znnin 
en olumlu yaDI Surlye·1rak ya. 
kıoIaşnıuının yeolden -alanma· 
.. dır. 

Sonuçlar birtakım ohllDlllZ' 
luklarla beraber yine de 1t .. 1 
olarak olumludur. Ama bunl&nn 
alınmıı kararlar olarak kalmayıp 
eyleme dönüştürülmesi ko,uluy' 
Ia.TIP Genel Baıkanı Behlce Bo· 
ran'ın belirttiRI gibi "Orta.Doğu' 
da lsrall'lo .. ldırpnhRınl ve ge
nişlemesini eerUeten adU bir 
barışın elde edUmesbıe ve FU.· 
tın halkının ulusal devletine ka· 
vuşmasma dUnya sosyalltt ve lle· 
rlcl giiçlerl ancak yardunCl olabl· 
lirler. Bu sorunları FKö'DÜD " 
Anp devletierinin adına ve yırt· 
ne çözımezler. İ, ÖIlcellkle 
FKö'y . ..  Arap deVletleriD' dli
ıllyor." Geçmiş dönemler, bel. 
hele ııcak sava, dönemleri Ince
lendli!!nıle daba canlı .. baıo· 
keUI ortamlarda bII. Arıp toplu· 
luRunun birçok gIrI,bnIDIo lo· 
nuçsuz kaldıR! dU,UDUlıır., Arap 
ülkeleri "bu i"" kotarabUlrlot ml 
sonuunu ıonnık kaçuulmaz olu· 

. yor. 
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" Objektifte 
Türkiye" 
SBKP Merkez Komitesi or· 

ganı Prıvda'nın 29 Ekim ta
rihli Siyısın� Türkiye üzerine 
kısa bir yuı yayınlandı. Tür
kiye'den çeşitli görüntülerin 
yer .Idığı yuı gilze .. de "Ob· 
jektif.. TUriciye" boşlığıyla 
yer .Idı. Türkiye Işçi Partisi 
..... fınd.n bu yıl 22 N isan'da 
AnkMa'da düzenlenen "NA
TOya Hayır" mitingini" de 
bir fotoğrafla sergilenefiği ya
zıda Türkiye ile SSCB arasUl
daki ilişkile .. değiniidi. 

"Tli-kiye halkı tarihinin 
önemli bir �rijrı1, Cumh16i
yet'in ilanını" eUibeşinci yıl
dönümUlii kuduyor" ciiıı le
siyle b.şlıy.n yazıda daha 
sonn şöyle dendi : "Türkiye 
kamuoyu Sovyeder Birliği'yle 
iyi komşuluk ilişkilerinin sağ
lam laştmlmilSına bUyük önem 
veriyor." 

' 

Sovyetler Birliii'nin yardı
mrylı ıskenderun'da kurulan 
Metalıxji Kombinası'"," (De
mir-Çelik tesislerinin) de bir 
fotoğnfının yer ardlAı yazıda, 
"NATO'ya H.y,," mitingiyle 
ilgili fotoğrafın da Yürüyüş 
dergisinden alındığı belirtildi. 

Büyük Ekim Devrimi'nin 61. 
Yıldönümü 7 Kaıam'da bütün 
dünya i,çi andı ve ilerici güçleri 
tarafından kutlandı. Yıldönümü 
dolayısıyla SSCB Ankara Büyük
elçilili 'nde düzenlenen bir basa.n 
toplantıamda, Baıın Ateşesi Vi· 
yaçes1av Kulik, özellikle SSCB 
ve Türkiye arasındaki ticari, eko· 
nomik, kültürel ilişkilerin 80n za
manlardaki hızlı (elişmesi üzerin
de durdu. 

Viyaçeslav Kulik, Sovyetler 
Birlili'nin ulwJ.araralı politik 80-
runlar üzerine büyük bir özenle 
eRildilini ve Büyük Ekim Devri· 
mi'nin 61 . yılmı kutlayan Sov
yet halkının, ülkesinin uluslar
araa alandaki etkiniilinin artma
sından derin bir hOfnutluk duy
duRunu belirttikten tonra, Leo
nid Brejnev'in fU sözlerini hata
latt.: 

"Sava, tehliketini yok etmek, 
ailah1anma yarışını durdurmak, 
bütün devletlere yarar sallayacak 
işbirliA:ini derinleştirmek ve ,e
niııletmek. Sovyetler Birllti'nin 
uluslararası alandaki birincil he
defleri, e.kiden olduRu libi bu
iÜn de bu amaçlardır .Biz bun
dan böyle de yumuşama poli· 
tikaGl izlemeye, bu sürecin dün
yanın tüm böla:elerine yayLlmaSl
DJ aaQ:lamaya kararlıyız." 

Viyaçeılav Kulik, L. Brejnev' 
in bu sözlerinin en iyi kanıtlarlO
dan birinin de, Sovyetler Birl!li
nin komşu Türkiye ile ilişkileri 
oduRunu söyleyerek konuşına..a
nı şöyle sürdürdü: 

"BildiRiniz gibi Türkiye Ba,
bakaıu BüIeot Ecevit'in Haziran 
ayuıda Sovyetler BirHRi'ne yapt!· 
Rı ziyaret, komfu olan ülkeleri· 
miz arasuıda dostluk, iyi komşu
luk, karşılıklı yarar sailayan if
birlilinin ve karfllıklı iÜven ha
vasının aaRlamla,tırılmaSl yolun
da yeni, önemli bir adım oldu. 

61 yıl sonra 

"SSCB Vt TÜRKiYt 
ARASINDA DOSTLUI{ 

VE I{ARSILII{LI 
• 

GÜVEN YOLUNDA" 
• 

SSCB BASıN ATAŞESI KULlK, YıLDöNÜMÜ 
DOLAYıSıYLA BIR BASıN TOPLANTISI DüZENLEDI 

"Bir süre önce de SSCB Dı, 
Ticaret Bakan Yardımcısı Gri,m' 
in ba,bakanlJlmda bir ticaret he
yeti Türkiye'de bulundu. Bu sü
rede yapılan olumlu ııöriişmeler 
sonucunda Sovyetler Birlili -
Türkiye il işkileri tarihinde ilk 
uzun süreli üç yıllık ticaret anlaf
mUl bazırlanarak, parafe edildi. 
Yakın zamanda imzalanınail 
beklenen bu anlaşma, ticaret 
hacminin 3-3,6 midi artmaSıDI 
öngöriiyor." 

Moakova'da Ekim ayında ya
pılan ve Ba,bakan YardımcLII 
Hikmet çetin 'in katıldılı Sovyet
Türkiye Karma Ekonomik İşbir· 
Iili Komı.yonu'nun 3. dönem 
toplantuında imzalanan proto
kolün, 20'den fazla sanayi tesisi
nin yapımmda i,birlilini öngör· 
dütünü belirten Kulik, konuş
ına..sım şu IÖzlerle tamamladı: 

"Bu cümleden lakenderun De· 
mir Çelik Te.ialeri ,enifletilerek 

kapasite.i altı milyon tona, Sey' 
di,ehir alüminyum tesisinin ka
palitesi iki misline, MiIlIa petrol 
rdined.inin kapasitesi beş mil
yon tondan on milyon tona Çı
karılacak, Çan ve Orhaneli elek
trik santrallerinin, Bandırma'da 
asit sülfirik fabrikaaanut, Çan, 
Orhaneli, Tınaz ve Hasan Çelebi 
demir filizi yataklarlOm i,lenme
sinde işbirli#i yapacaRız. Bunun 
dı,mda Türkiye'de SovyeUer Bir· 
Iili 'nin yardımıyla bir atom hid
roelektrik &antıall, pre!abrike 
konut parçaları !abrik8.8l ve di
Rer tesi.lerin etüd edilmesi üze
rinde de anlaşmaya varılmı,tır. 

"Bu dolru1tularda �birlili
mnin ,elişmeli Sovyetler BirJi
Ri. 'yle Türkiye aruandıı doırtluk 
ve karşılıklı iÜven ha",smUl da· 
ha &allamlaıımaana ve dolaywy
la Hel.inki anlaşmalarmm tü
müyle gerçekleştirilmesine yar
dım edecelctir." 

...... ....-.:---

"SSCB'De BU YıLıN 9 AYLII< PLAN 
Son zamanlarda Batı'da 

SSCB 'yi bekkyen ekonomik 
kriz IJe SSCB'nin güçliiklerine 
iU,kin yeni IJe ıözde orijinal 
görii,ler ÖM .;iriiliiyor. 

SSCB Merkez Iıtali.lih 
Müdürlülü'niin, SSCB ltınayi· 
anin 1 9 18 yılına ait dokuz 
aylık (Ocak-Eylül) deIJlet pkı
nının gerçekleştiritme sonuç
larına iU,kin yayınladılı bir 
bildiri bu görii,lerin temet.iz
Iilini ortaya koydu. 

Bildiride yer alan rakamlo· 
-ro göre, 1978 yılının dokuz 
ayı içeri.inde, SSCB'de 1972 
ydııula üretikn elektrik ener
jianden daha fazla, 876 mil
yar KW-ıoat ekktrik enerjiıi 
üretildi. Kar,ıla,hrma için ör
nek olarak alınan FAC, Prnn
ıa ve Büyük Britrınya'da 1977 
yı/mın on ilıi ayında üretilen 
toplam eklltrik enerji.inin 
828 milyar KlV-ıaat oldulunu 
da bu amda belirtelim. 

Yine Ocak-Eylül ayları am
.ındaM dÖnemde SSCB'de 
1977 yılı boyunca ABD 'de çı
!tanıan petrolden J 6 milyon 
ton daha fazla, 424 milyon 
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SONUCLARı ACI I{LANDI" 
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ton petrol (gaz kondenlOtl da
hil) çıkarıldL SSCB'deki do
kuz aylık gaz çıkarımı 273 
milyar m3 (1974 yılının on 
iki ayında çıkarılandan daha 
fazla), kömÜr çıkarımı iu 
540 milyon ton idi (1971 yı
lında bütün A IJrupa Ekoıw
mik TopluIuRu ülkeleri 358 
milyon ton kömür çıkardL 

Ekonomi.tlerin " ilerici 
kollar" olarak tarumladıkları 
ıonayi kolları, önceki yıllarda 
olduRu gibi 1918 yılında da 
hızlı tempolarla gelişiyor. Ay
gıt IJe otoma.yon araçları üre
timi yüzde 13, bilgiıayar tek
niRi üretimi % 21 oranında 
arttı. Dolrudan dolruya ta
rım için çalışan endüıtri kol· 
larının üretimi de Iıızlı tem
polarla artıyor. (JrMRin tarım 
makineleri yapımı yUzde 6, 
tahıl toplama kombinaıı yapı
mı % 7, haYIJanclllk ve yem 
üretimi için makinele,tirme 
aruçları yapımı % 9 oranında 
arttı. 

Bütlin bunların yamsıra, 
iılaHıtik .e",iıi bildiriıinde, 
uluıal ekonominin .özü edilen 
dönemdeki gelişme.inde 
eluiklikler bulundulu hayde
diliyor. Genel olarak olumlu 
.onuçlara ralmen, bazı işlet
melerin, üMin ürttimine, emek 
IJerimlililinin artışına ilişkin 
plan göreIJlerini yerine getire
IMdikleri göriildü. (Jmelin 
ai". metrıl haddesi, çimento, 
yük vagonu gibi bazı ürünle· 
rin üretiminde pkın hedefleri 
tam olarak yerine getirilemedi. 

Son olarak, iıtalistik .erIJ;
ıinin bildiri.inde iş.izlik ııe 
enfla.yon gibi olaylardan .öz 
edilmediline de dikkoti çek
meliyiz. Söz edilmiyor, çünkli 
bu tür olaylar Sovyet toplu
munun yaşamından çoktan 
çıktı. SSCB 'de daha 1930 yı
lıııda iş6izlik ıorunu çözüldü. 
Bugün ülkenin birçok bölge· 
linde işgücü "kmtuıı çekili
yor. Işyeri sayısı, çalJfabilir 
in&an ıayııından daha fazla. 

Ve nüfu. artışınl7l şiddetle 
azaldı,A. çelin IOIJO§ yılların
da dolanıarın çocuklan için
de bulundulumuz ylUarda 
üretime katılmaya boşladL 

lşgiicü yeterıiziiii .orunu
nun, 1980 yılında daha da 
keıkinleşccelini ,imdiden -
görmek mümkiin. Buna önce:
den hazırhınan Sovyet eko
nomiıtteri, bilim.l-teknik 
ilerleme ka,zanımlGrının üre
timde etkinlilinin ıollanabil· 
meli için emek IJerimllliRinin 
arlışıııa ayrı bir önem IJeriyor
kır. Istati.tik se",isinin bildi,.. 
diline göre, geçen dokuz ay 
içf>ri.inde en iyi dünya ıtlm
dartla" dUzeyinde bulunan iki 
binden fazla yeni IfOnayi üriinü 
belirlendi ve üretimine başlan
dı. 197A yılının ilk dokuz ayı
na ilişkin olarak ha,zırhınan 
bldiri, SSCB'de 10. Bef YıUık 
Planın aşılaoolıııı bugünden 
göıteriyor. So.yaU.t ekOno
minin i.tikrarlı geli,imi bunu 
gerçekleftirecek yetenekledir. 

SABAN ERiK 

Çin Komünist Partisi yöneti
mi, 1960'larda, sosyalist Ideoloji· 
yi en saatam şekilde yürütmenin 
yolları üzerinde, Sovyetler B�liıı 
ile bazı tart",malara ,lrdi_ Bu ve
sileyle, ortalıA:a. Marksizm-Leni
ruzm, proleter enternaıyooalıZmi 
sosyalist WJuıler IZIUıııde illşkiler, 
kardeş pariiler anııııda blrUgi 
koruma ve &Uçlend1nne konula
rmda derıler vermeye kalktı. Bir 
takım yaruı. deRerıendlrmelere, 
mıtan zorlunalara, somut dünya 
şartlarını hiç . ..  ymal_ raRıııen 
boşlaneıçta bunu blnz blnz "an
layış"!a kar,ılunak milmküodü. 
Çünkü bır bakıma, ÇKP yöııotı· 
mi kendı üDıeliinde devrimi başa
nya uıa,tırmanın heyecaruru he
nüz daha üzerinden atamamış, 
şöyle tam duıulamamıştı. Bütün 
hareketlerinde bır coşku, bır bır· 
çmbk haklmdl. Hablre kendini 
dünyaya göstermek Istiyordu. 
Sonra, bu, özde, sosyalist ideolo· 
jlyl en "Rlarn biçimiyle .ürdUı· 
mek çaba. olarak yonımlınabl· 
1IrdI. Gerçi bu çaba InsanhRm 
başını ata .. yakablUrdi ama, ol· 
AIDdu. Zira, Çın, ""yallst Ideo· 
Iojlyl en sallarn biçimiyle sürdüı· 
rnek ıçın, "!ahazlanıno ve banşı 
koruma gayretlerinin bır yana 
ItIllp, emperyallmıe �I ıözü· 
kara bır ,ekilde mücadeleye Iir!' 
,ilmesini de istiyordu. Ne olum 
olsun, istene bir atom avaşı 
kopsun, 'bRıttan kaplan" ay. 
lan emperyalizm bir an önce yer
le bır edllmeUydi. 

önceleri altbın alta batlayan 
bu bırtışına yavaş yav .. aRırlaş· 
maya başladı_ Derken, (itglde 
meseıenın rengi deRI'tI; iş, dlipo· 
düz SovyeUer BlrUgl'nI kötüleme 
om karşı düşmı nhk tohumlan 
saçma kampanyasma döni.iştü. 
Ondan öte, ylDu yılıdır, Çın, 
Sovyetler B�ııgl'ne kara çalmak 
için yapmadıemı bırakmadı. Ve, 
çok hazindir, şımdı artık o, Çın 
Komünist Partisi yönetiminin 
elinde "sosyalist kampm güQjne 
güç katma, uluslararaa proletar
yanın devrimci amacına yardım 
etme" yerine, sosyalist dünyayı 
arkadan vuran, emperyalizmle eL
ele veren bir güç oldu_ 

SOVYETLER BIRllGI'NI 
"MAKASA ALMA" 

BillndlRI gıbı, geçenlerde Çin 
Komiinlst Pariisi Başkanı Hu. 
Kua Feng, Romanya 'yı, Yugos
lavya'yı, İran'ı gezdi. Tito'yta 
parlak sokak gösterileri yaptı, 
Şah 'la bavyar yedı' Ve, gtıi _· 
since, Sovyetler Birııaı aleyhine 
"hegemonyacı" diye dunnadan 
çmgırak çaldı. TabU bu durum 
karşısmda Batı basınınm etekleri 
de zil çaldı. Frankfurter AUge
melne gueteSı, bu olayı, "Sov
yetıer'ln savaş sonrasında aldıtı 
en büyük yenilgi" olarak nitelen· 
dirdi. 

Fenı, yakında Almanya. Fran
sa, Ingiltere'ye de gidecek. Göz· 
lemellere göre, oralardan silah is
telinde bulunacak. 

1966 yılında Türkıye 'den Batı 
Berlin'e bır parlamento heyeti 
gitmişti. Orada Almanya 'nın iki· 
ye bölUnmUşlUgu üzerine bir gö· 
rüşme açdınca, Almanlar, ''bu 
sorunun halil Için ne önerirsinız" 
diye sonnuşlardı bizim heyete. 
Heyet mensuplarından aklı evvel 
biri hemen atılmıştı: "lIiç ,özü
ni.izü kırpmadan Rusya 'ya sald ... -
malISIDiZ; korkmayın , arkaruzda 
biz vara_ .. " Almanlar, "öyle 01-



MAOCULUI( YA DA BÜYÜK 
m .. " demlşlenll. "öte yanda 
Çın (iinden (iine (Üçlerunektedir 
onunla Rusya 'yı makua alabilir· 
set belld bu ışı sökllirebllirlz .... 
Şımdı Fenı Almanya 'ya rıtıı2ln· 
de, herhalde Almanlar kendlsiyle 
"Rusya'yı maka .. alma" Işın! 
görüşiirler. 

Teoriyi çok seven. Marksizm
Lenlnlzml dillerinden düşümı .. 
yen maocu1ar. nedense. hep teori 
d�ı Işler yapıyorlar. Tutalım kı, 
sosyalist dünyayla Çin araSlDda 
bazı çeüşkller dn2muştur. Ama 
herbalde bu çelişkiler uzlaşmaz 
çelişkiler de2l1dlr. Çünkü sosya· 
list ülkeler ansında böyle şey ol· 
maz. Onun Için anda düşmanlık 
da dn2maz. Dolayısıyla, Çln,50S
yaUst aleme kasteden bır tutum 
Içine giremez. Çok çok, "he"i" 
yi en Iyi düşünen, en Iyi bilen" 
bir ülke olarak i sosyalist aleml 
hizaya ge inmek, demmci gidişi 
doRnıltmak ıçın bır takım ıay· 
retiere girebilir. Tabii bu gayret· 
leri de en bayırbab blr şekilde 
yürütmek şartıyla. öte yandan 
emperyalist dünyayla Çin arasın
da bahar rüzgarlan esmektadır. 
Ancak bu rüzgar ne kadar ılık 
eserse essln. Çin 'le, Çin halkı 
ile o dünya &raSında uzlaşmaz bir 
.s,eUıki vardır. Bu nedenle, kapi· Wist dünya kendisine ne kadar 
kucak açarsa açlOD, Çin'In buna 
kapıbnamasa ,erekir. Oysa, maa
şa1Iab, Çın, emperyalist dünya· 
mn kucatuıa yuvarlananık atıJı. 
yar. Hem de yaşasm NATO, ya
şasın "tekelci kapltatist INPlann 
pazarlan ele geçirme ve vurgun
lar vunna amacıyla kurduklan 
Ortak Pazar" diye nanlar atarak. 
Sovyetier BirliRi'oJn sözde yan· 
lışlıklarına karşı çıkmak ıçın em· 
peryalizme arka çıkmak mı gere
kir'? Anlayan beri gelsin. 

öteden beri sosyalistlerin yeri 
geldikçe .öyledikleri bır söz var· 
dır: "Devrimci harekette doRnı 
adım atıp atmadleuruzı anlamak 
için düşmanlaıunızIn bize karşı 
takındıklan tavra bakmak gere
kir. OÜ,4manlanmız bize mıyor, 
diş biliyor .. , dn2nı . Iş yapıyo
ruz; bunun aksi Ise, yanlış iş ya
pıyoruz demektir." Sanıyorum 
bunu Mao da söylemlıti. Şımdı 
Çin 'in bütün yaptıklarmı emper
yalist alem ıakıaklıyor. Şu hal· 
de sadece bu durum bile Çin 'in 
gerçekte naAI bir devrimci tu
tum içinde olduRunu gösterme
ye yeter. 

YAPı LANLARıN 
SöYLENENLERE UYMASı 

Ama Istersenlz Çın liderierioJ 
asıl kendı sözlerine Köre mlhenge 
vumlun. Şöyle bır sözleri vardır 
onların: "Komünutlerin özellik
lerinden biri de yaptıklarının de
diklerine uygun olma .. dır. " (pe
kin-Moıkova Çatı,muı, çKP 
Merkez Komltesl'oJn 1965'te 
SBKP MK'ne gönderdl�1 mek· 
tuptan, s. 66) 

''Bazı kimulu ortalıkta ka"ı 
devrimci kalmadılııu, hf!r i,ln 
yoluna girdilini, artık mışıl ml,,1 
uyuyabileoeRimizl .öylilyorlar, 
Ne uar ki, Işler hiç de iJyle delil' 
dir . ... Çin'de ka"ı devrimi ba.tır
ma Ilonu.undaki çabalarımuı 
doğru olarak kıymetlendirmek 
iltiyoraıh, Mocariltan olaylarının 
yurdumuzdaki etkilerine bakma
mu gereilir . ... Macari.tan oloyla
rının IIÖfÜfjIJli ortadadil'. Fakat 

TARiHi  GERiLEME bunun Çln!de uygulama olanak
iannı ara,tırdılımı gazetelas yaz. 
ınada1ar mı? • 

ÇIN, KENDI HESABıNA 
BüYüK BIR GüÇ OLMAK 
ıÇIN, SOSYAUST DüN
YA ıÇINDE BOZGUNCU
LUK YAPAN BIR üLKE 
HALINE GELMIŞTIR. IN
SAN AKUYLA ALA Y 
EDERCESINE PUTLAŞ
TIRILAN MAO'NUN OR
TAYA KOYDUGU HüNER 
BUDUR. ÇIN'DE MAOCU
LUK SOSYALIZMIN üS
TüNE ÇIKMIŞT�. BU, 
BüYüK BIR TARIHI GE
RlLEMEDIR. DOLAYıSIY
LE, MAOCULUK, EVREN
SELLlGI OLAN BIR Gö
RüŞ DEGILDIR. SADECE 
ÇIN HESABıNA KOPARı
LAN BOŞ BIR ŞAMATA
CıLıKTIR. 

• 
bunun bile ikili bir özelliRi ol
muştur. Olaylar .ıra .. nda, yerin
de bir yol tutmaklo, kötii biTfey, 
iyi birşey haline getirilebilmiştir. 
Macar devleti şimdi her zaman
don daha aıRkımdır ve lo.yalUt 
blokloki ö teki ülkeler de bundan 
gerekli deTlleri almışlardır. " Mao
Teori ve Pratik, s. 83, 86, 108) 

Macaristan olaymda bu tam 
takman Çin, Çekoslovakya ola· 
yında Batı dünyasına denk düşen 
bir tam takındı. Batıya sorarsa
nız, "Çeko.lovakya'dCl daha iyi 
bir komiinizmin uygulanma .. ön
lendi. " Kapitalistlerin daha Iyi 
bir koniinizm istemeleri komlk 
d�il mi? Çin'e sorarsanız, 'Sov
yetler Birliği hege1'l1Cnya.nl ko
ruyor . .. Bu temeit pUavınl şimdi
lerde bizim maocular da büyük 
salonlarda kaşıklamaya başladı· 
lar. 

·'Ulu.lorCITtJ8I komiiru.t hare
ketin bütiinliiRiinii yüceltmek ve 
giiçlendirmek, bütiin ülkelerin 
komiinilt ve işçi partilerinin o,... 
14k ve kutaal görevidir. Çin ve 
Sovyet partileri, tüm ıo.yal;'t 
kompın ve ulu4lororoıı homiinilt 
hareketin bürunlillü bakımından, 
öteki partilerden daha büyük bir 
sorumluluk taşımaktadırlar; Ile 
şüphesiz, ıorumluluhları ölçülÜn
de de daha büyük çaba ,ii.terme
Iidirler. " (pekin - Moskova Çatış
ması, s. 13) 

Şimdi, Çın 'in yaptıkları bu 
dediklerine hiç uyuyor mu? 

"Eler kişi • •  omut bir ıınıf çö
zümlemelinden kaçınırta. ",.tge
Le yüzeydeki bazı olaylara takıla
rak .ubjekiif Ile temelliz ıonuç
lar çıkarıraı, ulu.lorarOlZ komü
n id hareketin genel çizgili hak· 
kında dolm ıonuçloro varomaz 
ve zorunlu olarak Mark.izm - Le
ninumden bafka bir yolo ka)'Gr . .. 
(age, s. 18) 

Şimdi, Çın, Marksizm · Lenl· 
nlzmden başka bır yola kayınış 
de2ıı ml? 

ENTERNASYONALIZM 
NEDIR? 

"ÇaRdaş dünyadaki çelişme
ler konu.unda, a,ağıdaki yanlış 
görüşler reddedilmf!lidir: 

oj So.yal ... t hamp ile emper-

yalin kamp amsındaki çelişme
nin ıınıf özünE örtbo. eden ve 
bunun, prolemrya yönetimi al
tındaki devletlerle tekelci kapilo' 
IUtlerin diktııtörlülii altındaki 
devletler amsındaki bir çelişme 
olduRunu anlamayan göTÜf." (s. 
19) 

Şimdi, Çin, sosyalist kamp Ile 
emperyaUst kamp arasındaki çe
lişmenin sınıf özünü örtbas eden 
bır t;ıtum içinde de�ıı ml? 

"Ezilen u'u.lar ile emperya
lizm arasındaki çelişme ezilen 
ulu"arm devrimi olmadan çözü
lemez . .. (s.20) 

'�.ya, Afrika, Latin Amerika 
halklarının antiemperyalist mü
cadeleleri, hiç şüphe yok ki, so
dece bölgesel önemde bir olay 
deRil. fakat dünya proleter devri
minin bütiin amacı bakımından. 
dünya ölçülÜrıde önem taşıyan 
bir olayd ... .. (s. 27) .

... .A.ya, Afrika, Latin A meri
ko devrimci hareketleri azimIt 
deıteklenmeUdir . . .. Bu, milliyet. 
renk ve coRrafya engeaenni yok
etmenin tek etkili yoludur. Bu 
teh gerçek proleter enternaayo
nalizmidir . .. (s. 28) 

Bunları böyle söyleyen Çin li
derteri, Angola devrimci mücade
lesinde eylemleriyle bu söyledik
lerine taban tabana zıt duruma 
düşmedUer mi? 

''Emperyalistler ve gericiler.. 
.o.yalllt kamp, zayr(lotmok, 'o. 
yoU., ülkelerin bütünlüRünü, özel· 
likle Çin ve Sovyetler Birlilinin 
bütünliiRünü bozmak için. du,.. 
mlJdan, binbir yolla 80.yalist 
kamp ü1kelen'n;n iç ve dış politi· 
kalorına etkide bulunmaya çalı' 
şırkır. Onlar, her zaman ve her 
yerde, ıo�al;,t ülkelere .ızora�, 
onhm Içten yıkmaya çalışırlar. 
(s. 22) 

Acaba emperyalistler. göster
dıRI bu uyanıklıea raemen, onu 
Içten çökertmek Için, bliWn güç· 
leriyle Çın yönetimine mi sızdı· 
lar7 . 

''Eler bir him.e. doRru Mark
.iil - Leninilt yolu ve politikayı 
izlemeueı .o.yaU,t kampın bü
tiinWRünü ıavunmaı da, tenine. 
kamp içinde gerginlik ve ayrılık
lar yaratıra:ı. ya da daha ileri gi
derek Yugo.lau revizyoniltleri
nin politikalarını uygularso, .0 .. 

yaiiii kampı bozmaya çalışITliC, 
ya da kapitali.t ülkelerin kardeş 
ıo.yaıut ülkelere a:ıldvıJerına 
yardun ederle, bu takdirde O. bü
tün u'u"aram .. proletaryanın ve 
dünya halklarının amaçlarına 
ihanet ediyor demektir. " (s. 24) 

KIM SAVAŞ ISTIYOR? 

Şımdı biz, Çin yöneticııerini, 
dün söyledikleri bu sözlerle bu
günkü yaptıklanna bakarak, ulus
lararası proletarya ve dünya halk
larına ihanetle suçlayamaz mıyız? 

''Birleşik Devletler emperya
lizmi, soldırı ve aıcıuaş politikaanı 
bütün dünyada zorla kabul ettir
meye çalışıyor. " (s. 25) 

Şimdi, Çin yöneticileri, Am� 
rika'nın Mıdırı ve savaş politika
sını sürdünnesi için onun daha 
çok silah1anmasını, NATO'yu 
ayakta tutmasını istemiyorlar mı? 

''ERer komiinilt1er, oportü-

NEREDEN NEREYE? 

Söz buraya dayarutUfken, 
;bı 'tn bu alanda nereden nereye 
eldiRini anlamak ıçın, onun, ev
elce Yugoslavya'ya karşı naııl 
te, püskürmü4 olduRunu Iyice
e �ttrlayahm: 

"Birleşik Devletler ve onun 
� TO ortokları. UZun .üredir Ti
) h izbine dadılık yaparak bir
ııç milyar dolar harcamlf bulu
uyorlar. " (s. 73) 

''Mark,"t - Leniniıtlil;n arka
no a:ıklanan ve gönerişle ıo�a
,t ülke baymlu1J dolgalandıran 
'ito hizbi. Birleşik Devletler em
eryalizmine hizmet ederek ulu.
:mrcuı komünut hareketi ve 
ünya halkkınnın devrimci dava
nı baltalamaktıı devam edegeli
or. " ( •. 73) 

Kendi kendisiyle bu kadar ç� 
ıtkiye düşen bir ülke olur mu? 

Çin, bir zamanlar Sovyetler 
lirliRi'nin Arnavutluk'a karşı ta· 

.ıanmış oldulu tavlı'dan şöytf ya
kındı: 

''Kardeş Mark,;,t - Leni";'t 
Arnavutluk Emek Partili'ne ka,.. 
şı takınılacak tavır ile Marbum -
Leninizme ihanet etmiş olan YU
go.lav revizyonilt grubuna karşı 
tokınııOcak tavır. birbirinden ta
mamen ayrı şeylerdir. ii (s. 68) 

Şimdi kardeş Arnavutluk düş
man, Marksizm · Leniniıme iha
net eden Yugoslavya dost detil 
mi? 

Dönelim yine teorik konulara: 
"Kardeş parh'ler araandaki 

birlili korunuHun ve güçlendir
men;n tek doRru yolu. proleter 
entema6)'onolizmj ilkuine uy
makı ... .. (s. 66) 

Çin yöneticileri kadar prole
ter enternasyonalizmi ilkesine 
uymayan kimseler var mıdır? 

"Kardeş partiler araand4ki 
ideolojik anlaşmazlıkkırın devlet
lererattı ilişkiler alalUna uzatılma· 
sına keBin olarak izin verilmeme
lidir. " (s. 67) 

nizm yoluna kayarlara:ı, soysuz- Çin bugün "kardeş partiler 
laşarak burjuva milliyetçileri ho- arasındaki ıdeolojık anlaşmazlık
line gelirler, emperyalistlerin ve ları" devletlerarası ilişkiler alaru
gerici burjuvazinin kuyrulu olur- . na uzatınak için kendini parçalalar. " (s. 41) mıyor mu? Uluslararası platCorm-Bu sözleri söyleyen Çın yöne- larda, şölenlerde, resmi kabullerticileri şımdı emperyalizmin de, dış gezilerde Çin liderlerinin ��y;:funda sallanıp durmuyor- takındıkları tavırlar bütün açıkb

"Bazı kişiler. Çin 'in ve öteki 
bazı .osyali.t ülkelerin souaş çı
karmak ve .o.yalizm; devletler 
arasındaki ıovo.şlar yoluyla yay
mak i.tedikteri garip ma.,lınl uy
duruyorlar. Bu tiı'rlii mlUOllcır em
peryali.t1erin ve gericilerin i(tira
larından başka birşey deRildir." 
(s. 43) 

Şımdı, Çın yöneticııerl, bu 
turlU garip masalları Sovyetler 
BiriiRi Için uydunnuyorlar mı? 

''Proletarya yiJnetimi devleti 
yerine başka nitelikte bir devlet 
m; konulmaya çalışılıyor' ERer 
hal biJyleyee. bıı büyük bir tarihi 

ıerileyiştir. Yugo.louya'daki top. 
lum Ii.temini" ,oyltlzlaşma. acı 
bir derilir. " (s. 60) 

Şımdı, Feng'ln Yugoslavya' 
daki toplum sistemini inceleyip 

Rı lie ortada de2il mi? 

Bütün bu olup bitenler bize 
ş�nu göstermektedir: Çin, kendi 
hesabına bUylik bır (iiç olmak 
için, sosyalist alem içinde boz
gunculuk yapan blr Ulke haline 
gelmiştir. tnsan akhyla alay eder
cesine putlaştırılan Mao'nun or
taya koyduau hüner budur. Hiç 
ötesi yok, Çın'de maoculuk sos
yalizmin Ustüne çıkmıştO'. Bu, 
büyük bir tarihi gerilemedır. O 
nedenle, maoculuk, evrenseuıaı 
olan bır görüş deRildir. Sadece 
Çın hesabına koparılan boş bır 
şamatacıhktır. Haliyle, Çln'den 
başka herhangi bır ülkede Ikııdar 
olması sözkonusu deaıldir. Bizde 
ve dıeer başkaca Ulkelerde mara
zi bır şekııde maocu kesilenler. 
akıntıya kürek çekiyorlar. 



pr. Salaur w halefi Marcello Caeta
no, yarım yüzyıllık iktidarlan boyunca 
hiçbir zaman tek bir partiye batlanma
dılar. Bukı aracı olarak birçok örtüt 
kurdular. örnelin Salazar 193G'da 'Por
ukiz Lejyonu" adıyla bir örıı\it kurdu. 
Bu militarize örrı\it kurucwunun ifade
liyle "herteyden önce komünizmle mü
cadele etmek için bir araya ,e1mit (Ö
nünü birliklerden" olufuyordu ve üyele
rini &&keri yöntemlerle etitiyordu. yüz
bin üyeU Po,.tekiz Lejyonu'ndan başka, 
Salazar rejimi ,ençlilin örtütlenmMi.ne 
de büyük önem veriyordu. 

PIDE (Gizli poliJ örtütü) Portekiı'de 
demokratik güçlere kar,ı temel bir bu
la aracı olmu,tu. Kullandılı yöntem
ler i_ hocal.arı. olan Geltapo Şeneri
niD kullandılı yöntemleri hiç aratına
mlftı. Çıkartılan dört kanun kuvvetinde 
kararnameyle bu örgüt, faşist rejim 
aleybt&n kifileri, yargı organlarının ka-. 
rarlarına dayanma.k.sızm üç yıl süreyle 
aot(UIUZ ıualsiz hapledebiliyor ve bu 
lIÜJ"e her üç yıl .onunda uzatılıyordu. 
Lizbon'un merkezindeki PIDE Genel 
Kararplu 601i --yıllarda, inu.nları i,
Iunceyle konu,turmada uzman bir çok 
nm sava, lUçlu.runun bannatı oldu. 
Bu k&rarphta aiyw polisi ört\itlemek. 
ve etitmekle eörevli iki Amerikalı CIA 
uzmanı da bulunuyordu: John Lafayet
te Barrett ve Robert W. Stone ... 

Aynca Portekiz Hükümeti 1946 yı
Imda kaçak .. va, suçlularmı, iplili pa
zara çıkmlf tatiat politikacıları, nui 
militanlarını ü1ketine kabul etti. Hitler' 
in intihaımdan .onra, bayraklarını ya
rıya indiren ve Alman Führer'inin ruhu
nu dinlendirebilmesi için iki hafta sü
reyle dini törenler düzenleyen dünyada
ki tek ülke için bundan doRal bir davra
nıf olamazdı! Salazar'ın korporatit dev
letine ıliman kaçaklar araanda, Fransız 
makamlannca .. va, maanda dÜfmanla 
itbirlili yaptılı için aranan ve yirmido
kuz yatmda Portekiz'e kaçan "kralcı 
teoriayen" Jacqueı Ploncard d' Aaaac da 
YUdı. Ploncard d'Asu.c Portekiz ba,ka
runm en yakın doıtu oldu ve ondan kar
,ilikıız deatek ,ördü. Faşiat ideolojinin 
i,lendili birçok kitap yazdı. Bunlarm 
arUJ.Dda eD önemliai "KOI'poraUf Devlet 
ve Milliyetçi Doktrinler"di. Lizbon Rad
yOlUnun her aktam 2L.30'dan 22.30'a 
kadar .ürdürdüıü ''Bohnın Se,i" yayını
run bat yönetmenlilini yaptı. (Jacques 
PIoneard d'Aaac 26 Niaan 1974 Devri
mi'nden sonra Paria'e kaçtı.) 

AVRUPA'DA FAŞ IST BIRLIK 

Fa,ist çevrelerin diler etkin isimle
rinden, FratUllZ Henri Le Rouıel ''Bo
hnın Seıi"nda gazetecilik y:opmlftı. Niı'i 
eylemlerine uzun lÜre merkez edinen 
Le Rouıtel, Dr. Martin'in "Cogouk!" 
örıı\itüne (Ca,oule 1936-1940 yıllarmda 
Franaa'da anar,ı..Uerin olu,turdukları 
pzli bir örgüttü) ve kendisi de daha .on
ra tspanya'ya kaçan Dr. Bernard Lefev
re'in korporatiat tezlerine yakınlık 
duyuyordu. HftUi Le Rouıtel Portekiz' 
de Batı Avrupa'daki tüm tafiatlerin ey
lem birliain! satlamaya yönelik "Con
ve,.gence Occidenta � "  (Batının Birliai ) 
adlı bir örgüt kurdu. Bu örgütün aynı 
adla çıkan yayın or,amnda Le Rouıel' 
in ,amalı haç imı.a1ı yazıları yayınlandı. 

Sao Pedro de Slntra'da 23-27 Aluı' 
toı 1969 tarihlerinde, ıtalyan, Fransız, 
Belçikalı ve Federal Alman dele,elerin 
katıldıtı uluılararaıı bir kongre düzen
lendi.Bu k!.miP'enin ertesinde, "Con
ver,ence Ociidentale", iani çe,iUi çaRı
rıfımlara neden olan Yveı Guerin· 
Serac'm lam kontrolüne geçti. Le Roux 
xel ve arkada,ları Portekiz'de gizli po-
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PORTEKİZ FASiST HAREI{ET 
• 

BUGÜN DE TEKELLERDEN GÜC 
uı:iıı haber IJana olan "World Se,.vice "i 
yönettiler. ("World Service" daha önce
l..t 1934 yılında Hitler'in propaganda 
bakanlılı tUalmdan kurulan ve dünyaya 
onUç dilde nu.1 propapn4U1 yapan bir 
radyo Iduyonuydu_) 

Sa1azar döneminin artık.ları birçok 
neo-tqLlt der8in1n de redusiyonunda 
IÖru aldılar. Avnıpa'da çalışan Porle· 
kizU ı,çiler Için çıkartılan "Encontro", 
ünivwdte Ç\8Ylelerinde yaygın olarak 
d&ııtdan "Frente", Pottekiz sömürıele
riDdeld beyaz azmlık.lar için çıkartılan 
"Rea1ııteocia" "e "Unidade", ordunun 
çetitU kademelerinde ve polis içinde 
çok tutulan "Politica" bu yayınların en 
önde "lenlerindendi. 

26 Niaan 1974'ten &onra "Conver
I'Dce Occidentale"in birçok müitanı, 
örgUtün ,eUtınit yapwndan yararlaDa
rak, kolaylıkla yeraltına geçtiler. Sadece 
politik olarak en avrilenleri İspanya ve 
Frana'ya kaçarak mücadelelerini orada 
liirdürmeyi yealediler. 

1966-1974 yıllarmda etkin olan diler 
eruplar iae Ni18n 1974 hareketiyle orta
dan kaldırıldı. Fransız faşist hareketi 
"Genç UlUl"un sadık bir kopyw 0-8n 
"Genç Po,.tekiz" ve yaym organı ''Hü

cum tt, fanatik bir yahudi dü,manı olan 
ve devrimden aonra tspanya'ya kaçan 
Zarco Moruz Fereira 'run önderlitindeki 
"�nç Aurupa Lejyonu .. bu tür gruplar
dandı. Altıyüzü aı;kın' üyesi devrimin er
tesi günü ortalıktan kaybolan "Genç 
A IKupc " hareketi ve soMadan "Kuzey 
Aurupo p,.oletaryOlI Enternasyonali" 
ne katılan Coimbra önderlilindeki "Not
YOMI Senyal;,t Ha,.eket" de etkinlikle
rini yitinnl.tlerdir. "Keşifle,. " adlı neo
fafi,ıt bir derginin yönetmeni olan Fran
az Jean Haupt gibi bazı eylemciler ise, 
sadece ad.rederini deRiftirerek, demok
ratik rejime karşı kanunauz mücadelele
rini IÜrdünneye devam etmişlerdir. 

Fakat Portekiz'deki en yaygın ve do
laYl&:1yla en tehlikeli neo-fa,ist örgüt. gö
rünürdeki i,levi pzetecilik olan "Agin
te,. .. ba8lIl ajanaıdır. Bu bum ajansı; 
1963'te kll1"\.llur kurulmu dünya karŞı
devrimci güçlerinin hizmetine girdi. Ör
(Üt Yns Guerin&rac, diAer adıyla Yves 
Ouillou, diler adıyla Jean Robert de 
Guernadec ba,kanlılmda bir grup eski 

. if ortaRının yönetiminde kuruldu. 
"Aginle,. PreıK " ajansanın kurulu, bil
dirııesinde çalı,ma ilkeleri ,öyle dile 
,etiriliyordu :  

" 1) Olaylara ge,.çek onlamla,.ını verip 
olguların tah,.ip edilmesini engel�yerek 
ve lÖy�nmek utenmeyeni oç"o çıkar
tarak, habercilikıe aahteklı,.lı8a kcırşı 
mÜCadele etmek. 2) Günlük yaşanh için
de dikkau deRer haberle,.i toplamak, dü
zenlemek ve a,.alarındııki ilişkileri o,.taya 
çıka,.ta,.ak bunların özünii hııvrotmak. 
3) Günlük hobe,.lerle sinsice "zmoya ço
lıfon yıkıcı eylemlere ka"fl seçkin bi,. ta
bakanın dikkMini çekmek, bu ey�mle

,.in işleyif mekanizmala,.ını ve yöntemle
,.ini açlla çıka,.tmak. 4) Aynı zamanda 
bu tehlikelere ka,.şı bilgilendi,.me gö,.evi
ni yerine geti,.mek. Çünkü. aydınIohlmlf 
bi,. kişi tuzakla,.ı tanımakta. gizli eRilim
leri o,.toyo çıkarobilmehte ue ne yapıl
mOlI gerektiRjn; hauromakta daha usta
dı,. . .. 

"AGINTER PRESSE" 

Guerln-Berac ve adamları, kendiierini 
,azetecilik e5bi 1,lerle sınırlandıracak 
ki,iler de�!Uerdi_ "Agin te,. Preue ''\n yö
netimindeki ki,lnin ,ençlik yıllarından 
itibaren emperyali.t iJtihbarat örgütle
riyle yakın IUfkllerde bulunma. buna 
en açık karuUı. Daha sonraları Guerin
Serac adını alacak olan Yve. GuiDou, 
Kore 'ye ,önüllü "denler &raııııdaydı ve 
orada CIA ile SDECE (GUney Kore ts· 
tihba.rat örgUtü) arasındaki baalantıyı 
kurmuştu. Sahte evrak düzenleme, 'le
hirleme, kı,katıcı ajanlık ve bir sürü kir
li i, çevirebllme yeteneklerine sahipti. 
Adamlannın "Ralf" diye hltabettikleri 
Guerin-Berac'ın, Amerikan haberalma 
öriÜtlerinln yük.eek düzeydeki uzmanıa· 

rından Fred Hubbard, Robert Flenner, 
Charl .. Evana eibi kitilerle tarutmaa bu 
döı:ı.eme ra.Uadı. 

Aginle,. P,.e"e'ln Iki eylem kolu var
dır. "Düzene ve geleneklere IIY81" ıda
vem altında açıkça nui propapndaanm 
yapıldılı politik hareket birinci kolunu 
oluşturur. İkinci kolu i_, "maruizme 
kar,ı batıda gerçek bir birlilin çekirde
Ri" olduRunu iddia ettikleri "Uluatarara
il Komünizme KarŞı Silahlı Mücadele 
OrIÜ1Ü"(OECI) dür. PIDE .e diler haber 
alma örgütleri tarafmdan deıtekJenen 
Alinler, Afrika'dald ulu.uJ kurtuluf ha
reketlerine sızmada, paralı ukerlerin 
Amka'ya yollanmaanda w Avrupa'da 
çeljitli teröriıt eylemlerin düzenlerıme
sinde uzmanla,mıştır. 

ı968'den itibaren Agintu\n 'uzman
ları', Latin Amerika'da kontr-terina ope
rasyonlarında ve Guatema1a'da yaratUan 
terörde CIA ile birlikte çalı,maya 
başladılar. Bunlardan batka, "Ralf" A,,
rupa'daki en fanatik neo-n.ui wl neo
faşist örgütlerin yönıticilerinin yetl,ü
rilmesine katkıda bulundu. ıtalya'da 
"O,.dine Nuovo tt (Yeni Düzen) wl "Aoon

gua,.dia NazionaJe " (Uluaal Vncii), 
Yunanistan'da da "4 Aluıtos hareketi
ni" ,erçekleştirenler bunlardandır. 

BIR IŞKENCECIBAŞI'NIN 
PAROLASı 

Aginte,. ",bekeainin bu yetenekli te
ri Orta ve Güney Am«ika'daki birçok 
ülkeye de yardunlarını elirııemedi. Su 
yarduri1arın, Latin Amerika'yı kendisi
ne ait özel .. Ianma -.h .. olarak ,ören 
CIA 'oın denetimi ve d_teti ile ,erçek
leştireliII açıktı. ·�ıinu,. Pre..e ''\n 
adamwuu Şili'de de, tati.t darbenin 
örgütlenmeaini yaparken görüyoruz. Aı
jantin'de, Bolivya'da, Salvador ve Nika
raırua'da da ayru eylemlere lirifmi.şler
dir. 

Bu ,örevler, "Aginte,. Preue 'm için
de, bugün Avrupa'run birçok ülketinde 
kendi kar,ı demmci şebekelerini kuran 
960'm üzerinde neo-nm ve neo-faşist 
militanın yetişm.me olanak salladı. 

Caelano rejiminin çökmeli dolal ola
rak Lttbon'daki Aginter merkezinin de 
ortadan kalkm .. na neden olmu,tu. 
Ama bu, Guerin-8erac ve adamlarının 
faaliyetlerinin toDU olmadı. 

Gerçekten de Guerin-Berin ve adam
larını, Cezayir'de Safkan Bumedyen 'e 
karşı, aynı Şili'de oldulu gibi komplo
lar düzenlerken, Angola'da FNLA ve 
Unita'ya paralı aslıfer ııönderirken görü
yoruz."MorpD" takma admı alan Gue
rin-Berac en önemU ,örevi 1977 baharın
da üstlendi. FNLA 'run .. Id danı,manı 
Albay Santo. e Caıuo'nun yönetimin
deki ya .. dı ,ı 'Po,.tekiz Ku,.tuluş Ordu' 
su" (ELP)'na katıldı. 2600 ki,iden oru
,an bu örgütün Ç\8kirdeRini Agin te,. 
p,.eue ' in uzmanları olu,turuyordu. 
ELP'nin gizli yayın or,anı "özgürlük"ü 
Morgan'ın en yakm adamı Joe de SUva 
(Belçika vatanda,ı olan bu ki,lnin eaaa 
adı Joaeph VerDier'dir) çıkartıyordu. 
"Aginte,. Pre .. e " iD, Alfonsa Lançara
to, Andrea Mauro, AllohIO Jacome ve 
Pierre Gavini ,Ibi elemanları (bu eldp 25 
NIan'dan sonra Guerin-8erac il. birlik
te Franaız paaportuyla Caracaı'a kaç
mı,b) ,ızlı olarak Portek.iz'e girdiler. 
'VIUIIOI Diriliş lçin BaRım.u Miicadele " 
(MffiN) ve "Devrimci Eylem lçin MO
liyetçl Komandolo,." (CNAR) örgütleri
nin, demokratik Portekiz rejimini yık
maya ve zora dayanan bır rejim ııetir
meye yönelik eylemlerine katıldılar. 5 
ARuılol 1976'da be, (a,latle birlikte bir 
ıilah depoıunu ortaya çıkaran Porto po
Uı ,efi Mota Freitu'ın hükUmet tarafın
dan ,örevinden aluımaSl "Morııan"ın çe· 
virdiRl dolaplarm sonucunda ııerçekle,· 
li. 

Birçok Batıh haberalma örgütünün 
deıtelinde, Por�ldı'de neo-Caflıt ajan· 
ların ailrdürdük!erl, demokratik rejimi 
hedef alan oldukça ciddi faaliyetlerine 
kar,ı hükümetin Il,la:lz tavrı - en hafif 
deyimle- ... ,ırtıcıydı. 26 NLaan 1974 

• 

ALıYOR 

Denimi &araSlDda "Aginter Pn .. " in 
çarpJ' çarşaf ar,ivleri ele geçmişti. Bun
ların yayınlanmaa büyük iı,i ile bekleni
yordu ve bu bir sorumluluk IlCeli Idi. 
Ne var ki, Am.ikan 've FraDJIz büyükeıl
çilerinin ba.kılan ıonucunda bu olaym 
üzerine bir �I perdesi örtüldü. Fakat 
şimdi daha da önemlisi, bu bel,elerin 
büyük bir kıunDlın yokolduRu bildirili
yor. 25 Nisan 1974'ten aonra tutukla
nan 1600 PIDE ajanından 1040'1 daha 
sonra yapılan duruşmalarda .rbell bıra
kıldı. Bu(Ün adece 17 aiy" polis tutuk
lu durumda. Auıuato AbUio Pa.. gibi 
onlarca işkenceci 1UÇ&U% bulunarak .. b .. 
verildi.  

Bütün buıılar olurken, Libzon'daki 
son sosyalist hükümetin, Salazar döne
minden bu yana açıkça CIA denetimbı
de Ça1J4AD, al b Avrupa elilinde .,. So.
yetler Birlili'nde konutulan ondokUl: 
dilde yayın yapan "özıürlü Radyoau" 
ve "ırÜl A'9rUpa RadyolU"na onbeş yd 
süreyle yaym hakkı ve:nnui, ta.ııt ha
rekete kimlerin çanak tuttutunu ,ötter
miyor mu? 

DUVURU 
1.82. "Vi Ile de,.ımlzln 7. cl· 

ci de tlmamlaıvnı,tr. »vıları 
dikenen 2. cılt IıorIclndekl cll� ... 
de 7. elde bırlıkte Anlık "yı 
ıçerısınde yııptr� .. aktr. Artan 
.......nı.r .. denlyle, .. dece TA· 
LEP EDILEN M IKTARDA cnt 
yaptrılocal.,ılan, almak 1s1lO\''' 
okurlarımıı., cat bedellerini, 
Iwı. cntler ıçın oIdulunu beiir· 
terek, KASIM -Vi son .... ka ..... 
derilimiz. tilndenneleri .... k· 
moktedlr. Cilderin "' ... 1 250.· 
TL dır. 

• Ödem. _dr .. ı: YUrtiyG, 00r.11 
p..,,,, Çeki 1 00234 Kızıı.VoAN. 
KARA 

• Yuı,,,,. ildresl: YUrtiYG, Oor· 
ıbi Konur Sok. 15/8 Kızıı.V· 
ANKARA 
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SUNIJŞ 

1 0 1faoım  1938 .... AI .... rQId ·da 
-..ı .. ciltı lıIJ' oIcy", doh4 do",.-
• ., 1nMnl&A  cbır. oIa)ılıınn ·� .. ml)ıd" 
.............., yıldönümiidiir, o fÜn" 
lam 6.6 yıldır Almanyo'da DttidlJr.. 
da buluıoon !otUI clilılalÖrliiIt, "ahu
dilere bryı deller iktidtuu gelmmn 
.ön« bıqıIGtmı, old .. , .. anti-propo· 
_ntüı. GfGIılamo., d.u.' dtJire�rin· 
dt. falnüuJlardG, ;fYer�rinde çol.,
tırmomo. yahudi dultanıtmnı bO)'
Irot etme bmpanyoanı bi,. '\oyk.
""' .. Ml'wqfi,.. dönli,tiirmiiştiLBu 
IıIrilıt.n �rua IGWnmoaı Idflkr 
•• rinde ,.nç-)'Gfb�ocuk ayınnu 
petibrt.bUUt, Iıırlhin en ocımoaı 
(qiol "lIcmlırındGn biri u,,"""n
.... /Jr_ 

9 ır... .. 1938 1 1 0  Kaoım 1938', 
""'''''' .. ..... Aım.n lrırih_ 

, ·'1ı.Ie_ .. _hl" (Impmfllor
ı..ıı 1(_ a._J GdIJlIa anıl",_ Bu 
tarih... bır ah önce PtırW -te Po
loft"aı. /ıIr _ )'GIıudi, AI .... n Bii
'''''çl.,.,... bi,. ,öretiliiüw .ui
... , _. F0tu"'" Iç .. bu. "mi
,ilIerrw" oda oltındG Yahudi kırnru
nı 'ı,..,nu..dnne'· olaMııd.,.. Bun
dan arOnra "Kridal G.«" adb O)'un 
terllpı.nir w iliMey. konur. YOLLU
dlı.;,. dBtun.lan o pc. )'oltd", )'1-
Irıl ... , YOL"" ecliijP. Fo';'tl. bunun
la do _Imod,.. ile o iiin /8·60 ya,· 
kır aruındd:1 tüm .rlr.l' yahudileri 
tutulda)'Gl'd1r topla,"" kamplaruıa 
otGrlar. 

Bu aralarda Hitler fo,uminin en 
önde gelenleri. .iyoniıt yahudi ön
ekrle,;)''' "doalça" ,örlifmekr yaır 
mGkf4 ve ''Alnıcnyo'daki yahudileri 
""ıl Filiıtin 'e ıiirebilecekleı-ini" 
pldnlomolrtodırlor. J!l33'den beri 
kendilerine hiçbir Alm«n işyerinde 
it unilmeyn milyonlarca yahudi 
emelrç"; cilc�riyle birlikte açlık ve 
_tale, içinde yafOmokto, unaf ve 
ZlJnlIGtlrar olon yalwdiluin dükkan
ların .. itliklerine koJ"f' Nazi yöneti· 
mi f«a(rndlJn zorla "boykot" uy,u
Idnnuıktııdır. Ancak O ıırolorda 2. 
Dünya SaıJGfl hazırlıklonnı hlmam
IomoJı iizve olan Alman fa,iltleri 
eml!lrç� ... af. Z41UUJtkôr yahudiler 
lizmncklri bu ,,"kılorio yetinme
FMlrtl!dirler. Bu nedenle "Kruhll 
Gece" tertiplenir pe kanlı oyun bir 
devreye tir,,-. 

Afal1dd .wıdulwnuz "Genl!l 
Provo " bofhlr'ı yon, o "cr.! i ve 
pNi benlll/ruı. yotam'f bir Alnwın 
Yahudi Atölyı alretm."i'n;n an
latMlarıdır. Max Oppenheiml!r'in 
bu orulot' "All dı. SynOlogen brann
ten" (SiMlo,'lrır Yanarke,,) adlı ki· 
hlpcum olutarolr ve 'Dk Ta'" adlı 
Alman antifa"'t ,azetelinin 20 
Elrlm 1918 günlli ıoyııında yayın
landL Max Oppl!t1heimer "KrUtal 
Gece''nin boflO",.:lnda, Dachau 
Toplamo KampUUJgötiiriJUinceye ka
dGr batına gelenleri anltJtmalrtodır. 
O geced,n 10"1"0 Almanya 'da yalra· 
Ionan ltodJll�rJre1ı·çocuk-ya,h tüm 
yahudil,r tutuldanacek ve planlı bir 
fı!lrilde yok I!dil,ce/derdlr. 

"Kruhll Gece"nln yarohldılı 
gfinlerde Alman lafi.t liderlerle "Fi· 
U.tin 'deki If1'OiI Devl.etine vatanda, 
ıallDmak ıçın " ılirllfmeler yapan . 
Siyontıt yahudi linderleri. bu I!mel
/orin' daha .onra (ABD '" 1.","' 
,mPfryaliıtUrinin yardımıyla) ger
çdle,line"" er ur Fatılln halkıno 
karfl. Alman laf/.ıımnin yahudilu 
üurintU uyıuladılına beM,r ",oy. 
Irı:nm " harek,tinl uy,ulOyacoklardır. 

KRiSTALLER 
GECESi 

MAX OPPENHEiMER 

10 Kaıun 1938 .. hahı da benim ıçın 
heraünkü phl beılaD11fb. Saat 6.30·da 
yataktan k.alktım. Kahvaltı ettim ve Ite 
IlÖtüreceRIm y.m,,1 bazırladun. önc .. 
FraııJdurtIMaln'ın a .. ıı keıiminin so
nundaki- cıdde'ye i"ıcnalmda abıılma
mı, birşeyler olduRunu wketllm. Bır 
yahudi kah ... ı önÜDde büyük bır kala
balık tqılanını,b. Kepenlder parçalan
mıııb. Kah.enln elp kılınırıda çıalık 
ılan bir kadının saçlarını yoluyorlardl. 

Bülün bunları hilA bır meyhana kev
psı sanıyordum_ Olaya kanımamak ıçın 
FrIedberl teılslerlndeld bir Slnagog'a Çı
kan ara sokala .. pınn. Ancak onda da 
bazıları SA üniformalan pymIş, baRınp 
çaRuan Insanlar wrdı. Sınaıog hemen 
hemen tümüyle yanınııb. Giri,te <rgen 
çocuklardan meydana i"lmlı bır grup 
ıöı;teri yapıyordu. Ellerine geçlrdlkİeri 
dua pysUerinln ıçınde danoedlyorlar ve 
ıülerek, beaıruu yüzlerce yıJIık Tevrat' 
ları hil. yanmakta olan ato,1n içine alı
yorlardı. Sıkınb ıçınde, ne olup bıtlılını 
bır türlü aıılayamamı, durwnda. Flsc:her
walde'deld o zamanld yahudi öl!rencl 
Atölyesı olan l�yerime i"ldim. nk kez 
burada ölrendlm Id, Parls'te Polanyab 
bir yahudi gencinin Alman BüyükelçOI
linin bır mensubuna karıı ııırııllll sul
'kaste mlsDleme olarak. bütün Almanya' 
da yahudi dükkanlan Ue Slnagog'lap ya
kılıp yıkıIıyor ve 18-60 yaıları arasında
id blrçokyahudi Inançlı yurttaş tutukla
nıyordu. 

SA 'nın bizim aıölyemiıe karşı da 
olası bir saldırısına kartı ne yapabUeee
Rimtz:l d�üriiyorduk.. Hemen hemen 
herkes, kendimizi I, araçları ve demir 
çubuklarla mtmkün olduRunca silahlan; 
dınnamız gerekllll görüşündeydi. Bır sü
re sonra büroya çaRnldım. Onda, anne
min bana yolladıeı, babamla kardeıim 
tutuklandıtı Için bemen memleketime 
gitmeml lstoyen bır telgraf wrdı_ Memle
kellm Heldelberg'ln yakınındald Wles
loch adlı bir keaba ldı. frankfurtIMaln' 
daki odaına bır daba geri dönmeden. şe
bir içinde. sokak aralarından ve Kalser 
caddesinden yiaüyerek Büyük Istasyon'a 
geldim. nk kez hurada yakıp-yıkmaD1D 
genış boyutlarını kavradım. Her yerde 
yahudi dükkanlarmm vitrinieri yıkdmıı
tt. B!ı' ayakkabıc. maRazasının önünde 
çapulcularla gelip i"çenler, polisin ne
reye vuracaRını bilememesine yol aça
cak biçimde birbirine karı,mışb. Heldel
berg'e pden Iren de yolcular heyecanla 
olayları konuşuyordu. Bir subay i kocası 
o sabah tutuklanmlf aRiayan bir yahudi 
kadınını teselli ebneye çalışıyordu. His
teri ve kinle yoRrulmuş bugünlerde, 
böylesbıe gösterişsiz insanlık örnekleri 
de vardı. 

Heidelberg'de de Frankfurt/Maln'da
kı resmin özdeşini gördüm: Her yerde 
kırık dökükler; yıkılan dükkanların çev
resmde, kimi zarar verme sevinci içinde, 
kimi korkulu bır ,uskunluk lçlnde bir
çok insan. 

Bizim eve de 9 Kaıım'ı 10 Kasım'a 
baRiayan ıece bır SA Biriliii Vandallar 
gibi saldırmıt, peQ&er8 kepenklerini par· 
çalamış ve yanıcı maddelerle erkek kar ... 
deşimm yatakodaıılOl ateşe vermlştı. 

Ertesı gOn de polisler Blrtncl Dünya 
Savaşı'nda cephe subayı olan babamla 
17 ya,ındakl' erkek karde,lml yakala
mışlar_ Tür" tohdltlere karım, komşu· 
lar yıkıntılarımızın temizlenmesine yar· 
dımcı oldular ve annem i teaelll etmeye 
çalı,blar. öRleden ıonra ben de tutuk
!andım. Kendimi, aralarında babamla er· 
kek kardeşimin de bulundulu dert yol
da,ları araıında. polis gözaltmda bul
dum. Az ıonra. pslldyatıl klinlillnden 

Dünya ilerici 
güçı.,;. (<>fizmIn 
milyonlarca 
inıaN katlcıtml! 
Itriive,unin ilk 
işanti,u veren 
"Krlı .. l"" 
Gee"; ",u 
lanetli! ONyor. 

bır grup (yahudi) akıl hasta .. gellrUdI. 
Konuf1D11ya çallıarak '" batırank bır 
köşeye oturdular. Akşam eyalelleld tüm 
tutuklular Heldelberı'e i"IIıUdI. Bır ka
nkol polisi bize poJlo bulmak ve yly.
cek maddesı vermek cesaretini lÖıterdi. 

Heidelbere'de yenıden saatlerce 'üren 
bekleyiş başladı. Memurlarm hiçbiri ne 
olacaIlDI bUmlyor ya da Idmblllr. bU
rnek Istemiyordu. Gece lUt 10_00'a 
dotru Büyük Istasyon'a götürü1dük. GI
riı kapısında, durııınlan bir SA.Şen·nln 
hlddetll söyleYine yol açan suskun bir 
yurtta, tqııulııau duruyordu: 

"Bunda apıaı apıaı bakmaya zamanı
nız var. ama iş zamanı sakın eörilnme
yln_" 

Bır Irene blndlrildlk_ Tren BruchsaJ" 
da bır baıkayahudl yurtta, gruhu almak 
Için durdu. Nefe, nefese, bır kumı kan 
ıçınde "gona ııırouer. Istasyon binası
D1D önünde birikmiş "ArUem" beRınI
ları uzun süre peılmiıclen geldi. Karls
ruhe'de emir "lnUsIn!"di. Peronlar ara· 
smdan lötürülüŞümüı sırasında Gestapo 
bizi durdurdu_ Herkes kalıtlarını göster
mek zorundaydı. IS'in altında ve 60'm 
üstünde olan herkes. Böylelikle erkek 
kardeşim ayrıldı. O zaman 57 yaşında 
olan babam. çalınlınca çantasından 
beni çok .. ,ırlan küçük bır sıyah ku tu 
çıkardı; kutuyu açtı ve .. şkm gözlerle 
bakan Gestapo memurunun burnunun 
dibine Birinci Dünya Savaşı'ndan aldıAı 
Takdlr'l soktu_ Gördüaıım, bu bır Demır 
Haç Ile Gazl1lk ni .. nı ldl. Bu. habamm 
hemen serbest btrakılmasını saRladı. An· 
cak bunu bomurt\du bir ses izledi: "OR' 
lunuı bunun için Dacbau'a (Toplama 
Kampı) gidecek!" Böylece bize ne yapı
lacalı açık1ıla kavuşmuştu_ 

Babamın - yaralı bır adam'm· kardeşi
min kolunda. nasd IId bük1i1m ÇıkıŞ ke
p .. ına giıııelni hiç unutmayacalım. Es
ki bir subay ve Alman devlet memuru' 
nım bu şeJdlde alçalbldılını bu 'dünya
nın. ne hal. geldiRini anlayamıyordu. 

Gece yarısına dolru, biz eeride ka
laUJar kiiçük bır polis grubu e,lliIlnde 
yan peronda hazır bekleyen vagonlara 
blndlrildl�. Tren, sıuıtgart'da Ana Is· 
tasyon 'un uıaaında yeniden durdu. Bu
ıad WUrttemberg'den 1000 "Koruma tu
tuldusu" daha bindirildi. Trenin kom
parlmanları böylece tamamen dolmuş.
tu. 1\ıtuk1ulann bir kısmı döşeme üze
rlnd. oturarak ya da yatarak pdlyorlar
dı. çotumuz, sabahın erken saatlerin
den beri hiç birşey yemedılı ıçın. ara
mızdaki gençler biraz yiyecek ve içecek 
hulmaya çalı,blar. Bır grup demıryoıcu 
bize kim olduaumuıu \'t neler döndü
RUııi.i ıordu. Onlara Dachau Toplama 
Kampma gölUrilldüaıımllıti anlatınca. 
bazıJan sıcak Iost ii. limonata buldular_ 
5 ydlık Nul dlktatöıltiRUne karım on
larda lnanca duygu ve dayanışma henUz 
lamamlyle ölmemişII. Tren - birçok mo
la vererek · saatlerce MUnih yönUnde Kıt·· 
d.  çoıuınuz yolda UYUkladık. Güneı .. • 
bah slainin arasından ortaya çıkbıtnda 
dökUnW vaıonda .... Izlık bozulmadı. 
Ancak yolculuRun hedetl Mtinih delildl. 
Tren Dachau Iıtasyonunda tamamen 
durdu. 

Pencerenin önUnde Insan kanını ttt
reten bır resm vardı: Peron boyunca 

a�e bazır tüf.klertyle aynı 
ifadeyi ıa"yon "ölü" lıafaIann _
deld be",leriyle. ünltormalarmm iilIün
deki hald .. niıll pall<ı1anyla, Toplama 
Kampı'nm bekçi tııIwııları duruyordu . 
A� alınmayacak küfıiılerle sö .... k bi
zi yolcu Ir.nlnden indirdiler v. cop dar
beleriyle. tekınelerle hazır bekl.yen hay· 
van V&(onlanna tıtı,brdılar. Sonra kapı
lar kaptndJ ve Inleyeo, korkudan yan 
çddımıııı - çotu kan ıçınde - tutukluları 
karaıılıkla be,ha.. bırakblar. Az ıonra 
tüm zaman dunumuzu yıllıdik. Bazıları 
dua ediyor, cna.rleri belınyordu; ama 
çotumuz, kendilerine ne oIdulunu ka,
raıııWlzm derın derin dÜfÜDÜYordu_ So
nunda langıı tuııcur ylirüıney. betladık. 

Kapılar açılınCl dayak fuiı telaar 
haıladı. Y ... dÜ!<n, diittiilil yerde dö
vlilmeye devam edIllyordu_ Batırtılar 
alanda çmhyordu: "Mar,! Yahudi do
muzları! Tempo, tem.po!" y.nl plenler, 
Dachau Kampl'DID çok bliyült ııırı, kapı
sınm yakınmdald pd, rampuuıda t0p
landı. Bunda, baZıJan m.rhametll polll
lerin zaman ta.D.mıw sayesinde alabil
dikleri paltdarınm Içine büzülmiit, di
!!erleri uykudan kaldırdıp aceleyle üzeri· 
ne bir ceket i"çlrdlklerl pljaınalanyla 
gelmiş 2000 1d,1 .. beh ayazmda dildII
yoıdu. 

Dövme demir klpı açdınca, Urtunız
da alay eder pbl. büyük matbu harfle
riyle ıu yazı okunuyordu: "ÇabllDl az· 
güılük getirir!" Sonra Kamp'ın ıçınde SS 
kıılalarına yürüyüş betladı. SS takunla
II yeniden eyleme geçtUer_ Birini ya da 
dilerini yakalıyorlar. karalarmdald .. p
kalanyla ya da bereleriyle vuruyorlar i LU 
birikiDillerinin Içine hatırıp poslallarıyla 
darbeler indiriyodardı. Bunlar, önceden 
Idmsenln riiy1W1lda bile IlÖlomeyecetl 
&ahnelerdL Goethe ve SchWer'in ülkesm
de böyle şeylerin olacalma Idm Inanırdı 
kı? 

DülELTME VE OlUR 

KüBA HALKı KONUT 
SORUNUNU KENDI 

ELIYLE ÇÖZüMLOVOR 

Derıimizin seçen . saytsındi bu 
.. yhbrd> "KUba Hoıkı Konut s0-
rununu Kendı Eliyle çözOmlOyor" 
�Iıklı bir ynı yay",\;ıdı_ V..,d> 
değerli yanr .rI<odo$lmlZın .dı ve 
yuıy\;ı ilgili .çıklomıı Y'" .Imıyar
du. Bu eksiklik, ynı lıJerlnde do
ian bir hata,..n sonucuydu. 

Vuıyı Nut Do\;ıy orkadqımlZ 
koleme .Imışb_ Sosyal bilimler onş
tırrnı,clSl olan Nur Dolııy, çalışmal. 
rı sıra .. nd> Kllbo'd> d> ıkı yıl sürey
le bulunmuş, Amerika lotasının 1Ö
beAind. sosyallımın boy"'A"'1 yIIk
.. Iten bu illkede çeşltll lncel..".ler· 
de bulunrn.ıştu. YIZlSI, bu SıRdı 
edindiAl göıleml ... lnl Tllridye'dekl 
okurlin Iletme ımıCIN Dlıyordu. 

Bu eıulkllAI düzeltlr, Nur Doby 
arbctaşımLldin ve okurbtnnııdın 
özOr dileriz. 
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."TAM GüN, öGRETIM OYEsININ üNlVERSrrE 
VE öCRENC1SIYLE BOTüNLEŞMESINI, öGRE
TIM VE ARAŞTıRMAYA YöNElMESINI SAGLA
YACAKTIR." 

. "ÖGRETIM KADROSU POTANSıYELıNıN ZAYıF
LAMASıNDA, POLrrIK ISTIKRARSıZLlGIN, MHP' 
NIN OLKE ÇAPıNDA UYGULADlGI YıLDıRMA 
POLrrIKASININ öNEMLI PA YI VAR." 

Yüksek öğrenim kadrosunun etkin kullanımı için 

" MHP'nin yıldırma 
politikasma son verilmelidir" 

'tl Mm qldm Babılhimm. Oıüvcnite
ıaan. Kwul t:aıafmdaa ıcçiiaı tcmtiJıdIc:de 
btdiktıe olllftuıdup ilkda' dii:&eyinddd 
"oücnılt.der Y ... Taan:tI" iiDivcnitdcrln 
taatoııu.a &6ndaiJdJ. t:aıt&flidı.. Aynca. bii
tb &Iretim iycJcrl de bu t:uiağıil bpam.m.ı 
artak bllyodar. Gdirilmdr. i.stmc:ıl yaıilika 
Ddadir1 Sb bu yca.Uik.lcri aam dqmaıdiri
_ .. , 

* Getirilmek istenen başlıca yenilik
ler, m....,.i ve açılacak tüm yüksek ö�· 
tim kurumlarmm yeni yasa çerçevesine 
alınınastı UniversiteleruaSl Kurula üni· 
.vtnltelerin planlama ve eşgüdümünü sal
layacak yetkiler verilmesi, fakültelerde 
çalışma birimi olarak bölüm sisteminin 
kabul edilmesl, doktoraSıDJ venniş asls
tanlann ölrelim üyesi kapsamına $okul· 
ması, tam gün çalışma sisteminin getiril
mesi, geU�mekte olan, yeni kurulan, 
mahrumiyet bölgesinde bulunan üniver-" 
lite ve fakültelere ö�etim üyesi yudunı
nm (rotasyonun) ilkelere baRianmasi, 
öRretlm yaıd.ımcılan ve ölrenci temsilci
lerinin Cakülte ve üniversite kurullarına 
oy hakkı lle k.atıbnalarının kabulü olarak 
özeıımeblllr. 

Bunlardan bir mrru birincil önemde
dir. Tam gün çalışma, rotasyon ve yöne
time katılma bunlara örnek olarak göste
rilebilir. Bir kısmı ise ikindI önemdedlr . .  
Oniveraltelerara.a Kurul'a üniversitelerin 
planlama ve e�lÜdi.imü görevinin verilme
SI, bölüm slsteııılnln kabul edilmesi bun· 
iara örnek olarak gösterilebilir. Bunları 
IldncU öo.mde .. ymarmn nadenl, lyl lş
lemelerinin büyük ölçüde, üol.veniteleri
.m.da egemen zlhnlyete hallı olmaııuı
dan dotuyor. Unlvenıtelerara .. Kurul' 
daki hlzlpltımeler ve bunun sonucu oıa· 
rak da alınacak kararlar, sö< konusu 
planlarnanın ve eŞlÜdiimün optımalden 
çok uzak ohouına yol açabilir. Benzer 
.. klld., bır .lhnIyel detl,lkUel olmadık
ça, bu� kUraU ıçınde orta)·a çıkan .. -
kıncalar bölUm sisteminde de ortaya Çı
kabilir. Şura .. mubakkak kı, yasalar ve 
hukuk i1JIyapl kurumlarıdır ve üstyapı 
kurumlarında yapılacak delişlkliklerle 
altyapı sorunlarını tamamen çözümle
rnek o1anak.sızda. Yine ,urası da muhak· 
kak Id, yaıalar düzenladıkleri alanda po
tanslyeU harekete ıeçlrmek bakınundan 
önemlı bır rol oyoayablllrl"" ohımlu bır 
adun olu,tuıablllrler. 

-tt Tım ptD l.lkttlni bmimtiyonuauz. Bu 
)'ÖDde bir y .. m.oo.csl li2.ce univenitelae � 
kaaaad.abilir? 

* Tam ıün, ötretim üyesinin üniver
.Ite ve ötrenclslyle büWol",meslol, öı· 
retim ve araştırmaya yönelıneslnı saRla
yacaktır. Ama ne var ki, tam gün çalış
ma aleybine özeUikle tıp çevrelerlnden 
gelen ,iddetU tepkUer. bu yönde ne ka· 
dar bUyük çıkarlarUl sö< konusu oldutu· 
nu gösteriyor. Tam gUn çalLImaya karşı 
öne sürtllen bUWn kanıllar yapaydır, ko· 
layca çUıliWleblllr ve bunlann temelinde 
parasal kaygılar yatmaktadır. Bunu ka
nıtlayacak basit bir örnek vereyim. 9 
Temmuz 1978 tarihinde Tıp Fakültesi 
öereUm Uyelerl de dahil doktorlann tam 
gUn çalışmalan yasa.la,uıca, 13 Temmuz 
1978 günU oıaeanUıtü loplanan !ıtanhul 
Universitesi Senalo," "iUkemlz ıçın fay· 
dalı, fakat Anayasaya' aykırı" gerekçe
siyle söz konusu yasanın lptall Için Ana-

yasa Mabkemesine başvumıaya karar 
verdi. Fakat Anayasa Mahkemesi bu ko
nuda bir karar vermediRI ve bır Anayasa 
detlşlklıeı olmadJ#1 halde, Istaobul Uni· 
venıtesi Tıp Fakülteleri yetldUlerl 18 
Atustos 1978 lariblndelam gün çalışma 
halinde alacaklan paranın pazarlJ#ml 
yapmak lçbı m ... batına oturdUlar. 19 
Alustos 1978 tarllılI gazeteler "!'ıp Fa· 
kültesi profesörierl 25 bın 600 lira nel 
maaşı az buldu. (Sallık Bakaru) Mete 
Tan: Doktorları ulufe daRıtacak para
mız yok dedi" diye başlık aııılAr. 

Aslında dlloı: fakülteler ıçın daha az, 
Iıp fakUltelerl Için daha çok geçerli bir 
kıSır döngii söz konusu: Bir tıp fakülte
sine asistan olarak giren birisi kamu hız· 
meti yapmakta, bu kamu kuruluşunda 
uzman olınakta, yabancı bir ülkede dev
let hesabına becerisini artırmakta, bu ka
mu kurulu,unda doçent, profesör paye
slol alırken kendiline bır çevre bulmak
ta, profesör olduktan sonra devıet hasta
neslnde yatak tahsis elme yelklsl kendi· 
sinin piyasa fiyatmı artırmakta, tam gün 
çalışması Istendilinde piyasada özel 
rrJJayenehaneslnde kazandıtı kadar bir 
tazminai verlllrse, tam gün çalışmayı se· 
ve seve kabul edece�lni söylemektedir. 
Nesi vana heııeyinl devlete borçludur, 
fakat kendisi herşeyi yetenekleriyle elde 
elUllnl sanrnaktadıı veya böyle bir tu
tum ıçındadır. 

özel muayanehane açmak (lam gün 
çalışmamak) ıçın öne sürülen çeşlW ka· 

t Dltlar vu. Bunlardan birisi tam gümn 
"heklm aeçme hakkı"nı ortadan kaldır· 
dıRı s .. ı. Bırakın böyle hayaU bır hakkı, 
Anayasa! baklardan faydalanılamayan, 
dotu bölgesınde kırsal kesimde tüberkü
lozun köpek eUyle ladavl adllebllecegı
ne hilA lnamlan bu yoksul ülkede hekim 
seçme: hakkma sadece güiiniir. Bir diler 
sa, da 'u: "Hekimlere yeterU ekonomlk 
güvenceyi vermeyen devlet, muayeneha
ne kurumunu kendisi dolurdu ve yaşat
lı." Bugün Türkiye'de ayda 25 bın lirayı 
yeterli ıüvence saymayacak kaç memur 
var? Kadm tüccarı, esrar satıcısı, döviz 
kaçakçısı da benzer bir saV.1 öne sUremez 
ml? Bir de mıruı kıruı edenler var. tam 
gün çalııımaya evet, ama "kamu sallık 
kurumlarının allyapı yeterslzllklerl gld .. 
rilebilecek mi? Finansman kaynaklan nt' 
olıclkto1" dJyenler. Bunu söyleyenler 
üniversite yalırım bütçesinde Iıp fakülle
lerine aynlln fonlarm toplam Içindeki 
yüzdesini Incoieloler, bu oramn yilıde 
50'den az olmadJ#UlI gö .... klerdlr (bel· 
id de blllyorlardır). 

Ayrıca bu ayneaiıkil hekimler top
lum tamlından anla.şıbnamanın ızdırabı
nı' çekiyorlar. Televtzyonda bir dizi film 
gösterilml, de, ,Imdi hastane koridorla
rında bekleşen, ta,ların üzerinde Uç bük
lüm yatan gariban hastalar ödedikleri 40 
lira karşıheıoda "güler yilılü heldm" ara· 
maya ba,lamışlar. YaRma mı var, güler 
yüzIU hekim görmek ISılyorlarsa özel 
muayenehaneye gidip 500 lira ödeslnler 
"çok ,lrtn" doktorlar göreceklerdir, Ya 
da televizyonla yetin.sinler, Şu noktayı 
ciddi olarak YUJiUlamak gerekiyor. Tam 
gün uygulaması, hangi fakUllede olursa 
olsun, bUyük sennaye ile bUtlinleşen ve
ya çıkan o yönde olan ölretlm Uyelerinl 
Universiteye dönmek veya üniversiteden 
aynlrnak ,tk.larmdan birini seçmek zo-

runda bırakacaklır. Bu ötraUm Uyeleri 
han&! ,ıklu seçerlene aeçılnler, kozaııçlı 
çıkan UoIvenlte olacaktır. 

tl Sam.ye lk bldlnk,.aüıt bb- diltt 
yolıı, i� dibeyinde bLnIaa d6ıwz Lu
maye ltktmdcrl dciD ml? BD ko.da yaU 
yua t:a.lucDlll t1ltwml ııtdir? 

* Ben de bu noktaya gebnek istiyor
dum. Yasa tasarrıı, yaz aylanndald hükU· 
met tasansının aksine, döner semıayeyi, 
uygulanı, şeklini bellrtmelulzln, kabul 
elmektadlr. Bugün uygulandJ#1 ,ekliyle 
döner semıaye, Universiteleri bir ticaret
hane ,ekline sokmuştur ve uygulamş 
şekıl böyle kaldıRı sürece de tam .güne 
baRlanan UınIııerln boş oldulu göıü!e· 
cektir. Döner sennayelerin kuruluş ge· 
rekçesl "Universitelerin topluma katkısı" 
DI gerçekle,tlnnektl. Böyle bir gerekçe, 
döner sermayelerin özel bir ticareUıane 
glbl çalLlmasını deeıı, üniversitelerde, di· 
Rer kurulu,ıarca gerçekle,tirilemeyecek' 
çalışmalann yapılınasmı öngörüyordu. 
Fakal be, yıDık uygulama, üolvenıte dö
ner sennayelerinln, ber kuruluşun yapa
bUocetl günlük 1,leri. yapan, aşırı ııcari 
zibniyetle çalışan kUruluşlar olduRunu 
gösterdi. Yen! yasa tasarısında döner ser· 
mayenin ,erekçesı olarak "öfretim üye
leri ve yardımcılannın meslekleri ile Ugi
II uygulama yapabilmeleriol, kendUerl ve 
öiırendlerlnl uygulama ıçınde yeliştlre
bUmelerlnl sıelamak" gösterUmektedlr. 

Bu amacın gerçekle�mesi birçok fa
kültede döner sermayeyi gerekllrme· 
mektedlr, en azından hiç bır fakültede 
bugüukU uytuiandJ#1 .. kUyle döner ler· 

'mayeyl gerekllrmemektadlr. Bugünkü 
uygulaııdJ#1 ,ekliyle döner ""rmayeye 
karıı çıkLııını birkaç örnekle .omullq
myiili. En bUyük döner .. rmayeyl 
olUşturdutu ve halkı dotrudan ılgılen· 
dlrdleı ıçın örneklerl Iıp fakül14leri dö
ner sennayesinden vereylm. Bir tıp Ca· 
kült .. 1nIn devlel larafmdan yaptırılan 
hastanesinde devlel bUlçeslnden saım 
alman yatakta yatan bır h_dan alman 
bedel, döner sennaye: ıçın ıeUr olu,tu· 
tur ve ötretim Uyeleri, ötreUm yardım· 
cılan arasında paylaştlır. Bır Iıp fakültesi 
hastanesine gelen huta, ötretim Uyea1 
A 'ya muayene olmak Isledieını söylme, 
iş saallerl lçbıde hastanadeki oduında 
devlet bUtçesinden satm almmı, aletlerte 
300 lira karşılılında (,Imdiye kadar tari· 
fe dLlI 400 liralık ıkı makbuz ele geçıril· 
dili halde bır muamele görmadl) A Iara
fmdan muayene edUlr, Bu muayeninin 
nlteUk Itibariyle Iş ... U dLlında özel 
muayenebanede yapılan muayeneden 
hJç bir farkı yoktur, fakat Ikincisi her
kesçe bilinen bır facla oldutu halde, bl· 
rincisl "topluma katkı", ya da 'bilimsel 
çalı,ma "dır. Tam günUn kabulU, fakat 
döner sermayenin de\'lml halinde, hasta
ne dışındaki tıcarı muameleler hastane
ye aktanlacaktır. Döner sermaye, bir bi
lim adamına egemen olması gereken zih
niyeti de tamamen deelşllrmlşllr. Bır 
Iıp fakUlte,1 ötreüm Uyea1 bır seferinde, 
hayU deriıi, bana şunlan lÖyladl: "Ne 
yazık kı Iıp fakUlteslndekl arkadaşları· 
mız döner &emtaye ıellrlni yeteri kadar 
dUşUnmUyor. örneeln bır hasta hutane· 
ye yalUlCl başlangıçta bır, ıkı röntgenl 
çekiUr, fakat daha sonra röntgenl çekil
mez ve döner sennayenln röntaen geliri 

durur. Halbuki bır _DID _ııod. 
ka1ma SÜmI ne kadar aza1tılıno, dö_ 
.enn.ye ıeUri o kadar artar." 

DotrulU, bır lıulanın lıulaııode uı· 
ma süresini döner Imn&ye ıellrlnln be-
lIrIeyebUeceglnl, Iıpla kaplıaıı.ı 1,1e_ 
cUlRIn bu kadar yıınok Yanola da .. ad. 
bUeceRlnl hiç diişünmeml,ıım. YID. bır 
Iıp fakültesi dekanı, ötreUm üylli v. öı· 
reUm yarduncılanna dalılılacak dö_ 
&ennaye geliri, toplam döner letmIye 
gelirinin bır yilıdesl olarak smırlaııdo.· 
sa, yualara göre yilıde 25 oraDlDda Uc· 
retslz hastalara tahlls elUll yataklarda 
ücretle hasta yatıracatmı alenen lÖyle· 
ııılıııı. örnekler daha da artırılabUlr. 

-tt Rot:uyoa Ibce amllC", c:rl� .u 
ROtuyoDIlD ortaya çıkanc .. ....... ııda
olabilir? 

* Bugün ü1kemlıde öjtreıım kadro .. 
aşırı şlımi, büyük ,ehir uııı .... ltelerl .. 
ötretlm üyesi buhınmadıtı lçID denlerlıı 
yapılamadıRı ta.,. UnI ..... talerl var. Bu 
durumda roluyon lerekU ve 14k çöıilm 
yoludur. Fakal roluyon tıaıı dönemli 
gerekU çözüm yolu oldutu halde, ..... n 
dönemde yelerU bır çözüm yolu detl� 
dır. Bır ünlvenıtenln, bu lInIvenı14n1n 
IOlIIniannı, çevrenin gerekalıılmJeılnl 
yakından hUen yerle,1k bır öııreUm kacı. 
rosu hulunmalıdır. Yiııe, hor ,eol Univ_
ıltenin arlıt lOlaoya .. ıonıkalnlm dUf· 
mayacatı beOrB bır olgunlqma _ 
bulunmalıdır. 'I'IIıklye lerçoRl buıııııı 
tersini gÖlleriyor. &zurum Univeniteol, 
kurulu,unun üzerlnd .. 20 yıldao fazla 
zaman ıeçmealne ratmen, IıeqIIn ÖRn
lım kadro.. bakımından ıayıtiorııatla
dır; halen kadroda bulunanlarm çotuo
!uRu da "lınacak ünlvmlte aramakta· 
dır. Bunda polUk Istltıuloülm, MHP' 
ce ülke çapında uJlUlanıııak _ 
"kurtanımı, lopmkı.r" ve yıldırma pol
Ukuının önemlı rol! var. yın', tat'" 
ünlvonıteıerl mevcul po_yaldon fay· 
dalanmak istemiyorlar. Yabana ülkeJer. 
de batarılı şekUde doktoruuıı ...... 1' 
çok ayıda eleman kondiline biç bır lbıJ. 
venltade yer bulamıyor. Bır adan daha 
gldenek, tat .. Unlvenl14lert k .. dl yeU,
tlrdill elemanım ç .. IW Sıyalli _ler
den leçlrdikteD sonıa, sadece llyaal dü
ttinceleri nadeıılylo uıdmp abyor. DI· 
yarbakır Unlvtnlte. pbl. TabU bır de 
can ıı:uvenlill sorunu ..... Rotal)'ODUD 1'
lerllk kıızanmuı, .. deco kanunda yuıb 
bır madde olarak ka1mam_ IçIıı - iii
veolleı sonınunun mutlaka �1Ii 
ıereklr. 

tl K.mnı ta..,. denetim ko ..... ada Be 

,etiriyor? 

* nkeler düzeyındekı bu taoanda d .. 
netlmle IlgIU hiç bır madde yok. Belki 
asistan ve öRrencllerln yönetime katıl
malannın, kanr sUreclnln demokratik
leşmeSı kadar deneUml de "Ilayaca,ı 
dUşUnUhnUt. Fakat böyle bile olsa, yöne- · 
time katılmanın etkln ,eldlde dUzenleD
med ııereklr. T._nmda muhakkak do" 
durulması ıereken bo,lukw nr. tlkeler 
dUıeylnde deeıı de, tamamen yazılmı, 
,ekliyle ya. ta_nu elimize leçlM k. 
dar. bu ya_oın etklnDII ve doluraealı 
sonuçlar hakkında kesin blrtay lÖyl. 
rnek zor. 
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