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TİP İzmır, Manisa ve Diyarbakır il kePgreleri yapıldI 

''TÜRKiYE KAPiTALiZMi 

iKi BASLI EJDERHANıN ÖNÜNDE" 
Türkiye !.şçi Petili'nin üye 

kampanya.na koşut olarak il 've 
ilçe konerelerinin yapLImaama da 
devam ediliyor. Geride bırakılan 
ha!t.alarda da İ:ımir i Manisa ve 
Diyarbalur il k,ongreleri tamam
laıxb. 

Türkiye İşçi Partisi ıZmir il 
konıreande bir açıh, konuşması. 
yapan Genel Başkan Behice Bo
ran öncelikle Türkiyetmo dış ili,,· 
kilerine ve Kıbm sorununa de
lindi. Boran Kıbm .orununun 
Birleşmiş Milletler ve Güvenlik 
Kon.seyme ,etirilmelinin dikkat
leri bir kez daha bu ıorun üzerin· 
de topladillill ve bu yıl Birleş
miş Milletler'de Türkiye aleymD
deki tutumun beti.rgin biçimde 
güçlendiliDi belirtti. Boran ko
nuşm.a.sını şöyle aürdürdü: 

"Kıbrıs ıonınu sadece KJbnl'lı 
Tiiıklede Rumlan ve Türkiye ile 
Yunanistan'ı ilgilendiren bir &0-
run detildir. Kıbns, çeşitli açı
lardan dÜDya kamuoyunu ve g� 
Diş bir yelpaze oluşturan devlet
leri ilgilendinnektedir. Bir, şu 
açıdan ilgi çekmektedir. Türki
ye, 1974'te giriştiRi harekatla 
-bu harekatın gerekçesi her ne 
olursa olsun- baRunaz, egemen 
bir devletin toprak bütünlüRünü 
askeri bir müdahale ile fiilen iblal 
etmiş, onun topraklannın bir bö
lümünü işgal etmiş duruma düş
mişti.i:r. Birleşmiş Milletleri oluş
turan devletlerin çoRunluRu, bir 
devletin ulu.l egemenliRini ve 
toprak bütünlütünü ihlal edici bu 
durumun düzeltilmesini ön koşul 
bilmekte, bu durum düzeltildik
ten sonra Kıbrıs'b Türklerle Rum
lann arasındaki sorunların ele alı
rup çözümlenmeani ön gönnek
tedir. Dünya devletlerinin ulusal 
egemenlik· ve toprak bütünlüRü 
konusundaki duyarb1ıi:ı, buna 
verdikleri önemdir, Türkiye a1ey
hindeki tutumun özü." 

!LER.tCIGOÇLER 
NıÇIN DUYARLI? 

"Bir başka açıdan da Kıbrıs 
dünya devletlerini. iJıilendinnek
tedir. K.ıbTll'ın konumunun bü
yük stratejik önemi vardır. Bat
mu uçak gemi. denilmektedir. 
Kıbm' i elinde tu tan askeri güç 
tüm DoRu Akdeniz'i ve Orta Do
lu'yu kontrolünde ve tehdidi al
tında tutar. Kıbru'ta NATO ve 
ABD üsleri, din)ıeme tesislerinin 
yer alınaaı bütün bölee ülkelerini 
ve dünya güç denge.ni yakından 
iJcilendirir. Türkiye iae NATO ve 
ABD yörüngesinde soruna çö
züm arama çabuındadır. Soru
nun ulualararuı düzeyde masaya 
getirilmelini önlemek için Türki
ye IÜrfkli "toplumlararası görü,
meler' 'le çözüm üzerinde ıa:rar et
mektedir. Ama ,erçekte iki Kıb-

• 

rub topluluk kendi başlano. gö
rüşmeler yapmamaktadırlar. Ar· 
kalannda Türkiye ve Yunaniıtan . üzerinde de ABD'oin, NATO' 
nun bukııı, "arabuluculuk" &iri
flimleri vardır. Bunun için de 3. 
Dünya Devletleri ve .sosyalist 
dünya Kıbrıs konusunda dikkatli 
ve duyarlıdırlar." 

ASıLDEDEF 

"Kıbrıs'ın bir gerginlik ve 
kaygı konusu deRi! de bir yumu
,ama ve barış ögesi olabilmeli 
için tüm askeri güç, donanım, üs 
ve teaialetden a nndınlmah ve 
Kıbrıs devletinin kendisi asker
aizleştirilmelidir; iç asayiş için 
kolluk kuvvetlerinden başka ai
lahb kuvvetleri bulunmamaMır. 
Yabancı ve yerli askeri güçten 
arındırılmış bu Kıbns devletinin 
baııınwzlıR'. egemenliRi. topru 
bütünlüR\i ve tara!sı:zlıIı ulualar
arası ,aranti altına alınmabdır. 
Kıbnab Türk topıuluRunu Türki
ye ile, Rum topluluRunu da Yu
nanistan ile bütünleştirme eRilim 
ve eirifimlerinden vazgeçilmeli, 
Kıbrıs devletinin varbRının koşu
lu olan ekonomik temelin bütün
lüA'ü uRlanmabdır. tki toplulu
Run öz!iÜn ve eşit şartlarda bir
arada kardeşçe yaşayabilmeleri 
için de gerek Kıbm devletinin 
yapın, gerekse her iki toplulu
Run yönetimi ve yaşamı demok
ratikleştirilmelidir. 

"Böyle bir ıtatüdeki Kıbrıs, 
hem adadaki iki topluluRun ve 
Türkiye ile Yunanistan'ın çıkar
lanna uygundur, hem de bölge 
ve dünya barışına ve !iÜvenliRine 
hizmet eder. Ne var ki, Türkiye, 
böy)ıe bir çözüm önermiş olmak
tan uzaktır." 

MANISA KONGRESI 

Türkiye İşçi Partisi Genel 
Baı;karu Behice Boran Mani ... 
kongre.nde de Partilli.'nin eko
nomik sorunlara ilişkin görütleri
ni açıklayarak, şunları söyledi: 

"Ekonomilli. emperyalizme 
baRımb ıeri bir ülke olan Türki
ye, bu enflaayon/durgunluk iliş
kili He na.sı.i başa çıkacak? Baş
bakan, 'durgunluk getirici bir iı
tikrar kabul etmiyoruz' diyor ve 
bir yandan iıtikrar tedbirleri alır
ken, bir yandan da ekonomiyi 
canlandırmaktan söz ediyor. Gü
zel söz ediyor, ama naaıl başan
lacak bu çifte i,? Hem istikrarı 
hem ekonomirun canlanmaaanı 
aaA:lam.a:nın yöntemleri ne? Ola
Daklan ne? Sorun burada dülüm
leniyor. Hele, yine Başbakanın 
.enleriyle, 'öz&ürlükçü demokra
tik' (yani kapitaliıt) ve toplum
sa1 adalete uyl\ln yöntemlerle bu 
itin ba,arıl.m.uı ön,örülüyor .. , 
sorun büıbütün çetreftUe,iyor, 
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demektir. Sayili Batbakanın bir
biri ile baldafmayan ögeleri bir
biri ardına ııralayara.k _orunların 
çözülemeyeeetinin bilincinde ol
maıı "erekir. 

''Plana ilişkin konuşmaSından 
anlaşılıyor ki Başbakan, Türkiye 
için bir 'ulusal atılım döoemine' 
girmeyi zorunlu bulmakta ve bu 
atılıma gerekli kaynaklar için· 
Türkiye'nin iç kaynaklarına, po
tanayeline dönmeyi öngönnek
tedir. Buna yönelinirae, 'nice cir
dilerin pekçoA;u ithal edilmeye
cek, burada yapılacaktır.' 'Bu, 
ulusal ruhu' harekete geçirmek 
hükümetin başta gelen görevi ola
caktır. Böyle diyor Başbakan 
ama, planda kamu eliyle aanayi 
işletmeleri kunua, belli malları 
ithal etme ve datıbna konulann
da hükümet tarafından yapılan 
detişiklikler, böyle 'uluısal rubu' 
seferber edici delil, özel senna
yeniD çıkartanna hizmet edici ni
teliktedir. Naaıl ki, yeni vergi. ta
aaruımda bükÜlnetçe şimdiden 
öngörülen deti,iklilder emekçi 
kitlelerin vqi yükünü hafifletme 
deRil, özel sektörün isteklerini 
karşılama yönünde ise." 

BUYÜK SERMAYENIN 
ıSTEKLERİ 

DOCRULnısUNDA 

"Ba,bakan &lzmdan söyle
nenlerle hükümet etiyle yapılan
lar ve yapılmak iıtenenler arasın
daki çelişkinin başka örnekleri 
de vardır. Anarşiyi önlemek ıe
rekçesiyle hazırlanan yasa tuan
anın getinneyi öngördüRü bü
küm1er, dillerden dÜ4ÜfÜbneyen 
'öz!iÜrlükçü demokratik hukuk 
devleti' anlayışı ile baRda.şacak 
ııibi deRiidir. Bu t,-aan yualla,ır
aa terörizmi önlemeye yetmeye
cek ama demokratik hak ve öz
gürlü�ri işlemez hale getirecek
tir. Bu yasa taıııııı. da halk kitle
lerinin demokratik özlem ve eli
limleri dolrultuaında delil, bü
yük sermayeılin bukıcı, zorba iı
Letderi dotrultuaındadar. 

"Olkemizde iıtikra.uızlılm, 
dUzeıuizliRin en göze çarpıcı be
lirtileri olarak şiddet olaylan, ıd
Iahlı .. ldınlar, hunhaı cinayetler 
,öriibnektedir. Oysa bunlar mut
laka önlenmeli ıerekli olaylar ol
makla beraber alll dert bunlar 
deQ:ildir. Şiddet olayları ve bun
lann tamandınb,ı toplumtal ra
hatllZlık1arm nedeni olm.a.ktan 
çok,ıonuçlandır." 

bd BAŞLı EJDERHA 

'"Türkiye kapitalizmi iki ba,b 
bir ejderha ile uRratmak v. ba,a 
çıkmak durumundadır: Entıu-

TUrkiye IKI Parılsı Diyarbak.. iıcınci 
IIÇtItImIı pazar ..,ıl yapdd. TIP 
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yon ve ekonomik duııunluk. 
Son yılda enflaıyonun, fiyat 
y\ikaeli,ı.dn1n b.ı.z:t % 70-80 ola
ri.k veriliyor. tıdna Dünya Sava
şı yıllarından beri Türkiye ıürekli 
fiyat yülc.aeliti içinde olmuş, bu 
yükael..i.tin çok hlZ1andıll dönem
ler yaşannuşbr, ama ıon bir ild 
IJlda bu yübeli, rekor düzeye 
ula,mı,tır. Bu düzeyde bir enf
lasyon bir yandan geni, kitlele
rin hızla yoklUUaşmaaı. emekçi 
kitlelerden aennayeci mruflara 
gelir aktarum ve onların elinde 
aennaye birikimi anlamına ,elir
ken, dileryandan, kapitaliıt eko
nominin fiyat yapısının alt üJt 
oıu,u, eknnomik iıti.krar.llzbk 
demektir. Ibmh bir enfluyon kı
pitabt ekonomiye, yani bu�u! 
yaziye yararlı' .. yıldıtı ve oldu
Ru halde çift rakamlı, hele 100' 
lere doRnı tınnanan enflaayon 
hızları. yine kArlara klr kabnak· 
la beraber, ekonomik Iıtikrar 
aç.ından tehlikeli ııöromektedir. 

''EkonomioJn cebelJetmek 
durumunda oldutu ikinc! bu 
ekonomık dUl'lunlllkmr. Batba. 
kan Ecevit &anayinin yandan 
"alı kapAlitede çah,tılını lÖy
Iemektedir. Kalkınma hızının 
1977'de � 4'e, 1978'de de �2,7' 
ye dU,tiltu Iıellrlll",ektedlr. Bu 

düşüklüRÜD gelecek yıl veya yıl_ 
larda da aüreceRi ve ıwnblaruı 
artacaRı beklenir. Yatınmtarm 
ve üretimin dü,mea HUen çok 
yü..Uek olan i,azlilin daha da art
maaı demektir. Belli bir i,asler 
ordUMl, kapitalizme, yani bwju
vDiye, 'yararb' oluna da, i,adi
lin böyleline büyü: boyutlara 
u1qrnaaı, onun bir tophınua.l ale
te dönü,me.dir. Geti,mi, ülIı:e
lerde i,adik % 4'ün üzerine ç.
tılında telqlanılır. Bizde % 10 
olduRu ıöyleniyor. Gerçekte bu 
on.run çok üıJtündedir. Tanm ke
simi dahil, i,aizlerin ... yuı 8 - 10 
milyon dolayında tahtin olun
maktadır. 

"Geliemi, kapitaliı" ülkeler 
yakın yıllara kadar ekonomile
rinde yatırımların hızland"ı, Le
_zliRin dÜ4tülü. ama (jyatlıann 
yükaeldiRi enflaıyoncu döoem
lerde, ekonomik duqunluRun 
ba"öıterdiRi, i,.zliRin artt.,ı 
ama enflaayonun geriledill dö
nem)ıerin birbirini isteme.ni ya_ 
eamıttır. Son yılla.rda .. hem 
entluyon, hem durrunluk bir 
arada y .. anmaktadır ve çarea 
bulunamamaktadır. Burjuva ikti
.tçılarının bildilderi ve uYfUIa
y.,eldllderi yöntemıer art.ık ıo
nuç vermemektedir." 



KUYUNUN OiBiNOEN 

GÖRONEN 
ZEKi KI LıÇ 

12 Mart Muht5f'aSS'ndan sonra giderek artan faşist uygulamalar, 
işçi ve emekçi kitleleri, demokratik güçleri öfkeye, kızgınlığa itmiş; onları bu 
koşulla"" olmayacağı bir ortamı gerçekleştirecek ljjkümet özlemi ile 
donatmıştı. Faşist tırmanışa paralel olarak, yapısı, niteliği ve geliş biçimi ne 
olursa olsun, CHP hükümeti" özlemi, yükselen bir şekilde aktif kitlesel talep ol
maya dönüşriştü. Başka bir deyişle, nasıl ve hangi biçimle olursa olsun CHP 
hükümet olmalıydı. Gerisi kolıydı ve daha sonra düşünülmeliydi. Burjuvazi
nin, onun kitle haberleşme araçlarının ve bilerek ya da bilmeyerek burjuvazi
nin sınıf hesapları ile çıkışa" veya uzlaşan sol, ilerici, demokrat kişi ve kuru
luşların oluşumunu birlikte sağladıkları bu ideolojik bulanıkhk, CHP'yi kitle
lerin faşizme karşı kabaran öfkesinin, kızgınlığının ve protestosunun politik 
odağı haline getirdi. 

Egemen sınıflar, temel sınıf çıkarları açısından, hem CHP'nin kitlelerin 
ekonomik-demokratik talepleri uğrundaki rrijcadelesinin "umudu", politik 
odağı olmasınıj hem de, "umudu" oJduğu kadarıyla da işlev görmemesi için 
planlı bir uygulamayı sistemli olarak sürdürdü, sii"dürmeye de devam ediyor. 
Yeni yönelişlerin, tehlikelerin dikIQtlerden kaç .. ılmaSl; bunların öoonii ala
cak tedbirlerin düşünüiip gerçekleştirilmemesi için, burjuvazi elden gelen her 
�bayı gösteriyor. 

Buna karşılık, OtP'nin karşılaşılan sorunlar karşısındaki tutumu değer
lendinlirken, onun getirdiği önerHer ele alınırken; bugün de, tıpkı dün gibi ay

nı temel hatalara düşüliyor. Sorunlar saptanırken,çözüm yolları aranırken, sı
nıfların varlığı ve karşılıklı rrucadeleleri gözardı ediliyor. Getirilen öneri ve 
önlemlerin temelinde kısa ya da uzun vadede hangi sınıfın hesap ve politikası
nın belirleyici olduğu dikkatlerden kaçl'Ilıyor. Burjuvazi, bu temel yanılgıları 
lc:otarm3ya� çalışırken dün olduğu gibi bugün de,aynı araç ve aynı mantıkla 
hareket eden bir kısım ilerici, sol ve demokrat kişi ve kuruluşu kullandığı gibi, 
doğrudan kendisine bağlı unsurları da bu amacı gerçekleştirmek için yönIen
diriyor. Sonuçta, CHP ile iyi niyetli ilericiler, demokratlar ve sosyalizm adına 
hareket ettiklerini ileri sürenler, bir kuyunun içerisine sokuluyor; onlara gök
yüzüron sadece kuyunun ağzı ile orantılı küçük bir böıürri.i gösteriliyor. Planlı 
bir uygulamayı tamamlayan parçalann oluşturduğu bütüniik içinde sorunlar 
ve çözümler ele alınmak yerine, sözkonusu parçaları birbirini dışlıyormuşça
sına, biri diğerine karşıymışcaSlna, değerlendirilmeye tabi tutuluyor. 

CHP'nin son anti-demokratik yasal düzenleme önerileriyle CHP Millet 
Meclisi grubunda beliren gelişmeleri ve bu gelişmeler karşısında takınılan ta
v .. lardaki yamlgıları, yukarıdaki kısa değerlendirmenin IŞığ i altında yeniden 
gözden geçirmek gereklidir. 

Faşist örgüt�rce kat�dilen ilerici, demokrat, sosyalist her kişinin ardın
dan Başbakan Ecevit,katliamın_amacının;Jcitleleri yıldl'"mak, onları demokra
tik haklarını kullanmaktın alakoymak olduğunu açıklıyor. Yapılanlar karşı
sın'da yılgınlığa dü�lmemesi gerektiğini belirten hUkUmet başkanı hemen sonra 
da kitlelerin, demokratların binbir zorluk içinde, şehit vererek kazandığı mü
cadele araçlarını ellerinden alacak anti demokratik yasa önerileriyle onları pa
sifliğe ve sonuçta yılgınlığa dü�recek girişimlerde bulunuyor. Bu girişime ge
rekçe olarak da, faşist latliamma�larınııisürekli olarak tırmand .. dığı terör 
ile, bu teröre gerekçe yaptırılan "sol" zibidilerin sözde eylemleri gösteriliyor. 

CHP'nin hükümet olarak hazırlayıp kamuoyuna açıkladığı bu anti de
mokratik yasal düzenleme ilerici, demokrat kesimlere şöyle bir ikilemle sunu
luyor: Ya CHP'n'" öngördüğü tedbirlere karşı çık.ıcıksmız, o zaman da NJkU
met düşecek; ya ., karşı çıkmayacaksınız, hükUmet yerinde kalacak. Böyle
ce, oluşturuhrak isteni�n anti-demokratik silahın işçi ve emekçi sınıflara 
yönelik olduğu v.sözkonusu tedbirler üzerindeki temel belirleyici iradenin de 
burjuyui olduğu ,.çelinin Uzeri kalın bir perde ile örtiilmeye çalışılıyor. 

Oysa hem, CHP'nin hazırlayıp açıkladığı tasarının karşısına çıkılabilir, 
özellikle uzun vadede kitlelerin başı üzerinde bir demokles kılıcı gibi saUana
cak bu "önlemler" geri aldırılabilir; bunun gerçekleşmesi için örneğin kitle
ler örgütlü bir şekilde sokaklara çıkabilir, işleri durdurabilir; hem de, CHP, tij
kümette kalabilir. Başka bir deyişle, demOkratik güçlerin etkin, yaygın ve 
örgütii gücü ve eylemi ile. demokratik niteliği olan, hele bu niteliini öne Çı
kartarak iktidar olan bir hükümeti birbirinin karşısına koyan, biri olduğunda 
diğerinin olmaması gerektiğine ahkam kesen anlayış, en hafif deyimiyle bur
juvazinin kısa ve uzun vadeli temel sınıf çıkarlarının her adımdal..ıve uygula
mada belirliyiciliğini bilerek ya da bilmeyerek isteyen, savunan anlayışt ... 
Aslında getirilmek istenilen anti·demokratik yasal düzenlemelerin, ülkü Ocak
larının, MHP'nin ve bağlı örgütlerinin faşist katliam ve uygulamalarının öoüro 
almak gibi bir işlevi de yoktur. Bununla gelecek olan, işveren temsilcisi Halit 
Narin'in "Parlamento biran önce meslek kuruluşlarının ROlitika ile uğraşma
Iarını engelleyecek yasaları çıkartsın" yolundaki talebinin gerçekleştirilmesi· 

.. ..dir. Yani tercih, burjuvazinin temel.,sınıf mevzilerine, işçi ve emekçi slnrf1ar 
açısından tehlikelerle dolu yeni mevziler katmaktıf. 

Burjuvazinin temel sınıf çıkarları açısından böylesine önemli bir tedbiri. 
bütün fütursuzluğu ile ortaya seren DiP, bu tutumuyla kendi içinde de bir 
tartışmanın başlamasına yol açtı. CHP 'nin Millet Meclisi grubunda başlatıbn 
tartışma ve Istanbul tekelci sermayesi ile içi i dışlılığı açıkça bilinen Tur.ın 
Guneş'ın Genel Yonetım Kurulundan ıstifası ıle surdurulen değerlpırmeler 
yaratılmak istenilen butamkfığı daha da fazlalaştırıyor. 

CHP Millet Meclisi Grubunun 4. Beş YıLLık Plan tasarısının görüşülmesi
ne karşı çıkan tutumu ile, anti demokratik yasa tasarısına karşı beliren muha
lefete ve bu çerçevedeki tartışmalara CHP hükümetinin düşeceğini i�ri süre
rek karşı çıkmak, demokratlık, ilericilik, adına talihsizliktir. CHP 'nin yukan
da kısaca belirtmeyıı çalıştığımız uygulamalarına ve tasarılarına ,ve bunlara 
hakim olan mantığa karşı çıkanların gÜn �n artması, özellikle ilerici çevrele
rin desteğini önemseyen bazı milletvekilleri tarafından dile getirilmeye başla� 
ması, caydırıcı olabilir ve olmalıdır da. DiP'yi bu anti demokratik ve tehlikeli 
tasarıwmdan vazgeçirmek; onu caydırmak için tepki göstermekten, yaYı'" ve 
etkin örgütlü kitlesel eylemlere kadar her çareye başvurmak, demokratik bir 
görev olduğu kadar, bir zorunluluktur. Bu yapılmadığı takdirde, Turhan Fey
zioğlu'nun istifaSl ne kadar raslantı ise , istifası o kadar rastlantı olan TUm1 
Güneş'e, olası yeni hükümet biçimleri konusundaki büyük burjuvuinin hesap 
ve hedeflerine ulaşmayı sağlayacak yeni adımlar atma olalliğı verilir. TUm1 
Güneş'in çıkışı, cljtp içinde beliren haklı hoşnutsuzluğun Uzerine orunm, bu 
hoşnutsuzluğu, buna neden olan özden farklı yerlere götürebilir. 

DiP bugün tarihi bir swıayla karşı karşıya gelmiştir. CHP kuşatılmış, 
bütürilyle esir alınabilir duruma getirilmiştir. Burjuvazi, kuyunun başııda 
CHP'yi sorunları kendisine gösterdiği kadarı ile görmeye; ç�artarıyla ÇakIŞ
tığı kadar "çözüm" olanakları aramaya mecbur duruma getirmiştir. Bu ku
şatmadan çıkış," çaresi, ya bUtUroyle teslim olmak, teslim bayrağını çek
mek; ya da bir yarma yaparak kuşatmayı kaldırmaktır. Brinci yol burjuvni
nin sınıf çıkarlarıyla çakışan bir tercihtir. Ikincisi, işçi ve emekçilerin, 
demokr.ıtların ülkemizin demokratikleşmesi yoiundaki VUleçilmez Ulebi, 
"özgürlUkçü demokrasinin" korunabilmesinin koşulu, dolayısıyla işçi sınıf ... 
nın, sınıf politikasına ilişkin tercihidir. 

CHP'yi bugün gelinen dönemeçte, sosyal demoknsinin ikircikli, faşiı
min gelişine yardımcı olan zaaflarmın yol açtığı tarihi yanılgıya dü;;rtmemek 
başta işçi sınıfımızın bilimsel sosyalist hareketi olmak Utere, tüm ileric::ilerin, 
sosyalistlerin, yurtseverlerin ye demokntların görevidir. Bu görev ertelenme
melidir. 8u görevin yerine getirilmesinin maliyeti, <liP'nin hükümetten dUş
mesi deAlldir. Tam tersine, bu görevin yerine getirilmesi, burjuvninin oWı Nj. 
küme! deAiıikliği hegplar"" �rSYiIZ edebilir. 
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EMPERYALIST 
MERKEZLERIN 
ROTASI N DA �::::ed�":� .���mb:=� mm harıflediline ilişkin açıkla

mLula kamuoyunu yatlfbrma

Ekonomik &Orunlar uzun süre
dir ülkenin JÜndemmden çıkma_ 
dı. Hükümetle Milliyetçi Cephe 

partileri araamdak.i çatışma alev
lendikçe zaman zaman ıeri plana 
itUdi. ama öa.emlnden hiçbirtey 

TIP 
SAKARYA VE TRABZON 

iL ÖRGOTLERI KURULDl 
Tirlri1' 'KI _'nin ör

/lIIt/einl :yurt da..:yırı40 ,..,1· 
ma W y,ni 6rrütler kunno ço
IqnuıJtır. ıilrıUirüIiiyor. Geçen 
ıto"" içinde Saıuu,... u. Trob
.on il ö",li*ri bruldu. DoJıa 
öm:ıe tundmu, b"lu�n EID· 
RI ile Kqnyo il ö"iitleriyle 
b: fOru, KD.", tIY' içinde 4 
yeni " 6.ptü oluşturumu, 
bullmuyor. TIP Genel Me,.."'
zindan bildirildiliM ,6re ha
zrıiıJı çatıımalorı tamamlanan 
yeni 11 ve ilçe örgütlerinin ku
ru'Uflor, cm önümüzdeki gün
lerde ,erçekleflirikcek. 

Trabzon il örgütünün kuru
!uıu dolo)'wylo 11 BOfkonı 
1,I14n Gürtdiiz yap"", açıkla
madLJ "Günden güne alırlaşan 
yaşom "oşullarıno Ile orwn fa
şili eldIT' ue teröre ko"ı i,çi 
Ile enulrçi ,",llr,mız örgütii 
mücadelenin koşuUoranl TrtJb
zon'deı da yaratmış bulunu
yor"dsdi. 

tHe )'Ondan Parti örgütleri
ne )'Ö1W1t;le" ıoldırılor, yeni 
örııütlenmet.r ve 2. Büyük 
Korwre • htJıırhkIGrıylo ilgili 
olara" bır açı.\lamo yapan 
TIp B",hnlı/ı Ku",'" il)/eıi 
ue Merliez o,.,uı Büro_ Sek
r�teri Can Açılıgen özetle 
funlan IÖyledi: 

''Portim;ze yöneltilen 101-
dırılonn yeni örıwkleri, içinde 
buhmdulumuz Ktwm 'ay. 
içinde de görülmüştür. KaylU!
ri il örgülümüzün lokalin;n 
dördUncü defa faıilt I<JldIT· 
Ilanlar wrafından 14hrip edil
me.i, Malatya II Başkanımızm 
ve Tekirdallı yönetici3i arka
da,lorımızın ölilmle tehdit 
edilmeleri bunlar aratındadU". 
Son olaralı do Trabzon II YÖ· 
netim Kurulu üye.i bir arka
doşımızın eui poU, tarafından 
haıilmış, Parti Programı ue 
Tiizillii ile çe,itli Parti yayın· 
wrUUJ el honulmu,tur. 

"Ne uar ki bu IoldITılar işçi 
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.. nıfun .... ue emekçi kitlele
rin emp.,-yo_me ııe (lIfume 
ktll'f' nNiood.ı..uı; durduro
n14maAı:to. «Myol,,' IIG,..ketin 
ue örptı.nmenin gelişme.i 
önıcnemenuktedu-. Adıya
ınan. Btı.cüı, EIaz", Konya' 
don ıonro Partimizin Sakorya 
ve Trabzon il ç;rgütlerinin de 
geçtiğımiz hafta içinde kulUl
muş o lma •• bunun açık koni
ııdır. Işçi mıılımuın ve emek
çi kitlelerin en biliRç'� miico
deleci ve kororlı önderleri Par
timiz .,(Ionna her geçen giin 
ortan bir hızla katılıyorfor ve 
görev alıyorlar. 

"Partimiz 2. Büyiilt Kong
resine artan gücii ve etkinli
ğiyle ha.ıırfonmaklodır. Yerel 
kongrelerin büyük bir böfimü 
yapılmış bulwıuyor. 216 ye· 
rel kongre ba,arıyla tamam· 
Iandı ue yeni lrur1jIGn örgütle
rin de kongrelerini yapmalo
rıyla bu ..,yı 250'y; bulacak. 
2. Büyük Kongre 'ye Merkez 
YÖMtim Ku""lunca 'URUIa
cak 'Teklif Maddeleri' ile ;lgi
ii olarak KulUl'ca hazırlanan 
'Karar TlUIOnıl Tcıılalı' metni, 
yerel örııütlerin görüşlen·n;n 
alınmaat için ö,.,iJtlere ,önde
rilmiş bulunuyor. Iletilen me
tin. çol"ma ekiplerinden boş
bmok üzere ilçe ve ii yönetim 
kurulumnda göriişüliip tartIlII
lacak. Yerel örgütlerden gelen 
öneriler delerlendiriluek Ka
rar Taaanl.arı'no son şekilMe,.. 
kez Yönetim Kurulu 'nca veri· 
lecek. 

"Işçi ,ınıfınıızın bilimıel 
ta.yali.ı politik örgüıü okın 
Partimiz, yurt düzeyinde ya
yılon ue etkinlili artan örgüt
'ennw,i ue çalışmaları ile em· 
peryalizme ue faşizmt karşı 
balımtlzlık. demolırMi, '01-
yoUzm miicodelı!&inin başarı 
ya ulaştırılmaanın giluenceı;;' 
dir ve üzerine dUşen ,öreule· 
rin bilincindedir ... 

ya çall,maSl da ekonomik ıorun
ların yakm gelecekte çözümünü 
vaad eden kesin güvenceler hiç
bir zaman elde edilmedi. Hükü
met sadece belli olasılıkları ÖDe 
sürerek dikkatleri bu ıorunlar' 
dan uzaklaştırmaya çalı,b. 

DÖRDüNCü PLAN 
MECLISTE 

Emperyalist finanı kuruıu,la
rının Türkiye'ye mali ve ekono
mik yudunda bulunma konu
.unda ileri lÜrdüRü çekinceler, 
,eçtiRirniz hafta içinde Plan tar
tışmaları dolayı.sıyla yeniden 
gündeme geldi. Plan tartışmaları, 
Türkiye'nin ekonomik sorunları
na sadece kısa vadeli delil, aynı 
zamanda uzun vadeli çözümler 
bulunması zorunlulutunu bir ke
re daha belleklerde canlandırınış· 
tır. Türkiye'nin, en başta döviz 
darboRazı biçiminde başgösteren 
ekonomik bunalımın temelinde, 
emperyalist merllez1erin istemle
ri ve tekelci büyük sermayenin 
çıkarları dotrultusunda oluşan 
sanayi yapısının yatt!#ı, burjuva 
gözlemcileri tarafından da kabul 
edilmeye baŞlanmıŞtı. Bu, dÖr· 
düncü plan metninde de dile ge
tiriHyordu. Milliyet başyazarı 
Abdi ıpekçi, Ptan'daki bu yak1a
şımdan hareketle Türkiye ekono
misindeki bunalımın bu temel 
özeııilini şöyle dile getirdi: 

"Önceleri tüketim maııarı ya
pımıyla başlayan sanayileşme, 
gelişip ilerledikçe, sanayinin iç 
yapısına daha saA'hklı bir düzen 
kazandırma gereksinimi bütün 
açıkLıA:ıyla ortaya çıkmış bulun· 
maktadır." 

Bilimsel sosyalistlerin, dışa 
batımh geri sanayi yapısının ül
kenin ekonomik durumu üzerin
deki etkileri konusunda yıllardır 
bıkıp usanmadan dile getirdili 
gerçekler, şimdi tekelci büyük 
burjuvazinin sorunları gelip da
yatınca onun gözlükleriyle ka
muoyuna yansıtılıyordu. 

BEKLENEN YARDIM 
PROGRAMI 

Türkiye'nin döviz darboA'azl· 
na ilişkin sorunları da, artık sa
dece kısa vadeli ithalat gereksin
melerinin karşılanması için de
lil, sanayie yapısal bir deAişik· 
lik kazandırılması için gündeme 
gelmişti. Sorun böyle ele alının
ca birkaç uluslararası bankanm, 
birkaç emperyalist devletin bir 

derada sunacakları birkaç milyon 
dolarlık yardımlarla çözülebile
cek durumda deliIdi. Sorunun 
boyutları uzun vadeli ve çok da
ha geniş kapsamlı, emperyalist 
devletlerin ve (inans kurulu,ları· 
nın koordineli çabalarının tonu
cu olan bir yardım programını 
gerekli kılıyordu. 

Miniyet'in ba,yazarı bu soru· 
nu da şöyle formüle ediyordu: 

" ... Plan'da yer alan yeni öz· 
lemlere ulaşılması, Türkiye'de 
hangi etkin ekonomik, mali ve 
idari reformlara ba,vurulursa 
başvurulsun, yine de, dış dünya
dan satlanacak katkılara önemli 
ölçüde bal lı kalacaktır. Plan, 
dı, yardım, kredi ve çeşitli özel 
sermaye akımlarıyla birlikte ge
lecek beli yll için en azından 16 
milyar dolarlık ek bir dış kalkıyı 
zorunlu görmektedir." 

, 

TIP Kayseri örgülü (OSD bJ::ııdaıı ) 
faşistlerin yeni bir saldırıslOa 

hedef oldu 
TUrklye Işçi Pani� Kayoeri i i  örı1ltü 14-15 Ka�m wlhle· 

rinde bır kez doha saldırıya ujiradı. 
14 Ka�m gOnO Istasyon Caddesi üzerlndekl Venedik kırut· 

hanesinde toplanan faşistler, doha sonra, hemen karşıdaki 
ÜGD binası .. gittller. Orado bir süre kaldıktan sonra �hir 
merkezine dajiıldılar. Bu arado faşistlerin Pol-8ir Uye� bir po. 
IIsle de konuştukları görilldU. Bundon so .... TIp il bina�na sa� 
dın" faşistler, binanın tOm camlarmı kırdılar. 

Ertesi gUn de SUmer Lisesi'nin faşist öğrencileri, yine Ve
nedlk Kıruthaneslnde toplandılar. Oba başlarıyla birlik" Kay· 
serı Lisesinı" ve Endüstri Meslek Lisesi"i" Herici öğrenci5erine 
saldırmaya başladılar. BlIdln bunların ardındon saat IS.30'do 
TIp ii örgütü binası yine faşistlerin hedefi oklu. 

Aynı �n sut 17.00 sıralarında f.ışistler tekrar binaya sal
dırı girişiminde bulundular. Emniyet'e yapılan uyarılar sonu
cundo 6 faşist yakalandı. Karakoldo ifadeleri alınan Saffet Öz· 
demır, Dervış Karaveli, Kenan Arslan ve Ahmet Dayangeç 
adındaki faşistler ertesi gOn Savcılık tar.ıfından serbest bırakıl
dı. 

TIp örgütterine ve üyelerine karŞı yönelen saldırılar, bilim
sel sosyalist hareketin her turtu sömürüye, emperyalizme ve fa· 
şlzme karşı mücadelesini durdurımayacak, hatta yavaşlatama· 
yacaklar bile. Tam tersine bu saldırılar bilimsel sosyalistlerin sı
nıf dUşmanlarına, faşist çetelere karŞı mücadele kararlılığını, 
dövOşkenlijiini doha da bilemek"dir. Faşist çe .. lerin bu zavallı 
saldırılarının hesabının sorulacağı günler uzak değildir. 

BAŞBAKAN IMF'YI 
ŞIKAYET EDIYOR 

Türkiye'nin önüne konan ka
pitalist gelişme programının ger· 
çekle,tirilmeai için emperyalist 
merkezlerin de'leA'inin taşıdıRı 
önem, Başbakan'ın Dördüncü 
Plan'ı Millet Meclisi'ne sunarken 
yaptıRı konuşmada da "acıktı" 
bir biçimde kendisini gösterdL 
Başbakan'ın bu konuşması baş· 
ta IMF olmak üzere emperyalist 
mali kuruluşlara yönelik sene· 
nişlerle doluydu. Başbakan, IMF 
nin bazı ekonomik önerilerle 
Türkiye'nin karşısına çıkarken, 
ülkenin ve dünyanın gcrçekJerini 
dikkate almamasından şikayet 
ediyordu. Başbakan'ın şu söz· 
leri ilginçti: 

"IMF çaRın bir gerçeRidir. 
Ancak çalın gerçekJerine bu tu· 
tumuyla ters diışen bir gerçek· 
tir." 

Ecevit'in IMF'den yakın mala
rının özet olarak anlamı şuydu: 
IMF 'nin Türkiye'ye ekonomik 
yardımda bulunmak için öne $Ür
düA'ü koşuııar, eler olduRu gibi 
uygulanırsa, ancak açıkça bir 
baskı rejimine dolru gidilmesini, 
giderek düpedüz faşist bir yöne
timin oluşturulmasını zorunlu 
kılacak koşullardı. Aynı şekilde 
IMF'nin önerileri, Türkiye'nin 
sosyalilt. ülkelerle gerçekleştirdi
ii ekonomi ve ticaret anlaşmala· 
rına da ters düşüyordu. Bu ise 
Ecevit'in deyimiyle "ç�ın ger· 
çeklerine ters düşen" bir tu
tumdu. 

NATO·DAN BEKLENEN 
TEM IZ KA(;I DI 

Ecevit hükümeti, emperyalist 
finans kuruluşlarının Türkiye'ye 
yardımında ortaya çıkan tık anık
Iıkları, NA TO merkezlerinin des· 
teRiyle açma yolunu seçmişti. 
Bunun için de NATO merkezle
rine ukeri ve dyasal düzeyde ye
ni ödün teklinerinde bulundu. 
NATO Genel Sekreterinin geçti
Rimiz hafta Ankara'ya yaptıRı 

gezi, NATO 'nun Türkiye'ye eko
nomik yardım için yeşil ışıRının 
yakılmasını saa-Iamayı amaçlı
yordu. Bu guiyi, geçtiRimiz ha(
ta da AET Genel Sekreteri Emil 
Noel'in ziyareti izledi. 

Türkiye'nin AET'den bekle
diRi, sadece topluluk olarak sat
lanabilecek yardımların gerçek
leşmesi deRiidi. Topluluk olarak 
saRIanabilecek katkıların boyut
ları yetersiz kalmaya mahkum
du. Dolayısıyla AET üyesi ülb
lerm tek tek yardımlarına gerek
sinim vardı. 

EMIL NOEL TüRKiYE'DE 

AET Genel Sekreteri'nin Tür
kiye'de yaptıRı· görüşmelerde, 
Türkiye'nin topluluktan bekledi· 
A'i 8 milyar dolarlık kredi başlı· 
ca konuyu oluşturdu. Dışişleri 
yetkililerinin, bu kredi isteA'inin 
gerekçelerini AET yönetimine 
yeterince inandırıcı biçimde ak· 
wamadıklarından şikayet edili· 
yordu. AET, söz konusu kredi 
istemiyle Türkiye'nin beş yıllık 
baA:ışıklık talebinin birbirinden 
ayrılması görüşündeydi. Bu, "ta· 
ze para sorununun çözümünün 
bir koşulu" olarak ortaya atılı
yordu. öte yandan AET üyesi 
g'ların OECD'de Türkiye'yle 
ilgili olarak konsorsiyumdaki 
paylarını artırmaları ve konsorsi· 
yumun harekete geçmesi için re
rekenleri yapmaları da, AET-Tür· 
kiye görüşmelerinin başlıca ko
nularındıın biriydi. 

Bu gelişmeler, Ecevit Hükij· 
metinin, tekelci büyiık sermaye
nin izinden ayrılmamaya özen 
gösterdikçe, emperyaJist merkez
lerin rotasına hergün dllha sıkı 
bir biçimde yerleşti�ini göıteri
yordu. Bu, toplumun gelişmesi
nin nesnel yasalarının vazgeçil
mez bir sonucudur. Işçi Sııııfı, 
tüm emekçiler ve demokratik 
güçler, ekonomik sorunların çö
zümü bahanesiyle Türkiye'nin 
emperyalist merkezlere baltımlı
Ilimı artırıcı girişimleri cevapıız 
bırakmayacaklar. 
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Turan GÜlVf Kenan BulUto,1u 

CHP GRUBU 
SAHLANDI ! . .  

• 

CHP'nin seyir defterine geçti
Rimiz balta şöyle not d�ürüldü: 

- Diriliş! 
- Sahlanış!. . .  

Daha çok MC muhalefet ko· 
ridarlarını ve basııu heyecanlan
duan oıay, CHP Grubunun, 4. 
Beş Yıllık Plana ve İçişleri Ba· 
kanı İrfan özaydınlı tarafından 
açıklanan "anarşiye karşı" yasa· 
larda yapdlDlSl d�ünülen deRi· 
şiklik1erle ilgili hazırlıklara karşı 
duyulan tepkiydi. 

Grup toplantısında konuşan 
CHP Istanbul Milletvekili Haluk 
Olman "CHP grubu bir aüredir 
olup bittilerk yönetilme'lı ilten;· 
yor" diyordu. 

Kars Milletvekili Hasan Yıldı
nın da yasalarda yapılmaSl düşü
nülen detişikliklerle ilgili olarak 
şöyle konuşuyordu: 

" .  Temel hak tJıe özgiirlüklerk 
ilgili okırak çok önemli tGlCrılar· 
la kar,ı kar,ıyaylZ. Bu taıanlar 
grubumuzda enine boyuna görii
fiilmelidir ... .. . 

Bursa senatörü Şekip Kara· 
mullaotlu ile tımir Milletvekili 
Süleyman Genç de benzer eleşti
rilerde bulunuyorlardı. 

GeçtiRimiz Salı CHP ortak 
grubunda yapılan bu eleştiriler
den bir gün önce de, olaeanüstü 
toplanan CHP millet meclisi gru· 
bunda 4. Beş Yıllık Kalkınma 
Planı aynı yaklaşımla sert yakın
malara konu oluyordu. 

Bu arada, aralarında genellikle 
CHP'lilerin de bulundueu Çoeu 
kişinin tebessüme aldıeı Kocaeli 
Milletvekili Turan Güneş CHP 
Genel Yönetim Kurulu üyelitin
den Istifa ediyor. CHP içinde 
dikkate deRer bir "çıban baŞı" 
olacaeının sinyallerini Yenneee 
çabalıyordu. 

CHP grubunda bir şeyler olu
yordu. Ama bu gerçekten bir 
"diriliş" ya da "şahlanış" mıy
dı? . 

İlk bakışta CHP grubundan 
yükselen sesleri ''haklı'' ve 
"olumlu" bir kıpırtının işaretleri 
olarak yorumlamak mümkündü. 
Hatta, CHP Millet Meclisi grubu
nun Pazartesi günkü toplanb5ln
da, 4. Beş Yıllık Plan meblinln 
gruba zamanında getirilmediein· 
den yakınan Turan Güneş'in şu 

sözlerinin de haklı yanlannın 01· 
duA:u söylenebilirm: 

.t, Politikacı işlevini yitiriyor. 
Kimin ne zoman karşımıza TU! ge
tireeeli belli delil. Eler biz bu 
işlerden .orumlu delilıek seçim 
bölgemilden niye buraya geliyo
na? .. .. 

CHP çevrelerine göre, Turan 
OÜ .. " politikada yitirdiii itiba· 
rını parti içi muhalefetin liderli
�ine oynayarak kurtarmaya çalı
şıyordu_ 

Ne olmuştu? 
Güneş, Gölcük belediye eski 

başkanı bir arkadaşının bir yere 
atanmasmı istemiş, İşletmeler 
Bakanı Kenan Bulutotlu da 
buna karŞı ÇıkmıŞtı. Turan Gü
neş � "vay sen misin benim ar
kadaşunı atamayan" demişti! ... 

Bunun için de Buıuto�lu hak
kında CHP Grubuna bir gensoru 
önergesi vermişti ... 

Bütün bunI!-r CHP'de görülen 
kıpırbların çok yalın-kat yorum
lanmasından başka şey olmasa 
gerektir. 

Burjuva basınııun üzerınde ıs
rarla durduRu Güneş·Bulutatlu 
anlaşmazheınm ciddiyetle uzak
tan yakından ilgisi yoktu oysa. 
Söz konusu iki zat da, büyük ser· 
mayenin özellikle İstanbul dam· 
gah kanadıyla yakın ilgi, ilişki ve 
baRlantılar içindeydiler. Aynı iş 
ve sermaye çevrelerinin adamları 
kalkıyor1ardl bir "atama" soru· 
nu yüzünden birbirlerine giriyor· 
.!ardı!.  .. Bızen böyle şeyler olabi
lirdi ama böylesine bir kavganın, 
neredeyse hükümetin geleceeini 
ilgilendirecek frekansa ulaşabil
mesi mWlkün mÜYdü? .. 

Aslına bakılırsa, ne CHP gru· 
bunun fazla ciddiye aImadıRı ka
dar önemsiz, ne de, kendisinin 
ciddiye aldı eı kadar önemli 01· 
mayan Turan Güneş ' in CHP Için· 
de gürültü koparmak için seçtiRI 
zaman ilginç ve önemli olsa ge
rektir. 

Politikaya ve partisine salt bir 
atama ktrgınlıeı ile kÜ5ecek ka
dar mantık kalıptarı herhalde 
aşınmamış bir eski burjuva poli· 
tikaeıslOın, Celal Bayar lar, De
mirel, Türkeş ve Feyzioelu'lar 
kadar bulanık sular da avlanma
ea hakkı yok mudur? .. 

Ekonomik çıkmannı en serse· 

nı politik manevra ve tertiplerle 
gizlemete ve rinanse ettiRi ted· 
hiş ve terör ortamıyla faşizme 
açmaRa debelenen işbirlikçi bü· 
yük burjuvazinin 'Benim deRn 
mi, hem severbn hem yoluru. 
rum" dediRi CHP'de 'diriliş ve 
şahlanış" gösterileri de böyle 
sahneteniyoedu. 

Ş imdi sormak gerekiyordu 
"şahlanan ' CHP grubuna: 

'OırllaRına kaılar suç bata· 
emda debelenen MHP ve yan ör
gütlerinin finans kaynakları, suç 
defterleri, cinayet tutanakların
dan kaçını bulmak için çaba gös
terdlnlz, uRmşbnız, dosyaladı
nız? 

*BakanJarınız, yöneticileriniz 
MHP il, ilçe örgütlerine giderek 
dostluk mesajı blrakırken kaçı
mz bunu gruba getirdiniz? 

• Kaçınız, o, gerektili şekilde 
tarbşılamayacaeından endişelen· 
dieiniz 4. Beş Yıllık Planın hazır
lık aşamasında teknik ve politik 
içerielyle ilgilendiniz? 

Ve MHP organı Hergün' de bir 
manşet: 

". CHP çatırdıyor! ... " 

CHP parlamenterlerinin iş ta
kibiyle pek sayı-suyu olmayan 
Kenan Bulutoelu'na duyulan 
yaygın tepkiye bir vesileyle çen· 
gelli iene atan Turan Güneş 'in, 
Çıban başlıeını, MHP'nin mahku
miyet darboeazına zamanlaması 
üzerinde durulacak bir noktadır. 

öte yandan büyük sermaye
nin vurucu gücünün arbk gözler· 
den saklanamayacak oranda Çlp
laklaşan suçlulueuna CHP'li Baş
bakan Yardımcısı Orhan Eyüb
oeıu ile İçişleri Bakanı Man 
özaydınh tarafından gerdirilen 
paravananın anlamı nedir? 

CHP grubunun yapaca�ı çok 
iş, soracaeı çok soru olmalıdır. 
Aldıkları oyların, saelıdıkları yı
eınsal desteein anlamı ve dinami
ei 1,5 yıllık uykularını bölmü· 
yorsa "suçlu" damgası yiyecek· 
leri günler uzak de�i1dir. Senna
ye odalarında iş pişirip meclis 
kulislerinde "solcu" kesilmekle, 
kahve köşelerinde "sol" kesip , 
meclis kulisterinde mangal soh· 
beti kurmanın farkı yoktur. Ikl
sinin kesiştiei yerde "şah lan
mak" başlıyor ... 

[ DISK Temsilci/e, MecliSi] 

Sendikal hareket 
antifaşist mücadele 
sınavından geçiyor 

DISK a-ı TtıIIIIICIIOr 
Mocllll 19 KaIDD hior &IiDiI 
An_'da toplandı, ToplaDb, 
ya Itçl .. odanlZlD ön<ll, mnı, 
tan, ilerlel, iOIYlÜlI tomsDcl· 
lerinin biııio ..... 1 kallldı. Top· 
laDbDID ama". plllkçe .. 1U>
la... ratill "ri!re kar" an· 
mul eylam blçbnlerlnl oapta· 
mak ye özeUlkla anll·fa,ısı, 
antl-emptryalla.1 demomttk 
platformu ııörUtmok ldl. Kısa· 
cası, fıtlam . ..  emperyalizme 
kar" mücadelede demolaaıık 
güçlerin birliii IDnmuydu 
eIlııdem· 

DISK Genel !lqkanı Ab
dullııb BI,IiirI<, toplaDiJyı 
ıÇ" kOllu,mumda, 'NATO, 
CENTO pb! �.IMF,AET 
OECD .IIII>I ıton_1k örıüt
lerden ç_. �Izl be· 
lımb bale .. tlntn Ud11 ....... 
malarm Iplll ecıum..ı, ya_o 
Ci 110 te _erin i<Ipolılmaa, 
PııOI .. _ bb: 1ilabllZ1aD· 
mı, bentçı bır dı, polıtıka ız. 
lenmeet" tııIeplerlııl dile piir. 
di. Batılırk, DISK 'bı ctıuıyool 
ve ı.atılanıı öıılınmeo_ I'· 
blrııaı yapdmuı lçID TUrk·lf 
e yapbiı önerlnlD, TUrk·1t ta· 
ntından ..... plaıımuııım po 
clkllrDdIIlne detlDdI, 

TemaDcUer M..,llal'Dce ya. 
yııılanlD kararda da, bu gö· 
rii4ler, 'rurk·1t ya ........ da 
DISK'In "'k .. ndıkal � 
olarak mücadeleye devam 
edecet;i ve ınü-ta,ist, anti· 
emperyalist nitelikteki sendi
kalar, meslek örgütleri, der· 
nekler, .,Dçllk örgütleri vb. 
ue ortaklatı, ülke düzeyinde 
ya da böl .... 1 mltlnllır, yü. 
rüyüşler, toplaoblar yapılaca
LI belirtiliyordu. Bır gün son· 
ra yapılan Oenel.l. Sendikw 
Genel Yönetim Kurulu'nda 
bır konu,mı yapen Abdullab 
BI,türk, tiOn DISK üyalerlni 
yapılacak eylemlere hutr OL· 
maya çalınyoıdU ... 

YAPıLMASı 
GEREKENLER VE 
YAPıLMAYANLAR 

Toplantı ve sonrasının bu 
genel seyrinden, anti-faşist, 
an�-emperyallst bedeflerln . 
her zaman oldulu etbi • orta· 
ya konduRunu, ancak konu
nun önem ine karşın bu yolda 
olumlu adımlar ablmasına ve 
demokraal güçlerinin Iş ve ey· 
lem birıııı yapmasına yönelık 
açık, net, birlettirlei bir tu
tum izlendiRini söylemek 
mLinkün deRi!. Yapılm ... 

eankeıı, DISK'Iu bır .nciikai 
� oIdutwıu bır ID OIaım 
unutmadaD, 1IIlU1, kapeamı 
belli, &OIDul, IÇık LV bütün ör· 
gütlerce kabul eıIU-" uygula. 
IIIbIlIr bır ........... ortaya 
koyrrıaktır. DIBlt YÖDetlml 
de, demolaaııt pla&fOlllll Dı.. 
idn _ '!\ı ..... eller Mocl� 
Sı' .. bır dızı pr_ taaiaiı 
uıodu. Pr_da maoculllk 
ve birey'" tıarörlzmbı birlik 
lçbıde yerı olmaıııa_ beiir· 
ııbnOlbıdeD kaç ..... yor. Bu· 
DUD, DIBlt y_DIa .... 
"_"Ian kollama un-' 
dan ileri .,bn" _ akla 
ID yatıwı oIaaL Ama ad 
ö.emll oiaa, bn Ioplaııbdan 
çıkan prOllllll te nu_ laı
III ilzerlııde uım.-, _
ma ııeçIrIImeetdlr. 

ESKI HASTALIKLAR, 
ESKI HAZIMSlZLlKLAR 

TemaDcller Meclla� önce-
kllerde tar .... .,ıaıı görüıııo-

�ıbu kez de ........ '11. Top· 
lanbya ....... oiaa � 
içinde, karfllıklı lIopıı1ar ya
n" belki -... lIbetlaı
b. Ancak rabatlayanlarm top. 
IaDbyl "ııırbklaruıı koydıık· 
lan" görüntülii yaratmak lçlıı 
ber türlü tatkJıılıe� bıharıırııül· 
sii<lüllü yaparken, bbcı lo· 
.uçlar iftll_Inde biçbir 
katlalan olmadı. BUDlardan 
bazılarının toplaDbyl 18rke· 
dl,lerI bu ı..ıalıklı yapılarmı 
açıkça aerpııyordu. Ybıı top· 
Ia.tıda, Iem.Dclsl konu"," i'· 
yerlerinde çab ... l,çUerlD de 
toplaDbyi "rkıımalerlyle, 
4000'1 ıtkıo kişiden toplaDil 
ıonuna dolrtı .. dece 2000 
kadarı kaldı. Bu oIuınauzlllk· 
lar, hemeD ber DISK toplaD· 
bsında gördUIIRüz çeşlUI 
ı.atalıldarm, buımııabklanD, 
birlik önündeki ili önemU ... 
.. i oldutunu göaterlyordu. 

DISK 6. 01.11 Kurulu'n· 
dID bu yana Ok k .. yapılan 
Ge.el Temsllen.r Mecllal'.dı 
kararla,bnlaD proııram .. U· 
kelerln yatIMl .. çlrDmlılDde 
DISK yönetiminin fıtl.ı terö· 
re ıon verilmesi, demokraai 
güçlerinin birillinin LiLLaD· 
mlSl ve Ecerit hUkUmetinil 
kanımıbit ve anti-demokn· 
Ilk IIrlşimlerl kartıanda nı 
denlı lubUlı oldu", önUmüz· 
de ki güıılerde ;ırülecektlr. 
Demokrasi güçleri, DISK yö
netlmbıln bu konuda �ün tl· 
tlzllIl lös"'nn.1n1 bekliyor. 

YURUYUŞ . " ICASLM J�7" S 



ÜLKÜ OCAKLARI MI KAPATıLDı, FAŞiST 
ÖRGÜTLERE AF MI CIKARILDl 

Ankara ı. Asliye Cez.a Mah
kemesi 'nin ülkü Ocakları [)erne
Ri'yle i1(ili kararı geçtiRimiz haf
ta açıklandı. Karar uyarmca 
000 Genel Merkezi ve tüm yurt
taki ,ubeleri kapatıldı. VOO'nin 
dava açıldılı dönemde Genel 
Ba,kanı olan Ali Batman' da 10 
ay hapse mahkum edildi. Mahke
me kararında, kapatılma gerek
çeainin, VOO'nin "MHP'ni dea
tekleyici faaliyette bulunarak" 
Dernekler Yaasa'nın 4. madde
sine aykırı davranması olduRu 
belirtildi. Kararın açıklanmasın
dan ıonra Babnan'lJl eez.ası.nın 
da tecU edildili bildirildi. 

MHP'nin ve onun 000, OGD 
gibi yan kuruluşlarının kapabl
ması için mücadele, demokratik 
güçler tarafından uzun bir süre
dir sürdürüldü. Bu mücadele özel
likle ıon aylarda daha da güncel 
bir önem kaz.andı. MHP 'nin ve 
000, OGO gibi kuruluşların fa
,ist terör olaylarının ark.a.sındaki 
Ioyumlu1uRu gitgide daha açık 
kanıtlarıyla extaya çıkmaya baş' 
ladı. Bu faşiat terör odak.larınm 
daRıblmuı iltemi hızla daha da 
,eniş Yılınıara yayılmaya başla
dı. Bu kitleeel tepki hükümet ta-

rafından da yanıbıZ bırakılama
dı. Başbakan Ecevit, MHP 'nin fa
,ist terör olaylarındaki sorumlu
luRunu gösteren bazı kanıtları 
devlet ar,ivlerine dayanarak açık
lamaya başladı. Ankara SavcılıRı. 
MHP'nin mkıyönetim ve yöneti
mi orduya devriyle ilişkin iate· 
mini bir kovuşturma konusu ola
rak ele aldı. Konuyla il,ili olarak 
MHP yöneticilerinin ifadelerine 
başvuruldu. 

Ne var ki OOD'nin kapatıl
masayla ileili son karar, bu terör 
odaklarına kar,ı hükümetin tu
tumu kODusunda varolan kuşku
ları dolrulayan yeni bir kanıt ol
du. İki Milliyetçi Cephe iktidarı 
boyunca da fa,iat terörüD en ileri 
cephe hattındaki p1an1ayıc181 ve 
yiirütücüsü olan 000, sadece, 
MHP'yi daha dolrusu "bir siyaai 
partiyi"de.tekleyici faaliyetlerin
den ötürü kapabldı. Ne OOD 
hakkında açılan soruşturmada 
ne de mahkeme kararında, VOO' 
nin faşiat terör. içindeki rolüne 
deRinilmadili görüldü. 

Buna kar,ılık mahkeme kara
rı, hükümet yanl1.l& kamuoyunda, 
fa.şiat ör,vılerrkar,ı (irişilen ha-

Banşa uzanan ABD elleri 

• 

reketin büyük bir başarııı olarak 
yansıtıldı. 

OGO NASIL VE NiçiN 
KURULDU? 

BilindiRi gibi OOD ile ilgili 
davamn açılmasından lusa bir sü
re &onra Haziran ayında Konya' 
da Olkücü Gençler DerneRi ku
rulmufltu. Dernek, Türkeş'le Er
bakan arasında May18 ayında Ls
tanbul'da yapılan bir görüşme
den &onra 000 Genel Başkanlı
Rı 'ndan istifa eden Muhsin Yazı
cıoRlu tarafından kurulmuştu. 
Bunu izleyen günlerde Olkü 
Ocak.lan'nın bütün örgütlerinin 
ve varlıı'ının yeni kurulan OGO' 
ye devredilmesi gerçekleştirildi. 
OGD'nin Genel Merkezi de An
kara'ya taşındı. Birçok yerde 
OOD'nin binalarında sadece ta
bela dejiştirildi. Böylece 000' 
nin yerine bütünüyle OGO ,eçi
rilmiş o!du. 

Bu görev deliııiklilinin bir 
nedeni, Türke,'m Nisan aymda 
lstanbul'da bir grup işadamıyla 
yaptılı ,örüşmede. tekelcilerin 
Türke,'i "komandoları" nın açı-

Fasizm ve Maoculuk 
• 

-Geçen haftıı içinde Sov
yetler Birtil; Karadeniz (ilo
.una bolh iki ıemi ı.tenbul 
Limanını ziyaret etti. Ziya
ret, Souyet {iIOluna baL" ge
milerin ı 938 yılından bu ya
na ilk kez Türkiye ye gelmiş 
olmakırı aç.mdan önem taşı
yordu. Bu tarihler antiltomü
n i.t kampanyanın bütün dün
yadll oldulu gibi, Türkiye 'de 
de aleulendirilme.ini .imgeli
yordu. Anakomün;,t, anti.ou
yet kampanya özellikle 2. 
Dünya Sauaşı .onmıında iyice 
azgınla,mlf, Souyetler Birlili' 
nin Türkiye topraklar. üzerin
de lözü oldulu yalanı köriik
lenm;' D. Böylelikle Souyetler 
lJirlili bugün ıerici faşi.t güç
ler ve maocular tarafından ya
pıldıl. gibi .. ldırıcın ue em
peryalid emelleri olan bir 
iJlke alorok Türkiye halkına 
kabul ettirilmeye çalı,dıyor
du. 

ANTIKOMON IZMIN 
KISKAci 

A ncak dünya .o.yal;.t .is
teminin artan etkin'ili ue ba
rış içinde bir arada yafama 
polinlııuının "mellerinin .al
lam bir biçimde ahImMI, do
lal oI4rok Türkiye 'ye de yan
.ıdı. Bir yandan .a.yali%min 
kazanımla"nın gözıe göriilür 
biçimde etku� ö" yandlln 
hızlo artan antfemperyal;'t bi
linç Türkiye 'de de anakomü
nist. ann.ouyd burjulJQ politi
kasının yarathlı buzların 
kınlmaıı .onucunu dolurdu. 
A'I'lerikan 6. Fao.unun Türki
ye 'ye giremez duruma dÜfme
.i artan antiemperyal;'t bilin
cin boyutlannı aergiliyordu. 
Diler toraftım Türkiye, Sov' 
yetler Birlili ile ncori lle kiJI
türel ili,kilerini arhrmak du
rumunda kalıyordu. 

Maocuların &uf Tamer lif 
:raha Akyol ile birlik" .ürdür
dükleri antfkomün id kamıxın-
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Souyet ıemileri de ülkemi
zi bu kOlullarda ziyaret edi
yorlardı. Filo komulan, ziya
retlerinin (Ukeri bir amacı ol
mad.'ını ve iki ülke arasında 
Uluml Kurtuluş SalXlş, dö
neminde ahlan do.t1uk bal
larmın arhnlmaimın amaçlan

dı'ını açıklıyordu. Amerikan
cı bazı mutemetler bile kendi
lerini bu ziyaretten oııkeri bir 
.onuç çıkarılmaması gerekti
lini söylemek %orundll h_
diyorlar. Vrnelin Terciiman '  
ı n  yaz. işleri müdürü Güneri 
Civaollu bu ziyarette oııkeri 
amaç aranmaması gerektilini 
wylüyor, ancak hemen ekli
yordu: 'Tek iiJ:iJntiimüz Ame
rikan 6. Filo.unun ülkemize 
gelmemuidir. ' 

ALEMI NASIL BILIRSIN? 
KENDIN GIBI! 

Böyleleri ann-.ovyetizm 
kampanyaıında kendilerine 
dolrudan 'göreu alma" gere
linin dÜfmedilini bu '.öre
ı;i" bafkaların., örnelin Mao
cuları kullanarak yapabilecek
lerini biliyorlardı. Ancak 
Amerikancd", lOuunmada 
dolrudan dolruya "hiımet 
yarı ,ında yer alman.n " ZOTun
lulu'una inananlarda yok de
lildi. Son Hauodu ue Hergün 
gazeteleri bu arada Tercüman ' 
ın MHP "awkah" yazarı Ra
uf Tamer gibileri "loon etiine 
dön" baflılını manfetlere 
çıkarorak. Souyet gemUerine 
karşı kampanya açarak, Ma.o
cularla yarı,a girdiler. 

Maocu1ar iu dIlha başlan
gıçta Souyet gemilerinin Tür' 
kiye 'ye ıelme.i için izin ue
renleri "Sovyet tehlik,.;n; 
önemutMmekle " .uçladılar. 
Mutlako bu i,in içinde bir 
"Sooyet" parmalı oordı. Yok

aa bu ifi "bu kodar hafife aL
manın" anla,ılır bir yanı yok· 
lu. 

ya en adi yalanlardlln, taşlı 
.opah ıoldınlara kadar yÖn
temki'le de yarışılan bir histe
ri fury(U' oldu. Rauf Tamer 
tarafından uydurulan ''Zürich' 
teki euinde klZkarde,ini Le
nin 'e J?eşkeş çeken Dur
jin.ky " yakını ile Maocuların 
"Dzerjinsky Defol" tanımla

mala" birbirleri ile mükem
mel bir "uyum" ıösteriyordu. 

DEMIRCIoGLU'NA 
DIL UZATANLAR 

Kampanyalarıno '''ol '' bir 
görüniim uermeyi ihmal et
meyen Maocular, A merikancı
hklarm. gizlemek için, A meri
kan 6. filOluna karf' çıkarken 
öldürülen TIP üye.i Vedat De
mircollu'nun onurlu anııına 
da dil uzatmaktan, onun anı
,nı bu kampanyaya olet et
meye çalışmaktan ıeri dur
moddar. Emperyalizmin 101-
:I.rgan örgütünün boşının. NA
ro Genel Sekreteri Lun.'un 
l'iirkiye'yi ziyaretini olumlu 
bulan, NATO ya öugüler dü
zen halk düşmanlarının MHP 
ile orlak eylemler diiJ:enleye
edleri günler de uzak olmOld 
gerek. Hertiin bafyazarı Toha 
Akyol'un .. k ıılı ıiitunlarında 
Aydmlık 'ın göriiflerine boş
uurmaıınm başkacG bir a"la· 
mı yok. Fafiıtlerin Aydmhk 
Gazete.ine gönderdikleri 
mektuplarda dile ıetirilen 
"artık bir araya ıelelim " di
lekleri de bunun bir başka 
gö.terge.i. 

Maocufar tarafından dü
zenlenen ue bOllında 2000 ki
finin katıldılı belirtilen yürü
'yÜfUn Milliyet gibi bazıyayın 
organlGnnca gazetecilik ölçüt
lerinin öle,inde, birinci .oy
fada ue iiç fotolrof ile yanıı
tılrnalfnJ da anti,ouyel tep
kilerin, dengeci bir anlayış 
adına ue ulanSOçco dile geti

. rilme.inde aramak Jl4relriyor. 

Ra çıkan davranl,larından ötürü 
uyarmı, olmalarıydı. Bu neden
Le komandoları yeni giysUer için
de sokaRa satmak gerekiyordu. 
İkinci neden, faşist partinin ,ef
lerinin kamuoyunun, kitlelerin 
dikkatini y.nıltma çabUlydl. 
Türke, ve adamları, kamuoyun
da, arbk OOO'nm ve cinayetle
rin\n kapandıRına Uişkin bir ,ö
rüntü yaratmayı beaaplıyorlardı. 
Fakat OOD ile OGD arasındaki 
görev demnin en baait nedeni 
herhalde şuydu: 000 hakkında 
açılan davanın lOnucuna karşı 
şimdiden gerekli önlemi almak. 

VAROLAN i TESCIL ETMEK 

Gerçekten de öyle oldu. 000' 
nin kapauldıRı sarıda, faşist te
rör eylemlerinin planlama görevi 
hemen hemen bütünüyle OGO'ye 
devredilmi, durumdaydı. 000' 
nin yeraltındaki örgütleri de 
OGD'nin merkezi etrafında top
lanmı,tı. Bu nedenle OOD 'nin 
kapatılması kararı, fiilen zaten 
işlevlerini tamamlamış ve fiilen 
"kapannuş" bir örgütün bu duru
munun tescil edilmesi an1amml 
taşıyordu. 

Bütün buı:ılara ralmen, biç 
ku4kuIUZOOD ile illili kapatma 
kararı, yua1 bir par&ftD8ya Pz
lenmiş fqUt örgütlerin kitlelerin 
(lÖzünde bir 1ı:ez daha te,hlı edil
mesi bakımından, bir yönüyle 
anlam taşıyordu. Fakat bu te,
hir, ,eni, kitleleree zaten biline
nin ötesinde bir yenilik taşımı
yordu ve "derneklerin aiyuaI 
partilerle ilişkWnin yua.k1a.nma
iii tl gibi her an demokratik güçle
re de çevrilebilecek bir temele 
dayanıyordu. Oysa OOD'nin ar
kasındaki faşist terör aRının or
taya dökülmesi bir yana bıralnh
yor ve böylece nesnel olarak, 
faşist yeraltı örgütlenmesi için 
"af" çıkarılıyordu. 

BIR TAŞLA IKI KUŞ 

OOO'nin kapatılmasının "bir 
&iyaaal partiyi desteklemek" ya 
da "siyasal faaliyette bulunmak" 
etbi bir ,erekçeye dayandırılına
_, herşeyden önce, f.,iat örgüt
lere kar,ı harekete geçme ,örü
nümü arkasmda, işçi smıfının po' 
Iitik hareketinin yolunu izleyen 
demokratik örgiitlere karljl kulla
ndabilecek bir ailaha me,ruluk 
kazandırma ıonucunu dolura
cakta. Bir süre önce GENÇ öN
CO derneRi hakkında, MHP'nin 
kapatılmasını talep ettiRi için, 
"bir siy.sa1 parti .Ieyhinde Caa
Iiyette bulunma" ,erekçea.iyle 
ıoruşb.ırma girişiminde bulun· 
m .... herhalde bir ra.lant. deRi!
dir. 

Daha da önemlisi "MHP'yle 
ilişkili olduRunu" açıklayarak 
OOO'nin ve belki ,elecekte diRer 
MHP yan kuruluşlarınm defteri
ni kapatmaya çalı,mak, fiilen bu 
öriÜtleri fa,i.t terörün &orumlu
Iulund.n affetmek aı:ılamına re
lecektir. Böyleıi rerekçeleri "na
ml 0118 yeterli" mantıtıyla D
vunmak, onları kitlelerin gözün
de m.ıum ,ö.termekten ba'ika 
anlam ta,ımaz.Bu da, faşist te
rör mihraklarına cesaret aşıla
makıan b.,k. birşey deRildir. 

MHP VE UZANTıLARı 

t,te OGO ortadadır. OGO. 
MHP ile b.lını, yine yasal pa
ravanalar arkuına sılıoarak fa
,ist terörizmin en ön cephedeki 
yürütüclilüRünü ıürdünnektedir . 
F.şiıt hareketin MHP dı,ında 
böylesi yan kuruluşlar olu'tur-

m .. u�.ın amacı da, zaten, MHP'yi . 

Ca,ist terörün Iorum1ulutunun 
uzalında gö.termek, MHP'nin 
terör politikumı "dolayıı olarak" 
yiirütmesine olanak -Olamaktır. 
MHP'nin yan kurulu,lanna, ar
kalarındaki terör &Aını ortaya Çı
karmakmzın, "bahane" türü te
rekçelerle kar,ı çıkmak, fa4i.t 
hareketin bu planını kolaylqb
racaktır. 

Bütün bunların dolal lOnucu 
,udur: Sadece MHP'nin ve yan 
kuruıu,larının kapatılması için 
mücadele etmek yeterli deRildir. 
Asıl hedef, bu örgütlerin aerçe1ı:
ten dqıtılmuı, bunun için de 
Ca,ist terör &Rının açıla çıkarıl
ması ve teşhir edilmesidir. 

17 KIuı: _'do- lıIr 
lıahWJI _ te 
........ 
..... 

-: ıı:-=:�:=��. um.,. oıt .... 
.... ... ... ... 
bır ..... ........ 
,.ııaIIıodı-

KIdıUJ ...... ...,.. 
.... .. ....... .. -
_ blr  ....... IIHP .. • 
_LdU NemIl GIIIlıtIılll'lıı 
_e o_u", ,,,-' 

20 Kamn: AD"'" CUm
burlyet Sa.....,...., MHP 
IıakJwıdlı ıçblı oonı,tur
mayı derbıle,tlrıllll .. 
MHP Genel idare · Kurulu 
ilyeleı1ne, ifadelerIDiıimok 

·içiıı Çlln yopblı ölJenUcII_ 
Istanbul' da rl"'lIerin 

bır kahvelwıeye yoptıkları 
. sDahll aldın sonucunda W 

IdJl öldü.4 IIDIIm OGD11 
oIılultlannm ııptandıaı bll
dlrUcii. 

21 Kııım: Diyor,,""" 
da bır Uko""l ölJelmoııl 
ıkı OG011 tarafmdaıı 61-
dlirWdü. 

22 Kamn: latanbul PeD
d1k'1e TMMOB Ü1"1 bır 
ın ... t mlllıoııcllll rı"''''r 
_mclan öıdüriildil. 

ZeyUnbumu'nda ç .. 11I1 
clnayot .. JUlIaııııı IUÇIa. 
mm ranı olan .. _ 
den kaçan ED.. T...ıaı 
ııiiı bır rı 1111' 6. Alır c.
.. Ma..-.lnıloJıl _114 
ıbıru .... aancla ta_ ..... 
lundurııuık lUç\IDıIoD bır 
yd lıapla, 500 I .. para co
....... çaııtınldı. 

Manlu'da Goııçlll< .. 
Spor Akademili !llnD<1It
ı1ne ta,b sopab ııldın yap
tıktan soora CHP _ 
"Iclııan bır ... uP OGD11 
bır "',ıyı yoraladıktan am· 
n kaçtı. 

Ankara Abidin Pııı Or-
14lA>pe malıalle.iııılo IS Ka
sını 8finil Buca Elitim EM
titlJJii öltenclsiııln öldiA'ill
m_i olayına karı..,ı 6, 
olaydan sonra Çıkan olay
larla IltıUi 10 olmak iiı.re, 
16 OGDıl IUlııklandı. 
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MHP' nin Elazığ 
üssünde yeni 
savaş proYalan 

Faşisı örgüııenme Elazıj!'da 
başından beri detişik bır özellik 
,_riyor_ Çok güçii bır kadro
la,mamn yanı sıra, ,başta merke
ze b_ılı köyler ve şehir merke
zindeki köy kökenliler olmak 
üzere, bütün Sünni·Türk kesime 
yönelik bir taban söz kOnU5'lY
du. Faşist propagsodanın teme
linde ' "Alevi-Kürt isyalU" Ue kay
naştmlan bir "komünizm kor
kubnacasa" yatıyordu. Alevilik, 
Kürtlik, anarşistlik, komünisilik 
kavramlan öylesine kaynaşbrılı
yordu ki, Alevi ve Kürt omak, 
aynı zamanda komünist olmak 
için yetiyordu. Bir Sünninin kt>
münist olması ise olacak iş delil
iii. Bu anlayış MHP'nin güçlen-

MHP ve 
TRaş 

deIgimiZ 
f ..--. 
liralık dava açtı 
i MII' Ge..ı Bqlwıı AIpon
ı.ı TtieI .. Mil' amından 
YOItoYO$ *YhJııe 250.000 
IIrIIıJı. _Ina, __ OçıIa 
Bu ..... ile YORoYO$ Ya-
y ..... ık Lin .... $irIced'" 
Nh' soraın wl _hı yazı 
"lerı �don "ifdn 
wl haksız _ _  iyie 

MHP �In 1 :ıs.ooo, Mil' Ge
nel Bapcanı A ........... TiIrI<q 
ıçın de 1:ıs_000 olmak üzere 

canan :ısO IMn TL. manevi 
tazmlnabn hOIdlm ,ılına alın
mı .. " ...... ediliyor. 

MHP'nin ve Türkefin ve

killeri tanfından dava nedeni 

obnk derıimizin 181 . .. yı
sında yer alan "Federal Al
man Basınında MHP4]ata
po'don Strauu' a" baŞlıkJı 
yuı Fıreriliyor. Bu yazının 
ııorçekle iliıki,i Oımadıllı ve 
bIIıflBlyle "yılan ve iftirı" 01-
dullu ileri siirillerek MHP ve 

Tllrkeı Için '1ııkslZ ve oebep
'iz ob.rak iftira edildilli", "kı
m_u i!nOııde küçük dilıü
rülclijü" ve "ıeuvüıde bu
lunulduju" öne sürOlilyor. 

Bllindijl iibi, Alımn pze
ıeei /u...... Rolh _ınd .. 
yapılan açıklamalır dergimi

zin söz konusu sayısında yer 

Aldıktan sonra, yayınımızı ak

wan ajans ve pıeteler için 

de MHP ve Türkeı ıırı�nd .. 
dıva açılmış". 

mesiyle birlikte etkisini artırdı. 
Daha önce AP ve MSP tabanını 
teşkil eden kesimler, giderek 
MIIP'ye taban olmaya başladı. 

Yıllardır siirdürülen demagoil 
ve provokasyonlar son birkaç ay
da niı..ı bır detişlm yarattı. MIIP 
taraftan olan Sünni-Türk unsur
lar artık sadece pasif birer MHP 
yanlısı olmaktan Çıktı. Alevi, 
Kürt, koniinist umaClSınm mub
temel saldırılarına karşı silahlan
ma zamanının geldiRini, sıradan 
bir vatandaştan duymak müm
kün olmaya başladı. Faşistler, 
"onlar bize saldırmadan biz onla
ra saldıralun" propagandasını 
hızlandırdllar . 

Sünni kesimde çok yaygın 
olan, adeta dillere destan edilen 
bir söylenti de var. Güya Alevi
Kürt mahallelerinin duvarlannda 
'"Müsliimanlann erkekleri bıçatı
mıza, kadınları kucatımıza" ya
zılan yazıb)'lIq. LIk bakışta gü
lünç gelen bu söze ElazıR'da gü
Jemiyorsunuz. Çünkü çok etkili 
bir propaganda aracı olarak kul
lanılıyor. öyle ki bu '"ciddi'" id
diaya dayanarak faşistler, Sünni 
halkı silahlanınaya ve saldırıya 
geçmeye ı..şvik ediyorlar. Faşisı 
demagojiı\in ve antikomünizmin 
en itrend ve ilkeli böylece yay
gınıaştınbyor. 

Hem Kürt ve Aıevi, bem de 
sünni halk kesimi her an bir sal· 
dm beldeylşi içinde. Alacakarao
Wda birlikte herkes evlerine ka
paruyor. Gündüz ise '"yeşU bat' 'a 
uyma zonlnruluRu VLL. özellikle 
faşizme taban olan sünni balk 
kesiminde silahlanma gittikçe 
yaygınlaşıyor. 

Bu kesimden yaşlı kadınlann 
ve çocuklann bile faşist mintan-
1ann savunuculuRunu, koruyucu
lutunu, halta '"yataklıtuıı" yap
t�ı gÖ1Ülüyor. Aranan faşistleri 
saklayan allelere, faşistlere haber 
toplayan çocuklara, faşistlerin 
silahlarını saklayan yaşlı kadınla
ra, özellikle Alevi mahallelerine 
yakın SÜMi mahallelerinde çok 
rastlanıyor. 

Durumun bu hale gelmesin
de faşistler kadar sözde çok 
"devrimci" grupların "çabaları" 
da rol oynuyor. Şehrin merkezi 
kısunlarında bulunan tüm Alevi
lerin ve CHPıilerin fa,istıer tara
fından temizlenmesinden sonra, 
şehrin büyük kısmı tamamen bir 
"MHP şehri" haline gelmişti. 
Şimdi "devrimci" gruplar da gü
ya misilleme yaparak "sınır böl
geleri"ne baskmlar veriyorlar. 
Böylece burjuvazinin iki halk ke· 
sirrürü kar,ı karşıya getinne plan
lannın iki numaralı piyonları 
oluyorlar. Böylece perde arkasın
dan planlanan oyunlar hergün bi
raz daha olgunlaşıyor. Hükümet 
"ElazıR'ı gözden çıkarma" poli
tikasına devam ederse, sonucun 
ne olaeaRını kestirrnek Için ka
hin olmak gerekmi yor. 

Elazıfda MHP'ye karşı olan 

KENDILERINE üS OLARAK SEÇTIKLERI I LLERDE SüREKLI BIR TERöR YARATARAK KIT
LELERI TESLIM ALMAYA ÇALIŞAN FAŞIST öRGüTLERI ŞIMDI DE TARAFTARLARıNı DA 
SILAHLANDIRMA AŞAMASıNA GEçiYORLAR. BU AMAÇLA HALK KITLELERI ARASINDA
Kı YAPAY AYRıMLARı KöRüKLEYlp KIŞKIRTMANIN ÖTESINDE, SüREKLI BIR KITLESEL 
ÇALI ŞMA KORKUSUNU AYAKTA TUTMAYA ÇAlıŞıYOR ELAZI�'DA TABANLARINI KO
RUMAYA ÇALIŞAN FAŞISTLER "ALEVI-KüRT ISYANI" KORKUTMACASINI KOMüNIZM 
UMACısı TICARETIYLE BIRLEŞTIRIYORLAR FAŞISTLERIN BU KıŞKıRTMALARıNA SOz
DE "DEVRIMCI" GRUPLARıN KURTARıLMIŞ BöLGE PROVALARI YARDıMCı OLUYOR. 

her unsur büyük önem taşıyor. 
MHP'ye tepki duyan herkesi de
Rerlendintıek gerekiyor. özellik
le CHP'nin tabanındaki demok
railann k<wkuya ve yıIgınIıta ka
pılmamalan büyük. önem taşıyor. 
Ilerici bır geleneti olan Alevi-Kürt 
halk kesiminin sözde "devrimci
ler" in provokasyonlanna gelme
melerini sallamak önemli bir gö. 

revolarak duruyor. yutlan. isli uıa,ıhnuı eereken ve 
faşizmi n etkı alanında bulunan 
halk kesimine ulaşmayı ,Imdililt 
eııgelliyordu. Fakal Tüddye !.ıçı 
Partililer. durumu n ciddiyetinin 
bilindnde olduklm kadar, umut
suzJuta yer olmadıtının ; örgütlü 
birleşik güç kavnıııının kiııelere 
mal olmasının bayatl öneminin 
bilincindeydiler_ 

TıP n örgütüııiin kunılma .. bu 
konuda önemli bir adım oldu. 
Böylece yı1gmlıla ve intihar ey
ıemlerine yer ohnadılı ve çözü
mün örgüW po6tik mücadelede 
oldu tu vurgulanmış oldu_ TIP il 
örgütünün bildirisi mümkün olan 
en geniş kiUey. ulaştınldı. Ne 
yazık kı taşisı demagojinin bo-

Ticaret ve Sanayi 
odalarında 

MHP çıkartması 
YiGiT GONEL 

Bu ho{tıJ içinde utanbul Ticaret ve Sanayi 
Odalarında seçim VardL Me.kk 6"Aplannın _
çimleri yapıldL Koç 'tan. Sabancı'ya oradan Bo
ruaın'a birçok holding kendi kuruıu,larının ho
kimiym için çaba gö.ıerdiler bu .çimlerde. 
Koç grubu Ticaret Oda.rnd4lfi bakkallar me.�1r. 
grubundan bankocılrRa kadar ı 6 bölümü" de 
seçimlerini kazandL Bakkallar grubunda .çim 
kazanırken, Koç herhalde ticarete ilk atıldrlı bu 
baba mulel; nedeniyk gururlandı,' oma a.'gu
"""", hiç fÜphetiz kımdi ,"tu; bonltacılılr.to So
baneı'nm ,"teani alt ettilinde duydu. TiCOTet 
Oc&ıı.ndo 70 bin üyeli 80 me.kk grubunun .e
çimlerinden en memnun ayrılan da Koç grubu 
oldu. 

Sanayi Oda.nın ilk etap .çimlerinde de en 
çok ilgi çeken me.lek gruplarından biri bo.n
matbaa grubu oldu_ Bu grup bir yondon Tercü
man - Hürriyet çekişmetiM�hne olurken, diler 
yandan adı başkan od4Ylrlındo ıeçen Ertulrıd 
Soycl aç.,ndan önem taşıyordu. Hatta bir.ün 
önce Tercüman'da donomi danışmanı olaralt 
çalışmaya başlayan ve ;'im.iz yorumlar yazan 
Soyıcıl, bu seçimler oşkl1lG AET yorumuyla ilk 
ku imzalı obrak Tercüman'ın birinci «Jyf�nda 
da boy gö.terdi. Ancak, uçimlerde bu çabalar 
yeterli olmadı ve iki grup eşit oy aldılar. Çeki
len kurada iıe şalJl, iki şalJl oyuncu.u ıazete
ekn Hümyet'egüldü. Ve böylece hem Tercüman 
hem de ErtuAruISoylCl1 şalJllannı kaybettiler. 

Soyıcıl'ın bu kaybından .onra kulillerde he
men yeni bir dedikodu yayıldı. Firma olarak 
me.kk ırubu uçimini kazananBorulCIn 'ın, Soy
aal'ın adaYlrRı için kend;'ine deleıelik hakkı ue
receli lÖylenmeye başlandL Soy.,l'ın kenarda 
kalmaııyla birlikte, AP 'nin adayı durumunda 
olan Erol Yılmaz Akçal do kimya ırubunda ba
,arı kazanamadı ve me.lek komitesine ıiremedi. 

Bu gelişmeler, .on dönemlerde, Halil Nann 
gibiler tarafından "aşırı .oku" olarak görülen 
NuruUah Gezgin'i tek aday durumunda bıraktL 
Ecevit'in ekonomi politikaıına .ürekli olorak a,.. 
ko çık,."ı ve de.tekleyen demeçler verdili için 
.on dÖMmlerde bazı ıonayiciler tarafından eleş
tirilen Gezgin 'in • ambalqj ırubunda tek liate ha
linde kazanmoar üzerine, ıelecek hofta yapı'ıocak 
olon başkanlık seçimlerinde de tek adoy olmaa 
olanaklı görülüyor. Ancak partiler dışı bir politi
ka ;'teyen�r, ıon anda Gezgin ka,.,ııındo ya 
Soyıcıl'ı zorla aday yapacaklar, ya dtı yeni bir 
adayın deneme.ine girecekler. 

Gezgin ka"ııın4tJ aday �ıkıp çıkmayocalı 
30 Ka.m günii 80 delegenin yapoca' . .  eçimlere 
kadar belli olacak. Gezgin'in çevretindekiler, 
başkan," CHP-AP koali.yonunu ı.tanbul SaMyi 
OdlıSlndiı gerçekleştireee'ini .öyleyerek, yeni 
bir adayın çıkmOBınl engellemeye çalışıyorlar. 

Ticaret Odaıındiı i&e, Başkan Emir Sencer'in 
adaylıktan çekilmeainden .onra, yönetim için 
iki grup ortaya Çıkh. SiyalCll yapılan üzerine 
çok çeşitli şeyler .öylenen bu iki gruptan birisi 
"liberaller" ,  dilen i&e " yenilikçiler" Gdlorını alı
yorlor. Ve bu iki grubu da özde MC 'nin uç par
tisi MHP'ye llempati duyan kişilerin olufturdu-

Hallt Narin: &rma:ye örptl4rinde MHP'nin 
terMilcisi 

tu. Ticaret Odoa kuliskrinde açlltlJJıIG .öy/eni
yor. 

Kuliıkrde edinilen bilgiye göre. "liberoUer" 
grubu eMi 'başkan Emir Sencer tarafındlJn da
telrkniyor v� AP yanl.ı üye�rin holfim oldu'u 
bir yönetim "urulu olUftunnaya çallfıyor. ''Ye
nilikçiler" i&e, AP mn LG' kanadı ve MHP 'Iilerle 
bozı edti MSP1ikrin ortalt'''. oJoraJı ortaya ç .. 
kıyor. 

Ticaret ue Sanayi adalının "çimlerinin bu 
yıl. geçen yıllara oran b ekıha çok önemlıenme';' 
nin sebebi ne' Bu ıorunun cevabı. bu Iıuruluşla
rın yönetic;'; olmanın belli auantQjlor salioma
sında aranmalıdır. Ticaret Oduı ıon yıl içinde 
döviz darbolazı yaşanırken, ı 8 milyon dolorlık 
da ollO bir acil ihtiyaç liberoıyon kota.ını elin
de tutmuştur. BeU; kuruluşiardo, Odalarda yö
netici olmak, bazı {irma yetkililerine avantqjlar 
Iollomaktodır. Malek grupları ekonomik politi
kayı yönlendiric; araçılardll'. Kendi dünya görüş
leri ve çıkarbrı dolrultUlunda plaru, programı, 
hükiimet programlarını etkileme olanalı bu Oda 
yöneticilerinin eline geçmekte. kendi görüşleri 
do'rultu.undo raporlar hazırlayarak yönlendir
me çallfmakırı yapmaktadırlar. Devkt kuruluş
lan yetkilileri ve hükümet tenuilcileriyle ikili 
ilişki olanakları, Oda yöneticikri ue medelt gru
bu yöneticiler için artmoktodır. Devkt kuruluş
larının ve hükümeti bazı kararlarından ue talCl'" 
ru"arından önce haber olma, ön ça/lfmalorı ö'
renme şansı da Oda YÖMticileri ııe me.lelf gru
bu tenuilcilerine verilmektedir, 

Bu çok yönii olonoklar, Odalan ve meslelf 
grupları yöneticiliklerini amn" koltuklar haline 
geHrmiştir. Bunun için emperyalizmin en iyi i,
birlikçileri olma yolundaki bütün kuruluflar bu 
koltuklara otunnak için yarışmaktadır. Daha 
küçük sermaye grupları da bu büyük gruplar ara
fında bütünüyle ezilmerrte'k için bu yarlfa gi,.. 
mektedir. Artık, Odalarm uc me.lek gruplarının 
koltukları aranılv koltulflar halini almıştr. Elro
nomilr yapı, buna her geçen ıün daha çok ihti
yaç yaratacak bir gelişme içindedir. Gekce:k yıl 
bu yıldan daha çekifmeli "çimler ıöreee'imizi 
lÖylemek kehanet olmayacaktır. 
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. Ecevit Hükümeti kurulurken, bu hü
kümetin uluslalOlrası ilişkilerde "sahip 
oldulu" rahadıkların ve dış politikasın
da kazanilcaiı başarıların en önemli bir 
koz oIaCilğl söyleniyordu. Ilk girişimler 
de genellikle bu alanda oldu. Yoğun dıı 
ilişkiler gözlendi. MC'den sonra dış po
l itikaya bir canlılık gelmişti. 

Içinde bulunduğumuz günlerde hükü
metin ba�ılı orduğunu söyteyebileceği 
son alan olan dış ilişkiler de kendisine 
destek orabilecekler için çekici olmak
tan çıkıyor. Ilk günlerin parlak izlenim
leri geride kaldı. Bu, dış ilişkilerin eski 
YOğunluğunun azalmasından delil. Ece
vit'in dış politikada "uygarca" ilişki 
kurma yetenejini yitirmesinden kaynak
Ianmıyor. Başbakan belki biraz daha 
fula yorlLln ve bunaimış. Ama bu da 
bir neden dejil. üstelik uzun zamandır 
amaçlanan CHP'nin Sosyalist Enternas
yonal'e üye olma isteği de gerçekJeşti. 
Bunun getireceği "yararlilll" da iktidili 
kullanabilir. Ama bir bunol,m Vill. çün
kü Türkiye'de çok yönlü, derin bir eko
nomik, sosyal, politik bunalım yaşanı
yor. Bu bunalım Turkiye'nin dış politi: 
kasına da yansıyor. 

ECEVtr HüKüMETI 
ARTIK D I Ş  pOLtrlKAYI 

ON PLANAÇıKARTMAKTAN 
KAÇiN IYOR. 

Türkiye'nin dış politika sorunları son 
p;",er� tulalaştı i Türkiye dış il işkiler
Lde tun bir Çıkmaza girdi. Dış politiki 
etkinlikler, diplomatik trafik son hafta
lada birdenbire çok yoğunlalb. Ancak 
bu alanda hükiinetin eylemleri eskisi : 

kadar çekici olmuyor. Ilgi uyandırmı
yor. Nedenlerden bir tanesi hükiiTıet 
ve Başbakan Ecevit dış politika alanını i 
ilk gilnlerde 'oldulu gibi, kendisine halk 
kideleri arasında destek aramak için kul
lanmakta eskisi kadar istekli gözükmü- , 
yonar. Çünkü çıkarlar söz konusu oldu
iunda kendi sınrfsal çıkarları da buna el
vermiyor. 

Böyle bir ortamda, Türkiye için, ge
niş emekçi halk kitleleri için çok önem
li olan dış politik ilişkiler tartışma ala
nına sokulmak isteniyor. Son günlerde 
yoğunlaşan çok önemli konular ilgi 
alanının dışında tutulmaya çabalanıyor. 
Toplumu giderek kendi istediği koşul
larda yönetemez duruma düşen burjuva
zi için, dünyanın ve ülke sorunlarının bij.. 
tünsellik içerisinde kavranmasını engel
lemek; en azından bu yönde çarpıtıcı 
girişimlerde bulunmak, temel ideolojik 
sorun oluyor. Bu nedenle kitlelerin ül
kelerinin yönetim işlerinden bilgilendi
rilmeleri, gerçekleri olaylar arasındaki 
bütünsellikleri kawamaları gerekiyor. 
Böylelikle kitlelerin içinde bulundukları 
durumun kaçınılmaz durum olmadıiını 
kammalarına da yardımcı oIma.k için, 
Türkiye'nin dış politik il işkilerinde yo

\I
unlaşan etkinlikleri gözlerden kaçırma-' 

Ismı engellemek, ülke sorunları ile bütün
selliklerini sergilemek önemli bir görev 
oluyor. 

SOSYALISTLER ULUSLARARASI 
ORGmLERE KATILMA HAKKıNı 

SA VUNURLAR. 

CHP Sosyalist Enternasyonal'e üye 
oldu. Oyel�in kabul edildiği toplanbda 
CHP'yi Prof. Gündüz Ökçün temsil etti. 
Ökçün'ün temsilci seçilmesi kuşkusuz 
kendisinin uluslararası hukuk ve pol iti
kada sahip oIduA·u bil imseı, akademik 
nitelikten kaynaklanmadı. Pratik bir çö
züm olarak, toplantı günlerinde esasen 
Türkiye dışında bulunmasından yarar
lanıldığını düşünmek de çok yüzeysel 
ol ..... Ökçün, Türkiye Cumhuriyeti'nin 
Dışişleri Bakanı. CHP, Dışişleri Bakanı
nı böyle bir toplantıya göndererek, baş
ka bir gösterinin peşinde idi. Sosyalist 
Enternasyonal'e, dahadoğru bir deyişle, 
bu örgütlenmeye yön veren güçlere ulaş
tırmak istediği başka bir mesaj vardı. 
8u açıdan Sosyalist Enternasyonal ko
nusunu daha geniş incelemek ,erekiyor. 

Once bir noktaya çok .. çık belirt· 
mekte ya_rar var. Tartışmanın, CHP'nin 

"ndt: 8o.ye&t Elltm.al)'OlIOl'in )lenl d6,..mlnd. yeni IOI'Unldr 

Eoeuit Schmidt7c: Kopitııliznri ''7turtamıa� '' için NATO merbzlmndc �olkolo 

uluslilr.iırası düzeyde örgütlere üye olarak 
katılma.- hakkı, özgürlüjü etrafında yürü
tülmesine izin vermemek gerekiyor. Her 
türlü politik mücadeleye uluslu.ırası bo
yut kazandırmak, bunun uluslararası 
ilişkilerini kurmak, dayanışmayı örgütle· 
mek mücadelenin niteliği sonucu gerekli 
ve zorunlud ..... Bu noktaya kimsenin iti-, 
razı olmamalıdır. Bu hakkın, özgürlüğün 
en tutarlı savunuculan da doğal olarak 
sosyalistlerdir. Ayrıca, bu konuda ger
çek kısıtlama ve baskılarda ancak sos· 
yalistleri hedef almaktadır. Ancak tartı· 
şılacak oları önemli nokta, kurulacak 
ilişkilerin niteliği ve amacıdır. Bu konu 
üzerine gitmeyi de kimse engelleyemez. 
Türkiye'nin dış pol itika gelişmelerine, 
Ecevit Hükümeti döneminin dış ilişkile
rine açıkjıklar kazandınnak için Sosya
list Enternasyonal üzerine eğilmek 
önemli bir görev ve aydınlatıcı bir çaba 
olacaktır. 

SOSYAL IST ENTERNASYONAL 'IN 
YAYıLMA POLITIKASı 

Eylül ayı sonlarında Paris'te Sosyalist 
Enternasyonal büro toplantısı yapıldı. 
Ekim başlarında ise Sosyalist Enternas
yonal'in düzenlediği, lberik yarımada
sında ve Güney Amerika'da "demokra
tikteşme süreci" konulu uluslararası bir( 
tolantı düzenleniyordu. Kasım ayı ba
şında ise bilindiği gibi Vancouver'de, 
CHP'nin Uyelile kabul edildili, Sosyal�ı 
Enternasyonal örgütü Kongresi yapıldı. 
Uluslararası bir örgOtlin iki aydan daha 
az bir zamana sıkışttrılan böyle toplantt
lar düzenlemesi SO$)'alist Enternasyona
lil yoğun bir faaliyet içine girişinin bir 
göstergesi. Iki yıl önce Cenevre'deki 
Kongre'den sonra SosyaibI Enternasyo· 
nal'in ulaŞttğl yeni bir aşamanın doial 
sooucu. O zamandan buyana, Sosyalist 
Enternasyonalin aldılı kMarlar, eylem· 
ler dinyanın tim "sıcak" noktalarında 
sosyal demokr.at etkinliklerin arttığını, 
önemli uluslararası sorunlarda sosyal 
demokradarın çöılimlerine yaYlınltk ka· 
andırılmak Istendlllnl IÖsıormeye elve· 
riyor. 

Sosyal Demokradarın etkinliklerinin 

en fazlaltibii alan k>pi .. ı�ı Avrt4>i. 
Avrupa sosyal demokr.ıtbrı ansıncb 
da. Batı Alman SPO'ni" yönlendirie; 
ağırlıiı t3rtlşllmu bir biçimde artmış 
durumdil. Sosyalist Enterrwyoml etki 
alanını ve örgütünü Afrib'ya, utin 
Amerika'ya Akdeniz Bölgesine ve Asya' 
ya dotru yaygınlalbrıyor. Bu yaygınlaı· 
ma içiıde de, örgütün uluslararası alanda 
mücadelenin üç koousu çerçevesilde 
voi;unlaştıiı IÖrillüyor. 8u konulardan 
ilki "Kuzey-Güney" ilişkileri sorunu. 
Diğerleri ise "Insan Hakları", birlŞ ye 
silahsızlanma sorunları. 

SOSYALisT ENTERNASYONALIN 
POLtrlKALARI 

Sosyalist Enternasyonal'in etkinlikle
ri ve de elkileri 1 976'da Cenevre Kong
resinde belirlenin oIgulara dayanıyor. Bu 
kongrenin kar.ıırları "Avrupa sosy.ıl de
mokrat partileri ilr.lSında balıarın sıkı
laştırılması" . 8u partilerin ''politikaları
nın eşgUcünlenmesi ve işbiriiii" olarak 
belirlenmişti. Gelişme:l�r, Uruluın bü
yUk bir çabayla uygulanmaya baııandı. 
ğını gösteriyor. 

Önemli olan bu kilr.iırlann neden alın
dığı ve niçin emperyalist sistem içerisin
de uygulama alanı buiduAunun saptan. 
ması. Bu nedenleri Sosyalist Enternasyo
nal ve Batı Alman Sosyal Demokrat 
Partisi (SPD) baıkanı Willy Brandl'ın 
açıklamalarında bulmak miiTıkün. 
Brandt, dlnyamızın sorlR'ılarını analiz 
ederken, &ürünUzde bu sorunların çok 
ırttıiını, "iç ve dış sorunlar" oIu.ık 
devlederin karşısına çıktığını, önemli 
bunalımlar dotdulunu ve kidelerle dev· 
letin daha sık karşı karş.ıya ,eldilini, 
halkın devletten taleplerinin fazlalaş
ttıını söylüyor ve bir sonUta varıyor: 
"1973-74 yılları snaş sonmı tarihi içiı· 
de belirleyici bir dönUm noktasıdır. Bun. 
dan böyle hiçbir şey önceki gibi oiamı· 
yacaktır." Bu yıllar kapitalist dinyanın 
bunalımının yadsınaımyacak boyuw
da ortaya çıktığı yıllar. Brandt'ın :ıözlerl 
de bu oIguya işareı ediyor: "Geleneksel 
'kapialist' denilen sistemin s,"ırtuıra 
II'lclk. Bundan böyle •• onomiıoin, top-
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ALiN DONYASINDA CHP 
lumun ve devletin �çlerinin işbirliği 
yaptlAı bir toplumda yer alacağız. Bu 
toplumda özel girişimin avantajları daha 
fazla kullanıma konu olacak ve geleceğe 
hakim olmada gerekli enerjiyi daha fazla 
s.ğl,y,cak ... 

SOSY AL ıST ENTERNASYONAL : 
SERMAYEYE GüVENCE 

Brandı'ı" söyledikleri açık: Bunalım 
koşullarında emperyalizmin son yıllarda 
sosyalizm ve ulusal kurruluş yönündeki 
gelişmeleri engelleme, durdurma, bir 
dünya sistemi ofarak içinde ıçıı,," gedik.' 
leri kapatma, dünya halklarını baskı ye 
sömürü altında tutma çabaıarını sürdüre
bilmek içiı yeni yöntemler arayışı içi
ne düşmüş olduğunu kanııhyor. Bizzıt 
,elişmiş kapitalist ülkeler işçi ve emek
çilerinin mücadelelerinin bu arayışı daha 
do yoğunlaşurmokta olduğu unutulma
malı. Emperyalizrnil stratejisinde sosyal 
demokrasi, özellikle Federal Almanya' 
nın �dümünde ideofojik ve politik dü
zeyde ön plano ",çmekle. Kapitalist Av
rupa'dı atılan adımlar, Avrt4)a Ekono
mik Topluiulu ve Avrupa Parlamentosu 
yoluyla politik entegnsyon1- yönelme, 
Por1Iekiz'de olonlar, Frn"'da sOSYol de
mokndarın SOL Birli içinde tutumları 
bu ar:1işmede önemli somut kanıtlar ve· 
riyor. Böylece Fransız Komünist Partisi 
Genel Sekreteri Georges Marchais'in 
partisilin son Merkez Komitesi raporun· 
da söy\ediii şu sözler hakhlık kannı· 
yor: "Sosyalist Enternasyonal Batı 
Avrupa'da büyük sermayenin IÜvence 
içinde, demokrasinin eelişmesini engel· 
lemek için dayanacaiı temel bir direği 
oIuşuuyor." 

Türkiye'de olup bilenleri, CHP hükü
metinin bir yandan Sosyal ist Entemas· 
yonaı bütünlüjü içinde yer alma girip 
şimlerini� öte yandan süreldi büyük ser
mayeye güvenee verme, ayrıcalıklar tanı
mı girişimlerini böyle bir içerik içinde 
beli'li çekineeleri de unutmayarak de
ğerlendirmek olanaklı. En azından bu
nun amaçlandıiı söylenebilir. Ancak, 
amaçların nesnel dayanaklan sorunu ay
rı. 

SOSYALIST ENTERNASYONAL 
IçiNDE ILERIcI OGELER 

Bir de Sosyalist Enternasyonal'e iliş
kin gözden kaçırılmaması gereken nok- ! 
tılar var. Herşeyden önce emperyaliz
min yeni stratejisilin bütünüyle sosyal 
demokrasiye dayandıiını söylemek çok 
Yiilnlış olur. Herşeyden önce emperya
lisder ır;uı Çıkar çatışmaları ve emper
yalizmi> patronu ABD büyUk sermaye
sinin sosyoil demokrasi karşısındaki 
"tım pen duyamıma" olgusu önem
siz oIii1rak görülemez. 

Başka bir noka da şu: Uluslaransı 
ısosyol demoknt hareketin bütürliyle 
emperyalizmn glidümUnde hareket etti
iini dışUnmek yanıltıcı olur. Ulusliilrara· 
si sosyal demokrat hareket içinde, de· 
mokrasi ve barıŞ yanlası �çleri de hesa
bakılmak ",rekir. Bu he .. bı Sosyolist 
Enternasyonal'in yönetimilin bizzat 
kendisi de yap .... k zorunda. Bu oçıdan 
Sosvollst Entornaoyonal, çarpıtma ve he-

SOSY ALISTLER, U LUSLA� 
ARASI ÖRG OTLERE KA
TilMA TARTıŞMASıNıN, 
CHP'NIN SOSYALIST EN
TERNASYONAL'E KATIL
MA HAKKı, ÖZGüRLüCü 
ETRAFıNDA YüROTülME
SINE IZIN VEREMEZLER. 
HER TüRLü POLITIK Mü
CADELEYE ULUSLARARA
SI BOYUT KAZANDıRMAK, 
BUNUN ULUSLARARASI 
ILIŞKILERIN I  KURMAK, 
DAYANIŞMAyı öRGüTLE
MEK, MüCADELENIN NI
TELICI SONUCU GEREKLI 
VE ZORUNLUDUR. 

def saptırma umurlarını kuşkusuz tıŞI
mıkla birlikte, bırıŞ, silahsızlanma, fa
şizme karŞı aVlr alma konularında belir· 
l i  ileri adımları dı içinde taşımak zorun
da. 

Türic.iye'nin dış il işkileri ve dış pol iti
bsı açısından bu olgu bazı yükümlülük
ler de Ftirme dun.munda. Türkiye'nin 
de dış politikasında barış, silahsızlanma, 
uluslararası ilişkilerde Z()l"jl, tehdide baş· 
vurmama, uluslararası il işkilenit yum u
şama süreci ve sosyalist sistem ile ulusal 
kurtuluş hareketleri ile belirli ölçülerde 
politik il işkiler sürdürme gibi konularda 
Sosyalist Enternasyonal'in özelliklerine 
dikkat etme

' 
gıereii var. Bu hususların 

Türkiye'den CHP'nin Sosyalist EnternilS
yonal içinde yer almasının "olumlu" 
noktaları olarak bütjiri.iyle yadsmmama
Si gerekiyor. 

SOSYALIST ENTERNASYONAL 
CHP 'YE DIŞ POLITIKA 

BEKLENTILERINI SA(;LA YAMAZ 

Bu söylenenler ışıiında incelenmesi 
III'reken bir başka konu da CHP'nin Sos
yalist Enternasyonal'e üye olmasının 
"pratik yararları olarak belirlenen beko 
lentilerin gerçekleşip gerçekleşrniyece
ği. CHP HOkiiııeti bu Uyelikle Türkiye' 

'nin dış politikada içinde bulunduiu 
"yalnızlığı" da giderebileceğini umu
yor. Bunun ilk nedeni emperyalist sis
temin genel doirulwsunda belirlenen 
dış politikilSının önemlı bir sorunu ola
rak karşısına çıkan Kıbns konusunda 
destek bulma sorunu. Kıbrıs sorununun 
'özü ve emperyalizmin çıkarları dairul
wsunda çözüm ar.ıması TUrkiye'nin Kıb· 
ı:.ts konusunda uluslararası platformlarda 
"yalnızlığını"gideremeyeceğini ortayı 
koyuyor. Aslında Türkiye'de iktidarların '� 
Kıbns sorunları için aradıiı desteiin, 
emperyalist sistem içinde kesin ve 
açık bir destekten başka birşey olma
dıiını da düşünmek yanlış olmayacak. 
Bunun Kıbns sorununu çözüp çözeme
yeceği ayrı. Ancak, emperyalizmin Kıb-ı ns konusuna NA TO çerçevesinde bir 
çözOm dayatmaktin vazeeçmemekle 
birlikte, bu konuda Türkıye yanlısı bir 
odım OlmadıAı da bir ",rçek. Böyle bir 
\dımın atılmıması çıkarlarına da uyp.ın. 

SOSYAL DEMOKRATLARıN 
ETKINLIKLERININ EN FAZ
LALAŞTICI ALAN KAPI
TALIST AVRUPA. AVRUPA 
SOSYAL DEMOKRATLARı 
ARASINDA DA BATI AL
MAN SPD'NIN YÖNLENDI· 
RICI ACIRLlCI TARTIŞIL
MAZ BIR BıÇIMDE ARTMıŞ 
DURUMDA. SOSYALIST EN
TERNASYONAL ETKI ALA
NıNı VE öRGOTüNü AFRI· 
KA'YA, LATIN AMERIKA' 
YA, AKDENIZ BöLGESINE 
VE ASYA'YA ı:ıoGRU YAY
GINLAŞTIRlYOR. 

Türic.iye'nin artık ertelenemiyecek bir 
'başka sorunu bu konuda kendisine hiç 
pazarlık ıjicii bırakmıyor. Mbk dış kre
di ve döviz Freksilimi Türkiye'yi dış 
ilişki�inde teknik anlamda bile tım bir 
Çıkmilla sokmuş durumda. Müzakere 
pidi yitirilm iş. 

Dış politik il işkiler alanında sosyalist 
ülkelerle açılan dosduk ve daha yakın 
karşılıldı işbirliği ve yarar olanaklarını 
ileri adımlara dönüştürmeye egemen sı
nıflar, ideoloji kesin izm vermiyor. 8u 
açıdan da hükümetlerin CHP hükümeti 
de olsa, "manevra ii bile yapmada fazla 
alanları yok. 

Türkiye'nin ekonomik bunalımı em
peryal izme Türkiye içinde yeni kapılar 
açarken, dış pol itika alanında da istekle· 
rini dayatma olanakları vermekte. Bu 
açıdan Amerikan planı ya dı başka ad
larla (Alman, Fransız .vs. gibi) emperya
lisderce hazırlanan planların pirii geldi
ğinde Türkiye'ye kabul ettirilmesi çok 
fazla zor değil. GOrli III'ldilinde emper
yalizm gerek Kıbrıs konusunda, gerek 
Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadı· 
na dönmesi konusunda, ya da Türkiye' 
nin Ortadoiu'da yeni jandarmalık görev
leri yüldenmesinde siyasıl iktidarlar açı

ısından çok fızla sorunla karşılaşmaya
'cak. Türkiye'nin ilerici, demokrat, ulusal 
'baiım�zlıkta.n yana giiçlerinin mücade
lesi ve direnişleri bu hesabın dışında. 
Aynı şekilde, dünyanın ilerici, demokra
tik, barışçı �çlerinin etkileri de hesap 
yapıl ıyorsa buna katılmak zorunda. An· 
cak açık olan nokta Türkiye'nin Sosya
l ist Enternasyonal'in &erek emperyaliz
min temsilcilijini yapan Federal Alman
ya sosyal demokr.ıdarı gibi unsurlarının, 
gerekse, uluslararası sosyal demokrat ha
reketin barışçı, demokratik ögelerinin 
desteğini yanında bulması olanaksız. Iki 
öeenin birleşerek CHP'de simgelenen bir 
nedenle Sosyalist Enternasyonal'in 
örgütsel aiırlıiını TUrkiye'nin dış politik 
ilişkilerine destek olarak kullanmalarına 
olanak yok. 

DI Ş POLITIKA VE 
IDEOLOilK MOCADELE 

Ş imdiye kıdv söylenenler TUrkiye' 
nin dış poli!ikasınm ıçınde !>.ulundulu 

jurumu anlamaya ve Sosyalist Enter
nasyonal'le, onun bir üyesi olan CHP' 
nin iktidarda oluşunu,.. artıyı çıkarabi
leceği sonuçları kavramaya yardımcı 
olabilecek ögeler. Günümüzde, özellikle 
bunalım koşullarında emperyalizme kar· 
Şı mÜCiıdele artan bir önem tışıyor. Fa
şizme karŞı tutarlı mücadele verilmesi
nin emperyalizme karŞı verilen mücadele 
ile bütünleştiği hiç unuwlmamalı. Bu 
nedenle demokr.ısi mücadelesinin em
peryalizme karŞı mücadele ile birlikte 
düşiiriHmesi zorunlu hale geliyor. Bu 
zorunluluklar emperyalilmil yeni 
str.ıteji, tıktik ve yöntemlerini tın ıma
yı gerektiriyor. Içinde bulunduğumuz 
koşullarda, ideolojik mücadelenin öne
mi her zamankinden daha belirgin oıa
rak demokratik güçlerin karşısına çıkı
yor. Çünkü "burjuvazi Mbk ülkeyi eski· 
;i gibi yönetemiyor. Yeni yollar bulmık 
zorunda. Çünkü işçiler, emekçiler, genç
ler ve aydınlar gitgide bilinçlenip örp· 
leniyortar. Mücadele JÜçleri aruyor. Sı
nrf mücadelesi güçleniyor. Nesnel koşul
lar işçileri, emekçileri, demokratik IlÜÇ· 
leri daha da mücadeled yapryor ... Bur-

'v juva.zi işçi ve emekçi kideler tırafından 
öfljitlü �bir biçimde ekonomik, politik 
ve ideolojik olank S4kışbrılryor." (Y. 
OnaJ. YiiriiyiiŞ, s. 188) 

Böyle bir ortamda uluslar.ırası iliş
kiler ve dış politikadaki Itlişmeleri gör
mek, kendi bütünlükleri içinde alıı la
mak ve göstermek güncel ideoh,;ik mu.. 
cadelenin tutarlı sürdürülmesinin önem· 
li bir kosulu. 

Dış 
'
politikada siyasal iktidarların 

. içine düştükleri çıkmazlar, egemen Si· 
nıfların dış il işkileri konusunda kitle
lerde şO't'en duyguların körüklenmesi 
eğilimini güçlendirir. Bu açıdan dış 
politikaya il işkin konularda demokratik 
güçlerin daha duyarlı Oımaları ve kitle
lerin şoven pr�pndalarlı yönlendiri
lerek, bunalım koşullarında tepkilerini
nn serma.yenin çıkarları dojrulbJsun
da değerlendirebilmesine kesinlikle izin 
ermemek gerekiyor. 

$oGre,: UlwJara,... .a.yol demoltraanin 
"prob�m ÇOCU'"" 
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Osler anlaşması için 

NATO' NUN 
EKONOMiK 

YARDıMıNıN 
KESINLESMESi 
BEKlEN[YOR 

NA TO Genel Sekreteri 
Luns'u" geçen haftil Türkiye ' 

ye yaptığı gezi, NATO'nun 
Türkiye'ye ekonomik ve mali 
yardımının harekete geçiril
mesi için gerekenlerin yapıla
cağının açıklanmasıyla sonuç
la�dı. Ancak görüşmeler sıra
sında, NATO'nun ekonomik 
yardım programının somut
lanması iç'" Aralık ayında ya
pılacak NATO Bakanlar Kon
seyi'nde konunun ele alınması 
belirlendi. Luns'un Türkiye' 
ye ekonomik ve mali yar
dım lehindeki raporu bu 
toplantıda ele alınacaktı. 

Luns'un Türkiye'den ayrıl
masından sonra, Türkiye'deki 
Amerikan üslerinin statüsüyle 
ilgili anlaşmanın hazırlıkları 
için Türkiye'ye gelmesi bek

lenen ABD heyetinin ziyareti
nin ertelendiği aç ıklandı. Er
telemenin, Türkiye'nin gerekli 
ön hazır lıkliU1 tamamlamadığı 

gerekçesiyle yapıldığı belirtil
di. Ancak Dışişleri yetkilileri
nNı basına yansıyan açıklama
larında, tamamlanmayan ha
zırlıkların teknik konulara de
ğil, "siyasaJ konulara" ilişkin 
olciığu da. beıu-tildi. Siyasal 
konuların başında, Türkiye' 
deki Amerikan üslerinin faali
yetinin, başta ABD olmak 
üzere NA TO üyesi devletlerin 
Türkiye'ye geniş çaplı ve dü
zenli ekonomik ve mali yar
dımla.rının sağlanmasına bağ
lanması geliyordu. 

Dahot Ecevit hükümetinin 
kurulmasından çok kısa bir 
süre sonra Başbakan, Türkiye' 
ye gelen ABD Dışişleri Baka
nı Vance'la �rüştükten sonra 
bazı açıklamalarda bulunmuş. 
tu. Buna göre, ABD silah 
anıbargosunun kaldırılması 
halinde üslerin durumu he
men ele alınabilecek, ancak 
bu, ABD 'nin ekonomik karşı
lığının sürekli ve geniş kap
samlı hale getirilmesine bağlı 
olacaktı. 

Luns'un Türkiye'ye yaptı
ğı ziyaretle birlikte ekonomik 
ve mali yardım sorunu bütün 
NATO çerçevesinde geni.,le
tildi. Bu durumda Amerikan 
üslerinin statüsünün, bu konu
nun düzenlenmesine bağlı ola
rak son durumunu alması gün
deme geldi. Bu af3da bir 01.,
işleri yetkilisi, Cumhuriyet 
gazetesine, hükümetin MC dö
neminde imzalanan anlaşma

nın mali hükümleri dışındaki 
bölümlerini aynen koruma 
eğiliminde oldu�unu açıkladı. 

Bu geli$meler, Ecevit hükü
metin in NATO'ya karşı ba

gımsıı bir politika değil, sa
decc- hağımhlığlOIO fiyatını 
drtırmilya yönelik bir politika 
i/ lc-mr-yr yöneldiğinin kanıtı

dır. 
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Yeni 
üniversiteler 

yasası 

HALiM BULUTOGLU 

1750 sayılı Universıteler Ya
sasının, Anayasa Mahkemesince 
iptalinden sonra başlayan yeni 
yasayı hazırlama girişimleri, 
önemli bir noktaya ulaşb. Milli 
E�tim SakanhRı'nm, Universl
telerarası Kurulun seçtiRi temsil
cilerle yapbRı uzun süreli çalış
ma sonucunda yasa tasansmm 
metni yayınlandı. Ş imdi yasa ta· 
sansının üniversite kurullarının 
görüşlerine sunulması safhasında 
bulunuluyor. Tasarı bundan son
ra meclislerin gündemine getiri
lecek. Yasanın bazlı'lanma giri
şimlerinin ulaştıR' noktanın öne
mi buradan kaynaklanıyor. Elde 
hükümetçe hazırlanan somut bir 
belge var. Bugüne kadar tasarının 
hazırlanmasına katılanların ve 
hükümet yetkililerinin konuya 
ilişkin açıklama1arında, yasa 
tasarısının ileriye dönük yeni hü· 
kümler taŞıdı�I, hatta bu hüküm
lerin üniversitelerin özerkli�ini 
pekiştirici ve yönetime tüm üni
versite ö�elerinin katı1aca�1 yö
nünde olduRu belirtilmişti. An
cak soyut bir "yönetime kaW
ma" ve "özerklik" kavramının, 
somutlanmaksLZin ileri düzeyde 
bir deler taşıdı�ını ve destekle
nip desteklenmemesinin gerekti
�ni söylemek, bu anlamda pek 
mümkün olmayacakb. Bugün ya
sa tasarısı ile söylenenler ve ya
yılan "umuUar" somutlanmış 
oluyor. Şimdi görev ötretim 
uyeleri, asistanları ve ö�rencile
riyle ve tüm demokrasi güçleriy
le yasa tasanSIDUl anti-demokla
ük yanlarının ayıklanması için 
etldn bir mücadele içine girmek 
biçiminde somutlanmaktadır. 

TASARı NE GETIRIVOR? 

Yeni tasarı ile yeni olarak ne· 
ler getirilmekte, özerklik ve yö
netime katılma hangi anlayışla 
ele alınmaktadır? 

Universite kurullarında 
üniversitenin tüm ötelerinin, öe
retim üyeleri, asistanların ve öR
rencilerin temsilcilerinin yer al
muı ve alman kararlara söz ve 
oy hakkıyla katılması sorunu bu-

, gün son derece hayati bir konu
ma erişmiştir. Bu do�ultuda 
1960'Iarın son yıllarından bu ya
na etkin mücadele verildili bilin
mektedir. Ancak toplumun ve 
baelt olarak üniversite ve yüksek 
okulların gelişme doerultularının 
tersine, konuya ilişkin yasa ve 
yönetmeliklerin hep sınırlayıcı 
olduRu görülmektedir. 12 Mart 
döneminde çıkarılan 1750 sayılı 
üniversiteler yasası konuya iliş
kin canlı bir örnek durumun
dadır. Universite ve yüksek okul
larda, ötrencl ve öRretim üyeleri
nin etitimin planlama ve ylirütül
mesinde, kendilerini ilgilendiren 
konularda. söz hakkına sahip ol
ması gerekti eı açıktır. Nitekim 
geçen on yılda yaşanılan deney· 
le� ve örgütlenmeler, öitrenci, 
asıstan ve ö�retim üyelerinin üni
versite ve yüksek okulların işle
yişlerinde ne denlı önemli işlev
leri olduRunu göstermiştir. Bu 
gelişim artık, eski işleylş yanlısı 
birçok üniversite ve yüksek okul 
yöneticisinin bile görüşlerini eı.. 

ÜNiVERSiTELER 
KÖTÜLERiN iYiSiNi 

SEÇMEYE ZORLANAMAZ 
YENI ONIvERStı"ELER YASA TASARıSıNDA YER ALAN 
ANTI-DEMOKRATIK MADDELERIN TASARIDAN ÇıKA. 
RILMASINDA TOM tı<lRETIM OVELERI ASISTAN Mo 
RENCI VE GENÇLIK ORGOTLERINE BOVOK GOREV 
DOŞMEKTEDIR. IIU KONUDA çEKlMSERLleE. NEME· 
LAZlMCILı{;A. BEKLEYELIM GöRELIM ANLAYıŞıNA 
VE EN ONEMLIsi EKVENI ŞER MANTI�INA KESINLIK· 
LE VER BlRAKI I.MAMALlDIR. 

kilernektedir. Kuruluş yasasının, 
çiftlik havasına soktueu bir yö
netim kurumunun en üst yöneti
cisinin "okulumuzda �renciı 
ötretim üyesi ve idarenin eliyalo
ıtu sonucu eeitim düzenli yürütü
lebilmektedir." diyebilmesi günü
müzde erişilen boyutu sergile
mektedir. 

Günümüzde ünivenite ve yük
sek okullarda yaşanılan huzur
suzlupn üniversite yönetimi ile 
üniversitenin temel öReleri ve 
özellikle öerenciler arasındaki 
diyalogun kopuk oldueundan 
kaynaklandılı görüşü yaygm ba· 
le gelmiştir. Bu saptamayı gerçe
Rin çok küçük bir bölümünü 
oluşturmakla bi'tlikte önemli bir 
gelişme olarak deterlendinnek 
gerekir. 

VASADA 
VÖNETIME KATILIM 

GÖSTERMELIK DE�IL. 
ETKIN KılıNMAlıDıR 

Onivenite yasa tasansını ha
zırlıyan hüldimet yetkililerinin 
bu somut gelişimi gözardı etme
leri miinkün olmayacaktı. Hele 
hele i 750 sayılı yasayı gerici bu
larak eleştirenlerin 1750 ile aynı 
içerikte bir yasa tasarısı hazırla
malan elbette söz konusu edile
mezdL 

Ne var ki, tasarıda. öRretim 
üyelerinin. asistan ve öRtencUe
rinı yöneome katılmaları konu
sunda, açık ve net hükümlere 
rastlanamamaktadır. Dieer bir 
çok konuda tek tek üniversitele
ri baRlayıcı ve kendi yapılarına 
uygun karar almalarını kısıtlayı· 
cı maddelere ra�men, yönetime 
katılma ve kurullarda öA'renci ve 
asistanların temsili konusunda 
açıklık getirilmemektedlr. OR
renci. asistan ve öRretim üyeleri
nin yönetime katılmaları demek, 
onların aeırhklı temsilierinin sal
Ianması demektir. Bu anlamda, 
kurullarda yukarıda belirtilen 
öRelerin temsilinde oransal ola
rak en alt düzey belirtilmesi gere
kirken bu yapılmamışbr. Tasarı 
bu biçimiyle yasalaŞırsa, üniver
site kurullarında ö�rencl ve asis
tanıarın temsilinin göstermelik 
hale dönüştürülmesi mümkün 
olacaktır. 

üNIVERSITE IŞGALI 
Y ASALAŞTlRI LAMAZ' 

Ecevit'in üniversitelerde hu
zursuzlu2un ve olayların önlen-

mesi ve üniversitelerin birer "bi
lim yuvaları" haline getirilmesi 
Için yasada yer verilece�ini söy
lediai "yönetime katılma" böy
lesi göstermelik bir anlayışla ele 
almmaktadır. Ancak tasarıda üni
versite veyüksek okullarda " olay
ların önlenmesi" için bir başka 
maddeye daha yer verildili görü
lüyor_ Tasannm 74. maddesinde 
şöyle deniyor: ..... güvenlik kuv
vetleri suçların ve suçluların ko
vuşturulması amacıyp berhangi 
bir davet ve izne ba�h olmaksı
zın üniversite binalanna ve ekle
rine her zaman girebilir. Bu tak
dinle ilgili üniversite rektörü ya
da fakülte dekanhtı girişimden 
haberdar edilir.1I 77. maddede 
devam ediliyor: "Universiteler ve 
bir üniversiteye baA:h kuruluş ve 
kurumlarda ortaya çıkan ·vabim 
ve sürekli olaylar sonucu, ölre
nim ve ö�etim özgürlüklerinin 
tehlikeye düşmesi ve bu tehlike
nin üniversite organlarınca önle
nememesi yada bu organlarca 
alınan önlemlerin gereken fakül
te yada bunlara ballı kuruluş ve 
kurumların yönetimine en çok 
iki ay süre ile el koyabilir ... el 
koyma kararı, her defasında iki 
ayı geçmemek üzere yukandaki 
fıkralar hükümlerine göre uzabla
bilir." 

Hiçbir yoruma yer bırakma
yacak ölçüde, anti-demokratik 
ve baskıcı yönü açıkça görülen 
bu maddelerin yasada yer alması 
üniversite özerklilinin ayaklar al
tına alınması anlamına gelmekte
dir. Bir yandan "özerklikten", 
bahseden, "ö�enci ve ölretim 
üyelerinin yönetime kablrnası 
özgürlükçü .demoklasinin gereei
elir" diyenlerin, bir yandan da fa
şist ülkelerde sürdürülen uygula· 
mayı yasalaşttrmaya çalışmala
rını "özgürlükçü demokrasi" an
layışlarının neresine yerleşme
cekleri merak konusu olmak 
durumundadır. 

Bugün (aşist şah rejiminin hü
küm sürdüeu İran'da bile üniver
siteIere Izinsiz giren polis ve as
kerlere karşı üniversite yönetim
lerinin girişimi yasa dışı bularak 
direndikleri, protesto için istifa 
ettikleri bilinmektedir. Faşist 
şah rejim inde yasa dışı olarak 
belirlenen bu girişimlerin üniver
site yasa tasarısına konulması 
"özgUrlUkçü demokrasi" adına 
hangi yüzle savunulacaktrr? 

Aslında CHP aeırlıklı hükü
metin bugüne kadarki uygulama
larındaki anlayışları yasa tasarı
sında somutlanmaktadır. Bir 
yanda demokratik hak ve özgUr
lüklerin göstermelik savunusu, 

diler yanda ise "anar,lye kartı"' 
baskı ve terörü yasa ve yönetme
lik bükiknlerl haııne ııetinnek. 
Bu \Iti yiizlü\ü#iiD. bu demokrul· 
yi savunmak adına demokrasiyi 
hançedemenln açık ifadesidir. 

TEK TIp ONlvERSITE MI? 

Tasarınm önemli bir diler 
yanı da tüm üniversitelerin tek 
bir yasa içine alınması oluljtur
maktadır. Ancak ünlvenlte ve 
yüksek ölrenim kurumlarının 
(arklı iljtevleri ve yapılan oldulu 
düşünildüRünde, yasada yapılan 
düzenlernelerin ilkeler ve temel 
organları aştılı, derinlemesine 
baRlayıcı hükümler getirdili göz
lemlenmektedlr. Bu, üniversitele
rin hLZlı bir gelişim süreci içinde 
bulunan toplwna uygun olarak 
ortaya çıkabilecek yeni gerek
sinimleri karşılayıcı esneklllin 
ortadan kaldınlması anlamına 
ııelmektedir. 'Ilim yüksek okuUa· 
n kapsamına alan yasanın bir 
"çerçeve yasa" olma niteliline 
bu anlamda ııöıce dÜŞürlibnüşlür. 

öGRETIM ÜYESI, 
ASISTAN VE OGRENel 

ÖRGOTLERI 
GöREV BAŞıNA' 

Doktoralı asistanların ölretim 
üyeliti kapsamına alınması anla
mında da lasarıda berhangi bir 
maddeye rastlanmamaktacbr. 
Universitelerde ötretim IÖrevlill 

ihtiyacının Çıe gibi büyünesl ne 
karşılık, ölretim üyeıili tanılUı
nın hili dar tutulmollnı ve dok
toralı asistanları da kapsayacak 
ölçüde genişletilmemesini ınla
mak mimkün delildir. 

Yukarıda belirli bölümleri 
açıklanmaya çahşıldılı kadarıyla 
\asar, Başbakan ve MUI\ Elitim 
Bakanınca yapılan açıklamalarda 
gözlenen "olumlu" hava ye böy
lelikle yayılmaya çalışılan 
"umut''ları kursaklarda bıraktın
cı niteliktedir. Ancalt bu, yasa
nın hiçbir savunulur yanı olma
dıAı anlamına gelmeyecektir. 
"Yönetime kablma" gibi, tüm 
üniversitelerin tek bir yasa çerçe
vesinde birleştirilmesi gibi, tam 
gün çalışma gibi ve kürsü siste
minin kaldırılıp bölim sistemi
nin getirilmesi gibi birçok konu
da ileri denilebilecek ilkeler tasa
rıda yer almaktadır. Ancak tek 
tek bu ilkelerin tasarıda somutla
nışı ve ele alınış biçimi savunu
lur olamaz. Ehveni şer mantı
lıyla hareket edildilinde 1750' 
ye nazaran daha ileri denebilecek 
tasarı metninin bu haliyle yasa
laşması ilerici, demokrat güçler 
için geri adım olacaktır. Anti-de
mokratik maddelerin tasarıdan 
çıkarılması. yer alan ileri i1kele
rln olabIIdilince en ileri düzey in
�e somutlanması için öRretim 
uyeleri, asistan. öerenci ve genç
i ik örgütlerine büyük görev dülj
mekledir. Bu konuda. çekimser
l�e, nemelaıımcıltea, bekleye
lım görelim anlayışına ve en 
önemlisi ehveni şer mantılına 
keıinlikle yer bırakllmama1ıdır. 
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YOROYOŞ 
MERSIN BÜROSU 

Menln'de Petklm·tş 
Uyu! yaklqık 800 I,çlnln, 
soda Benayll lşyerlnde aür· 
dUnliillerl gre_ de_ ... edi· 
yor. 

soda lşçllert Uç buçuk 
ayı .,km bir türedir devam 
eden grme çok ,ey ögren· 
dıler. Dı,ı' batımiı çarpık 
kapltali.t dlizandel,çOer1n 
yerını, Işverenlerin yerını 
_e düzeDIn 1,leylşlnl bUIiIn 
çıplakbRıyla ,ördüler. Zen· 
lin deneyler kazandılar. 

Ülkemizde .oda Ue Ilgili 
çabımalar 19S6'da ba,la· 
dı. Ne var kı ulUJlarua. 
tekellerin en .. lIomelerln· 

C H P (Sf!d.a ithaline 
ızm vererek 

SODA 
iŞÇiLERiNi 
ARKADAN 
' VURUYOR 

) 

den dolayı 1975 yıhna ka· Ru Ulkelerlne Ilırııç ediyor. zInIn beylik taktiklerini nomlk bUyUmemlzfn ayak 
dar üretım yapılamadı. Ilınıcatla u1uoiarara .. reka· uYlUiarnlya uııraşmakla beRlarıdır" diyen ŞI .. DPT'Dlnde dateRlYIe 1969 bet zorunluhıRu, dUnya pl· cam _e soda yönetidleıl 
yıhoda Sümerbank, 'I'tirtI. �"D<lan daba UatZ n· faıilt özlemlerinı böylece 
ye Iş Bankası Te 'I'tirtlye yalla aoda Ihraona yol açı' ışçtu;:Rt BölME IÇ.,1 vurdular. I,çl 1UUf> 
şı.e Tt cam Fabrikaları yor. Bu arada, yuıllçl taie· PLANLARı BOŞA DI bir "sürü" olarak ,ömı A.Ş:nln katıbmıyla soda bi kartılamak ıçın, Ilırııç ÇıKıYOR bu yönetidier, fabr1kadakl Belayıi A.Ş. kunıldu Te edılen kadar aoda Itball ,e- mühendis ve ,elleri bu ya. 1970'te "teşr1k balceııl" reldyor. ·  Sosyallst Ulkeler· Toplu SÖZleşme 'ÖlÜ,' ii dııı tutumlannı ortak alarak çalışınalamıa bııla· den 3.000 TL/ton'dan so- meleıt öncesinde, iı_eren etmek Istediler. Kendı kışı. dı. da abruyor, 7.s00 TL/ton'a "holdın, politikası",  "hol. llkleıt Ile hesaplqma duru. Şirket'In yüzde 40'1 ış yurt içinde satılıyor. Kısı· dına prensibi" libl dayat- muoda kalan bu mühendi. 

nlZda yanınızdayız" dedi· 
ler. Oy. birkaç gUn sonra 
hUkllmet soda Itballne iZin 
vererek böylece Işçileri ar
kadan vurdu. 

Soda Benayl A.Ş ., Iş 
Banka.. ve ŞI.. cam ın 
Iç Içe yönetiminde glzH 
de olıa CHP vardır. çün
kü ıkı ,irketi de Iş Ban· 
kası yönetmektedir. • Iş 
Bankaıı yönetiminde iae 
CHP eWndlr. Dolaylı ola· 
rak sözleşmenln sonuaı 
CHP'ye dayaDlDlıkladır. 
CHP nı parlamenterleri bu 
gerçeRI ı.çllerden gizleye· 
rek, onlan sahte vadlerle 
ıvutmaya çal.ıştı1ar ve Çalı
şıyorlar. 

BUtün bu olay_r, CHP 
etklnllRlne dayanan kuru· 
lu,1arda nelerin yapıldtımı 
ve halk lan yana sIoprılar 
ıtanlarm tavırlarını kitleler 
ve kamuoyuna lerailemek
tedir. 

Soda 'İıçllerl tophımda· 
ki mücadeledeki yerlerinin 
neresi oldulunu öRtenmiş
lerdir. CHP'yi daha 

ı
yı ta· 

nuruş, "umut" balonları
nm DULI bir aldatmaca ol
dulunu gömıüş ve kurtu
luşun Işçi unılDUD politik 
örgütünde oldueunu anla· nuş1ardır. 

Gerici 
Seker-is . . 

patronlarm 
emrinde 

KAY A DEGiRMEN 

Şeker işkolunda çalIfOn 
Işçilerin .orunları, ifuerenler 
ve aan şeker-I, Sendil""ı yö· 
Mnminin de ortak çabalarıy· 
/o bugiine del« yok .ayıldı. Şe
Irer işçileri, her türlü giiuen
ceden yok.un olanıir, ,eçim
lerini ancak .alwyabiIecek bir 
iicretle, giinde 12 ıoal çalışır
lar. Bu güç yafOm koşulları' 
nın yanında, bir de işverenler -
tarafından pancar üreticu; 
köy emekçileriyle karşı karşı· 
ya getirilirler. Pancar üreticiBi 
köylüler, yapılon demagojik 
propagandalor .onucu, pancar 
taban fiyatlarının düşükiiiIii· 
nii, işçilerin toplu ,özleşme· 
lerde elde ettikleri iicret artış· 
uınna ballıyorhır. Köyiiiler, 
çıkc:ırlarının şeker "mayiinde 
çalılOn tüm işçilerle birlikte 
olduğunu göremiyorlor. 

şeker-Iş SendikIlŞI iM. iş
çilerin ;şuerenler mrafından 
baBkl alhnda tutulmOllna Irar· 
ŞI ıodece .eyirci Iralıyor. Şe
Irer-lş 'in Türk·/ş içindeki en 
gerici wndilra yönetim�rın
den birine ıahip oldulu bilini· 
yor. Bu .endikonın yöneticik

. ri, yaphkları 8. Toplıı iş IÖZ· 
leşme.ine şöyle kayıtlar ko
yuyorlor. 

"Içinde yaşadığımız ahenk· 
li düzenin ıiit'C!kli olma.lnl 
�Iamayı amaç biliriz ue bu· 
na adanırız . . . 

Baııkum&, yüzde 39'u nir· cuı., üretim Ti.irkfye'ye an- malaıta Işçinin karşısına ve şetlerden 21'1 ödün ver. klye Şlıe ve Cam Fb. A.Ş. cak yeterken, devlete .öz çıktı. ''Kadro'' adı allıoda meyerek, 8  ARuoto. 1978' ne ve yüzde 18'1 Si.imer- verdim babanesiyle Ihracat işçiler arasında yeterince de greve başlayan soda lş
bank', alt. Ş'.-ı Cam'ın yapıhyor, karıııhlmda de'l- yapay bölUnmeler olu;ıcur- çUertntn saflarına katildıyüzde 80'i de Iı Banka .. · letten yüzde 15 vergi ladesi duRu yetınlyormuı gıbı, lar. Greve katılmayan 4 
nın olduRundan, Şirket alarak çifte vurgun yapılı- teknlsyenler ve ustabaşıları müdür ve 9 şeC Ise lşvere- ışçiler, okul ntteügin- düzeninin sürgit deı.mmlna 
dalnıdan ış Bankası tan- yor. Türkiye "70 sente sendika UyeUainden istiCa- oJn antldemokratik uygu- deki grnde böylesi göz- kendilerini adamışlordır. Bu 
fmdan yönetiDyor. ış Ban- muhtaç"ken, devlet, şilke- ya zorlandı. Bunun için de lamalarını kınayarak, grev· lemletle yogurulurken, ' söylediklerinde son derece 
kaııı'nın ise yüzde 28'iCHP' tln ucuz !iyatla soda Ihraç her türlü baskı uygulandı. dierle gölÜŞ birDIinde ol- CHP'nin Soda işyerindeki "içten " olduklarına kuşku 
nın eUnde bulunuyor. Bu etmesine Izin verlyor_ Ku- 1 Ocak 1978'de başlayan duklarmı açıkladılar. tutumunu ve genel olarak yoktur. Bu . . "içtenlikleri "�i 
kannaşık bUtünlük Içinde şıIıamda yine soda Ithal toplu sözleşme görüşmele- İşçi Slnıfmın örgütlü da- işlevini onlara d� �çıkça : :��ı;:�:i��;ln

d�ı;�t
o�:��:� ış Baııkasl soda Sanayii ediyor. Sonuçta Türkıye rlnde bu de[a aynı Istem- yanışmasını gören işveren, anlatmak yerine ... ışvere: lar. AP 'nin 'Otı kongresln;n A.Ş 'nde ürettirdieı soda- ekonomisl milyonlarca do- lerle sendikaDIn karşısına bu defa işçileri hükümete nin bu tutumu ne yazık kı delegeleri arasında, Şeker./ş 

nın yaklaşık yUzde 65'1n.i, lar döviz kaybına ulrarken çıkılarak, işçilerin yasal şikayet ederek "amaçları- zincirleme olarak giderek . Sakarya Şube Başkanı ue AP 
yine kendlslne alt cam tab- şirket kendi üretım maliye· hakları "sözleşme" tle kı- nın ekonomik olmadıaını, CHP'ne dayanmaktadu." Adapazarı il Başkanı A. IhlOn 
rikalarmda kullanıyor. Ka- tlnden da� uaıza aldıtı Ilt1anrnık iıtendi ve hükü- aııarşi çıkannak Için grev diyenlerin, kimlere hizmet Vzdemir ile Su.urluk Şeker· 
lan mlktar ise ancak yurt ıodayı yurtiçi ftyatma sa- metin dayattıeı "toplumsal yaptıklarını" sövledl. ettiklerini anıamak mÜD1- Iş Şube Başkanı ve Su.urluk 

Onlor gerçekten de, "ohenk· 
ii düzen " dedikleri bu sömü"ü 

Içi ihtiyacına yettyor. Tü- tarak büyük vurıunlar vu- anlaşmanın" bile altında Parsa toplamak lçln kün deetldlr. . AP Ilçe Başkanı Hulusi Yedi· 
ketlm durumu böyle Iken, royoı. bir Ucret öneriidi. grev yerini ziyaret eden GeUşen hareket, bilinçli kardeşler �n �ulundulun.u .. 
flrket, kredi aluken bük,ü- Böylesi çifte vurgunlar- Işçinin önünde açıkça CHP 'U parlamenterler "hü- veya biUnçıiz olarak sınıfı- sendika gazeteli gurur uerıcı 

mete Ihracat vudinde bu- la yettnmeyen şirket, el- "&ennaye kutsaldu, anaya· klbnetin keslnDkle soda it- na ters dUışenleri mutlaka ::� Ş��:n
gi�i/O::::;' �r�� 

lundueu Için, UrettiAi so- koyduRu Işçilerin alınteri- sa mahkemesi, Daruştay, haline lzin vermeyece�lni" d�layacaktır. GeUşme bu duruma övgU'ler düzerken. di. 
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uAraşmamayl öRüttüyor. Iş-
Erzurum tıpir' de 

.!;���n��:;a�c;:y;��:ar�ç:;� 

Genel-iş MHP'li Belediye'ye karşı mücadeleden kaÇlyor 
Erzurum'un Ispir ilçesinde helediyeye biığh I,yerlerinde 

Ç.ııpn I.çller, UyeR bulundukbrı Genel·I,'ln, .orun"'ı kar.ı· 
sında harekeıslı kaldığını görOnce ... I."nda lmu lopIoy.,.k 
Gene�l, merkezine bır yuı gönderdiler. 

Belediye B •• kanı AP II_nden .. çılen bir MHP'li olan Is
pir Belediyesi Çitlı ....... ı hiç bır .osyıl hokkı .. hip değil. Ilin • 
hokl .. ı olmayıın I,çiler hoftı ve bayram "'dIlerinde de .Urekli 
çıll$I"Mk zorunda.' MU$I�rını da �ncak 4-S �y gecikme ııe �i�
bilen belediye iıçilerl .. ndik,la"n. birçok kez baıvurdukla" 
halde bır sonuç �lımıdılar. I şçiler, seçilir seçilmez maaşını 
6.000 liradan 21.000 lirayıı ç ık.,.n Belediye Baıkanın,", .U· 
rekll olMak, sendlbdan ayrıldıkları taktirde maaşlarına zam 
yapılacağı yolutı<iakl v .. dlerine karıın, mIladelelerlni .UrdUril· 
yorl ... 

Sendikısız kılmayı veya gerIci Air .. ndik,dı örgUllenmoyl 
reddeden iıçller Genel.lı merkezine gönderdiklerI yazıda !Öyle 
dıyorlar: ..... Bilier ılmdiye kadar hiç bir haktın y ... rlaııama· 
dık. Bizlerden elektrik, su pırası alınmaması gerekirken bu pa-

• 

.. lar .lınıyor. SendIkalı I,çl oldutumuz holde, bqtı biıy .. m 
"'tlll olmak Uz ... e Cumanesi, Pazar dahil, .. nede hiç Izin kulla· 
n .... ıyoruz ve bu Çitlııııtımıı gUnler Için metal de alamıyoruz. 
Denierimiz çok 'ma bizimle IIjllenen yok. Hattı Uye olduğu. 
muz, kendisinin iIÇin;" twclırmı sonunıı kadar ııwndujunu 
ve bunLJn kendisine ilke emil"1 iddia eden sendlkmıız bile. 
Sendikanın Erzurum şubesine durumumuzu birkaç kere bildir
dık. Geldiler, fııkıı hiç bır hak elde edemeden döndUler." 

Yuı şöyle devam ediyor; "Eler en kısa zamanda bizim 
dertlerimlzle, sorunlirımızia Ilgilenlp haklarımızı ararnız, bun
ları çözmeye çalışmaısanız, sadece aidatlırımı!ı �1ıp blderl 
kendı dertlerimille başbaşa bırakan veantak patron sendikala
rının işçi�re uyguladığı bu siyasetten 'Iugeçmez, bu tutumu
"ULU sOrdUrUrseniz, sendikildah ayrılmııyı dUşünüyoruz." 

Isplr Belediye çalışanları sendikalarıniii yaptıkları UYOlrının 
somut cevabını bekliyorlar_ Genel·l ş'in kanrSlz tavrı sUrene 
mUcadeleleri yeni boyutlar alacak ve mutlaka başarıya ufali
cak. 

vurarak yıldırmaya çalışıyor
lar. Yine. ıımdika üyesi olan 
ve 'ürekU aidat ölkyen geçici 
işçilerin seçme ve weilme 
hakları vohditirken, üstelik 
de en alır işlerde ça/l,tIMlon 
bu işçilere, yapılan toplu sfiz· 
leşmelerde ,üt'C!kli işçilerin al
dıkları hLıkların yarııı biw MJ� 
lanmıyor. Bu da yetmiyor. bir 
de geçici ııe ,ürelrı; i,cil"r ara
sında ayrıcalıklar yarohlarak. 
işçilerin birbirluinf! düşürul 
mesine çalışılıyor. 

Şeker işkolunda çalışan/o 
rm bütün bu .orun/orı hl'/) 
gözardı edilegeldI. Sorımbrı" 
hallinin hiikiimetlerden lx'k 
/enmesinı'tı zama'" ise çokımı 
geçmiştir. Sorunlar", hallitı ı 
solloma lle daha insanca ,va
şaman", koşullor",ı yaratmo· 
nın. işueren-sarı sendika çrnı· 
berini kırarak ı'şçitt>r lle pan 
car iiI"Cticjşi köylıil�rin ÖrgUtlıı 
birliRin i tak/amatılan başka 

-bir yolu yoktur, 
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HEMA OLAYı VE 

TÜRKiYE KAPiTALiZMi 
HEMA (ırtınaSl, gerçekte, 

Türkiye'de otomotiv sanayiine 
Idmin egemen olacaıım belirle
mesi YÖDÜooen önem taşımakta
dır. Dördüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Platll'nda, "motor ve aktar· 
ma organları" üretiminde, önce
ki planlann öngördü� kamu ön
cül.ieü. özel kesim lehine gözar· 
dı edlbniştir. Böylece, HEMA' 
mn, Plan ilkelerine aykırı olarak 
yatınm izni alm.ış bulunması, 
gerçekte, yasallııştınlmıştır. An· 
cak Demokratik Parti·U Başba· 
kan Yardımcısı Faruk Sükan'm 
israrlı çabalanyla, HEMA 'dan 
geçmişin hesabı sorulmaktada. 

Azımsanmayacak sayıdaki 
CHP1i bakan ise, motor ve ak· 
tum. organları üretimini özel 
kesime peşkeş çeken Plan de· 
elşlklielne önemli katkılarda bu· 
lunurken, Faruk Sükan'ın çaba
larına da gereRince yardımcı ol· 
ınamaktadular. Bu arada, 1974 
yıUınnda bürokraside önemli kö
şebaşlannda görev yapan bazı 
CIIP 11 bakanlarm adırun da HE· 
MA yolsuzlukların. kanşt�ı, 
günlük basında tartışılmaya baş
lanmıştır. 

HEMA, geçmiş yıllarda yarar· 
1andıel oıanak1arla. otomotiv SB
nayiinde, oldukça ileri bir aşama 
kaydetmiştir. Ancak, bugün ",. 
nıştunıbnakta olması, bu fuma
ya güç günler yaşatmaktadır. Bu 
gUçiiklerden, Türkiye kapitaliz
minin önde gelen tekeUeri yarar
lanmayı çalışmaktadır. Bu çaba
lar, HEMA'mn büti.iti..iyle yutul
ması yöoünde, bünye içbıde eri
tUmesine yömlik tonnüUerin ge
liştirilmesi biçiminde IIOIllUtlaş
maktadır. 

Kamu bankllarına 2 milyar li
raya yakın u",1Riz kredi kullana· 
m borçlanmış olan HEMA'nın, 
kamu tarafmdan devralmması 
ise, olaym nonnal sonucu oldu
eu balde, gerekli siyasal deste· 
ei .. Ilayamamaktadır. Bu arada, 
CIIP grubu da, Hükümet'in tavrı
nı "protesto" görürtWii altmda, 
Dördünc:ii Plan'ı görüşmeyi red
detmlştir. CHP grubu bu tutu· 
muyta, belki de motor ve aktar
ma organlannm özel kesime açıl
masIDI önlemek görevinden ka
çınl1llŞ bulunmaktadır. 

YOLSUZLUKLAR 

HEMA futmasma neden olan 
yolsuzluklar, Türkiye kapitaliz
minin sermaye blrikiml ılirecl i· 
çi:ıde oldukça doeıı olaylar sa· 
yılabilir. Benzer büyüklük ve ö· 
nemdeki her yatırımda, benzer 
olaylar olınulJtur. Buna kartm, 
HEMA'lUn, Yahya Demirel'in 
hayali mobilya ihracma benzer 
biçUnde önem kazanması, o� 
motif ıınayilne egemen olma 
yönüDdeki çatışmalUn ürünüciir. 

Türkiye kapitalizminin, devlet 
d_elyle senoaye birikimine 
aomu t bır örnek olan HEMA yol· 
1UZ1uk1an, yabran lçin yapılan 
ba,vuruyla ba,lamı,tır. HEMA, 
"dl,K kutulan ve dlferanalyel" 
ImaJ edecek bır teli. kuracaeıru, 
bunun Için dış kredi .. IladıRını 
ve kredi kuUanımına izin veril· 
meli yömnde, 14, 12.1973 tarl· 
hlnde MalIye Bakanlıilı'aı b",
vwrnu,tur. Mallye Bakanlılı'nda 
IItl ay kadar bekleyen başvuru, 
1974 yıhnın May. ayı ıonunda 

birden hızlanarak sonuca baAlan· 
mıştır. 

Maliye Bakanlılı, 25.5.1974 
�m, Devlet Planlama Teşkilatı' 
na bir yazı yazarak, HEMA 'nın 
yapacaAı yatırımın Plan'a uygun· 
luIunu sonnuştur, Planlama 
Teşkilatı, yazıya aynı gün, Mü&
teşat Kemal Cantürk'ün ilgili uz
ma nlara , ''Birgün sonra yazmak 
ile birgün önce yazmak arasında 
fark. göunüyorsamz hemen y.a
zrn" yolundaki talimab üzerine, 
"uyguntuk" yarutını veuniştir. 

Planlama 'nın .yalUtl, Maliye 
Bakaııiı#ı'na 28.5.1974 güm 
gebniştir. Ancak, Mıliye Plan· 
lama görüşüri.in eline geçmesini 
beklemeden gene 25.4.1978 gü. 
nü, HEMA'ya kullanacaeı kredi 
için vİZe vermiştir. 

öte yandan HEMA, kredi kul
lanuru Için Maliye 8akanlı4l'na 
yapt�ı ilk başvurudan bır gün 
sonra da, 15.2.1973 tarlhinde, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlıeı' 
na, kuracaRı dişli ve dişli kutusu 
fabrikası Için teşvik belgesi al
rnak üzere istemde bulunmuştur. 
Bu istem, Sanayi ve Tet:noloji 
�I tarafından, plan ilkele
rine aykın bulunarak reddedil
miştir. Ancak HEMA, işlemleri
nin bırden bızland�ı 25.5.1974 
gününden birglin önce, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlılı'na yeniden 
başvurmuştur. Bu başvuruda, 
1974 yılı Genel Teşvik Tablosu' 
nun makina imalat kısmıyla IlgiU 
25 sı.ra numarasındaki teşvikten 
yaradaodınlacatulIn ve Türkiye' 
ye Ueri bır teknoloji getirildi�i· 
nin Maliye Bakanlılı'na bildiri i
mesini istemiştir. Bu yeni baş
vuıuda, Sanayi ve Teknoloji Ba
kaıılı#ı'na daba önce reddedibniş 
olanın ötesinde yeni bir proje 
verilmemiştir. Buna karşın, Sa· 
nayi ve Teknoloji BakanlıRı'na 
daha önce reddedilmiş olanın 
ötesinde yeni bir proje veribne· 
miştir. Buna karşın, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlılı, başvuru
nun yapıldılı gün Maliye Bakan
lıRı'na bir yazı yazarak istemi ye
rine getirmiştir. 

Başbakan Yardımcısı Faruk 
Sükan'a göre, yanm mesai günü 

içinde tamamlanan bütün bu iş
lemler, a�Jl işleyen bürokrasi 
çarklarının, gerektlC"lnde nasıl sü
ratle işledi�ine kanıttır. 

HEMA'NIN KULLANDI�I 
KREDILER 

HEMA, ç",iUl bankalardan 
da, Bankalar Yasası'na aykııı 
oianık büyük tutarlarda kredi 
kullanmıştır. Bu kredilerden yal· 
nızca Türkiye Emlak Kredi Ban
k.ası'ndan, bir ara 40/milyon u
rasına kadar çıkan, daha sonra 
ise 12 milyon liraya kadar düşü
rmen kredi limiti� kesilmiştir. 
Buna karşın, HEMA, ikisi kamu 
kesimine, biri ise özel kesime alt 
üç bankadan 2,5 milyar lira kre· 
di kullanmıştır. 

GüMRüK KAÇAKÇILl�1 

öte yandan, HEMA, gümrük
leldeki bazı ithal traktörleri de, 
kaÇakÇılık yaparak çekmiş bu
lunmakladır. Başbakan Yardım· 
cısı Faruk Sükan'ın verdieı bilgi· 
ye göre, Teldrdae Çerkezköy 
gümrük sundunnasında, 2.138 
traktör bulunması gerekirken, 
mlen 1.855 traktör buluıııbll
miştir. Böylece, 283 adet trak
tÖ1Ün gümrüklerden çekIIdiltl .. · 
laşılmıstır. 

İşleme tabi tutulmakSlZm, 
gümıük vergisi ve öteki verıiler 
ile resimleri ödenmeksizin sun
durmadan kaçırılan bu 283 adet 
traktörün ya1nrıca alil para ce
zasına esas olması gereken .;.un
ıük ve<gİsi tutar� 12,7 milyar 
liradır. Bu arada, HEMA, trak
töderin sabşı yoluyla da yüzmil
yonlarca liralık bır kaynaktan 
yaıar\anabibniştir . 

KapitaUzmin otomotiv sana
yünde egemenlik için çatııım.
rı daha ileri boyutlarda süreceRe 
benzemektedir. Bu arada, devlet, 
kesin sonucun alınmasında, her 
zaman oldueu gibi, bu kez de 
belirleyicilik. işlevini yerine geti
recektir. 

HEMA'N1N AYDINLAnıKLARI! . . .  

HEMA Şirketinin yol .. zluk soru,turmal ..  ı ,  Tllrkiye kopi-
1>liıminln oIu,um, ,.ı1,lm '" .. mme stıreç wl yllın.mlerlnl 
.... FJeyen örneklerden ııdece biri, reziliider " kepa .. likler 
........ isl .. _ 

HEMA yol .. ıI .... nun resmi bol .. ve bul ....... bır yllıDriln· 
iIÇ*ianrnosı burjuva basın.,ın büyUk Nşlarllda yonleı bulrıadı. 
Ynı binler delU, mly,",l", delil, mllyıırbr � dIIrıen do
lapl.ın "henllı" bır ytlıUriln «rayo çıkmo. kor,ısırıda burju
va basını RJsku", alır ... 

HEMA yOı .. ılutunun bir şeyi ... ıydınlattılı ııerçek. 
Bu arada, HEMA yol",ıi""'" kulak bkayon wl öıaydınlı 

kafasınm mer,ellYIe "sol" &6ıi1ııen, daha doIru .. emperyıliı
min \Lo ı,birllkçllerinin ... phoyla öyle ıı!kürm.,inde yarar bu· 
lunan bir katıısal paçav",nın flnan. kaynaklarını dılşen ıydın
lık da lIılnç. 

lUy .. rl'lI ''halk çocuAu" HEMA pall',",u Emın lHa1lo1 Ile 
'1ıılktan toplanan p ... ıar" ... sındaki ııı,kllerin bir "ıydıılık" 
çorpfra kitabına uyd..-ul ..... lI&lnç. 

"Halkın çocuilu" Emin Ha""1 Ile ''halkıı çocuklorı" ... sın-
da It ... ulon parasal halIınIılar, ne kador kitabına uyclırulmuı 
OL ..... oI .. n, 10n ytlıllne çıkarblacak. 

Aydınlık daha ıydın4anatakl ... 

Avusturya 

Avusturya, HItler'in "Hayat 
Sahası" admı verdiRI saldırı ve iş
gal planıoın ilk adımını oluştur· 
nuışb..ı. üstelik, Hitler gerçek 
"vatanı" olan Avusturya'da ken
disine balb bir nazi hareketi ge
Uştinneye büyük önem vermişti. 
Nitekim, Alman nazilerinin, A
yusturya Ile Almanya'nın birleş
me hesapları çok kısa süre Içinde 
gerçeklik kazandı. 

"BA�IMSIZLAR ITTIFAKı" 
NAZlLERIN YENI ADI 

Hitler'in İkinci Dünya Savaşı' 
nın sonunda kesin yenilgiye ul
ratılmasıyla Almanya ile birlikte 
Avusturya'da da nazilere karŞı 
bır temlzllk barekeli başladı. 
Avusturya rellni otoriteleri bu 
bareketle 700 000 nazinin temiz
lendıelni ,ı,lnerek belirtiyorlar· 
dJ. Oysa, savqm hemen ed:esi.D
de Avuıturya'da)d gelişmeler bu 
temizlik hareketinin öfkeli bir 
babanın oRlunu dövmes kadar 
sıradan bir o.y olduRunu açıkça 
onaya çıkardı. Babo oelurıdan 
vazgeçernezdi ya! Avusturya bur
juvazisi de faşist yedeeıni en kısa 
sürede yeniden yanınaaldı. 1949 
yılı Nisan'ında AVU6turya faşiz
mi, bu kez neo-nazizm suretlnde 
yeniden ülke demomssinin kar
şısına çıkıyordu. Salzbu'l'1u Iki 
faşlsı gazeteci Kıau. ve Rei· 
mıınn'ın kurdueu "Bafırnsızlar 
Ittifakı" adlı öflÜt, kuruluştan 
hemen sonra Viyana'da otuz bin 
mllitanını biraraya toplamayı ba· 
şarıyordu. Savaşın üzerinden he
nüz beş yıl geçmlşti kı, 1950'de 
Avusturya'da yapılan seçimlerde 
neo·faşlStler oyların % 51 'ını Ilı· 
yor ve meclise on beş, sanatoya 
da dört temsilci sokmayı başarı· 
yordu, 

1953 yılında BaRımsızlık Itti· 
fakı, "Gençlik Cepbesi" adlı 
gençKk öflÜtünü de yularak gü. 
c:iinü artırdı, Yeni Cepbe adlı bat
talık yayın o'la .. 100.000 baıı· 
yordu. Ancak aynı yd gerçekle
şen bır bölünme A vu.turya 'daki 
neo-... I rüzgarın hızını bır ölçU
de dindirdI. Kurulan yeni öflÜ
tUn adı UIU .. 1 Demokratik Işçi 
Partisi Idi .  Bu öflÜ!ün politik 
çizgisi Hitler'in Nazl Partisi'nin· 
kinin aynıydı. Çok kısa &üre son· 
ra Ulusal Demokratik Işçi Partisi 
... 1 özUnü korumakla birlikte, 
başka faşist hareketlerle bırleşe· 
.. k maske deeiştirdi. Avrupa 
Sosyal Hareketl'nin bır avuç mi
lltanım da saflanna katan parti, 
adını Avusturya Sosyal Hareketı 
olarak deRı,lIriyordu. 1954 yılı 
ba'lllında bır başka nazl bareket 
de (Soayaliıt Halk Işçi Hareketi) 
Avusturya Sosyal Hareketı tara· 
fından yutuldu. Bu blrle,menin 
UrUm olan f",ııı propapnda p. 
zetea Çıkı, (Der Aufbruclı) ad. 

m tqıyordu. Awsturya SOI)'II 
Hareketi kısa ai.re sonra neo-fa· 
şizmin en güçlü uhıslararaa ör
güUerinden biri o_n Yeni Avru
pa Düzeni'ne katılıyor ve bu ör
gütte neo-naıl kadroların yetişti
rilmesinde okul görevi yapıyor
du. Avusturya'daki neo-nazl ör
gütlerin önemli özelliklerinden 
biri, Ileride de görecelimiz gibi, 
özellikle Avrupa'daki tüm neo
faşist yuvolanı Ideolojik alonda 
önderlik etınektir. 

Awsturya'da, nclzmin yıkaı· 
tılan üzerinde kurulan Ilk neo-fa
şlst bareket olan Baeanmlar lt· 
tifakı Ilk yıllardaki .öıülmemlş 
bızmı bır lIÜn! !Onra yitirdi. Ne 
var ki, ardında böiinmeler sonu
cu bırak�ı yamılu, zamanla 
onu hiç oratınadılar. Yine 1953' 
la gerçeldeşen bır böliıımede A
vusturya özFliik TopluhıAu ad
lı öflÜt onaya çıkb. Bu örgütün 
hallJDIlZ y.,ııoı çok kasa lÜrdü 
ve A vusturya ö�ük Partili ad· 
lı bır başka öflÜte katıldı. Bu ka
tılmaıun gerçekle,mesinde ara
bulucu rolü oynayanların b",ın
da Anton Relnthaller adlı çok 
eski bır _i gelmektedir. Relnl
haUer, Hitler döneminde, SeY.
Inquart ba,kanlıilındaki _i hü· 
kümetinde tarım bakaıılı#ı ve 
sonra müııte,arlık yapmı,b.195S' 
da Reinthal1er ana örıüt Batım
sızlar Ittifakı'nın yönetimini ele 
geçirdi. öflÜtiJn kurucusu 011.0 
iki faşist .azeted "biraz fazla U· 
beral" olduklan .erekçeoiyle yö
netimden uzaJdaşbrılıyordu. 
Böylece A V\Uturya öqürlük 
Toplulueu'nun Baeımsızlar Itti
fakı'na yeniden kablımıyla yep
yeni ve hrıb demokrasi düşmaru 
bır faıist örgüt doRdu. Avustur
ya özgürlük Partili. Bu partl,Hlt
ler'in Ideolojisinin temellni ON,
tunn nazı llkelerini harftyen be
nimsiyordu. 1955 yılında ilan 
edilmi, olan Avuıturya'nm uru. 
lararaa alondakl tanıfllZlık statü· 
!Üne karşı çıkıyor, Avusturya 
Ulusal Bayramı'nı tanımadılıııı 
pervasazca açıkbyor ve Avrupl 
bünyesindeki bır "Alman toplu· 
luRu" için a.mansız bir mücadele
ye glreceeinl bildiriyordu. 1958' 
de yapılan seçimlerde Avu.sturya 
özgürlük !'irlili 1963'takl neo
nlZl oylıt.nn tümüiii toplayama
dı. Meclise alb temlilcl sokabildl. 
1959'dakl aeçbnlerde I .. ..  nda!. 
ye .yııını yenıden ıokl .. yük
_Ittl. Ne vu kı, aynı yıl, Parti 
"bUyük" önderi Relnthaller'l yi. 
tirdl. Yerine .eçen Friedrich Pe
ter Parti Kon.,esi'nd�kl 'u IlÖZle· 
riyle makamına ne denli UYlUD 
olduRunu ortaya koyuyoldu: 
" ... Okul kitaplarında .ençlarin 
kafalar .. a, tarih .. ı bır yanbşlan 
batka birşey okuayan 'AVllllur
ya ulusu' dUfUncedn1n ,ehri ak� 
tıbyor. Biz, Avuaturya öztlklük 



NEO - FASiST HAREKETTE 
• 

iDEOLOJiK MERKEZ 
Partisi olarak ve onun içinde, 
tüm kalbimizle bitleşik bir Avnı. 
pe'da özgür bir Alman devleti 

'olarak varolabilecek Avusturya· 
lI1IZ için mücade� veriyoruz." 

"SOSYAL AOALETÇI 
RUOOLF HESS" 

Avusturya özgürlük Partisi es
id nızHeri temize çıkarmayı poli
tik strıtejis.inin önemli perspek
tIflerinden biri olarak görüyordu. 
Onlara göre, ünlü nazi celladı ve 
Hitier'in satkolu Rudolf Hess 
" sosyal adalet için mücadele ver· 
miş i Alınanya 'run pırıl pınl ev
Iallanndan biriydi." 1964 'le baş, 
latılan bir kampanya ile ıtalya 'da 
hapiste olan nazi katil Walter Re
der'in serbest buakılması istem
yordu. Parti lideri Friedricb Pe
ter'e göre Reder ' 'eşkiyalara kar
şı girişilen haklı bir eylem çerçe
vesinde, askerlik ödevini yerine 
getirmekle yetinmişti." 1975 yı. 
lında Friedricb Peter'in gerçek 
yüzü ortaya çlkarıldı. Peter, Hit
ler'in Birinci Motorize Piyade SS 
tugaymm mensuplanndandı. Asıl 
görevi cephe gerisindeki Rus asıl
lı, Yahudi ve çingene sivillerin 
temizlenmesi olan bu tugayın ha· 
rekatlannda etkin rol oynamış 
ve hatta savaş sonunda yüksek 
bir rütbeye ulaşmıştı. Bu tugayın 
onbink!rce kişinin katili oldulu 
söylenmektedir. Avusturya öz· 
gürlük Partisi 'nin miUetvekilleri
nin büyük çol,unlulu Hitler'in 
Nazi Partisi'nin seçkin simalarıy· 
dılar. 

Avusturya'daki bu en güçlü 
neo-faşist örgüt 1960'tan 70'e 
dek giden yıllarda kitlesel tabanı, 
nı geliştirmeyi başaramadı. Ama 
1971 yılında loplam oyların yak, 
laşık % 5,5 'ini alarak on faşisti 
meclise soklu. 1975'IA! yayılan 

seçimlerde de aynı oy orarunı 
korumayı bildI. 1970'ti yıllarda 
kitlesel tabaıundaki genişleme 
sonucu sosyal demokrat Bruno 
Kreisky'nin Sosyalist Partisi'nin 
iktidar ortal. olmaya adaydı. Bu 
tehlike 1975 yılındaki seçimler
den sonra ancak kısa bir süre için 
uzaklaştırıldı. Kreisky'nin partisi 
toplam oyların % 50,04 'ül'ii al
mıştı. Gerçekte ise, Avusturya 
üzerinde faşistlerin de ortak ola· 
caeı bir "sosyal demokrat" hükü
metin bulutlan hali dolaşıyor_ 

SOSY AL DEMOKRAT 
HÜKÜMETTEKI NAZILER 

çünkü, Avusturya'da resmi 
hükümet çevreleri neo-nazileri 
bastırmaya pek gönüUü deA:ilIer· 
dir. Bu gölÜşÜ dolrulayan bir
çok kanıt vardır. Bunların başın· 
da,ömetin 1975'te kurulan "sos
yal demokrat" hükümetin 11 ba
kamndan beşinin nazi geçmişe 
sahip olmaları gerekmektedir. 
Ustelik bizzat bu hükümetin içiş· 
leri bakanının kendisi savaştan 
sonra neo·nazi eylemlere katıl
maktan sekiz ay hüküm giymişti. 
Böylesi bir hükümetten neo-nazi 
tedhişe karşı sert ve etkili önlem· 
ler beklemek en azmdan "man
Iıksızıık" olacaklu, 

Avusturya'da neo-faşist hare
ketin tanmttUş simalanndan biri 
de Fred Broth. Oldukça genç 
olan bu faşist lider, daha 15 ya
şmdayken Hitler'in İngiltere'ye 
karŞı girişti�i Luftwaffe olarak 
adlandırılan ünlü hava harekatına 
katıldı. 1945'lerin başında da bir 
SS saldırı grubunun başına geti
rildi. Fred Borth 1945'de üç yıl, 
lık hapis cezasim tamamladıktan 
sonra bütün neo-fa,lst tedhiş 
odaklarında etkin biçimde yer 
aldı, özellikle, Almanya'da kUN' 

lan neo-nazi gençlik örgütlenme
lerinin Avusturya kollannın yö
neticilieini üstlendi. Avusturya 
nızileri, öteden beri, Avusturya' 
run güneyinde bulunan ve bu&ün 
bir bölümü ıtalya topralı olan 
güney Tirol olarak adlandırdıkla
n bölgeye gözdikınişlerdir. Avus
turya neo-nazi şiddet ve terör 
eylemlerinin en önemli bir böii· 
rri.i bu bölgede gerçekleştirilmek
tedir. Güney Tirol'daki terörist 
eylemlerin sorumlulan arasıında 
Borth'un Avrupa Lejyonu ile bir
likte Avrupa Cephesi adlı ve hüc
reler halinde çalışan bir başka 
örgüt bulunmaktadır. 

"MUHARlp GAZI" NAZIZMI 

İltinci Dünya Savaşı'nda mü� 
tefiklere karşı nazi saflarında sa
vaşanların oluşwrduklan der
neklerin de Avusturya'daki neo
nazi örgütüDÜn önemli ilmekle
rinden oldulunu söylemek yan· 
lış olmaz. Bu derneklerin tümü 
neo·nazi elilimli olmamakla bir
likte her birinin sayıları yaklaşık 
yüzbinleri bulan üyeye sahip ol· 
dukları düşüıiildü�nde taşıdık
lan önem iyice anlaşılmış olur. 
Bu "muharip gazi" demek1eri 
arasında neo-nazi harekete güç 
katanlann başında Kamerad
schaft iv adım taşıyan eski SS' 
lerin demeli yer almaktadır. Ka· 
meradschaft IV'ün üyeleri neo
nazi hareketin gençlik kesimin· 
deki uzantılan için bitimsiz bir 
kaynak gibidir. Genç neo-nazi 
örgütlenmeleri eski SS'lerin en· 
gin "bilgi ve görgü"lerinden bü· 
yük. ölçüde yararlanmakta ve on
lan yönetici ya da danışman gibi 
payelerle ödüUendinnektedir. A· 
vusb.ırya'nın Alpler bölgesinde 
genç faşistlerin beden ve ideolo
jik eeitim gördükleri kamplar bu-

lunmaktadır . 
Bunun dışında tıpkı Türkiye' 

deki judo, karate ve teak-wan-do 
salonlarmda oldulu gibi, Avus
turya 'daki beden elitimi dernek
leri de faşist propaganda mn kit· 
leIere uygulanması için seçilmiş 
alanların başında gelmektedir. 
Bu derneklere son zamanIarda 
bir de paraşüt kulüpleri ve savaş 
oyunlan merkezleri eklenmiştir. 
Bu " sportif" yerlerde faşist ideo
lojiyle tanıştırılan bilinçsiz genç
ler aşamalı bir biçimde giderek 
önce bazı göçmen derneklerinin, 
sonra da neo-nazi-Ö;-gÜiierin üye
si yapılmaktadır. 

Avusb.ırya neo-nazilerinin Av
rupa'daki neo-faşist hareketin te
orik öndernei görevini seve seve 
yüklendiklerini belirtmiştik. Gö
revi "faşist ideolojiye katkıda 
bulunmak" olan bir topluluk bu
gün, bu alanda etkili biçimde ça· 
lışmaktadır: Politlka Için Çalış
ma TopluIuRu. Bu toplululun 
kurucuları, neo-nazi gençlik grup
lannın yöneticileridir. Bu toplu
lueun kaleme aldılı doktriner 
metinler Avrupa 'nın dört bir ya
nındaki neo-faşist yuvalann hiz
metine sunulmaktadır. 

Avusturya'h neo-faşistlerin 

Güney Tirol olarak adlandırdık
lan kuzey ıtalya lopraklan üze
rindeki istekleri son zamanlarda 
giderek saldırgan boyu llar alarak 
sünnektedir. ırkçı yayılma dü· 
şüncelerini gerçekleştirebilme 
yolunda eyleme geçen neo-nazi
ler, şimdiye kadar İtalyan sınır 
kuvvetlerinden birçok askerin ve 
suçsuz sivillerin ö1ümüne yol aç· 
mışlardır. Günel TIrol diyeadlan· 
dırılan bölgedeki ledlıiş hareket
lerine girişen örgütıerin bu�n en 
etkilisi Güney Tirol Kurtuluş Or· 
dusu admı taşımaktadır. Bu ör
gütün iki eylemcisi (ikisi de ltim
yaeı) 1976'da yakalandıklannda 
yanlarmda kendi icat ettikleri 
DFB adb ve doRrudan insan si· 
nirleri üzerinde etki ederek, çok 
az' miktanyıı bile ölüme yol 
açan bir gaz bulunmuştur. 

Avusturya neo-nazi hareketi
nin belirgin özelliklerinden biri, 
göriildülü gibi, çok çtlllfUU bi.çim, 
isim ve örgütler olarak ortaya 
çıkmaSıdır. Ama gÖlÜıXUdeki bu 
daj!ınıklık bir güç kaybUla yol 

. açmamakta, tam tersine neo-fa· 
şist1erin polis denetiminden kaç· 
ması ve dolay�ıyla hareketin gü
cünü sürdürmesi konusunda sayı
sıZ yarar saRlamaktadD'. 

Emperyalizmin küstahlığına karşı 
Detlntın uluslararası politik ortam üzerinde egemenliğini 

kııması, emperyalizmin saldırganhğını eski biçimleriyle sür· 
dUnnesinin olanaklarını da gitgide sınırlıyor. Açık askeri mü· 
dahaleleril ilerici dünya kamuoyunu karşısında bulmasıyla, 
ABD soğuk savaŞa yeniden dört elle sarıldı. Yumuşamanın 
çoktan toprıia sömı1l� soiuk savaşa yeniden hayal vermeye 
çalışıyor. 

ABD 'nin, Ortl ooiu sorununun kendi ulusal çıkarlarını il· 
gilendirdi�jnj öne sürerek u.mp David zirvesine tar.1f olarak 
katılması, bu potitik manevranın önemli dönemeç�inden bi
riydi. ABD böylesi iddialarla "müttefikleri "ni ilgilendiren so

runl ... do her um"" ı.r.f olabileceiini di!ÜnUyor, Iran 'daki 
son aelişmelerdeki gYrI da bunun bir başka örneği. Artık dur

dIO'ulm.,1 oIanok�z halk hareketinin Şah dikl3ıörlüiür>ı ciddi 

biçimde lehdt ettiğini" ortaya çıkmasından sonra, ikide bir 

Ş.h'ı dest.klediiini açıkl.yan ABD, .çık bir askeri müdahale, 

nil pofitik koşullarını oluşturmaya çalışıyor. Böyle bir müda

halenin serekçesili, "dost ve mUttdik" Iran Şahı'nın batılı 

müttefiklerile yaptığı yardım çağrısına dayandırmaya çalışı. 

yor. Bu çıirıya karşılık vermenin meşru bir girişim olacağı 

inancını yayma çabası içinde. 
Iran'a yapılacak emperyalist bir müdahalenin " haklılığı" es

ki bir doktrine dayanıyor. 19S0'lerde Eisonhower tarafından 

ortaya atılan dolaylı ,aldıl'I doktrini, müttefiklerine yapılan 

yalnız doğrudan değil, ''beynelmilel komünizm" in dolayı i " sal· 

d .. I"larl karşısında o ülkelerin içinden gelebilecek " tehditle!" 

de de, ABD'ye müdahale yapma "hakkı" tanıyor. B
.
u doktr�n, 

ilk olarak do Iran 'I. yapılan bir .nl.şmayı. lıelgelendı, Doktr .. , 

yalnız Inn'ı delil, tUm Orta Dolu ülkelerini ve bu an,dı Tür-

OZGUR 
iRAN 
iÇiN 

DAYANIŞMA 

kiye'yi de kapsamına olmok13dır, ABD 'nın Sovyetler Bırlıli' 
nı sınırlarından kuşatma planları içinde ısrail ye Iran'.ı yanın· 
da, Türkiye'ye de çok önemli bir yer verdiii ö"den beri bili
niyor, Türkiye, faşizmin yıkıldıiı bir Iran'dan sorv. dojatak ' 
boşluiu doldurmaya en ıj!çlü .doydır ABD Için, 

Ancak ABD 'nin bUtün bu hesaplarını .. hilkeye ... tak bir 
.,Iişme oldu geçen haf13, Leonid Brejnov, Sovyetler B.IIlI' 
nin "Kimden ve ne şekilde gelirse .,Isin, Irın'ı yapılacak u· 
keri müdahaleye karŞı çıkacaiını" çok açık .. kesin bır dille 
.çıkladı, CIA 'mn .yaklanm.ların basırılm ... ıçın yenl alrl,lnı
lerde bulunduiunun ınıaşılması üZerine yapılan açıklamada, 
Sovyetler Birlili'nın kendi güvenIIiini de Ilıliendlren b6yle .
rişimler kartısında kayıtsız kalmayacaiı wl lrın'cbkJ sorunları 
çözecek oI ... n ıyine Iran halkı oIduiu,bellrtlldl, 

Sovyeıler Birliii'nin bu kararlı tepkisi ABD'nın .PAılık em
pery.lbderinde ,ok eıki sı yaranı, Şqk.,lık ıçınde yapılan 
.çıklamada, Cyrus Vance, ülkesinin lran'ın içi,lerine karı,,,,,
y. niyetli olm.dıiını, antak Ş.h'l. olan iyı m,kllerlnl sUrell"'
ceklerini söylüyordu, 

Sovyeı TASS Aı.n. i .. , Brelnev'ln ABD'ye uyarısından 

sonra yaptığı yorumdı, Am«ikan basınında Çıkan haberlerde 

açıkça CIA 'nın Iriiln'a müdahale planları yaptılının yuıldılını 
bel�ılyordu, 

' 

Ir.n halkı ta,lzme kar,ı mllc:adelede yitirdiiii binlerce Yliiı 

evladına ,.,dlil sözü lUım.k13 ne denli kararlı oIduiunu SÖS, 

.. riyor, BUlün uıkelerln işçileri ve emeklerinın k.ıbI bu keı de 

özıj!r bır Iran ıçın çarpıyor, Iran halkı, bu mütodelede Sovyel

ler BirIIii'nin kendisi için ne büyük bir güvence oIduiunu bir 

kez daha gördü, onun dostelini bir kere cbhaarkasmd.ı histetti. 
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Devlet 
t iyatrolarmda 
yenİ sezon 

Devlet Tiyatrosu, yeni sezonda yeni 
oyunıart .. sahneleri"; açtı. Yıllarca süren 
Cüneyt Gökçer döneminden sonra, Er
gin Orbey';" Genel Müdürlüğü, bazı de
ğişiklikler olmasına, eskiye oranla biraz 
daha "toplumsal içerikli" oyunların sah
neye gelmesine neden oldu. Yeni sezo
nun bir yeni özelliği daha bulunmakta. 
Sahneye konan yapttlar eskisi gibi yal
nızca tek kentte ve tek sahnede değil, 
tüm Türkiye çapında oynanmakta. 

Devlet Tiyatrosu oyunları, on beşer 
günlük turlula kentleri dolaşabilmekte 
ve oyunların daha çok izleyici tarafın
dan görülmesi sağlanmaktl. Genel Mü
dür Omey bunun için birçok kuruluş ile 
işbirliği yaptığını ve çalışmaların daha 
çok hızlanacağını sık sık b'elirtiyor. 
Amaç, oyunların gitmediği kent bırak
mamak, Anadolu'nun her yerinde Dev
let Tiyatrosu oyunlarını sahnelemek. 

YENI OYUNLAR 

Devlet Tiyatroları bu yıl sahnelerini 
"Othello" ile açtt. Bir yabancı oyunla 
S3ıhne açmak bazı çevrelerce eleştirilere 
neden olduysa da, verilen yanıt Devlet 
Tiyatrolarının geleneğinin her zaman bu 
şekilde yürütüldüğü oldu. Tiyatronun 
sahnelerine gelen diğer. oyunları ise şöy
le: 

Ali Bey'in "Ayyar Hamza"sı Münir 
Canar tarafından yönetiliyor. Raif Alnı
açık, Melleville'nin romanından sahneye 
uyarlanan "Yasalar ve Insan" adlı oyunu 
sahneye koydu. "B" Ölümü n Toplumsal 
Anatomisi", Oktay Arayıcı tarafından 
yazılmış. Yöneteni ise Can Gürz.ap. Or
han Kemal ve Oman Asena'nın ortak 

ürünü "Murtaza", Başar Sabuncu'nun 
sahneye koyması sonucu. Haşmet ley
bek'in yazdığı .  "Düğün ya da Davul"u 
Hamit Akınh yönetiyor. Ergün Uçucu 
ise Haldun Taner'in "Gözlerimi Kaparım 
Vazifemi Yaparım" adlı oyununu sahne
ye koymuş. Maksim Gorki'nin "Güne
şin Çocukları"nı Kerim Afşar yöneti
yor. "Besleme" de Fikret Tamn'ın. 
Devlet Tiyatrolarının iki oyunu, diğerle
rinden ayrı nitelikte, daha az sahneye 
geliyor. Onlar da "Cephede Piknik" ve 
" Kibarlık Budalası " . 

Oyunlara ilk bakışta dikkati çeken, 
aralarında hiç çocuk oyununun bulun-

DUYURlJ 
182. Dyl Ile derlimlzln 7. cil· 

ıl do tlnwnlaıvnııtır. S-yıları 
dikenen 2. cılt IwIcindeki ci/d ... 
de 7. elde bjrlikte Ar_Iık _yı 
1ç ... lslnde yoptırdocoktır. Artan 
",."iIf1Or nedeniyle, sadece TA
LEP EDILEN M IKTARDA cilt 
yoptırıbcoi .. d .. , _ı ... k isteyen 
ok..wımlUl cılt bedellerini, 
han. cUtler ıçın oIdulunu bellr
..,.k, KASIM _yı sonuna kadar 
dorlimizJ IlÖndermolerl ..... k
mikledir. CNtlerin tanesi 250.
TL d ... 

• ödeme adresi: VIIrtIyiI, Dorslsi 
P .... Ç.ki 100234 Kızıl_y-AN
KARA 
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sisi Konur Sak. 15/8 Kızıl_y
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YASALAR VE DEVLETtN 
UÔ UR S.KURAL TtYATROSU 

nıadığı. Bankaların bile çOQJk tiyatro
su açtığı gül'iiniizde Devlet Tiyatroları
nın bu konu üZerine hiç eğilmediği görü
lüyor. Bu sorun Devlet Tiyatrosunun 
geçmişinde de yer almaktaydı. Çocuk 
tiyatrosu her zaman ikinci planda kal
makta ve bir iki oyun la geçiştirilmeye 
çalışılmaktaydı. Oysa daha demokratik 
göıi:ıüncfe olan yeni yönetim 1979 Y" 
Iının özellikle çocuk yılı olduğunu da 
dikkate alırsa, çocuk oyunlarına ağırlık 
vermeli, hatta özel çocuk tiyatroları 
kurmalı. Çocukları da geleceğin tiyatro 
seyircisi olarak görmek ve onları tiyatr� 
ya hazırlamak gerekmektedir. üstelik 
onlar, şimdiden izleyici durumundadır 
ve çocukların doğruttusunda tiyatro 
eserleri Devlet Tiyatroları yapısı içinde 
yer almalıdır. 

Ayrıca Anadolu'ya götürülen oyunlar 
Anadolu izleyicisini tatmin edebilecek 
nitelikte. midir? Onların sorunlarına ce
vap verebilecek oyunlar olabilecek mi
dir? Yine eskisi gibi belirli büyük kentle
rin entellektüel kesimine onların sesleri 
olan tiyatro eleştirmenlerine yönelen 
oyurıların seçimde ağırlık taşıdığı görü
lüyor. 

Devlet Tiyatrosu ödenekli tiyatrodur 
ve devletin kültür yapısına bağımlıdır. 
Devlet Tiyatrosunun işleyişine demok
.ratik bir işleyiş getirilmedikçe, tiyatro 
çaJışanları da oyun hakkında söz ve ka
rar sahibi olamadıkça, Devlet Tiyatrosu 
kendisini ne oranda yenileyebilir? Başa 
gelen kişiler ne denli iyi niyetli olurlarsa 
olsunlar, tiyatro işleyişini değiştirme
dikçe, yürütme yine bir iki kişinin eline 
bırakıldıkça, Devlet Tiyatrosu işlevini 
bütüriiyle yerine getirerneyecektir. 

Devlet Tiyatrosunun işlevi, 1949 yı
lında kurulurken 5441 sayılı yasa ile be
lirtilmişti: "Yurt içinde ve d ışında Türk 
dram ve müzik sanatını yayarak, yerli ve 
yabancı eserleri e halkın genel eğitimini, 
yurt ve güzellik seviyesini, dil ve kültürü
nü yükseltmek, Türk dram ve musiki sa
natının yayllmaSJnın gelişmesini sağla
mak." 

Tiyatro iyi bir eğitim aracıdır. Devlet 
Tiyatroları da ülke içinde en çok ola
nakları olan, ödeneğini devlet tarafından 
aldığı için parasal sorunları yaşamayan, 
her kurumla ortak çalışabilen bir kurum. 
Bütün bunlara karşın Devlet Tiyatroları
nın görevinin uzun süre özel tiyatrolar 
tarafından yerine getiri ldiğini unutma· 
mak gerek. 

ÖZEL l1VATROLAR 

Şimdiye kadar bazı özel tiyatrolar 
devlet tarafından yerine getirilmesi gere
ken görev için ÇaJışmıştır. Bu görevleri
ni yerine getirirken hiç bir yerden yar
dım alamadıkları için de, gösterileri Dev
let Tiyatrosuna oranla çok pahalı oyna
mak zorunda kalmışlardır. üstelik özel 
tiyatrolar, faşist güçler tarafından baskı
lara uğramış, onların hedef tahtaların
dan biri durumuna da gelmişlerdir. 60 
lira ya da daha pahalıya belirli görevi ye
rine getirmeye çalışan özel tiyatrolar bu 
koşullar altında oldukça güçlük çektiler. 
Oysa şimdi Devlet Tiyatrosu onlarta iş
birliği yapmalı, onları desteklemelidir. 

BugOn Devlet Tiyatrolarının Ucretleri 
iki misline çıkmış olmasına rağmen. gU. 
nün koşullarma oranla oldukça ucuzdur. 
Eskiden on lira olan biletler, şimdi yirmi 
liraya satılmakta. Işçilere, öğrencilere, 
ö�retmenlere yüzde elli indirim yapı� 
maktl. Işlevlerini yerine getirirken, pa-

rayı halktan de�i1, devletten almakt3. 
Kuşkusuz bu para tiyatroya daha iyi ça
lışması için ödenmekte. 

Devlet Tiyatrolarının karşısında olan 
bir sorun da, sanatçılar ile her yıl imza
lanan sözleşmedir. Bu sözleşmenin ilk 
maddesinin "a" bendi, sanatçının bütün 
çalışmalarını " müesseseye hasredeceği
ni, ticaret ve kazanç temini kastıyla sair 
işlerle uğraşmayacaAınl" belirtmekte. 
Oysa birçok Devlet Tiyatrosu sanatçısı 
TRT'de çalışmakta, ekrana çıkmakta, 
özellikle yabancı film seslendirerek ol
dukça yüklü bir yan gelir sağlamakta. 
Sözleşmede bu gibi işlerin ancak Genel 
Müdür'ün özel izniyle yapılabileceği ve 
asıl işlerinin kesinlikle aksattlmaması ge
rektiği belirtilmiştir. Birçok tiyatro sa
natçısı, Devlet Tiyatrosundan daha çok 
TRT'de, özellikle seslendirmelerin yapıl
dığı koridorlarda dolaşmakta, maaşın
dan daha fazla yan gelir sağlamak için, 
belki de kendi çalı�malarını aksatabil
rnekledir. Yeni Genel Müdür Devlet Ti
yatrosu çalışmalarını düZenlerken, sa
natçıların tiyatro dışı çalışmaları için 
imza atacak mıdır? 

Devlet Tiyatroları Genel Müwrlüğüne 
Ergin Orbey'in atanması olumlu olarak 
görülmektedir. Devlet Tiyatroları çalı
şanları, Orbey'in Genel MüdürlÜğe gel· 
mesi için imza toplayıp isteiderini Cum
hurOOşkanına kadar götümüşler. bu ko
nuda kamuoyu yaratmak için büyük ça
ba göstermişlerdir. Eski küflü düzene set 
çekmek, yeni birşeyler yapmak tümü
nün amacıdır. 

ORBEV'I NIYE isTEDILER? 

Eskiden Devlet Tiyatrolarında herke
sin dilinde bir hikaye dolaşrdı. Hikaye 
Cüneyt Gökçer'in çekmeceleri ile ilgili. 
Gökçer, çekmecderinde değişik nitelik
te oyunlar saklar ve her gelen iktidarın 
doğrultusunda bu oyunları piyasaya sü· 

bulgaristan'da 
faşizme karşı mücadele 

ve sosyalizm 

• 
n. gornenski 

•• petrova 

. ldimitrov 
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rerdi. Iktidarların gözlerini boyanıaktı, 
onların istekleri doArultusuna girive .. • 
mekte büyük us .. ydı GÖkçer. En büyük 
"numarase", kartSI ile birlikte oynadık
Iarı "My Fair Lady" adlı oyundu. Gök
çer, hükümet değişir değişmez bakanları 
Büyük Tiyatro'ya davet eder, en "etkile
yici" oyununu, arkasında yüzlerce figij
ran ile birlikte icra eylerdi. Sonra baka� 
ların öl'iinde eğilir, onların isteklerini so
rardı. 

Oineyt Gökçer, Devlet Tiyatrolarının 
en uzun genel müdürü olarak ün yapmış, 
yıllarca genel rriiciir1ük koltuğundan ay
rılmamak için de elinden gelen çabayı 
göstermişti. Bu sırada, Devlet Tiyatrosu, 
büyük bir yerinde sayma dönemi geçir
di. ödenekleri devlet tarafından karşıla
nan Deviet Tiyatrosu, iktidarların istek
leri doğrultusunda hareket eden uydu 
bir tiyatro olmaktan öteye gidemedi. 
Halkın eğitimini saAlarnak, kültürül'ii 
yükseltmek amacı ile kuruldu�u belirti

len Devlet Tiyatroları, halka birşey gö
türmek yerine, onları iktidarların yörü� 
gesi doğrultusunda oyun izlemeye zorla
dı. Gün geçtikte kısırlaştığı tiyatrolara 
da kimse gitmez oldu. 

Devlet Tiyatrosu, iktidarların uydusu 
olmanın dışında, iç işleyişi ile de sanat
çıları kısıtlamaktaydı. Oyunlar belirli ki
şilerin istemlerine göre seçildikten son
ra, yönetmenler yine bir iki kişi tara
fından belirlenir ve oyuncu listeleri aSl
ı .. dı: Oyuncunun, değil oyun seçiminde 
söz hakkının bulunması, oyundaki ro� 
bile sorulmazdı. Her oyuncu her oyunu 
başarmakı her role uygun karakteri can· 
landırmak zorundaydı. Sanat değil, zor
la görev yapıyordu sanki. 

Yeni dönem birçok beldentileri ile 
birlikte geldi. Hem tiyatro çalışanları, 
hem izleyicileri. Yeni Genel Müdürü, de
mokratikleşme yolunda çok görevler 
beklemekte. Devlet Tiyatrosunun işlevi
ri yerine getirebilmesi buna baAIı. 

ekim devrimi sonrası 
türkiye tarihi 

• 

8Kb bilimler akademisi 

• 
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FAŞiZM VE SANAT 
ı .. lya'dı birinci dUnya .. vaşından 

sonriii, sermayeden yana olan güçler, ka
bı kuvve .. dayalı tatılı.., yönetimleri· 
ne kendı tarih kıynıkIMlndan yorırlına· 
rol< ''!>tlzm'' ıdını _dller. Fışlzm, l .. ı. 
yancı'dı "çubuk demeti" InlMnını ge. 
len "nsclo" sözcülünden türetilmlflir. 
Eski Romı'da siyı>! birlik, bır bal...,ın 
çevresine sıkocı bığlınmış sapıIMIı sim
p!enlyordu. Fışlzm sözcüğü de ı .. lyan 
ulusunun bir otorite çevresinde topia"
nwcnı simgelemekteydi. 

Zamanla totıliıer devlet felsefesinin, 
XX. yllzyıldıkl uygulımılMlna ya dı 
uygulama çabalarına verilen senel bir ad 
olorık kullınılmış�r bu sözcük. Gerçek· 
ten de ı .. lya'dıolduğu gibi Almınya'dı, 
Portekız ve Ispanya'dı kurulup gOnll
mOzde yıkılmış bulunan rejimier için 
kullanıldığı kadar, Yunanistan, Şili ör
nekleri ve 1 2  Mırt uygUıım.ı.n için de 
oynı sözcUk kullınolmık"dor. 

Yine demokrıtlk bır dlıZende, bu dil
zene kNş rı ya dı ondan yorırlınırık 
uba kuvvete myalı, 5ef'TTayeden yana 
to .. llter devlet politilwo gOdülmesi de 
ıynı "(ışizm" sözcüğü Ile ınılmık"dor. 

Bu kullınıml., doğrudur. çünkü, ve· 
rilen um örneklerde temel felsefe ile 
ekonomlk ve sosyolojik nedenler, bazı 
ayırımlar göstermekle birlikte ortak özel
likler taşımaktadır. Faşizmin ayıncı ni· 
tenli, 5efT1layenln çıkMbrı adına, kaba 
kuvvete dayanarak Insan hak ve özgUr
lüklerini, özellikle de dUşllnce ve dUşUn
me özgOrlüğunU yok etmesidir. 

DEMOKRASIYE YOZ ÇEVIREN 
EGEMEN SıNıFlAR 

Genel bUIŞ", 1920'ler dUnyaSl; s0s
yalist bir devrimin prçekleştiği, dUnya· 
nın altıda birinin emekçUerin yönetimi
ne pçtiil, ö .. yandan kıpı .. llst ekono
mllerin dır boluIMın eŞliı" pldiği, 
enflısyon .. Işsizliğin ırttığı, sınof çellş· 
kllerinln keskinleştiği, sınof mUc:ıdelele· 
rinln hızlındığı, sosyolıst örıUtlenmenln 
SUç kızındığı ve Iktidır ıdıyı olmaya 
bışlıdığı bır dUnya 8örünliııUndeydi. 
Fışlım, Iş" bu koşullMdı artıyı çık· 
mış ve palazlanmıştır. 

Kaphallzm bu fırsatı delerlendirme
sini bilmiştir. ÇUnkU kıpi .. llst epmen 
sınıflar UsUlnlUklerini tehlikede görmUş
lerdir. 

Bilinen deylmlerle yinelersek; 
Gelişen U",tici gUçler, Uretim biçimi 

ve Uretim Ilişkilerini zorlımayı bışladı 
mı, yanı egemen sınıflarm Iktidar deli
şlkllil olıSllıAı belirmeye blŞlıdl mı, 
emekçIIere, toplumı yapılın baskılardı 
dı artma ve yoğunlaşmı görülUr. Emek· 
çilerin Uretim biçimini ve ilişkilerini de· 
ğlştirme dinamiğini de tışıyan demok· 
rıtlk Is .. klerl, ıntidemokrıtik önlemler· 
le k"ıılık görür. Bu dı doial olarık de· 
mokrıtik ısteklerı dahı dı haklı kılar ve 
artmasına neden olur. Egemen sınıflar 
bu ısteklerı geçlştiremeyeceklerinl ya da 
enJelleyemeyeceklerinl sezdikleri uman 
dı demokrıslye top .. n yllz çevi'ecekler· 
dir. 

TAN ORAL 

"Halk Sal1ılı-YarUJma Karikatürler; '78 " adlı kitaptan 

Ne VM kı bu yüz çevirme her zaman 
açıkça, uluOl'tl ve bırden bire olmuyor. 
ÇUnkU kırşılırondı gelişen Uretici gUçIe. 
rin, demokrasiden yana güçlerin örgütlU 
mücadelesi ve direncl V31"dır. Ve bu mü
cadele, IPInIlnU doldurmuş ve kendi do
ğıl çelişkileri ile kendı sonuna yaklaş· 
mış bir ekonomık dllzenln hıklo eleştiri· 
sinden kaynaklanmaktadır. 

TEMEL YÖNTEM: DEMAGOJI 

Şimdi, sernıayenln sonuna yaklaştllı 
sezIlen epmenliğlnl sürdUnnek ve bu 
egemenIIlin baskıcı, terörist sultasını 
kunnık Isteyenler de kendilerince bir 
antf-tez oluşturmak zorundadırlar. An
cak oluşturulacak anti-tezin sermaye sa
hiplerinden öte yandış bulmıso olınak· 
sızdır. Böyle olunca da bu anti·tezin kit· 
le tabanı bulması, yaygınlaşması ve bir 
güç yaratması için bazı Jereksinimleri 
olacaktJr. 

Fışlzm bu gereksinimlerini propagan· 
dı ve şiddetle kırıılamıya Çılışıc:ıktor. 
Bunları gerçekleştırirken de idealist fel
sefeden ve biçimsel önlemlerden dayo· 
naklar arayacak ve bulacaktır. 

SözunU ettlAlmlz kitle "banı oluştur· 
mak ve maddi Insan gücU durumuna gel
mek ıçın kıpltıllst dUzenden hoşnut ol· 
mayanları yanlarına almak isteyecek ler
dir. 

"K.pltıllzme karşı olduklaronı" söy· 
leyeceklerdlr. Bu onların ilk Lle en büyük 

yolanlar&dır. 

BUtUn demeçleri demıgojlkdr aslon· 
dı. "H.lkı, doAruloro göstererek deill, 

siyasal hazırllkSlz!lllnl sömllrerek kendi 
yanlarına çekme amacı güden öğreti ya 
da siyasal girişimler" diye tanımlanıyor 
demıgojl, södUklerde. 

Goering "Almanya'da Işsizlik olma
saydı, gözUpek sabı!ahlar olmasaydı ba· 
şarılı olamazdık" diyor. 

Hitler ise yakınlarına " Kapitalistlerin 
karşısında !apltaHzmin savunucusu, Iş
çilerin kırşnındı kıpltıllzmln dUşmını 
ıteşll bır sosyalist gıbı propıganda yapa. 
cağlZ" diyor. faşistler "yalanı" yalan 
söylemeyi her nman bış kurıl seçmiş· 
lerdir. 

"En büyUk yalandı bile, her nmın 
gOven verici bır etmen vardor. Hılk kitle· 
leri yUreklerlnln Ilkel .. flıklıro Ile kUçUk 
bır yalından dohı çok bUyük yalınlı,. 
!apılırlar." Bu sözler de Hitler'in. 

Hitler yalanın alanını öyle genişlet
mlşdr kı; 

"M.rksizmle beyneimliei kıpı .. llım 
ıynı kapıyı çıkır" diyebIImiştir. 

DÜŞÜNMEYE KONAN YASAK 

Aılındı uygulomılırının dıyanaklırı· 
nı Idealist felsefede, Eflatun'dan Hepl e 
kıdır bul.bllmektedlrler. Ama yine de 
yalına ge"'ksinlm duyacıklord". ÇUnkU, 
denenmiş, mahkum olmuş ve aşılmış bir 
dUşUncevl yeterince savumbllmek zor
d .... Ayrocı on IM, pllşen Ureticl gUçIe. 
rln yışun deneyl.rl lle v.,dıklıro dUşlln. 
ce�rI sarsacak gerçek�rden yoksundur. 
Iır. Kendilerine "bın "ğlınıık ıçın ya. 
lan söylemek zorundadırlar. 

Giderek gerçelln toptın yıdsonmıSl· 

nı ..... cıkı.rdor. Tek ,erçek kendileri ve 
şefIoridlr. 

YındışlMonln dllşünrne!erinl de en· 
.. Ilerler. Aslındı kl_nln <IIşOnmesini 
Istomezler. Otorl .. ye uymıktır ısIolın. 

Hlmler "SS'lerin dIqOnmesine � 
okumısını olınık vemıedlm. Ellerine sı· 
!oh verip hep meııul emm" diyor. 

Hitler"!n propapndı bıkını Göbels 
Ise "FUlver'ln kUltüre, blUme Ihtiyacı 
yoktur. Kültürün adını duyunca tabanca
.... mennl sürüyorum" diyor. 

"Akılcılılı kendine rehber edinmiş 
ilim adamlarının mantıksal açlklamalart
na bıkmıyın siz" denlliyor ülklleüye 
Nodar ki"bmdı. Ve ıklın kırşnını 
ifW'lç çıkarıhyor. " Inancın yanında; ak
lın, mantığın, zekanın, IIrrN Ffçeklerin 
beş pıralok öneml yoktur" deniliyor. 
"Inınç kuvvettlr" sözü y1nelenip duru· 
yor. 

Fışistler şeflerine sen büyiJkslln, şef. 
ler de onlorı siz büyiJksllnllz diye diye 
l","çIMI", pekiştiriyorIM, kuvvedeni· 
yorIM yanı. Oysa bu onlırm en sUçsllz 
yınıMı oluyor. 

Bütün bunlorı kırşm herhınp bir dO· 
!!Inme olıSlIoAıno enplleyelıllmek için 
biçimsel önlemlere de önem vermek1r:
dirier. DUzmece unvanlar, menebeler, 
özel giyim kuşun, özel yllrilyUş, özel 
sesler çıkarma, özel seLımlaJma vb. Dü
şUnme, e�ştlrl, bilimsel kuşku, :;ınştırı, 
birn dı bu biçimlerin ırdını hıp5Odillp, 
dUşünmeyen sernıay.ın Insanlar oluştu· 
rulmıktıdır. 

"Eprnon sonıll., kesinOkle dUşUnme
ye kırşıdırlor. ÇUnkO dUşU.nme kendileri· 
ne kırŞI olın gerçeği ortıya çıkıTlr. lşte 
sınat, gerçeği bulmak ve mevwt duru
mu değiştirmek Için dUşllnmeyi artıyı 
çokırıbllir seslendiAl kitlelerde." Sevgi 
Soy .. 1 böyle diyordu. 

SANATA DÜŞEN GöREV 

Bu nok .. dı .. nı" dUşen gö"",ıer bir 
kez daha önem kazanmaktaıdır. faşiz
min yalın sağınığını prçeklerle boşı 
çıkırmık ... Gelişen Uretlcl sUçlerin ve 
yaşının çelişkilerin dertınını oluştur· 
mık ... 

.sınıt bu görevlerini kendi kurıllıro 
Içinde gerçekleştirmektedir, gerçekleşti· 
,.cektir. KuşkulUZ .. natı kitlele", u!oş· 
tormık ve etkın kılmık, polıtık mIIcıdele 
Ile Içiçe olıcıktor dı. 

Sınatın vırlık nedeni, bUtün bu gö· 
revlerin Ustesinden plecek özellikler b· 
şr. Sınat bu gö"",lerl bışırmıya yatkın 
bır uğrışur. Böyle olm ... Ali Elverdi ne 
diye boşu boşuna yakınıp duracaktı ''Su 
Vatana Kastedenler" adlı kltııbında: 

"Bir milliyetçi ıkıdemi ıçılım. Bu 
ıkıdemiye milliyetçi profesörleri, yaz.,. 
Iıro, dUşUnIlrlerl gedrellm oturtılom. 
Bunlan tatmin edici PNJ.lar verelim. 
Bunlın 'yazın orkıdışlırom' diyeMm. 
Eser yazon bize, milliyetçi tiyatro e .. ri 
yuon, milliyetçi film eseri yazın, ki .. p 
yazın, fıkra yazın, hikaye yazın, bıııla. 
mada çaıınacak tUrkU yazın, bestelerini 
�tmn.'· vbl... 
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EYLEM BiRLiili CIKMAli YA DA 
• 

• 

EYLEM BiRLiiliNiN GERElli 
AYKUT GÖKER 

İşçi ve emekçiler açıslDdan iki önem
li durum olanca alll'lıA'ınl sürdürüyor. 

Bunlardan birincisi (aşist cinayet fe
bekelerinin eylemleri, dileri de ekon� 
mik açdan giderek aRulaşan yaşam ko
şull.n. 

Faşia:t cinayet şebekelerinin eylemle
ri, kendi ir_deleri ile biraraya gebruıı, ya
pacaklanna yalnızca kendileri karar ve
rebilen birkaç teröristin veya terörist ör
gütün marifeti deA'H. Sınıfıa1 kökeni, sı
nıfsal destekleri, arkalarında ucu emper
yalizme dayanan faşist güçler var. F8.fiat 
cinayet şebekeleri bir yerde, sermaye &
ronarının, varoldukları sürece bir alterna
tif olarak gündemlerinde bulundurdukla
rı faşizmi gerçekle,tirebilmek için kuL
landıkları araçlardan bir tanesi. Hemen 
açık faşizm ihtiyacında olmadıkları za
manlarda bile, sermaye sınıllan muhte
mel dUNmlarl gözönünde tutarak böyle
si vurucu araçların elde tutu1m.ana çalı
fU'lar. Ama bir kez böyle. örgütler aiya
a plana çıktıklannda, bu örgütıerle ege
men sınıflar araamda hemen daima bir 
özdeşlik olmayabilir; belirli bir zaman 
kesi tinde aermaye suııf1annm dilek ve 
kararlarıyla fqilt öııütlerin eylemleri 
tam izdüşıneyebilir. Bqka bir deyişle 
esemen sı.nıflarla onların ııi.y" plandaki 
en bu öflÜtleri araaında bile bir faz far
kı ortaya çıkabilir. Bunun dışında biza
tihi egemen aın.ıflann kendi aralarmda 
(qizme yönelme ya da faşizan girişimle
ri Ç8llit6 amaçlarıru hayata geçirmek 
i�in tarmand.lnna konua.mda nüanıdar. 
hatta ,öruş aynhkları olabilir. Siyaııi 
plandaki Cqist örgütler bu farklı yakla
şımlardan herhanai birine ve dotası ge
reti daha uç noktalarm tam denetimine 
gizebilir. 

FAŞIzME KARŞI MÜCADELE 
ERTELENEMEZ 

Bugün Türkiye'de öyle görülmektedir 
ki faşillt &iyasi hareket bütün olanakları
nı kullanarak açık faşizmi zorlamakta
dır. F&fillt siyasi hareketin 'u andaki bu 
yaklaşımı, eg@men güçlerin tümünün ve 
emperyalizmin karanyla tam iz düşmek
te midir? Bu ıorunun cevabını kesinlikle 
verebihnek için elimizdeki veriler yeterli 
detil. Ama iıter izdÜfsün, iıter izdüşme· 
Iin, sorun işçiler ve emekçiler açısından 
çok farklı bir önemde deRi!., ıııçiler ve 
emekçiler geleceklerini hiç bir zaman 
bazı nÜ8Dalara, ihtimallere bırakmazin. 
Buıün gözlenen f ... iıt eylemler ister 
açık fa.şizme aiden bir siy" weketin 
tomuta Y&nllJ11U1 ollun, iıtene' eıemen 
anıfların belirli amaçlarını ıomutlamaya 
yönelik f .. izan uy,ulamaların bnnandı
nh,ı ania.mına ,eLain, i,çiler ,ve emekçi
ler f."izzne kUlI mücadeleyi ne ertaleye
bilirler, ne de b&fkalanna emanet edebi
lirler. 

ıkind olau, yani ekonomik açıdan 
yI.I)am ko,ullarının aiderek kötülelimesi 
de tüm alırlıRıyla sürmektedir. Oıteıin· 
den gelinemeyen ekonomik bunalım, 
özünde eaemen ıınıfların bunalımıdır; 
Türkiye'nin emperyalizm ile bütünLe,
meye varan ,eri kapitalist yapwından 
kaynaklanmaktadır. Bu yapı lürdüRU ıU
reoe i,çi ve emekçiler her zaman, ama 
bazan daha az l}iddetli, bazan bugünkü 
tiddetiyle bu tür bunabmların alır yükü· 
nü omuzlamak sorunuyla kar,ı karıııya 
kalacaklardır. Bunalımın şiddetlendiRi, 
böyle. dönemlerde ı,çiler, emekçiler 
aç.ından mücadelenin daha bir önemi 
vardır. çünkU böylesi dönemlerde eıe· 
men ıınıflar, bubranluını aşabilmenin 
çareiii olarak ücretleri tamamen dondur
mayı, çaJ..ı,ma ıaatlerini ücret ödemeka
zin artırmayı, i,çi ve emekçiLerin ya,am 
düzeyLerini dÜfÜrme sonucunu yaratacak 
zecri mali diizen&emeleregibneyi, yatınm 

"'ve tüketimde i,çiler ve emekçiler aieyhi· 
ne um normlu ,etLrmeyi öngörebi lirler 
ve bütün bunları y.pabilmek için de za
ten nnalı o1&n demokratik haklan ıonu
na kadar InSlDaya yönelebilirler; dahası 
dolnıdan {aşizme yönelebilirler. 

Bu nedenle işçiler ve emekçiler ya
şam koşullannm aRtrtaşınası karşısında, 
ekonomik, demokratik haklarını konı
mak için verecekleri, vermek durumun
d:ı oldukları mücadeleyi ikinci planda 
göremezler, f ... izme kar,ı mücadeleden 
ayırarnazlar. Hele hele böylea buhranlı 
dönemlerde ekonomik, demokratik hak
lann korunmasını bNfka1arından, ıosyal 
demokrat iktidarlardan bekleyemezler. 
Çünkü böylesi buhranıı - dönemlerde iş 
başmda olan sosyal demokratlann tek 
başlarına iken faşizme kayışı önleyecek 
bir güvence saA:layamadık1anna tarihten 
örnek çoktur. -

MAOCU VE BIREYSEL TERöRCÜ 
IHANET 

Bu iki önemli olgu yanında bunlarla 
eş zamanlı üçüncü bir olayın daha geliş
me. dikkatlerden kaçırılarnaz. Maocu 
akımlann ve "101" bireysel terörün diRer 
iki olayla eş zamanlı olarak aiyui düzey· 
de, ya da eylem alanında boy göstermesi 
yalnrıca bu iki olaya kllllJI duyulan bir 
tepkinin ıonucu ve yalnızca bu iki ola
yın çözümlenmesinden kaynaklanan ve 
yalnızca ıorunun çözümü bazılarınca be· 
nimaenen birer yol mu? Bu ıorulara 
olumlu yanıt vermek mümkün deliL. 
çünkü herhangi -bir toplumaal davranış i· 
çin belirleyici olan subjektif niyetler, eli
limler deRii, bu davraİu.t1arın objektır 
olarak kimin yararma ıonuçlar yarattlRı
dır. Me.,leye bu açıdan bakıldJ#mda bu 
akımlardan 101 IÜÇIer içinde bir likidaı· 
yon ve provokasyon ortamı yaratabilme
nin bir aracı olarak yararlanıldtlmı, ege
men ,üçlerce bu akımların faşiıt cina· 
yetleri kamuoyunda bakU çıkartacak bir 
kaqı aRırhk olarak kullanılmaya çalışıl
dıımı ve "Biz aşın ıaAa da kar,ıyız, aşı· 
�i ıola da" yolundaki rermi politikanın 
leplize edilmeanin, ıavunulabilmesinin 
motivuyonunu oluşturdulunu; geniı 
halk kitleleri nezdinde emekçi sınıf ve 
tabakaların nihai kurtulul)U demek olan 
ıosyalizmi başıboşlukla, maceracılıkIa, 
.pkmbklarla, torumıuzluklarlaı "kanla" 
özdeş ,öıterebllmenin, " çocuklarm" bir 
ittipl alanı olarak aö .... rebilmenin bir 
aracı olarak kullaOlkhRını "örmemek 
mUmkün deRil. ışçiler, emekçiler böyle· 
ai bumanlı dönemlerde bu türden olayla· 
ra yalnızca tesadüfi, ıpontane, yanlı, ol· 
m.ıda birlikte ıyiniyetli, yurtseverlik 
eseri bir harekebniş ıözüyle bakamazlar. 

Bu geU,melerin yanmda tavır alamazlar, 
bunları mücadele ittifakjan içinde göre
mezler ve faşizme k&r11 vermek duru
munda oklukları mücadeleye paralel ola
rak diRerlerine karşı da siyasi, ideolojik 
düzeyde bir mücadele vennemn önem ve 
,eretini kavramak durumundadırlar. 

ANI1DEMOKRA TıK 
YASAL DÜZENLEMELER 

Son IÜnlerde önemli bir diler geliş· 
me de toplumsal hayatın, öflÜt5e1 faali
yetin hemen her alanını ilgilendiren ya
sal düzenlemelerin gündeme getirilmiş 
olmaııdır. ıleri sürülen gerekçe saRdan 
ve soldan gelen teröre karşı yasal önlem
ler alınması. Ama şundan biç kimsenin 
kuşkusu olmamalıdır ki, ileri ıüriilen bu 
aerekçenin altında aRırlaşan ekonomik 
koşullara karşı yükselmeli mümkün tep
kilerin yaaal dayanaklarını ortadan kal· 
dırmak, bu türden olgulara karşı müca· 
deledeki en etkin silahlardan biri olan 
sendikal örgiitlenm!.Jrev ve benzeri sen
dikal hakları . dernekleşme 
haklarını ıınırlamak, daha da önemlisi 
geniş işçi, emekçi kitleleri kapsayacak 
ve onları nihai kurtulu .. yönlendirecek 
siyasi hareketin önünü kesmek amacı 
yatmaktadır. ışçiler, emekçiler bu yual 
düzenlemenin açıkça ileri sürülmeyen 
nedenlerini ,örmek, bu girişimlere karşı 
açıkça tava aJ..ınak durumundadırlar. Sı' 
nuh da olsa mevcut demokratik haklann 
korunmaıı ve hanlarm genişletilmeli 
mücadeleıi bUl(Ün f&fizme kar,ı verilme
li. ,ereken mücadeleden ayn düşünüle' 

Buraya kadar işçiler, emekçiler açı
lından y&fam .. l önemi olan oJculardan 
ırelişmelerden ve bunlara kaqı işçilerin, 
emekçilerin mücadele etmeleri gerelin· 
den söz ettik. Mücadele etmelidirler, 
ama. nasıl, hanıi araçla, haniP düzeyde? 
önce şunu açıklıkla teıpit ve kabul et· 
mek ,erekir. Mücadele edilecek olan tüm 
bu ovulann kökeni '1Dılaaldır, bu olqu· 
lar, eıemen Illnıfiu1D iktidutannı koru
ma ya da pekiştirme mücadelelerinin bir 
parçaatdu, yani ortaya çıkan bu sorun· 
lar siyuidir. Bunlara kar,ı verilecek mü· 
cadele de herşeyden önce Iınıfaa1dır ve 
.yali. düzeyde olmak durumundadır; ve
rilmesi aereken .yu mücadeledir, ikti· 
dara yürüyen mücadeledir. ışçilerin, 
emekçilerin siyasi mUcadelede kullanabi' 
lecekleri tek IÜÇ kendi ,üçleridir; kulla
nabilecekleri tek araç ve tek silah yine 
kendi güçlerinin lomutlanmaSlndan baş· 
ka birııey olmayan kendi partileridil'. 
Herhalde, başarıya eiden tek yol, böyle· 
ıi bir silahlanınadan geçmektedir. 

NIHAt KURTULUŞ ıÇIN 
TüM GÜÇLER GöREV BAŞıNA 

Keııin .onucu .lacak olan; işçi ıınlfı
nın w müttefiki emekçi ıınıf ve tabaka

lların, partilerinin yol göetericiliRinde ik
tidara yürüyen ııi.yu mücadeleleridir. 
Ama bununla uyumlu olarak, işçiler ve 
emekçiler tarafından başka düzeylerde 
verilmesi gereken mücadeleler de vardır. 
Emperyalizme ve faşiune k8l'f1 uluw 
balı.m.sızlıktan ve toplumun demokra
tilcleştirilme&inden yana olan tüm IÜÇIe' 
ri seferber edebilmeyi de içeren bu tür 
mücadeleler nihai kurtuluşa giden yolun 
kilometre tal}larıdır. 

Bugün içinde bulUDduRumuz somut 
koşullarda, koşulların dayatmasana nl
men, demokratik güçlerin emperyalizme 
ve f"izme karşı vennesi gereken müca
dele daha ilk kilometre tatlarmda durak
aamış gibidir. Mücadelenin zu11anndao 
birinin nedeni, bu mücadelenin aracı 
olan demokratik kitle ve meslek ö1lÜtle
rinin düşürüldükleri zaaftan kaynaktan
rr:aktadır. öqüUer düzeyindeki bu zaaf, 
bu tür mücadelenin b&fanya ulq:muan
d. belirleyici olan tüm demokratik ,üç' 
leri, illÇi ve emekçi kitlelerini kapuya· 
bilme, öIlütleyebilme, ortak bir eylem 
platformunda toplay.bilmeyi liderek 
güçlendirmektedil'. örtüUerin zaaf için
de bulunduRunu ve bunun alırlıkb ne
deninin ""yu" oldutunu bems my_' 
mekte, bu ,erçeli herkeı tealim etmek· tedir. Evet gerçek budur _ma, ban. "Ili
yuet''Ier, hanai nedenlerle bu olumam:· 
lulu yaratmaktadır? Bu ıorunun oenbı 
kafalarda krimlize edilmeden olumıuz
lUIUD yaratıcıları tespit ve teşhir edilme· 
den, bu olumauzluRun aşılması pek: im
kan dahilinde ,özükmemektedir. 

Demokratik kitle öqüUerini şu ya da 
bu nedenle siyasi mücadelenin ve Iİy. 
örgütlenmenin başbca aracı olarak ,ö
renler, siyasi faaliyeti bütünüyle demok
ratik kitl@ örgütlerine ha'paed�nlf'l'. 80"
mut birçok ıaıeplere aahip olan - i kit
lelere siya.· arenada ıovde löater!;. ,tya_ 
pabilmenin aracı olarak bakUlar ve kit· 
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kendi dergahlarını açanlar, kaybedilen 
ai.yui prestijin bir iki demokratik kitle 
öqıütünün yönetim kademe.nde taraltar 
bulundurarak ıeri kua.nabilecefini aa· 
naniar, demokratik kitle örgütlerini ken' 
di siyasi amaçlan doRnı1tuaunda kulla· 
nabilmek için bu yanl.ıştan kendi ki,i.l 
çıkarları açısından yararlanmaya kalkı· 
pnlara, kariyeriıt yöneticilere prim ve
renler ya da her ne pahuına oluna olaun 
yönetimde kalabihnek için her yolu mü· 
bah ,öreruer ve bu nedenle de örtütün 
lilı:ide olmal.l torununu yaratanıar. için
de bulunduRumuz 'u ıomut kOfUllarda 
durumlarını gözden ıeçinnek baairetini 
,öatermelidirler; ve bUl(Üne dek ıavun
dukları o "yüce amaçların .... tuttuklan 
bu yoldan ne kazand.ırabildiklerinin mu· 
h.uebeıini yapmalıdırlar. Bu yapılamadı
Iİ ve aynı minva] üzre yüriindüA'\i takdir
de; bıçilim kemile dayandıtı anlardaki 
"arızi" biraraya ,eliş1er ve yine "arızi" 
olumlu eylemler dışmda demokratik kit
le ö1lÜtlerinin mücadelede bqarı ,anata
n yok gibidir. 

Demokratik kitle örıütlerindeki bu 
sorunlar hiç çözülmez deRiklir. l,çi ıını
fının aiya. hareketi kiUeler içindeki 
köklerini yaYlınlqtırıp peki,tirdilinde 
bu ıorunların da üliellinden ,etinecektir. 
Ne var ki buııiinUn day.tan kOfullarmda 
çözümün ertelenmelli IÖZ konulU detU
dir ve gün, bu ıorumlululun duyu1maa 
günüdür . .. 


	Y_78_000737
	Y_78_000738
	Y_78_000739
	Y_78_000740
	Y_78_000741
	Y_78_000742
	Y_78_000743
	Y_78_000744
	Y_78_000745
	Y_78_000746
	Y_78_000747
	Y_78_000748
	Y_78_000749
	Y_78_000750
	Y_78_000751
	Y_78_000752

