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(Genç Öncü MYK Oyesi) 

Eylül ortasından bu yana hiç bir gerekçesi olmadan tutuk
lu bulunan Genç Öncü Genel Yönetim Kurulu üyesi Salman 
Bürul ve üye Okkeş Sayılır'., Maraş'." Pazarcık ilçesinde gör
meye gittik; Eskişehir'de görevli Maraş'lı Yusuf arkadaşla. 

Uzun süren tutukluluklarına karşın, araya giren bir dizi 
olay gerekçesiyle yapamamışuk bu arkadaşlık, yoldaşlık göre
vimizi. Gittik, adını gardiyana verdik. Gardiyan değişik bir 
isimle çağırdı. Sonradan bize yaptığı açıklamayla anladık ne
denini. Salman içeri düştüğünde, bu olayı düzenleyen maocutar 
bizimkiler için "faşist" diye isim çıkarmışlar içerde. Girince 
de bu ters etkiyle karşılanmışlar. üstelik hapistekilerin anlama
dıkları bir diğer nokta da, Salman'ı" kimya mühendisi olarak 
nasıl içeri düştüğü olmuş. 

Salman koğuştan çıkıp görüşme yerine geldiğinde, ilk an
da bizlerin nereden kalkıp geldiğimizi anlayamamış olacak ki, 
normal öpüşme ve hal ha tır sormadan öteye gidemedi. Ancak 
bir an SOI'Ya, ''Yahu siz ne diye işinizi, gücünüzü bırakıp burala
ra zahmet ettiniz, ne güzel yatıyoruz işte" diye ilk tepkisini 
gösterdi. 

O sırada Ökkeş de geldi. Oturduk konuşmaya, Salman, 
"Biz içerde daha iyiyiz dışardan" diye başladı. Ama biraz son
ra başladı soruştunnaya: "Genç Öndi na�l, işler iyi gidiyor 
mu. yeni şubeler açılıyor mu, üye sayımız ne kadar, Eskişehir' 
de nasılsınız? vb." Biz soruları savuşturduk, sormaya başladık. 
"Nasılsınız, rahatınız iyi mi, baskı var mı?" ve daha bir sürüsü
nÜ. "Iyiyh., iyiyiz" diye geçiştirip devam etti: "Bizim buranın 
maocuları da bir garip, biliyor musun yeni bir propaganda yolu 
bulmuşlar, eşekleri" sınına boyayla HK yazıyorlar." Başladık 
gülmeye. Ama anlattıklarının tümünü aktarmaya olanak da 
yok. Gerçekte dinlediklerimiz, o bölgedeki maocu akımın ne 
denli gülünç, ne denli cılıZ olduğunu anlatmaya yetiyor da artı
yordu bile. 

Biz yeniden konuşmayı Salman'a, Okkeş'e getirmeye çalı
şıyoruz ama boşuna. Ökkeş, köylerindeki maocuların en ufak 
namus zerresi bile kalmamış eylemlerini, davranışlarını anlatı
yOf. Köy derneğine bizimkileri sokmamak için giriştikleri 
oyunları, bu arada ağızJarından diişünnedikleri "halk"a karşı 
saldırılarını sıralıyor peşpeşe ve noktalıyor: "Bunların tüm sal
dırıları Salman'a, güya onu uzaklaştırabi1ir, yok edebilirlerse, 
burada karşılarında bizler, bilimsel sosyalistler kalmayacağız. 
O hesapt3lar, ama boşuna." Sonra akraba� olacak birilerinin 
de içinde bulunduğu grubun bunlara saldırılarında Salman'ı 
kurtarmak isterken Ökkeş'e sıktıkları kurşunun izini gösteri
YOf. Kafasmı sıyınp geçen kurşunun nasıl olup da Ökkeş'j öl
dünnediğini bir kez daha anlattırıyoruz. 

Iki saat kadar süren konuşmamız, Salman'm "Madem he
men Ankara'ya d eceksin geç kalma" sözleriyle bitiyor. "Kal
san, köye gitsenı.ı.r bizimkiler ne sevinirdi, ama sen bilirsin" 
diyor. Biz de "Siz çıkınca hep birlikte gelir, hep birlikte yer, 
içeriz" diyoruz, Bir de mapus hatırası fotoğraf çektirip, 11 
Aralık'taki duruşmada salınaca!darına inanarak ayrılıyoruz. 
Fotoğraf belki de onlar bırakıldıktan sonra gelecek. Ama bıra
kılmazlarsa, Salman'ın deyimiyle: "Biz biraz daha yatanz, siz 
rie biraz daha fazla çalışırsınız, sonra kavuşuNz." 
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"TüRKIVE'NIN DOCUSU 
ILE GüNEVINDEKI 
SIVASAL GELIŞMELER, 
EKONOMIK 
BEKLEVIŞLERI DE 
BELIRLEVECEK. 
TüRKIYE'NIN 
üSTLENECı:c1 
YENI GöREVLER, 
'ASLANıN ACZINDA' 
IZLENIMI VERILEN 
IKINCI MARŞALL 
VARDIMINI 
ÇABUKLAŞTıRABILIR. 
ULUSLARARASI PARA 
FONU'NDAN, 
AVRUPA EKONOMIK 
TOPLULUCU VE NATO 
ILE VABANCI 
BANKALARA KADAR 
UZANAN ZINCIRIN 
BüTüN HALKALARı 
BIR ARADA 
TAMAMLANıP 
IŞLEYEBILlR ... " 

Türkiye'ye, dış borçlarının 
idaresi ve uluslararası para piya
salarından kredi bulunması 
konusunda "danışmanlık" yapan 
üç yabancı finna var. Bu finna· 
lar. Thrkiye ekonomisine ilişkin 
çalışmalar da yapıyorlar. Uzun 
dönemde, döviz darboeazının 
aşılması için bulabildi kle ri tek 
fonnüı, yılda 2 milyar dolara va
ran petrol harcamalarının 1 mil· 
yar dolara indirilmesi .. 

Türkiye'de ekonominin yılda 
20 milyon ton eş deeerinde 2 
milyar dolarlık ham petrol lüke
ten bir yapıda gelişmesi, kuşku
suz yanlış bir seçimin ürünü. An· 
cak, bu�n varılan aşamada, tü
ketimi yarıyarıya azaltmak olası 
detil ... 

Türkiye'de daruşman rirmala
rın önerisini kimse ciddiye almış 
d�il. Bekleyişler, ham peb'ol 
üretiminin tüketimi karşılaya
bilecek ölçüde arttırılması yö
nünde. Sovyetler Birliei'oin kat
kısıyla, 10 bin metreyi aşan de· 
rinliklerde yapılacak aramalam 
umut baelayanlar var ... 

Emperyalist Batı ise, tran'ın 
kaderine ilişkin kararı çerçeve
sinde, belki de, Türkiye'ye hazır 
peuol kaynakları hediye edecek. 
Bunun koşulu da, Sovyetler Bir
Hei sınırında tüm olanaklarla 
bekçilik görevini üstlenmek ola
cak .. 

IRAN'DA 
ŞAH'TAN SONRA 

Emperyalist Bab'da, lran'ın 
Şah Rıza Pehlevi'den sonra nasıl 
yönetileceei tartışılıyor. Filipin 
tipi bir demOkrasiye geçiş üze
rinde duruluyor. Bu arada, Awr· 
beycan'a, etnik özeUiklerinc da
yalı federatif bir olanak tanınma
sı ve NATO'nun kanatları altın
da İran'ı çevrelemesi düşUnülil
yor. Geçmişin anımsanması, 
Azerbeycan'ın Sovyetler Birli�i' 
ne karşı tampon bir devlet ola
rak kullanılmasının Balı'nın 
klasik bir yöntemi oldueunu or
taya koyuyor ... 

iKiNCi· 
MARSHALL 
YARDıMı • 

"BATI'NIN TüRKlYE'VI 

ITMEK ISTEDICI 
SIVASAL VE EKONOMIK 

, DEMOKRASININ VE i' . 

EKONOMiK 
KURTULUŞ 

PLANI 
VUSUF DOGAN 

Bugün için sorun, Azerbey
can'a NATO aracılı�ıyla Batı ga
rantisinin verilmesi. Burada da 
Türkiye'ye görev düşecek .. 

Olaylar yukarıdaki gibi geliş· 
meyebilir. Ancak, Batı'nın Tür
kiye'ye nasıl görevler üst.leyebi· 
leceeini unutmamakta yarar var .. 

Türkiye'nin Batı'ya olan ba
Rımlıheının pekişmesinde Kıb· 
rıs'daki son gelişmelerin de dik· 
kaııe izlenmesi gerekli. Kıbrıs 
Türk Federe Devleti'nde, yeni 
hükümet ile birlikte MHP a�1rIı�1 
da artıyor. Baeımsızlık ilanı gün· 
demde. Böyle bir gelişme, silahlı 
destek de bulabilir. Ecevit Hükü· 
meti, yeni bir çLkartma kararıy
la karşı karşıya kalabilir ... 

SIYASETTEN EKONOMIYE 

Türkiye'nin Doeusu ile Güney' 
indeki siyasal gelişmeler, ekono
mik bekleyişleri de belirleyecek. 
Türkiye'nin üst1enece�i yeni gö· 
revier, "asla mn aezlOda" izleni
mi verilen Ikinci Marshall Yardı· 
mı'nı çabuklaşbrabilir. Uluslar· 
arası Para Fonu'ndan, Avrupa 
Ekonomik Toplulueu ve NATO 
ile yabancı bankalara kadar uza· 
nan zincirin bütün halkaları bir 
arada tamamlanıp işleyebilir ... 

Ikinci Marshal Yardımı, bu
gün olmasa bile, yarın mutlaka 
devreye girecek. Yardımın bu
günden bilinen koşulu, Dör· 
düncü Beş Yıllık Kalkınma Pla· 
oı'nın yıllık programlarla rev iz
yonu ... 

Dördüncü Plan'ın naSlI revize 
edilmek istendiei, Birleşik Ame· 
rika Büyükelçasi'nin, "50 milyon 
dolarlık yardım" töreninde tar
tışma konusu olan sözlerinde 
açıkça ortaya konuyor. 

Amerikan BüyUkelçasi'nin, ba· 

SINt daeıtılan tören konuşmasın
da yer alan, ancak Maliye Bakanı 
Ziya Müezzinoe1u'nun "ricası" 
üzerine televizyon önünde atla· 
nan sözleri şöyle: 

"Dış borcu arUıımadan, eko
nomik (aaliyet düzeyini arttırma
nın bir yönü Türk Hükümeti ta
rafından anlaşılmış bulunmakta-

VAŞAVIP 

VAŞAMAYACACI 
KONUSUNDA DA 

KESIN BIR SEÇıMı 
BERABERINDE 

GETIRMEKTE. 
TüRKIVE'YE ÖRNEK 
GöSTERILEN KORE, 
TAlwAN, ARJANTIN, 

i' LVA,ENDONEZVA, 
MEKSIKA VE PERU GIBI 

üLKELERDE 
DEMOKRASININ ASKIVA 

AlıNMıŞ OLMASI, 
RASTLANTı DECIL." 

dır. Ve gerçekte fiilen uygula
maya konulmuştur. Bu, kalkın
ma sennayes kaynaeı olarak 
doerudan dış yatırımın leşvik 
edilmesidir. Bu kaynak, kalkın
makta olan birçok ülkede geliş
meye önemli katkıda bulunmuş
tur. Kore. Taiwan, Arjantin, Bre· 
zilya, Endonezya, Meksika ve 
Peru buna sadece birkaç örnek
tir. Bu ülkeler, yabancı şirket 
kaynaklarını en çok gereksinme 
duyulan alanlara kanalize edebil
mişlerdir. Böylece ev sahibi ülke, 
bu yatırımcıların sunabilece�i 
azami ekonomik gelişmeyi elde 
edebilmektedirler. Bir hükumet 
hangi alanları teşviki tercih edi· 
yorsa, yabancı yatırum oralara 
süratli kaydırına için gerekli tek· 
noloji, yönetim ve pazarlamaek· 
sersizini sa�layabilir. Türkiye 
ekonomisinin kalkınmasma yar· 
dımcı olacak ABD şirketlerinin 
ülkeye sermaye ... e teknoloji akı
şını sa�lamak için, Türkiye'nin 
gösterdiei çabaya karşı olumlu 
davrclOacaklarını ünlit ediyorum" 

Türkiye'yi bütünüyle yabancı 
sermayeye ve pazar güçlerine aç· 
mayı öneren bu sôzler, Ameri
kan Büyükelçisi tararından ko
nuşma metninden son anda Çı
kartıldı. Ancak, Türkiye'de gö· 
rüşmelerini sürdüren Uluslararası 
Para Fonu ve Dünya Bankası ile 
"Türkiye Raporu" yayınlanan 
OECD, benzer önerileri uzun sü
redir yinelemekleler .. . 

BIRKAÇ ÖRNEK 

Balı'nın Türkiye'yi itmek isle· 
die i siyasal ve ekonomik ortam, 
demokrasinin yaşayıp yaşama· 
yacaeı konusunda da kesin bir 
seçimi beraberinde getirmekte. 
Türkiye'ye örnek gösterilen Ko· 
re, Tniwan, Arjantin, Brezilya, 
Endonezya, Meksika ve Peru gi· 
bi ülkelerde demokrasinin askıya 
alınmış olması, rastlantı degil. 
Mümtaz Soysal'ın sözleriyle. öy· 
le öneriler yapılmaktadır ki, bun
lan halk yıeınıarına yutlunnak 
ancak çok gUçlu yumruk sahip· 
lerinin işi... 
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BiRLiK MüCADELE iÇiNDE 
YARATıLACAK . 

YAVUZ ÜNAL 

faşist terör, yaralama ve öldünne olayları her gün, telekslerden, antcn
lerden ve gazeteJerden yurt sathına yayılıyor. Olayların ardı arkası kesilmiyor. 
Canilerin büyük çoğunluğu şu veya bu nedenle yakalanmıyor, yakalanamıyor. 
Faşist odaklar bildiklerince eylemlerini sürdürüyorlar. Yarın kimlerin faşist 
kurşunlara hedef olacağı, kaç kişinin öldüriHeceği, kaç kişinin yaralanacağı 
hiç belli değiL. Işçi, köyii, memur, öğretmen, öğretim üyesi, yazar, sanatçı 
sürekli bir tehdit altında. Faşist kurşunlara hedef olanlar sadece demokrasi 
Silvaşçıları da değil; sokaktaki, okuldaki, kahvedeki, otobüs durağındaki her· 
hangi bir kişi, sadece faşiStleri" seçtiği eylem alanında bulunduğu için canın· 
dan olabiliyor. 

Güniik yaşamın bir parçası haline getirildi tüm bu olaylar. Ilerici kuru
luşlar ve sosyalistler bu koşullarda mücadeJeyi sürdünne çabası içindeJer. Bir 
yanda kitlesel mücadeleyi geliştirme uğraşı, öte yanda kitlesel mücadele anla
yışına [ers düşen, kimi küçük burjuva hastalıklarıyla boğuşmak zorunluluğu. 
Öd'Jekliği yeni teorik kllrfliJrliJ örtme ya da en keskin davranışlarla gizleme ça
baları, her geçen gün yeni ve umulmadık taraftarıar bulabiliyor. Kariyerist öz
Iemler kimi kişileri en umulmadık uçliJra savurabiliyor. 

Bu hastalıklarla miicadeJe etmeden, bu ters akımları görmezden gelerek, 
en geniş kitlelere ulaşabilmek mümkün mü? Bu kümelenmeleri itibarsız hale 
getirmeden zararlarını önlemek mümkün mü? Elbette önce biri, sonra öteki 
değiL. Faşist saldırılar, yaralama ve öldürmeler kitlelerin mücadele gücünü kır
mayı, politik mücadeleden uzaklaştınnayı hedefliyor. Bu tür hastalıklar da ay
nı sonucu yaratacak biçimde burjuvaziye yardım ediyor. Hele hele bireysel te
rör odakları ve bunların eylemleri, en az faşist saldırılar kadar, hatta daha da 
fazla faşistlerin işlerine yarıyor. Kitlelerin hareketsizliğe itilmesinde, yeni ya
sal baskılar için gerekçe olarak, burjuvazi adına son derece önemli işlevler gö
rüyorlar. 

Gerçekten bireysel terörcüler ve maocular dışında (çünkü bunlar de
mokratik güçler değildir) tüm demokratik kişi ve örgütlerin emperyalizme ve 
faşizme karşı güçlerini birleştirmelerinin gün günden daha çok dayattığını ve 
bunun için rriicadele etmek gerektiğini gönnemek, hele buna karşı dunnak 
olacak iş değiL. Bu nedenle herkes birlik çağrıları yapıyor. Çünkü emperyaliz
me ve faşizme karŞı niicadele birliği için çağrılar yapılmadan, bunu savunma
dan ilerici, sol, sosyalist olmak mümkün değiL. Bu, çok olumlu bir gelişme. Ne 
var ki, kimi hastalıklar da birlik çağrıları altında gizleniyor. Toplu sözleşme
lerle işçileri "satan", işyerinde ilerici, demokrat, Tlp'li ya da sempatizanı işçi
leri susturan, hatta işten attıran sendikaelSından; mesleki alandaki uğraşını bir 
kenara bırakıp öncelikle 'devrim tezlerini' tartışan kimi kitle örgütü yönetici
lerine, politik yaşamını birlik Çağrısı üzerine oturtmuş ama bu konuda yeterli, 
ciddi ve inandırıcı davranışı olmayan kimi politik parti yöneticilerine kadar 
tümü, bu birlik çağrıları yapanların içinde yer alıyor. 

Bunlar olağan ve ilk kez ülkemizde de görülmüyor. Ama bir burjuvaga
zetesinin hem de başyazısında, birlik çağrısı yapması ve buna artık TIP'in de 
katılmas.nın gerektiği üzerinde dunnasına ne demeli? Hesap soldan okuyucu 
kazanmak mı, yoksa faşizme ve emperyalizme karşı mücadele eden güçlere 
karşı yeni bir cephe açmak mı? 

Aydınların, sanatçıların, yazarların rolleri çok önemli. Her söyJenen 
sözü, her yazılan yazıyı ve yapılan her eylemi kendi somutluğu ve kapsadığı 
alanla ölçmek gerekiyor. Örneğin tescilli bir demokrasi düşmanı olan bir ba
kanın bir şirkete ilişkin olarak açıkladığı yolsuzluğu hemen alkışlamadan ön
ce düşünmek gerekiyor. Hangi hesaplar adına yapılıyor bu açıklama? Yılda iki 
buçuk milyar liraya varan bir kar alanı söz konusuysa ve iki sermaye grubu bu 
alana ilişkin olarak çekişiyorlarsa, bu alana ilişkin olarak Planda deAişiklikler 
yapılıyorsa, açıklar1iiW1 yolsuzluk olayının altını deşmek gerekiyor. Yoksa bir 
bUyük sermaye grubunun giriştiği eylemi farkında olmadan destekler duruma 

düşülcbilir. Ya da yukarıdaki örnekte olduğu gibi, "masumane" görülebilecek 
bir başyazının TIP'e yönelik olarak sürdürülmeye çalışılan bir operasyonun 
devamı oktuğu gözlerden kaçıverir. 

Faşizme ve emperyalizme karşı miicadeJe için birlik sorunu, ya da baş
ka bir deyişle örgütlü birleşik halk hareketini yaratma sorunu, iyi niyetlerle 
gerçeldeştirilecek bir sorun değiL. Kitleler örgütlenecektir. Kitleler mücadele 
edecektir_Çünkü burjuvazi yi yenecek olan da kitlelerdir. Dolayısıyla kitleleri 
harekete geçirecek olan sendikalar ve kitle örgütlerinin de kendi tabanıarını 
harekete geçirebilecek, onlara güven verebilecek bir yapıda olması gerekir. Sı
nıf liderleri ve sınıf örgütü yöneticileri kongre oyunlarıyla yerini muhafaza 
eden kişiler değildirler. Gerçekten kitle hareketleri içinde ortaya çıkan, yöne
ten, yönlendiren ve belli, doğru, tutarlı ve gerçekçi bir mücadele perspektifi 
olanlardır. Sadece kendi tabanıarında kendilerini kabul ettirmiş,saygın,güve
nilir ve ina",lır yönetimler ve yöneticiler kitlelere somut micadele hedefleri 
gösterebilir ve onları bu hedeflere yöneltebilirler. 

Içinde yaşadığımız bugünkü koşullarda, faşizme ve emperyalizme karşı 
mücadele birliğinin yukarıda işaret edilen olumsuz yanlarına karşın, bu olum
lu yanları da gelişip güçlenmektedir. Her kesimden halk, işçisi, köylüsü, me
muru, teknik elemanı, sanatçısı, yazarı ve aydınıyla kendi gerçek önderlerini 
ve tutarlı mücadele perspektifine sahip örgütlerini yaratma, kimilerini bu süreç 
içine sokma uğraşı içindedir. Ve azımsanmayacak mesafe alınmıştır. 

Kısır ve küçük hesaplar her geçen gün açığa çıkmakta ve mahkum ol· 
maktadır. Sosyalist hareket güçlenmekte ve toplumun tüm kesimlerine yöne
lik rriicadeJe hedefleri her geçen gün daha çok örgüt içinde ve daha yaygın 
kitleler içinde benimsenmekte ve savunulmaktadır. 

Şu anda Trabzon'da faşist kurşunlara hedef olan Dr. Necdet Bulut için 
kan, ilaç, film isteklerinin arttığı ve bu isteklerin karşılanması için uğraşıldığı 
bir telefonun yanında bu satırlar yazılıyor. Devletin bulamadığı ilaçlar, serum
lar, filmler çok kısa sürede bulunuyor, kan vermek için sıralar düzenleniyor. 
Bilinçler bileniyor, sınıf kini gitgide kabarıyor ve yaygınlaşıyor. Faşist teröre, 
burjuvazinin her türden yıldırma, susturma gayretlerine yeni baskı çabalarına 
karşın niicadele azmi gelişiyor. 

Yılgınlar yılgınlıklarıyla başbaşa kalırken, mücadeleye dunnadan yeni 
güçler katılıyor. 

Evet burjuvazi ülkeyi eski yöntemlerle yönetemiyor. işçileri emekçileri 
en alt yaşam dilimlerine itmeye, sömüri.isürii artırmaya, devlet gelirlerine tü
müyle el koymaya çalışıyor. Bunun için saldırıyor, sindirmeye ve dağltmaya 
çalışıyor. Kitleler olmadan kitleler adına hiç kimse, hiç bir örgüt mücadeleyi 
üstlenip götüremez. Görev her geçen gün artan oranlarda kitleleri niicadele 
çizgisine çekmektir. Burjuvazinin yönetimini kabul ettirmemcye çalışmakt ... 
Tek silah budur. Sonuç alıcı, düşmanın güçlerini parçalayıp ezecek tek silah 
kitlelerin mücadelesidir. Yenilmez olan da odur. Birlik bunun için, bunu ya
ratmak içindir. üyelerin içine girmeye korkan, onlar tarafından kowlan sen
dika yöneticisiyle, korkaklığına kılıf hazırlayan, birlik ç�rıları yaparak kendi 
örgütünü parçalayan kimi kitle örgütü yöneticileriyle, bu birlik sağlanamaz. 
Birlik, sınrt hareketi içinden, demokratik güç ve örgütler içinden bu türden 
kişileri uzaklaştırarak, etkisiz hale getirerek ya da hesaplarını boşa çıkararak 
sağlanacaktır. Birlik Çağrısı yapanların sahteliğini somut eylemlerde göstere
rek sağlanacaktır. 

Birlik, işçilerin, emekçilerin, tUm ilerici, demokratik güçlerin emperya· 
lizme ve faşizme karşı birliAidlr. Bu birliğin temel koşulu sosyalist hareketin 
güdinün ve saygınlığının gitgide artırılması için çalışmaktır. Çünkü birleştire
cek, yönlendirecek ve şaşmaz bir biçimde hedefine ulaştıracak olan odur. 
Çünkü amaç emperyalizmi ve faşizmi bir daha dirilmemek üzere ezmektir. Bu 
ise sadece işçi sınıfının politik hareketinin perspektifi ve şaşmaz talebidir. 



NECDET HOCA DA 
SEHiTlERiMiZiN 
i 

ARASıNA KATILDI 
Necdet Bulut'u yitirdik. 26 

Kasım akşamı Trabzon'da evine 
giderken faşist infaz mangaları 
tarafından arabası. içınde vurulan 
sosyalist bilim adamı Bulut, 8 
Arabk günü saat 14.55'te ammız· 
dan ayrıldı. Necdet Hoca on bir 
gün boyunca, gelecek güzel ve 
özgür günıere inancından aldıeı 
güçle yaşama mücadelesini sür
dürdü. Kavga saflarındaki yerine 
yeniden dönme azmini son nefe
sine kadar yitirmedi. 

YILMAZ BIR SOSYALIZM 
SAVAŞÇısı 

Necdet Bulut, bilim adamı ol· 
ması nitelieinden daha da önde 
bir niteU�e sahipti: So'yaU,tti. 
Sosyalizm için verilen mücadele
nin bireysel de�i1. örgütlü bir mü· 
cadele olması gerekti�ini çok iyi 
anlamıştı. Necdet Bulut, 1967 
yılı başında Türkiye İşçi Partisi' 
ne üye oldu. Parti'nin örgütlen
me ve etitim çalışmaıarına bü
yük bir inanç ve coşkuyla katıl
dı. Kayaş ve Gölbaşı köy ekiple
rinde görev aldı. Doktora ÇalıŞ
malan için gittlei Amerika Birle
şik Devletleri'nde de sosyalist oL
masının gerektirdiei görevleri tü
müyle yerine getirebilmek için 
çaba gösterdi. 12 Mart [aşizmi
nin ilerici dünya kamuoyu önün
de teşhir edilmesi çalışmalarını 
yürütüi. 

Türkiye'ye döo(lÜeü zaman 
burjuvazi onun parti üyesi olma 
hakkını elinden almıştı. Ama o 
son neresine kadar partisinin 
üyesi olarak kaldı, öyle öldü. 
1977 seçimlerinde l1P İzmir 
Milletvekili adayı idi. Seçim ça
lışmalarında İzmirli yoldaşlan 
onu hep en önde gördüler. Köy
lerde, kahve toplantılarında, gece 
afişlemelerinde hep en öndeydi. 
ölümünden birkaç gün önce l1p 
İzmir örgütünden gelen telgraf, 
mücadele arkadaşlarının ona kar
Şı olan tükenmez güvenini &imge
tiyordu: 

"1979 yılı senato seçimlerini 
11 Yönetim Kurulumuz, 

Partili arkadaşların isteAini 
de dikkate almak suretiyle bir an 
önce iyileşmenizi ve senalör ada
yırnız olarak çaıışmalara başla
maruzı oyblrURiy� kararlaştır· 
mıştır." 

ENDER BIR BILIM ADAMı 
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muş ve kaynaştırmıştı ki! 8 Ara
lık Cuma günü gelen ölüm haberi
ne yakın çevresinde gösterilen 
ilk tepki, inanılmaz karşısında 
duyulan şok oldu. Bilgisayar mer· 
kezinde öeı"etim üyesinden, müs
tahdeme kadar tüm çalışanlar iş
lerini bıraktılar. merkezi kapattı· 
lar. YatllRı hastaneye koştular. 

Necdet Bulut ülkemizde nad:r 
yetişen bilimsel deeerlerden bi· 
riydi. Yetkin bilim adamı kişili· 
giyle ODTU'de çalıştıgı yıllar, 
çevresinde derin bir saygı yarat
mıştı. Onun yöneticili�inde, bin
lerce öeı"enci, araştmnacı ve öe
retim üyesinin tüm çalışmaları
nın en önemli aracı olan bilgisa· 
yar hemen hi ç aksamada n tüm 
verimlili�iyle çalışıyordu. O, bu 
zor işinde insanlarla çeşitli dü' 
zeylerde ilişkiJer kunnaktan da 
geri dunnaz, ayak üstünde, bir
kaç dakika da olsa, sohbetini ih
mal etmezdi. Onun bu sıcak dav
ranışlan, hesaplama işlerinin kar
maşık ve çolu kez insanı yoran, 
sinirlendiren sonuçlarıyla bunal
mış pekçok kişiyi sıkıntılarından 
sıyınnaya yetiyordu. 

Kart delgi operatörleri, maki· 
ne operalörleri, müst&hdemler 
Necdet'i seviyorlardı. Onlarla 
nem insanca ilişkilerini sürdürü· 
yor, hem de sendikalaşmalarında 
her türlü sorunlarında yardımcı 
oluyordu. ODru emekçileri için 
Necdet dertlerini rahatlıkla aça
bilecekleri, güvenebilecekleri ger
ç ek bir dosttu. 

Necdet Bulut'u yakından ta
nıyanlar, onda gördükleri en 
önemli özelliklerden birisinin al
çak gönüllülük oldu�unu bilirler. 
Hiç kimseye yukardan bakma
yan, dünya görüşünün en farklı 
oldu�u insanları bile kınnamaya 
özen gösteren bir kişiliei vardı. 
Onun en uzlaşmaz oldu�u konu 
her türlü geı iciliktL 

TüMöD VE TÜTED'IN 
öRGüTLEYlCıSı 

Necdet Hoca çaRıımza dam
gaiMnı vuran olgunun, kapitaUzm
den sosyalizme geçişin bmncin· 
de idi. Yeteneklerini sermayenin 
çıkarları doRrultusunda kullan
saydı, belki büyük maddi olanak· 
Iara sahip olurdu. Ama tercihini 
emekten, işçi sınıfından ve sos
yalizmden yana yaptı. Bir ö�e· 
tım üyesi olarak TOMOD'ün, bir 
teknik eleman olarak da TUTED' 
In örgütlenmelerinde, bu kesim
lerin ı,çi sınıfı hareketi dotruı· 
tusunda mÜ<2dele vennek!ri Için 
tüm ene�lsiyle ÇalıŞtı. TUMöD'ü 
kuranlardandı. Iyisi, kötüsü, kU· 

BORAN: 
"FAŞIST TERöR NECDET BULlIT'UN KIşillGINDE 

HEM BAGIMSIZLlK, DEMOKRASI, SOSYALIZM 
MüCADELESINE, HEMDE ONURLU VE öZGüR 

BiLIMSEL ÇALIŞMA DüNYASıNA VURMAK ISTEDI." 

Türkiye ışçi Parti,; Genel Ba,karu Behice Boran, Dr. Nec
det Bulut 'un y;tirilnıes; üzerine bir demeç verdi. Boran ,öyle 
dedi: 

"I,çi ve emekçi kitklerin Türkiye IfÇi Partisi'nde somutla· 
şan toplurmal kurtuluş hareketine 196611 yıUardan beri bO§
koymuş ve 1977 seçimlerinde Partimizin adaylan arusında yer 
olm,ş bulunan çok delerli arkadaşımız Necdet Bulut.. fırman-. 
dırılan faşist terörün .on hedeflerinden biri oldu. Necdet Bulut 
işç� emekçi kitlelerin toplumıal kurtuluş davıum," özverili, 
yılmaz SOVaşÇISI oldu�u kadar, keııdi dalında yetkili bir bilim 
adamıydı da. Faşi.t terör onun kişililinde 'ıem bağımsızlık, 
demokrasi, .osyalizm miicaae'teBinde, hem de onurlu ve özgür 
bilimsel çalışma dünY08,na vumıak istedi ııe vurdu. Ancak (a
şist tırmanış kw .üreli hedeflerinde başarıya u�ır görüme de, 
sonunda (aşizm mutlaka yenilecektir. 

Necdet Bulut'un ölümünden yalnızca (aşist güçler .orumlu 
delildir. Oııcedeıı uyarıld"ı halde, önleme ve koruma tedbirle
ri almayan yetkililerin, (aşist odaklarm üzerine tüm gücilyle, 
işin peşini sonuna kadar brrokmadcın yürümek CeB4retini gö .. 
termeyen tie Anadolu 'da kentlerin, büyük kentler içinde ııemt
lerin, faşist kuruluş ve grupların-faşist güçler;n kontroluna geç
me,ine kayıtsız kalan hükümetin de büyük sorumlulutu vardır. 
Benzeri yeni kunl, olayların tekrar edip gitmemesi için hükümet, 
antidemokratik yasa tasarıları hazırlamak yerine, ket;n, etkin 
ve gerçekçi önlemleri derhal almalıdır." 

-

ç�ü, büyüttü demez her işe ko· 
şardı. Sosyalist ataklıttı, cesareti 
ve özverisiyle, Hasan Tan krizi st
rasında ODTO 'de gelişen anti fa
şist tepkinin en öndeki örgütle yi
cisi idi. 0Rretim üyelerinin de
mokrasi mücadelesi içinde yer al
maları için elinden gelen her ça· 
bayı gösteriyordu. 1976'da 00-
TO'de yapılan 'Bilim Adamının 
Sorumluluttu' adlı paneli izleyen
ler, O'nu derin bilgisi, güçlü ko
nuşması ve sosyalizme olan sar
sılmaz inancıyla hatırlarlar. Elek
trik Mühendisleri Odası'nın dü
zenledi�i çeşitli açık oturum ve 
panellerin de vazgeçilmez konuş
macı ki,isiydi. Bilgisayarların 
toplum yararına kullanılması 
üzerine yazdıltı makalelerle Va
lan gazetesi sayfalarından daha 
geniş kesimlere görüşlerini Het
mişti. Kendisi gibi bir bilim ada
mı olan J. D. Bernal'ın "Materya. 
list Bilimler Tarihi" adıyla dili
mize çevrilen büyük eserini 'Yurt 
ve Dünya'nın ilk sayısındaki ta· 
nıtma ve eleştiri yazısıyla bize 
daha okumadan sevdiren de O' 
dur. 

ANISINI YüREKLERIMIzE 
GöMüYORUZ 

Birkaç ay önce Necdet Bulutı 
bir yıldır ders verdl�1 Karadenız 

Teknik Oniversitesi'ne ODTU' 
den izin alarak gitmişti. Orada 
bilgisayar merkezini kuracak, ge· 
lişmekte olan bu Anadolu üro
versitesinde yepyeni, pırıl pırıl 
beyinlerin yetişmesi için Çalışa
cakb. Eneıjisini, bilgisini bu yön
de kullanacakb. Gönderdi�i ha· 
berlerde o tükenmez iyimserU
�iyle bunun müjdesini daha şim
diden ,·eriyordu. '1ferşey iyi gi
diyor" diyordu. Onu tanıyanlar 
bunun, başarınm ön habercisi ol· 
du�unu blUyorlardl. Ama faşi,t· 
ler, kalleşçe bir tuzakla, Necdet 
Hoca'nın maddi yaşamına son 
verdiler. On bir gün mücadele et
ti Necdet Hoca. Bir böbrefti abn
dı, ba�ırsakları, ci�erleri tahrip 
olmuştu. Peritonıt'i yenemedi. 
Doktorlar ellerinden geleni yap
tılar. Ancak yaraları onulmaz de
recede kötüydü. Yüce bir çınar 
gibi devrildi. Tüm ilericiler, de
mokratlar ve sosyalistler Necdet'I 
yüreklerine gömdüler. Anıları, 
mücadele arkadaşları, meslektaş
ları, öRrencUeri ve tüm emekçi 
halkımız Için yaşayacak. Faşist· 
ler di�er cinayetleriyle birlikte 
bunun da hesabını verecekler. 
Sosyalist Türkıye'nin emekçileri 
gerilere bakarak, sosyallzm mü
cadelesindeki şehHleri arasından 
Necdet'1 her uman aillen yüzü, 
kabına sıRrnu enerjisi, tiikenmez 
inancıyla halırlayacaklar_ 

Türlciye'nin 1977 yilı bütçe 
u"lalı 30 Kasım geceyarı.n. 
dolru hükümet yellcilileri tara
rmdan Millet Meeliıi Ba,kanhRı
na .unuldultu lirada, kısa aüre 
önee Istanbul'a gelmı. olan bir 
IMF heyeti de Ankara'ya a:eçme
ye hazırlanıyordu, IMF heyeti
nin Thrkiye'ye gelişi, artık ola
Ran aayılan"lefti," amaçlarmm 
ve "taze para" konusunun yeni
den ele almmaaının öt.uinde bir 
anlam taşıyordu. Bu kez IMF 
heyet.inin görevi, ayru umanda 
büt.çenin üzerinde yapilan çalı-t
malara da nezaret etmekti. 

AET'DE HA YAL KlRIKLıel 

Ne var ki Ankara 'da hükUmet 
yetkilileriyle IMF uzmanlan ara
aında yapılan görüşmeler, günün 
konusunu oluşturan bir dizi dı, 
baRiantının sadece bir yaruru 
oluşturuyordu. Heyelle Mal iye 
BakanlıRı arasındaki temaslarm 
ileri bir aşamaya ulaştıA;ı illalar
da Dışi,leri Bakanı Gündüz Ok· 
çün, NA TO Bakanlar Konseyi' 
nin toplantısına katılmak üzen 
Brüksel'e hareket ediyordu. Tür
kiye'run kapitalist Batı ülkeleriy
le ilişkilerinde ortaya çıkan so
runların ele alınacaRı asd pla t
form bu toplantdar olacakb. 

NATO Bakanlar Konıeyi top
lanbsının yapıldıitı ortamı belir
leyen faktörlerden biri de AET 

zirvesine Avrupa TopluJuRu Ko
misyonu Başkanı Roy Jenkins 
tarafından sunulan rapordu. Sö
zü edilen raporda Türkiye'nin 
ekonomik durumuna abfta bu
lunuluyor ve AET üyesi devletle
rin Türkiye'ye ekonomik destek 
ssılanması konusunda daha et
kin olmaları isteniyordu. 

Jenkins'in raporunun zirve· 
ye katılanlara sunulmasından 
hemen sonra, görüşü1meluıizin 
bir sonraki Bakanlar Konseyi'ne 
ertelenmesi, AET'nin alacatı 
yardım kararından önemli so
nuçlar bekleyen hükümet çevre
lerinde ciddi bir "düş kırıkJıl," 
yara ttı. Ancak AET zirvesinin 
konuyu böylesine 6Ümen altı 
etmesinin asıl nedeni, toplanma
sına birkaç gün kalmış olan NA
TO Konseyi'nin bekleniyor ol
masıydL 

NATO EKONOMIK YARDIM 
YAPAR Ml? 

NATO Genel Sekreteri Jo· 
seph Luns bir süre önce Ankara' 
yı ziyaret ederek Ecevit hüküme
ti yetkilileriyle ekonomik yar
dun konusunu görüşmüştü. 
Luns, NATO çevrelerinde Türki
ye, PCII'tekiz ve Yunanistan gibi 
ülkelere ekonomik yardımın hız
landırılması görüşünün en "hara
retli" sawnucula.rmın başında 
geliyordu. Luns. kendisinden ha
zll'lanmaSl beklenen raporu ta
mamladıRnı bildirmişti. 

Bu konuda dikkatleri çeken 
bir olgu vardı. Bugüne kadar Tür
kiye'ye ekonomik yardun konu
sunda kesin bir konum alınarna
ya çalı",n NATO ülkelerinin, bu 
tutumlarını haklı çıkarmak üzere 
öne sürtlükleri gerekçe şuydu: 
NATO 'nun bir kuruluş olarak 
doj}rudan dolruya ekonomik 
yardım kararı alması mümkün 
delildi. Bu konuda ancak üye
lerine tavsiyede bulunabilirdi 
Bunun ise ba�layıeı bir nitelik 
taşıdtlıllÖylenemezdi. 

Bu açıklama, NATO 'nun ka 
pila.liat dünyada politik karaı 
merkezleri arasındaki belirleyie 
rolünü gizlerneye yönelik bil 
açıklamaydı. Emperyalizmu 
politik ve asketi stratejisinin çi 
zilmeainde birinci rolünü koru 
yan NATO'nun, ekonomik so 
runlarda da beL irleyeceA i perı 
pektiner, başka ulualarant 
kuruıu,lar aracılılıyla da bU 
birine baRIı olan emperyaliıt ü 
keler için "baRiayıcı" bir uiteli 
ta"ı,yacakt.ı . Bu durum, NA'n 
Bakanlar Konseyi'nin toplanı 
ayla birlikte açı�a çıktı, 
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BAGIMLILIK 
ZiNCiRiNDE 
YENi HALKALAR 

BROKSEL'DEN ÇıKAN 
MESAJ 

AET Avrupa Komisyonu Dış 
nişkiler Müdürü Dueheteau, Per' 
şembe günü Brüksel'de Türk ga
ze�i1eri için bir basın toplarıb
si düzer.ledi. Basın toplanbsmın 
amacının, önceki ZirvE: toplantı
sının yaratl�ı "düş kırıkhRıru" 
silmek olduRu beUi oluyordu. 
Ducheteau ,öyle diyordu: 

"IMF görüşmeleri, NATO içi 
çalışmalar ve diler ülkelerle te
masların sonucuna göre, Türkiye' 
nin acil gereksinme duydu:tu ye
ni krediler için Batı tarafından 
bir fon kurma olalllıAı dolabilir." 

AET yetkilisi !Özlerini şöyle 
sürdüriiyordu: 

"IMF Ue Ankara'da yapılma.k
ta olan görii,meler çok önemli
dir. Biz IMF'nin ne ardında, ne 
önündeyiz. Yanında bulunuyo
ruz. Bu görüşmelerin sonucu, 
NATO çerçevesindeki tutumlar, 
OECD ve borç erteleme konu
sundaki özel bankalada müzake
reler ortaya bir sonuç çıkaracak
tır. İ4te bu veriler, AET ülkele
rinin, cüRer Babıltarla, Türkiye' 
nin gerek-inmelerini karşılaya
bilecek özel tonun oluşmasına 
yardımcı olacaktır." 

NATO'nun vereceti kararlar 
ise, ekonomik unsurlar kadar, 
hatta ondan daha çok politik ve 
askeri unsurlara dayanacaktL Di
ler bir deyişle NA TO merkezle
ri, Türkiye'nin NATO'nun ivedi 
ve gelecekteki talepleri karşısın
da Türkiye'nin alacaAı tutumu 
ölrenmek istiyorlardı. 

Bu sorunun cevabını oluştu
ran unsurlardan biri, geçen Çar
şamba günü yine Brüksel 'de so
nuçlanan NATO Savunma Ba
kanları toplantısında belli oldu. 
Toplantıda, üç yıldır tartışması 
mren A WACS projesinin uygu
lanması kesinleşti. Proje, NATO' 
nun haber alma gücünün arb.rı)
ma61 amacıyla NATO bölgesinin 
27 uçakla havadan sürekli izlen
mesini ve bu uçakların hareketi
nin sal1aa.maSl içinde çeşitli 
NATO ülkelerinde yeni üsler 
kurulmasını içine alıyordu. Top
lam maliyeti 1.9 milyar dolar 
olan bu proje, Türkiye'nin de ke
sin desteıliyle kabuJ edildi. 

AWACS pro;esine göre Türki
ye 'nin payına düşen harcamalar 
15 milyon doları buluyordu ve 
bu miktar 5-6 yılda ödenecekti. 
Ayrıca bakım masrafları için 
Türkiye'ye önümüzdeki yıllarda 
500'er milyon dolarlık harcama 

ı-7:��' .�;§�'i "Ankara Katliam. 

"\.�oIÇ "NEDEN?" 

Tlirkiye İşçi Partili yedi 
sosyalistin 8-9 Ekim gecesi 
Ankara'da faşist infaz manga
ları tararından hunharca kat:.
ledilmesi, bütün yurtta oldu
Ru gibi ilerici dünya kamuo
yunda da nelreUe karşılan
mı,b. heriel dünya basını Ca
,ı,ı katllarnla Ilgili baberle .. 
genif yer .. rm", katliam ola-

yında MHP'nin ve onun "ül
kücü" komandolarının sorum
luluRunu açıRa vurmuştu. Ka
sım ayı içinde, merkezi BrUk
sel'de bulunan lnto-Ttirk ajan· 
sı, faşist kaUlamla ilgili ola
rak, "Ankara Katliamı: NE
DEN?" başlıklı bir kl lapçık 
yayınladı. 

info·Türk ajansının yayı-

düşüyordu. öte yandan yine pro, 
jeye ballı olarak Konya 'da bir üa 
kurwacakb., Böylece Türkiye; 
Mayıs ayında Washington'da ya
pılan NATO Zirvesi sırasında 
blolun "uzun vadeli savunma 
programını" onayladıktan son
ra, NATO'nun saldırgan politika
sını destekleme yolunda bir adım 
atıyordu. 

BEŞINcI CUMHURIYET 
FRANSA'SI! 

Bütün bu gelişmeler, Türkiye' 
nin belli başlı emperyalist mer
kezlerin gündemine bir sınav ko
nusu olarak yerleştiAini gösteri
yordu. Ekonomik bunalımUl çö
zümü için emperyalist devletler
den ve kuruluşlardan aranan des
telin bedeli, NA TO'nun saldır
gan politikasının sorumlUıuAun. 
daha alır bir biçimde ortak ol
mak ve böylece Türkiye'nin eko
nomik ba#ımsızlık ve egemenli
linden yeni ödünler vermekti. 

Bunun biç kuşkusuz politik 
sonuçları da olacaktı. Bu sonuç
lar, kısaca ülkede demokratik 
hak ve özgürlüklerin daha da kı
sıUanma8l, emekçi halkın sırtın
daki pahaıllık ve işsizlik yükle
rinin aRtrlaştırllma6lydL Geçen 
Ç arşamba günü Cumhurbaşkaru 

nında, raşİst kanamla ilgili ay
rıntılı bilgilerin yanısıra, 
MHp'nin faaliyeUeri, MIT ve 
kontr-gerillanın Türkiye'deki 
terör dalgasındaki rolü; ayrıca 
Türkiye İşçi Partisi'nin 1961' 
den bu yana gelen mücadelesi 
ve bugünkü politikası hakkın
da da açlklamalar yer aldı. 

Ankara katliamıyla aynı Sı
ralarda Türkeş'in sıkıyönetim 
çae-rısında bulunmasının dik
kat çekici oldu�nu belirten 
InfOoTürk ajansı, başbakan 
Ecevit'in "karanlık diye nite
lediRi ama adlarını aRzına al
maya cesaret edemediRi" 
mihraklar hakkında bilgi veri
yor. Neo-faşist MHP 'nin vuru
cu timlerinin Türkiye'deki po
litik cinayetlerinin büyük ço
RunluRunun sorumlusu oldu
A'unu anlattıktan sonra şöyle 
diyor: 

KONTR-GERILLA'NIN 
KARANLD< 

MANEVRALARı 

"Bu çetelerin, devlet aygı
tındaki bazı resmi örgütler ta· 
rafından da yönlendirilip teş
vik edildiRini ve hatta korun
duRunu kanıtlayan gösterge
ler vardır. Bunların en önemli
leri MIT ve Kontr-gerilla örgü
tüdür. MIT, CIA ile benzer iş
levlere sahiptir. Kontr-gerilla
ya gelince, bu gizli operasyon
larla ilgilenen bir örgüttür. ör
gütün resmi adı özel Harb 

"IMF Türkiye' ye tutsaklık 
öneriyor" 

TUntiye ile IMF aras.ndaki ilişkiler Sovyetler Birıiti basının
da da yorumla,. konu oldu. Türkıye ile ekonomik illıkllerin 
geliştirilmesine bllytlk önem VeRIl Sovyetler Birll!i'nin bı.nı, 
Türkiye ile kapilalist Bıtı Ulketeri InJOndakl ill,klleri d. yakın
dan iıliyor. Geçtiğimiz hafta APN (Novostl8asın Aj .... ) tara
fondan bir yorumu yayınlanan I. Ugolkov,lMf'nin TilrI<lyo'yo 
karşı "tutsaklık koşulları" koymaya çalışuğ ... tı berH1erek, bu
nun Türkiye· IMF lJiıkilerinin çıkmaza Siplanm_ulnlO nedeni 
olduAunu anlattı. 

Ugolkov'un yorumunda IMF'oio, Ecevit hükümetinin sık sık 
yaptığı "kur ayarlamaları"ı" yeterli bulmayarak Türk linslnt" 
değerinin önemli ölçüde dü�riilmesini şart koştuğu belirtildi. 
Birer "ültimatom" olarak nitelenen IMF isteklerinin Ecevit hü
kümeti tarafından bundan önce yerine getirildiğini hatırıau" 
yorumda, bu önlemlerin Türkiye halkı üzerinde yıkıcı sonuçlar 
doğurduğu anlaularak şöyle dendi: "Ekonomik güçiikler, ya
şam pahalılığı ve işsizlik sürekli olarak artmaktad .. , Türkiye'yi 
askeri amaçlar için büyük paralar harcamaya zorlayarak ülk� 
nin bugUnkü kötü durumundan büyük ölçüde sorumlu olan 
NATO'nun Genel Sekreteri Bay Luns bile bu konuya değin
mek zorunda kaldı. Bür süre önce Ankara'�a yaptığı ziyaret sı
rasında Luns, ülkenin bu yılki aske'ri harcamalarının bütçenin 
yUzde lO'unu oluşturduğundan hiç söz etmeksizin,bir NATÖ 
üyesi olan Türkiye'nin ciddi ekonomik güçlüklerle br,ı karşı
ya bulunduğunu söy�i." 

APN yorumcu$U Ugolkov, yorumunda daha sonra, IMF'nin 
kamu yatırımlarının kısıtlanmasına ilişkin istemlerinin, açıkça 
Türkiye ekooomisinin baltalanmasına yönelik olduğunu ve Ö� 
celikle ağ .. samyii ilgilendirdiğini belinti. Bunun, "yabana te. 
kelci .sermayenin Türkiye'yi kendi Sinayi ürünlerinin sürün 
için iyi bir paz.."ı ucuz iŞlÜdi kaynağı ve himmildde ambarı 
durumunda tutmak istedl!ini iwıttladoj.,," söyledi. 

'- � 
Korutürk ile Kontenjan -grubu ..eçilmesini" ve bunun için de 
üyeleriyle yapllan görüşmede "parlamentoyu feshetme yetki
üzerinde dw-ulduRu öRrenilen sinin elde edilmesini" önermi,ü. 
konulardan biri, bu gelişme yö- "5. Cumhuriyet Fransa'sı" örne
nünün açık bir kanıtıydı. Haber- ti, Türkiye'ye parlamentor süslü 
lere göre görüşme sırasında A.Ba- koyu bir otoriter rejimi yerleş
şer Kalaallu Korütürk'e, "5. tirme amaçlarının somut bir be
Cumhuriyet Fransa'sının örnek lirtisiydi. 

Dairesidir. Amerikan Askeri 
Yardım Heyeti ile bu Daire 
Ankara'da aynı binada bulu
nuyor. Bu Daire görevlilerinin 
e�itimi ABD 'deki gizli servis
ler tarafından yürütülmekte
dir." 

Kontrgerillamn 1971-1973 
arasındaki insanlık dışı uygu
lamalarının, halk kiUelcrinde 
büyük bir tepki yaraUıA'ınl ve 
bunun Ecevit'i bu orgütün ya
sadışı eylemlerine son verme
ye söz vermek zorunda bırak
haını belirten loto-Türk daha 
sonra şöyle di yor: 

KONTR-GERILLA'YI 
DAGITMAK YERINE 

"Ne var kı 1974 'te iktidara 
gelen Ecevit bu uRursuz örgü
tü daRıtmak yerine, kontr-ge
rillanın birçok görevlisini, 
Kıbrıs'ın kuzey kısmını işgal 
eden ordu birliklerine komu
tan olarak alamayı kabul etti. 
Bu unsurbr Kıbrıs'ta Ada'nın 
Ttirk kesiminde her olup bi
teni kontrol altında tutan 
"Bayraklarıık" adında bir 
"özel bUro" kurdular . 

"TUrklye'de sol güçlerin 
daha önce görUlmcmiş biçim
de gelişmesi karşısında kontr
gerilla korkunç faaliyeUerine 
1975'te yeniden başladı. Baş
langıçta gizli eylemlerinin 
amacı sol unsurlnra ve tihn de
mokraUara gözdaeı verip sin-

dirmektL MHP'nin yarı-askeri 
timlerini araç olarak kullanan 
kontr-gerilla "Milliyetçi Cep
he" koalisyonunun 32 ayı bo
yunca 446 kişinin katledilme-
sinde rol aldı." 

Info-Türk yayınında daha 
sonra, 1978 başında CHP'nin 
iktidara gelmesiyle birlikte, 
"kontr-gerilla ve MHP'nin 
Ecevit hükümetinin belirli ra
dikaı reformları uygulamasını 
önlemek amacıyla yeni bir te
rÖr kampanyasını yürütmek 
ve provokasyon ve eylemleri
ni yolunlaşbrmak için elele 
verdiRi' 'belirtiliyor. 

ANKARA KATLIAMI 
NEDEN 

MHP'nin "bozkurUarı" 
hakUlda fotoeranara da daya
nan bilgilere geniş yer veren 
lofo-Türk MHP'nin yurt dı
şındaki faaliyetlerini de açık
lıyor. Türkiye'deki cinayetle· 
rin sorumlusu pekçok "boz· 
kurt''un Kıbrıs'a ya da başka 
Avrupa lilkelerine kaçtıRını 
belirtiyor. 

SOO bö"unünde TİP'nin 
bugüne kad"ıki mücadelesine 
ve günümüıdeki taleplerine \'e 
hedeflerine yer verilen ki tap· 
çık şu cümleyle son buluyor: 

"Ankara kaUiaml işLE' bu 
hedenerin gerçekleşmesini 
önlemeye yönelik bir ııırişim
dir." 

YtlRtlYtlŞ -12 ARALIK 1978 - 5 



MDP'de 
iktidar 
stratejisi 

SAHTE BARIŞ 
SLOGANLARıNDAN 

AYAKLANMA 
ÇACRILARINA 

MHP VE UCD üYESI 183 KIŞININ CINA YEr VE 
SALDIRIOLAYLARINDA YER ALDlGI SAPTANDı 

13 CINAYET VE SAYıSıZ YARALAMA OLAYı
NıN SUÇLUSU FAŞISTLERDEN 66'SI TlITUK
LANDI 

MHP terörünün 
I{asım ayı bilançosu 
MHP ve yan kuruluşlarının her yeni cinayet ya da yaralama 

olayıyla maskelerinin bir bir düştüğünü söylemek artık (azla 

anlam taşımıyor. Çünkü, maskeler çoktan düştü, faşistıerin 

gerçek yüzü görüldü. Yeni saldırılar faşist örgütlerin dosyaları· 

nın biraz daha kabarması"ı sağlıyor yalnızca. Bugün yapılacak 

iş, faşist örgütıeri kapatmak, faşistleri yuvaland.kları yerlerden 

söküp atmak, katilleri ve ardındaki güçleri ceıa1arıdırmakl�ln 

başka birşey olamaz. 

Ecevit iktidarı bunları görmek bir yana, hedef şaşırtmay. 

amaçlayan yeni düzenlemelerle meşgul. Faşistleri" maziye 

gömdilklcri Olkü Ocakları Derneği'ni kapatrnayı marifetmiş gi
bi lanse ediyor. Kasım ay ının bu "önemli" gelişmesi yanında, 
faşist/er cinayet ve saldırılardan bıkmayacaklarını kanıtladılar 
Jdcıa. Çeşitli olaylara yalnızca doğrudan katıldıkları saptanan 
MHP, ÜGO vb. örgütlerin üyesi faşistlerin geçen aydaki sayısı 
183'tü. 13 cinayet ve sayısız yaralama olayının suçlusu faşist. 
lerden 66'51 tutuklandı, çok sayıda silah, bomba vs. ele geçiril. 
di. Faşist terör hayatı böylesine tehdit ederken, hükümet hala 
hangi demokratik örgütü "köşe ye kıstırabileceğini" düşünüyor. 
du. Faşizmin gölgesinin peşinde koşan hükümetin bu cesaret. 
sizliği ve demokrasi güçlerine karşı aldığı son derec� olumsuz 
tutumu, faşistlerin daha fazla insanın canına kıyması için elve
rişli koşulları yaratıyor. Kasım ayının bilançosu faşist örgütle· 
rin terörün söreceğini gösterirken, demokrasi güçlerini de bir 
kez daha uyanıklığa çağırıyor. 

.::===IMHP DOSYASI ====� 
1 Aral ık : Ankara Keçiö· 

ren'de bomba yaparak çeşitli 
yerlere aLan ve uen üyesi ol· 
dukları belirlenen 9 kişiden 
oluşan bir örgüt ortaya çıka· 
rıldı. örgüt üyelerinin gizıen· 
diei evde yapılan aramada, 84 
adet elektrikli patlama kapsü· 
1ü , 175 adet saniyeü fililli pat
lama kapsülü, 5  metre uzunlu· 
t"unda dinarnit fitm, bir 
taba.nca ve bazı belgeter ele 
geçirildi. 

Manisa'da üç kişiyi taban· 
('ayla yaralayan bir uen üye
si tutukland ı. 

2 Aralık : Bursa Eeitim 
Enstitüsü Müdür Yardımcıla. 
nndan ve TöB·DER üyesi 
olan Sabit Bayııdıran, eşi ve 
9 yaşındaki kızı oturduklan 
apartman dairesine faşistler 
tarafından konulan bomba. 
nın patlaması sonucu yara. 
landılar. 

3 Aralık :  TIP Kartal Uçe 
Başkanı Necdet Ceylan, yap· 
lıeı açıklamada Parti üyeleri· 
nin dördüncü kez MHP'li ra· 
şistler tarafından saldlfıya uR' 
radıe-ını açıkladı. 

4 Aralık: Elazıe'da faşist,. 
lerin yarattıkları terör eylem· 
leri sonucu 5 kişi öldürüldü. 

5 Aralık: Bursa Eeitim 
Enstitüsü MUdür Yardımcıla
nndan Sabit Bayıldıran'ın 
evine bomba koydukları be
lirlenen iki faşist ilk sorgula
rından sonra tutuklandı. 

6 Aralık : Ankara GWvercn 
Lisesi'nde öRrenimi engelle· 
mekten saruk faşistlerden iki· 
si 10 ay 20 gün, üçü de bir yıl 
4'er ay hapis cezasına çarptı
rıldılar. 

7 Aralık: Elazıfda 5 kişi· 
nin ölümüyk! sçınuçlanan 

olaylarda gözaltına alınanlar· 
dan 5'; tutuklandı. Tutukla· 
nanıarın MHP'li olduktan be· 
lirtildi . 
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MHP 1977 seçimlerinden he· 
men sonra "barıŞ wrruzu" diye 
adlandırılan bir politikayı Izle· 
meye başladı. Bu politika, o gü. 
ne kadar saldırgan yüzünü kendi 
açık propagandasında da açıt"a 
vuran MHp'nin şimdi kendisini 
mümkün olan en geniş kesimler· 
de "meşrulaşbrma" çabasının 
bir ürünüydü. MHP'nin "barış 
taarruzu" 1977 seçimlerinden 
sonra d�an hükümet bunalımı 
sırasında Başbufun hükümet so· 
rununun çözümünde CHP ile 
dahi işbirlieine haZlf olduRunu 
açıklaması noktasına kadar var· 
mışb. MHP bu tür açıklamaları. 
CHP'nin azınlık hükümetinin 
güvenoyu aJamamasından sonra 
başlayan Ikinci Milliyetçi Cephe' 
yi oluşturma girişimleri sırasında 
da sürdürmekten çekinmedL 

MHP'NIN BARIŞ 
OLTASINA TAKıLANLAR 

MHp'nin daha geniş kitleleri 
aldatarak kendisini gizlerneye 
yönelik bu "barış taarruzu", ba· 
zı çevreler l.arafından, bu parti· 
nin Milliyetçi Cephe'den kapa· 
rılabileee�i yönünde bazı umut· 
lar bile yaratb. Bu umutlara 
kapılanların arasında CHP yö· 
netimi de vardı. CHP'nin 5 Hazi· 
ran sonrasında oluşan yeni Mec
lis grup yöneticileri aracılı�ıyla 
CHP ile MHP arasında bir yakın
laşma saelama girişimlerinin ol· 
du� bu dönemde açıtcl çıktı. 
MHP'nin "Anayasa'nın başlan· 
gıç ilkeleri üzerinde bütün parti· 
lerle işbirlifi yapabileeeei" yö· 
nündeki açıklamaları, faşist par
tinin, yarattı�ı sahte izlenimleri 
basamak yaparak ikinci Milliyet· 
çi Cephe iktidarında kendisine 
daha saRlam bir yer edinmesine 
yardımcı oldu. 

BAŞBUC'UN AYAKLANMA 
ÇACRISI 

Geçtieimiz hafta içinde verdi· 
ei bir demeçle MHp'nin Başbue' 
u yeniden Anayasa 'nın "başlan· 
gıç i1keleri"ne döndü. Ancak bu 
kez konu, sözü edilen ilkelerde 
birleşilmesi deeil, Anayasa 'nın 
başlangıç bölününde yer alan 
"direniş hakkı"nın kullanılması 
bir çaArının yapılmasıydı. Baş· 
bu� açıkça bugünkü hükümete 
karşı ayaklanmanın "meşru" 
oldueunu ilan ediyor ve koman· 
dolarına bunun gereeini yerine 
getirme talimab veriyordu. 

NEYMIş DIRENME HAKKı? 

Başbu�'un bu demeci Başba· 
kan Ecevit..tarfından hiç kuşku· 
suz doA:al olarak tepkiyle karşı· 
!andı. Ecevit, Salı günü CHP Mil· 
leL Meclisi ve Senato ortak gru· 
bunda şöyle diyordu: 

"Neymiş Anayasa'daki dire· 
niş hakkı? Başlangıç bölümünün 
ikinci paragrarında belirtiliyor 
bu: Anayasa ve hukuk dışı davra· 

nışlarıyla meşruiuAunu kaybet
miş bir ikUdara karşı direnme 
hakkını kullanarak 27 Mayıs 
1960 ıievrimini yapan Türk mil
IcU... Koşullar arasında sanki 
uzaktan yakından benzerlik var· 
nış gibi. Böyle bir ça�rıda bulu
nabilecek kadar köşeye sıkışmış 
insanlar, toplumun, devletin 
muhLelif kesimlerinl bu hüküme

te karşı, bu iktidara karşı açık
tan açlAa kışkırtmaya çalışıyor
lar," 

MHP VE YAN KURULUŞLARı 
KAPATıLMALıDıR 

Başbue'un böyle bir ça�ıda 
bulunmasına şaşırmak mı gereıd· 
yor? Bundan bir buçuk yıl önce 
Anayasa'nın "başlangıç ilkelerin· 
de" birleşmeyi önerenlerin, şim· 
di bu ilkeleri "direnme hakkın· 
dan" söz etmek için habrlamala· 
rı, "garip" bir çelişki mklir? Bir 
zamanlar kendisini ',Jneşrulaşbr· 
mak" için akla gelmedik kelime 
oyunlarına başvuran MHP'nin 
bugün böylesine açıktan tehdit 

savurma", bir tutum deeişlklliıl 
midir'? Sütun bunlar, MHP'nin 
"meşrulaşmaktan" vazgeçti{:i 
anlamına mı geliyor'! 

Hayır. Bütün bunlar ne birer 
çelişki ne de birer tesadüftUr. 
Faşist parti bugün açıkça ayak
lanma çaRrıları çıkarma cüreti
ni, kendi çabasına gerek kalma
dan onu "meşrulaştıranlardan" 
almaktadır. Faşist partiyi ve 
onun saldırganlıeına bir "meşru
luk" güvencesi kazandıran, onun 
her eylemine "köşeye sıkışma" 
gibi gerekçelerle mazeret yetiş· 
tiren iktidarın ganetidir. CHP 
hükümeti, faşist terörizmde 
MHP'nin sorumlulut"unu hergUn 
biraz daha açıea çıkaran kamUar 
yıeınına göz kapayarak, MHP' 
nin ve yan kuruluşlarının kapa· 
tılmasını gündemden çıkarmaya 
çalışan bir bJbJm içindedir. Bu 
turumda ısrar etmek, MHP'ye, 
Anayasa'nın tümünü güriin birin· 

de bir Çırpıda yutuvermek olana· 
Rını "ihsan etmekteD" başka an· 
lam taşımayacaktır 

Elazığ' da faşist provokasyon 

şehri yine kana buladı 
Malatya, Sivas ve Elazığ kentlerinin oluştuıduğu Doğu f. 

şist üçgeniııde saldın1ar, 1Gıtliam girişimleri ve halkı flfiı.m ka
Şısıııda suskun bırakma çııbalan alabildiğine süriiyor. Tüm Do
ğu illerini kontrolleri altma almak için faşistler bu ÜÇ ilde )'I
rallıklan teröıü sürdürüyodar. Geçtiğimiz hafta Elazığ'da yon
Han olaylar bunun yeni bir örneği oldu. Yillardır faşistlerio is 
olarak .. çtikleri Elazığ tüm çabalara kuş.. faşiıde .. _ 
edilmedi. BwruD sonucunda da saldl'glnlık ve gözü döamiiş
lük alabildiğine artıyor. 

4 Aıalık günü Elazığ bomba ve her çaptan .... h ..... riy .. iD
lti. O gün sabah Istasyon Caddeoindm dağılan Elazığ usn 
öğrencileri üıcrin ateş açıldı ve "ülkücii" ilan edilerı (!) bir 
öğrenci öldü. Bunun üıerine faşistler saldırılanna başladılar. 
B u arada ölen öğrendnin ilerici. demokrat bir kişinin oğlu 
olduğu ve Elazığ Lisesi'nde "devrimci olarok UllUll1llk1ao" 
korktuğu için süıokli olarak yalnız dolaştığı öğıeniliyordu. 
Böylece de faşist provokasyon açığa çıkıyor, faşistleriıı kul

landıklan YÖnlemler ve panik yanıtma çabalan iiinı yönleriyle 
göZler önüne seriJiyordu. 

F8fist provokasyon ıiiıisinin ilk adımı iki JÜn öDCeıtı1ıııof
lı. 2 Aıalık günü EJaı.ığ'ıIa MHP'nin önde ıelenJeriDdaı biri, 
ilericiloriD yoğun olarok bulunduğu Fıytonaılor c.ddeoiııde 
bir "iv" IIVCIIIDI do1aşma)'l başl""",b. Söd FÇaı fllflodn 
ayru JÜo çıkan bir olayda bıçaklaDIIIIaDIII iııtiklmı, infaz 
maııplan taıafmılan, kendi "kurtanlıııış bölplınııde" .. 
aldıklan 15-16 yaşmda ilerici bir .... d lııııı1ıucıı btleden:lt 
ılmışlıırdı. 

FOflader 4 .,... JÜDÜ "ha_s bölıe''IenIetI lıaIM. lfJeıI. 
d ...... k ve lokalleri hastılar, lwıyıuıJadılar. Bu ...... N ....... 
putesi ve matbaa. ve TöB-DER de taIıriP OdIIdL .. .ııı... 
lu looUCUnda be, ki,i öldü. Daha ....... yıınk ........ ldOI 
de hutanede haY'!t1aımı yitirdiler. Böyleee ,.. lIIı\ıIPD
bğın bl1anç .... yedi kişiyle kapoıuyorılu. 

S�lıIi olank yoğun güvenlik tedbirlermm aiıııdıiı 16y1e
nen Elazığ polis ve jandanna koıdonu ile ç .... dnnımda. 

-bşist sald ın1ar sonucunıla şehrin ıörilnlimii tanı bır _""' aıa
nına bmziyor. Tüm resıri kuıumlıınn , .. çları po" ft jıuııIar
nıa emrine verilmi, durumda. Tıalik polialeJl ve ılknI inıi
batlar dahi güvenlik görevi )'Ipıyorlu. öte )'ından ttlm orta 
dereceli ve yüksek okullar da tatil edi .... ' dnnımda. Bundan 
yanıı1aııın faşistler de büyük ıınıplar halinde topl ... yorIar ve 
kmdi etkileri ıkındaki alanları seJÜf1etnıek lçiı nıenLIOııI
yoı1ar. Alıkeri "rikatlum kurulduğu ha ..... ı:addcoiııde fa. 
şistlerin yığmaklar ohı,ıunlulu löıi1llyor. E1u. 1ıaILtI iii 
faşiıı telıılit Iwl .. nıla bilyii< teı1iıpıılik içiıde. KD . ..... 
den d" .. çıkma)'l c ...... t edemiyor. 

Işte fı,ist .. ldııpııIK, iıte keııdindm oW)'ln 1ıorkeııl yalı 
etmeyi amaçlayan '·ülcüdilıer ..... 



rl'ii .·ke�: 
"Devlet kadife 

Bu görevleri ihmal etmek yaLnız
ca anli-fai4st mücadeleyi uar. 
ulnttr. Kıyasıya bir k1eolojik 
mücadele (demagojilerle ördü
iii maskeleri dü,ürme), fa4isL 
hareket yokedilinceye dek zo-

I d· . .  d runludur, ve bunu yapacak aıpl e ıven ıcın e gUç de işçi sınıfının politik ha· 

i "ketidi,. bilimsel sosyali,! pa,' 
t.isidir. 

demi r yumruk olmah" MAHIR SIR DEMAGOO 

Faşist ideoloji kendi içinde "başbu�"ları kadrolarına "ge
bülün1üA'ü olan bir görüşler topla- retiainde" yalan söylemeyi, iyi 
mı, bir düşünce sistemi deRildir. "sır" saklamayı öRüllerlcr. Za
Eklektiktir; birbiriyle çelişen, ten tersine davranmak da çotu 
birbirini dı4layan, ordan burdan kez olanaksızdır! Faşisı ideolo
biraraya getirilmiş görüşlerle jinin sözcüRün gerçek anlamıyla 
oluşturulur. Yalana, demagoji- bir ideoloji olmaması, onunla 
ye, siyasi ahlakSlzllAa dayanır; ideolojik mücadeleye girişme
günlük politik çıkarlar neyi ge· meyi onun aşaA:ılık yüzünü e
rektiriyorsa ona göre davranır, mekçi kiUeler önünde açtla Çı' 
makyavelisttir. Faşist hareketin karbnakt.an kaçınmayı getirmez. 

Basın emekçileri 

"TERöR VE ANARŞiYi 
EMPERYAliZM VE TEKELCi 

SERMAYE YARATıYOR" 
.. Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Kurulu 1 · 2  AraJık gün

leri ıstanbul'da toplandı. 
Genel kurul çalışmaları boyunca toplantıda dUe getirtlım 

IÖIÜ.r kongreye sunulan karar taslakları, bildiriler ve öneri
ler Nsn emekçilerinin bilinçli bir uyalUş içinde olduklannı 
ve mücadele inançlarmı kanıtladı. 

TGS ıenel kunılu, toplumun tüm kesimlerinde, işçi suı.ıtı 
ye emekçi kitJelerde eözlenen örgütii sınıfsal mücadele ve ile
rtci hareket dinamijine paralel olarak basın emekçilerinin, işçi 
.. m(1DID bilimi dolrultuRJnda bilinçli bir aşamayı ,erçekleş
__ de Cöolenll. 

İki ,un IÜftn ceoel kurul çalışmalarından 50nra yapılan se
çimlerde Sendlkamo Genel BaşkanLı�ına CumhuriyeL Gazetesi 
Genel Yayın Müclirü Oktay Kurtböke seçildi . 

TekeUerin bablaU'deki uzantılarını oluşturan büyük basın 
potıanIarmm çabalarlDI. karşın, genel kurul sendika yöneti· 
mlul, .. rtci, demokrat ellere testim etti. 

Genel KUNlca onaylanan ve kamuoyuna açıktanan TGS 
Genel Kurulu Bildirisinde Türkiye'nin ekonomik, toplumsal 
.... llyalll IOfUnia,l, neden ve sonuçları Uzeriode duruldu. Hü
k_lin tedbIt olaylannl tatlı tutum ve poütikaaııın eleşti· 
ıIIıIiLl TGS o.oel Kurul bildirisinde aynca "Toplumsal Anlaş
_"ya 1w11 ç ... d • •  e TüıIı,lş DISK m,kileri konusuoda da 
'u cörtı ..... ye< .erildi: 

''Temelde emperyali.t ve tekelci sermaye tarafından de.tek· 
'-nen (a,i., ve ,eric; odtıld6l'Ul ülkede ycıroltwı terör ue ano;" 
,iye ıca"ıl,Jt. Devrimci Işçi Sendikaldrı Konfedeıwyommun 
lşbirlill çalr .. na ii« b"duşumuı Türk·/ş olumlu yanıt ve,... 
memi,tir. Zonı4n zatnon terör ve arun·,iden yokUUJn Tiirk'll'in 
ortaya blin ve açılr tali". koymaktan kaçınmaıı işçi .mılı od,
na üzüntü vericidir. 

Işçi anıllnın bilinci dolrultuııunda hareketi ilke edinen 
TGS, lAf"' told"ı Ile teröre karşı DISK';n TORK-IŞ 'e önerdili 
ifbirlili çalr"ını duteklemekte, Türk-Iş tarafmd4n bu çal,,
nın koşu/Ior öne süriilmeden, konunun güncellili ve önemi açı· 
.. ndan yeniden gözden geçirilmesini istemektedir . .. " 

TGS Genel Kurul bildirisinin son bölümünde, Türkıye'nin 
içinde bulunduRu bunalıma karşı önerilere de yer verildi. Bil
diride yer alan önerilerden bazılan şöyle: 

·Ekonom;miz IMF 'nin ve Ortak Pazar'ın baskumcUın ku,... 
tarılnuJlıd".. 

·Dış politikamu ABD iiıleri ik pazarlık konUlU yapılma
malı, .o."al"t ülkeler ve üçüncü dünya ülkeleri ile ili,kilerimu 
geliftirilmeli, dış .,ygmlıAımu ABD Ile Ortak Pazar'ın etkilin
den çıltarılmalıd".. 

· öz hyno/dorımız dlfa bolındı, tekelci ur,""yenin .ömü
ri/lÜnden orıııd".ılmolıd".. 

·AlIGrfi LI. terö';; ön�tmk için, özprlilkleri It,.ıtlayıeı ya.,_ 
mr d�lı. 1<H)'OIlIe dltin önkmlet' getirilrMlidir. 

-BiJI,eler oro. de",etizlik. Itomu kurulutlo" aral/ndaki do
'ınmidt ,iderilmeHdir. 

"ı"' t(Uminatlorı mutlolto lIergi dlf' bı1'Olulmolıdv. 
• ubvt yalOr\lanmolı. ".eıılere r\onulan kıııtlomalar Iraldı

rılmalı. ,eMı peu Itokr\ı tGrunmalıdll'. 
eR.ltroMum YO«JIıa,trt1ma1ıdır. 
·I,çi-memur ayrımı IrGltluılmolJ, tüm çalışanlara ırevli, tolu fIIlSıı.,,,../i .. ndilral Ö"iUl.eNM hakkı tanııı mohdır. 
·80')'01 8;,orto Kurumu ;'lIeren�re faizıiz kredi .,lloyan �::v�lu� olmaktan çllrorılnıalı, gerçelı ışlevine kavuşturul-

eTCK'nu", Anoya.,mlZIn özü,., oykırı /41, 142 ııe 163. 
rruıdd./Q/ "'Id"ılmolttlr. " 

Milliyetçi·Toplumcu (Nasyo' 
nal-Sosyalist) hareketin "Baş
buA:"u Türkeş, ÖR'retmenleri Hit· 
ler ve Mussolini'den öA:rendikle
rini Türkiye'nin "özgül koşul· 
ları"na uyarlamakta mahirdir. 
Kıyıda köşede kalmış yazıların
da alabildiA:ine cesaretli olurken, 
propaganda amacı taşıyan yazı
laruıda niyetlerini bir sis perdesi
nin ardından söyler. Mahirliliy· 
le, "arif" olan faşistlere diyecek
lerini derken, bilinçsiz kitleleri 
de "sol" lafaz.anhklarla aldatma· 
ya çalışır. 

Yıllarca otoriter iktidarların 
baskıları altında ezilen kitlelerde 
yerleştirilen devletçilik, otorite· 
yi kolayca benimseme bilincin
den de yararlanacaR'ını umar ve 
feryat figin içinde, a�zından sal
yalar akıtarak, haykırır "Baş
buA''' ; "Türk tarihinde devl�t, bir 
kuwet ve otorite timsalidir. Dev
let kadife eldiven içinde demir 
yumruktur." Ardından datehdidi 
savurur: "Her Türk, devletine 
karŞı güven ve sevgi beslemeli
dir. tl (A. Türkeş, 9 Işılı: ve Türki
ye) 

"MILLI DEVLET" ıÇIN 
"MILLI FEDAKARLıK" 

" Şahsiyetli, dirayetli devlet 
başkanları ("BaşbllA:" kendisin· 
den &özeruyor) ile kajm" olacak 
bu devletin "kadife eldiveni", 
barış çaRrılarl, çiçekleri, hüni· 
yetçiliti, ha1kçdtA:ı, ahlakçdıııı, 
insan.cdlıRı va.yi içeren yalan ve 
demagojileri. "Demir yumruRu" 
ise, emirlere itaatten başka bir 
seçime nin vermeyen nitel�iı 
baskı ve terör örgütleri, tek par. 
tisi, tek meclisi vs. "Emirlere 
muUak itaat etmeyen, laubali, 
gevşek, disiplin.siz, metodsuz" 
olanların sonu SA 'ların sonu 
olacaktır. Bu demir yumruRun 
kadrolara uyarısı. Ya kitleler? 
OnJar faşist partinin isteklerini 
"Dünya TürkiüRünün bekası" 
için yerine getirmek zorundalar. 
Ve hiç unutmamalıdırlar ki, 
"Son Türk Devleta"nin kalkın
ması, "milli fedakArlık" ister. 
"Milli fedakarlık" nasıl mı yapı
lacak? önce tasanuf edilecek 
(aç yaşanacak), sonra da !asar
ruflar yatırım malları sanayüoe, 
fabrika yapan fabrikalara yatırı' 
lacak (tekelci büyük sermayeye 
akıtılacak). Bunlar ekonomik 
demokrasi diye adlandıruıyor. 
Ekonomik demokrasinin ise siya
si demokrasiden ayrı düşünülme
si olanaksız. Siyasi demokrasi.
den yararlanacaklar ise (yani si· 
yasi iktidarı elinde tutacak olan
lar ve yukardakileriyerine getire
cek olanlar) ekonomik gücü olan· 
lar olacak. " Başbulf'un "demir 
yumruklu" devlet anJayılil yal
nızca bu örnekte bile çok açık 
ve sade. Ama bir o kadar da ger· 
çek ... 

Ecevit hükümetinin niyetaizli· 
Ri ile oldukça cesaretli biçimde 
arttırdıkları terör eylemlerini 
ta,iıt bir darbeye dönüşLünne 
çabaları, MHP'nin "milli dev
let."t.en, "güçlü iktidar"dan ne 
aniadıRını bir kez daha gözler 
önüne sermenin zorunıuıuaunu 
hatırlatıyor. Hükümet yetkileri· 
nin orduya devredilmesini açık· 
ça i.teyenlerin neleri amaçladı· 
Rmı görmek ve göstermek, fa,iıt 
bir yönetimin demir yumrulu
na huırlılı:lı olmak, onu demok
rasi güçlerinin demir bilekleriyle 
yenmek için bu uyanıklıRı canlı 
tutmak gerekiyor. 

-

Kıbrıs'ta BARIS 
DÜSMANI/(J/YIA 

i DEMOKRASi 
DÜSMANI/(J/ ELELE 

i 

"Başbakan" Osman örek' 
in istiCa., ile "KTFO" yöneti
minde yeni bir bunalım Çıktı. 
Bunalımın ortaya çıkış nede· 
ni olarak gösterilen Panama' 
ya kaylUı çok ulualu bir şir
ketin Kıbrıs'ta gerçekleştir· 
mek iıtediRi "yatırımlar" so· 
runu kadar "yönetim krizi· 
nin" ortaya çıkış zamanı üze· 
rinde de önemle durulması ge
rekmektedir. çünkü uluslara
rası düzeyde Kıbrıs konusuna 
ilişkin yeni gelişmeler KıbrLl 
konusunda önemli bir döne
min yaşanmakta oluşunun 
göstergeleridir. 

Son Güvenlik Konll:!yi ka
rarları ile Kıbrıs sorununda 
kimsenin gözler ardı edeme· 
yeceti adımlaıo- atılmıştır. Bu 
adımları görmemezlikten gel· 
menin hiçbir anlam taşunaya
caR'ınl Kıbrıs &orununun baş 
tahrikçisi ve sorumluıu em
peryalizm de görmüli ve hare' 
kete geçme zorunluluRunu 
duymuştur. Kıbrıs ile ilgili 
Amerikan planının bu geliş· 
melerle dofrudan ilişkili OL· 
duRu yadlUlamaz. Bu neden
ledir ki Güvenlik Konseyi ka
rarları &antasında Rauf Denk
taş'ın ortaya attfl-ı, "KTFD" 
nin baRımııızlıA:u ilan edeceli 
şantajı kimseyi etkileyeme
miş ve ciddiye almmamı,tır. 
Türkiye Hükümeti de bu gö
rü,ün ,imdilik. dar hesaplarla 
olsa bile ciddiye alınabilecek 
yönü olmadıRını farketmiş, 
ve Uatünde durrnamayı tercih 
etmiştir. 

"ULUSAL BIRLIK" 
YAYGARASI 

Kabrıı Denkta, Yönetimi' 
nin kendisi de dünya barışına 
kar,ı bir sabotaj olan baR un
sızlık ilanı şantajınm inanılır
lıtını tamamen yitirdiA:ini 
anlamı, görünüyor. Bu neden
Le başka nesnel temellere da· 
yanan yönetim bunalunında 
Denkla,'ın güdümlü çabaları
nın hızlandırıcı bir rol oyna
dılı da söylenebilir. Çünkü 
bir "hükümet" bunalımının 
olması Denktaş tarafından or· 
taya atılan baA:ımSlzhk ilanı 
görüşünün uygulamaya konu
lamayışının bir mazereti ola· 
rak gösterilebilecektir. Ancak 
bu noktada önem1e üzerinde 
durulması gereken nokta, 
Kıbrıs Türk toplumunun ege· 
men unsurlarının toplum için' 
deki şoven duyguları körükle
yerek, "ulusal birlik" yayga
rala.rı ile toplum içinde gide
rek yilirdikleri destekleri ye· 
niden aaRlayabilmek, dem ok
ram. gelişmeleri ve mevcut 
özgürlükleri bu Wr ideolojik 
baskılarla denetim altında 
tutabilmek ve emperyalizmle 
bütünleşerek daha fazla · bü
yümek iateyen Türk kökenli 
ıııermayenin izleyeceA:i politi· 
kanın kar,ııındaki demokra· 

tik toplumsal muhalefet enge· 
linl aşmak emelleridir. 

Kıbrıs'ın Türk kesiminde 
büyük bir ekonomik bunalım 
ya,andIAı, ekonominin bir 
yandan büyük lermayeye yeni 
birikim olanakları _Rlarken, 
bir yandan dı bir bUtün olı
rık ele alındlRuıda sürekli 
darboıntarla karşı karıııya 

olduR'u bilinmekte. Ankara' 
dan gelen ekonomik destek 
de Türkiye'nin içinde bulun' 
duA'u derin ekonomik buna
lun nedeni ile gerileyip yeter· 
az kalmakta ve durumu daha 
da zorla,tırmaktadır. 

Kıbrıs'ta incelemelerde bu· 
lunan T.Erel'in 6 Aralık tarih· 
ii Günaydın gazetesinde be
lirtüli gibi bu durum kar,ı' 
sında "vergilerin arttırılması 
ve benzeri acı ilaçlar alması 
(yani kemerleri iyice slkmaSl) 
beklenirken, Yönetimin bu 
tür acı ilaçları en az ölçüde 
"tutması ve ferahllAı yaban' 
cı sermaye yatırımlarında 
araması" ıi..denmekte olan bü
yük sermayenin emperyalizm· 
le bütünleşme politikasını gös· 
termektedir. 

MUSTAFA ÇACATAY 
MHPYANLıSı 

Kıbrıs halkının bir bütün 
olarak içine itildiA:i durumda 
emperyalizmin doR'rudan dış 
müdahalesinin sorumluiuRu 
artık iyice biliniyor. İçte yö
netimin izIediR'i politika ise 
Kıbrıs sorununun dolmasında 
esas sorumlulardan bir başka
sının da emperyalizm ile iş· 
birliR'i yapan ve onunla bü' 
tünleşme çaba6lOda olan 
büyük sermaye olduRu olgu
&unu apaçık ortaya koy
maktadır. Kıbrıs halkınm bir 
bütün.otarak oldutu gibi Türk 
toplumunun da sorunlarının 
çözülınesinde demokratikleş
me sürecinin önemi ve tüm 
demokratik, anliemperyalist 
güçlerin mücadelesinin geliş
mesinin belirleyici olacaRı, 
böylece ortaya çıkmaktadır . 

Kıbrıs'ta Türk toplumu 
içinde son gelişmeler de ser 
mayenin bu olııunun farkın' 
da olarak demokratik geliş· 
meleri engellemek için giri· 
şimIerine yeni yöntemlerle 
aR'ırhk kazandırmak isteme
sinden başka birşey deRildir. 
Faşist tırmanışın ve faşist cti· 
Iimlerin, Rauf Denklaş'tan 
icazetli olarak Raif Denklaş' 
ın sözcülüA'ünde ön plana çık
ması da bu gelişmelerin do· 
�al bir sonucudur "Başba
kan"llAa atanan Mustafa ça· 
�at.ay'ın da M HP 'ye yakınlı· 
R'ıyla tanınması bir t.esaduf 
olmamaktadır. 

Kıbrıs Thrk Toplumu için
de ortaya çıkan gelişmeler. 
Kıbrıs sorununa Ada'nın her 
iki toplumunun çıkarlarına 
UYKun, Birleşmiş Milletler ka
rarhl.rı doA'rultusunda haklı 
ve a()ı� bir çözüme kavuştu' 
rulmasuıın koşululun Kıbrıs 
halkının, ber iki toplumun 
demokratik gıiçlerinin, du n
yanın ilerici, demokratik güç
leriyle dayanışma içinde, an· 
titaşist, antiemperyalist müca
delesinin yükselmesine baA:1ı 
olduRunu ortaya koymakta
dır. Böylece bu yönde müca· 
delede kara-rhlıA ınl ve ilkeli 
davranışını her zaman sürdü
ren Türkiye I"çi Partisi 'nin 
ve Paru'nin Genel Başkanı 
Behiu Boran'ın gec;:tiRimb 
hafta içeriainde ba,,18 fa
şisUer olmak üzere tum Kıb· 
rili Türk toplumu Içindeki Jer· 
maye lJÜçlerinin baş hedefi 
oluşuda anla,ılır olmaktadır. 
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Her yıl oıduğu gibi bu yıl da Mühen· 
dis ve M imar Odaları kongreleri yinele· 
necek. Genellikle Ocak-Şubat ayları i
çinde tamamlanacak kongreler için oda
larda hazırlıklar şimdiden yoğun bir bi· 
çimde sürdürülüyor. Geçen yıl yapılan 
bazı Oda kongrelerinde, umutlarını iyi· 
den iyiye yitiren gericilerin, faşiitlerin 
kongrelere hiç rağbet etmedikleri göz
lenmişti. Ve buı Şube konıJeleri bütü
nüyle ilerici-sol mühendislerin kablımıy
la yapılmışb. Gerçekten de, özellikle 
MC döneminde, gerici-faşist güçlerin 
polis refakatinde ve binbir türlü demago
ji ile bezenmiş saldırıları bir sonuç ver· 
memiş, kongrelerden üstün çıkan ve bu 
alanda faşiuni yenilgiye uğratan ilerici 
güçler olmuştu. 

GERICI FAŞIsT SALDıRı 

Gerici-faşist çevreler her zaman için 
Odaların kendilerinin karanlık emelle
rinin karşısında bir mevzii olduğunun 
bilincinde oldular. Mühendis ve Mimar 
Odalarını işlemez duruma getirmeyi he
defleyen yasa tasarıları hazırlarken, Oda· 
ların mali olanaklarını kısıdayan"wzen
leme"ler yaparlarken, demagojilerle sö
kemedikleri bu alanı susturmayı, gücünü 
sınırlamayı amaçlıyorlardı. Bugün, MC 
döneminde salt mali olanaklarının kısıt· 
Ianması gözetilerek yapılan uygulamalar 
yer yer eski biçimine döndürülmeye baş
lanınca gene koro halinde itirazlara, yay
garalara başlıyorlar. Örneğin MC zama
nında Makina Mühendisleri Odası tara
fından yapılan ve Odaya gelir sağlayan 
bazı teknik hizmederin karşılanması gö
revinin faşist kack'olar ile doldurulan 
TSE 'ye devredilmesi uygulamasının bu· 
gün tersine çevrilmesi üzerine başta Ter
cüman Guetesi olmak üzere tüm gerici
faşist çevreler Odaları yeniden gündem
lerine aldılar. 

Geric�faşist güçlerin Odalara yönelik 
hesapları bitmeyecektir. Mühendis ve 
Mimar Odalarıııı ele geçirmek, bu ba
ŞatllilmUSil Didiril, etkinliğini azalt

maya çalışmak tim ki de örgüderi için 01-
dulu gibi Odalarda da bıkm>dan, usan
nudan denenuektir. 

KONGRELERDEN ILERICILERIN 
YöNETIM OLARAK ÇiKMASı ILE 

YETINILEMEZ 

Anti·faşist güçlerin, örgütlerine yöne
lik bu tehlikeyi görmezlikten gelerneye
ceti açıktır. Bu nedenle de geçen dö
nem kongrelere hşinJerin rağbet etme
meleri, bu yıl sürdürülen çalışmalar açı-
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sından bir veri olarak alınamaz. Tersine, 
eğer kongrelerde amaçlanan anti-faşist 
güçlerin en geniş kitlesel kablımı ise, 
Kongreler bu çerçcve içinde değerlen
dirilmek, çalışmalar da bu çerçevenin 
gerektirdiği ciddiyet içinde ele alınmak 
durumundadır. 

Kongrelerde anti-faşist mühendis ve 
mimarların yönetim olarak çıkmaları 
hiçbir tartışmaya olanak tanımayacak 
ölçüde önemlidir. Bir mevzi daha korun
muş olmaktadır. Anti-faşist gijçlerin fa· 
şist saldırıyı püskürtmeleri. faşist dema
goji ve saldırıların kar etmedi;'"in görül
mesi geniş toplum kesimlerinde yankı
lanmaktadır. Tüm bunların kitlelerin di
renme yeteneğinin artması üzerinde yad
sınamayacak önemi vardır. 

Ancak kongrelerle herşey bitmemek
tedir. Amaç yalnızca bir mevziyi seriei 
ve faşisdere kaptırmamak, o mevziyi 
elde tutmak değildir. Anti-faşbtlerin gö
revi bu noktada sona ermemektedir. Asıl 
amaçlanan o mevzinin kitlesinin istemle
ri açısından en etkin bir biçimde kulla
nılması, kitlesinin en temel gereksinimle
ri için yığınsal bir mücadele aracı olarak 
değerlendirilebilmesidir. O mevzinin an
ti-faşist güçlerin, işyerlerinden en üst 
düzeye kadar, birliği açısından doğru 
bir biçimde ele alınabilmestdir. Yeni ve 
taze güçlerin demokratik toplumsal mu
halefet içinde yer almalarının sağlanabil
mesidir . Bütün bunlar yapılamadığı tak
tirde elde edilen başarı geçici olacaktır. 
Kazanılan mevzilerin korunmasının zor
laşması, hatta olanaksızlaşması kaçınıl
maz bir biçimde kendini hissettirecektir. 

"SIYASI MAN IFESTO"LARA 
SON VERILMELI 

Bu açıdan ele alındığında anti·faşisı 
mühendis ve mimarların, daha zor ve 
karmaşık görevleri göğüs�mek duru
munda bulundukları ortaya çıkmakta
dır. 12 Mart dönemindeki Oda çalışma
larında gözlenen bir olguyu bugün gözle
mek olanaksız duruma gelmiştir. BuWJn, 
o dönem bütün eksikliklerine karşın var
olan bir .. nlayış, faşiıme karşı birlikte iş 
yapma anlayışı ve perspektifi, yaralar 
almıştır. Faşizme karşı ve ekonomik-de
mokratik hakların elde edilmesi için da
y.ınışma ve birlikte iş yapma anlayışı 
ile "grupsal çıkarların korunması ve 
geliştirilmesi için başkalarına tahammill 
etmek" anlayışı arasında büyük farklar 
vardır. 

Aynı şekilde, en geniş anti-faşist ta
banın destek ve güvenini kazanmış bir 
yönetim ile belirli bir kesime dayanan ve 

diğerlerince "gelecek dönem alaşağı e
dilmek üzere" baştan mahkum edilen 
bir yönetim ve bu yönetimin etkinliği 
arasında da derin farklılıklar vardır. 
Odaların çalışmalarında da geniş ke
simlerin demokratik toplumsal muha
lefete katılması, ekonomik-demokratik 
hakların elde edilmesinde yükselen gra
fikler çizilmesi anlamında eksiklikler 
gözlenmektedir. Bu eksikliklerin üzerine 
yürümek, geçici başarılardan kalıcı ve sü
rekli başarılara doiru adımlar atmak ge
rekmektedir. 

Geçm işte yapılan TMMOB kongrele
rinde tüm gruplar kürsüden "siyasi mani· 
festo"larınl okurlarken, sosyalisderin, 
Türkiye Işçi Partililerin onları uyarmala
rı, kendi eleştirilerini TMMOB somutun
da �pmaya özen göstermeleri, elbetteki 
onların kendi siyasi görüşlerini dile getir
medeki aczierinden ileri gitmiyordu. Kı
sa vadeli "�aşarılarla" yetinmeyen, anti
faşist mücadelenin uzun vadeli  görevleri
nin bil incinde olan bir sorumluluk anla
yışından kaynaklanıyordu. 

Ideolojik tırtışmaların Odaların so
mutundan koparılmış ve söziinona 
"karşı tarafı" mahkum etmeye yönelik 
bir biçimde: " siyasi manifeslo"ları" o
kunması düzeyinde sürdürülmesinin, ha
ris bir grupsal çıkar arayışı içinde bu
lunmaktan başka bir anlamı ne din 
vardı, ne de bugün olacaktır. Hiç kuşku
suı Odalarda ve diğer kide örgütlerinde 
tartışmalar sürelirületektir. Ve gene hiç 
kuşkusuz bu tartışmalar ideolojik öz ve 
içerikten de yoksun olmayacakbr. Tar� 
bşmalar ve eleştiriler acımasızca süre

cektir ve 5Ümıelidir. Ama bu tartışmala
rın, mühendislerin ve mimarların müca
dele örgütlerini laf eberiklerinin ardı ar
kası kesilmeden biribirini izlediği bir fi
kir kulübüoe döndürmesine, mimar ve 
ml»tendislerin yaŞ3ımsal çıkarlarının bir 
edebiyat aracı olarak görüll4> bu alanda· 
ki mücadelenin sürekli ertelenmesine de 
izin verilmemek zorunluluğu vardır. Tar
tışmalar ve eleştiriler bir arada iş yap
mayı amaçlayan bir çerçeve içinde tu
tulduğu zaman gerçekten bir anlam taŞı
yacaktır. 

ORTAK PLATFORMLAR 
IYI DEGERLENDIRILMEK 

ZORUNDADıR 

Yalnııca dar grupsıl çıkarlar açısın
dan bc:lki biranlam taşıyabilecek olan 
bu tür tartışmaların, anti-faşist güçlerin 
Oda çalışmalarını ortaklaşa yürütebil-
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mek için oluşturdukları, danışma kuru
lu, küçük kurul vb. adını taşıyan plat
formlarda sürdürülmesi, buraları da 
birer "siyasi arena"ya dönüştürme tehli· 
kesini beraberinde getirmektedir. Geçen 
dönem yer yer, tiin anti-faşistlerin ortık 

platformlarının birer siyasi ajitasyon ala
nı, yönetimin oluşturulacağı, ellerin kal
kıp ineceği oylama mekanizmaları ola
rak görülmeye başl .. ndığı yadsınmaz bir 
gerçektir. Bu platformlar birer "siyasal 
arena" olarak görülünce ve bu .. nlamda 
yozlaşbrılınca da katılanlar için belirle
nen iki "görev" kalmaktadır: Pasif bir 
biçimde izlemek ya da siyasi düzeyde 
sürdürülen tartışmalara katılmak. "Gö
rev" böyle belirlenince de danışma k� 
rullarına yalnızca politize olmuş kesim
lerin kablmasm .. , bu kurulların daha 
geniş anti-faşist çevreyi, henüz aynı öl
çüde politize olmamış olanları da ku
caklayamamasına ,aşmamak gerekiyor. 

Ortaya çıkan sonuç Odalar ölçeğin
de yalnızCil anti-faşist birliğin sağla nma.
sı yolunda önemli işlevlere sahip olan bu 
kurulların yozlaşması olmakla kalmıyor. 
Bu platformların gerektiği gibi kullanıl
mamasının geride kalan dönemde tim 
anti-faşist güçlerin Oda kongrelerine tek 
bir lisır: ile katıinumaları gibi sonuçLın 
da yol açtı!ı görüldü. Geçmiş dönemde 
böylesi davranışların vahim durumlar 
doğurm .. masından, bugün de doğurma.
yacağı sonucu çıkartılamaz. Danışma. 
kurulları elbette ki başlıbaşına bir amaç 
değildir. Ilericilerin, demokratların bir
liğini saAlama yolunda daha etkin araç
lar ortaya çıktığı orand .. da yerlerini, iş
levlerini yitirmeleri doğaldır. Ama, bura
ların " siyasal arenalara" dönüştürülmesi
ne karşı mUcadele etmeden, dar siyasi 
amaçlarla bu platformlardan vazseçmek 
bütürilyle yanlıştır. Hele hele vazgeçme 
&erekçesi olarak, geçmiş dönemde kimi 
yerlerde yapıldıiı gibi, "CHP'nin iktidir 
olması" gösteriliyorsı bu davranıııir 
akıı alır gibi değildir. 

TASFIYECI 
"CIHAT"LARA YER YOK 

Kendi !p"upsal ç ılwlarının petinde 
koımak!>n baık. gözleri hiçbirıeYi�' 
meyenler için tasfiyeci cihadar açmanil 
bir yöntem olarak benimsendiline kide 
ör�tlerinde sık sık 13nık olundu. hrnıın 
zam'n Odalarda da dar ,,"up .. 1 çık" 
arayışlarının, kendi "&ÜNlh"\arının • 
sayılmakla bitmeyeeeğini dU$iJnrneksi
zin ve kitle ör&Otlerine bakış açlLırınln 
kendilerinden ne denli brklı oIclJluoo 
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gözönünde tutmaksız,n, " &1inah" larınl 
saya saya bitiremedikleri başka grupları 
"afaroı" çağrısı yapmaya vardığı göz· 
lemleornektedir. Bilimsel sosyalistler, 
Türkiye Işçi Partililer ne yanlışları" ser
gilenmesinden vazgeçebilirler. ne de tas· 
fiye hesaplarına gözlerini kapayahil irler. 
Tasfiyeci hesaplann hayata geçirilmesi 
için "cürünı ortaklarına" ihtiyaç duyan
bır ise ortak sayısının artmasının sorum
luluğu aultmadığınıbilmek zorundadır
lar. Anti-faşist güçlerin birliğinin sağlan
ması yolunda büyük bir engel olan tasfi· 
yeci hesaplara, nereden gelirse gelsin 
karşı çıkmak tim anti-faşistlerin erte
lenmez bfr görevidir. 

TüM ANTI·FAŞISTLERIN 
DESTE�INI KAZANAN 

YÖNETIMLERIN OLUŞMASı 
IçiN TüM ÇABALAR 

HARCANMAlıDıR 

Odalarda bireysel terörisder ve mao
cular dışında tim anti-faşist güçlere da
yanan desteğini alan yönetimlerin oluş
ması yolunda hiçbir çaba esirgenmeme
lidir. Antifaşist mücadelede odaların da
ha etkin bir kQOuma gelmesi, faşizme 
karşı omuz omuza mücadele edilmesi, 
anti-bşist gösterilerde tek bir ses yük
selmesi buna bağlıdır. Ortak miting ve 
yürüyüşlerde dahi tek ve gjjçlü bir anti
faşist sloganın herkes tarafından haykırı
lamamasına, kimilerinin tahammülü ola
bilir; ama anti-faşist hareketin asla! 

Böyle bir birlik içinde kimilerinin 
zaman zaman gene grupsal çıkarları öy
le gerektirdiği için vaz,eçemedikleri 
maocular bulunmayacaktır. Maocuların 
emperyalizmin ve faşizmin beşinci ko
lu durumundaki karşı-dtvrimci konum
ları anti-fışistıerin gündemine alınıp tar
tışılamaz. Tırtışmak bir yalU, maocu 
provokasyonlara karŞı mÜC3dele antı
faşist mücadelenin başarıya ulaşmaıı 
açısından büyük öneme sahiptir. Mao
cuların 1 Mayıs katliamına yol açan pro
vakasyonun zeminini �uşbJran kışkırt
matarı, S Mart mitingine yönelik saldırı
ları ve biribiri ardına işlenen cinayetler 
tüm anti-faşisderin belleklerinde olanca 
weliği ile yer almak zorundadır. Hangi 
dema,oiilerle süslenirse süslensin, hiçbir 
.-upsal çıkar arayışı belleklerden bunla
rı silip, çıkaramıyacaktır. 

Aynı şekilde kitlelerin devrimci ener
j1sine inanmayan, kitleleri "sürü" �arilk 
algılayan bireysel teröristlerin hiçbir bi· 
çimde anti-faşist birlikler içinde yer ala· 

• 

mayacağı açıktır. Anti-faşist mücadele· 
nin ne kidelerin yaşamsal çıkarlarından 
habersiz maceracı eylemlere ne de çoğu 
kez içgüci.ileriyle hareket eden siyasal 
bilinçten yoksun bireysel teröristJere 
ihtiyacı vardır. Tersine, 20 Mart eyle· 
minde de yaşandığı gibi bireysel terö
ristler tüm anti-faşist güçlerin katılımıy
la yapılan bir eylemin amacından saptı
rılmasına hizmet edebilmektedirler. Bir 
anti-faşist eyleme gölge düşürülmesine 
olanak tanıyabilmektedirler. 

Kitleleri yıldırmak isteyen faşist te
rörün karşısına çıkabilecek tek bir güç 

vardır: ör�tlü ve birleşik bir anti-faşist 
güç olmanın gereğine, zorunluluğuna 
inanmış olan kitleler. Ne "faşizme karşı 
mücadeleyi faşizmin gölgesine ateş et
meye indirgeyen"ler; ne de kendilerine 
"kitleleri koruma" payesi verenler bu 
gerçeği değiştiremeyeceklerdir. 

Odalarda elbette ki maocuların yanı
sıra, bireysel teröristıerin de etkinlikleri 
son derece sınırlıdır. Ancak bu, birev
sel terörizmi faşizme karşı işbirliğini ya
ralayan, sekteye uğratan bir davranış 
olarak ele almanın gözardı edilmesi, bi
reysel terörizme açıktan açığa karşı Çı· 

TÖB·DER ORDU ŞUBESI KONGRESI YAPıLDı 

"OORETMENLERiN EN GENiŞ BiRLiKTELiCiNI 
YARATMAK ıÇiN GÖREV BAŞıNA! 

TöB·DER Merkezinde yaratılan bunalım sürerken, TÖB-DER Şubeleri 
eylemlerine ve faaliyetlerine yoğun bir biçimde devam ediyorlar. T08-DER 
Ordu Şubesi kongresi de 2 Aralık günü TÖB·DER üyelerinin geniş katılımı 
ile yapıldı. Kongreye TOB-DER'in 514 üyesinden 464'ü katıldı. Sorunla
rı tam bir açıklıkla ortaya konduğu kon�ede, divan başkanlığı için yapı
la oylanıada Demokrasi Için Birlik ve Halkçı Eğitimcilerin adayı 208 oy ala
rak seçimi kazanırken, Demokratik Merkeziyetçiler ile diğer çizgilerin ortak 
adayı 16S oy aldı. 

TÖB-DER Ordu Kongresinde yönetimin hazırlamış olduğu çalışma ra
pou, delegeler tarafından titizlikle eleştiriidi. Demokrasi Için Birlik ve Halkçı 
Eğitimciler adına kongrede bir konuşma yapan Kemal Yenilmez, konuşma
sında TOB-DER'deki bunalımın aşılmasının "olağanüstü, demokratik bir 
kongrenin toplanması ile sağlanabileceğini" vurguladı. Yenilmez konuşmasını 
şöyle sürdürdü: "Birlik ve Dayanışma grubu TOB·DER'in bugünkü açmazlara 
girmesinden sorumludur ve hesap vermek zorundadır. Şimdi Demokrasi Için 
Birlik ve Halkçı Eğitimciler gruplarının iki yıl önce yaptıkları tüm saptamala
rın somutlandığı günler yaşanıyor. Demokratik Merkeziyetçiler kendileri ile 
birlikte örgütiimüzü de çökertmeye süriiklemektedirler. Işsiz kalmamak için 
yönetimde kalmakta direniyorlar. Görevimiz, örgütün bugünkü durumunu sap
tamak, yönetici kliğin umutsuz direnişini, çaresiz çırpınışını, tüm üyelerimi
zin bilincine � örgüt tabanının en geniş birlikteliğine güvenerek ç ıkarcı, serü
venci, uzlaşmacı reformistıere karşı öğretmenlerin en geniş birlikteliğini 
yaratmak amacıyla tilr.' TOB-DER'li öğretmen arkadaşlar görev başına!" 

Kongrede, yöneltilen eleştirilere Yönetim Kurulunun bunalımı aşmaya 
yönelik Olmayan, tersine bunalımı siyasi bir malzeme olarak kullanan suçla· 
malarla cevap vermeyi tercih ettiği gözlendi. 

Yapılan seçimlerde Demokrasi Için Birlik ve Halkçı Eğitimciler grupla
ranın ortak adayları 248, Demokratik Merkeziyetçilerin önderliğinde birleşen 
diğer grupların adayları 211 oy aldı. TOB-DER Ordu Şubesi'nin yeni yönetim 
kurulu Ahmet Aka,Ali Cabbar, Neanettin Şimşek, Cemal Yöntem ve Ahmet 
Vayni'den oluşuyor. 

Yönetim Kurulu Yedek üyeliklerine ise Mehmet Kenanoğlu, Vedat Öz
tUric., Nurten Demirel ve Denetçiliklere Hicabi Köksal, Rıza Kayalı, A.Ali En
gi seçildiler. 

kan yönetimlerin oluşturulması görevi
ninin ertelenmesi sonucunu doğurma
mak zorundadır. Bireysel terörist olma
yan ama bu konuda henüz ikircikli, net
leşmemiş tutumlar sürdürenlerin bir 
yandan anti-faşist birlikler içinde yer al
masına çalışmak; öte yandan da net ve 
ikirciksiz tutuma kavuşmasına yardımcı 
olmak, anti-faşist birliğin en geniş taba
nına oturması bakımından zor ama ola
bildiğince başarılması gereken bir görev
dir. 

BAŞARILARI SüREKLI VE 
KAlıCı KILABILMEK IçiN 

'Faşizme karşı olan güçlerin birliğinin 
�nden güne dayattığı koşullarda artık 
dar grupçu çıkarlara yönelik kısa vadeli 
hesaplara yer yoktur. Geçmiş dönemle
rin muhasebesi yapılırken kidelerin eko
nomik ve Jemokratik haklarının yaşam
sal öneminin ne ölçÜde hissedildiği, ta
lep düzeylerinin yükseltilmesi bir yana, 
varolan talepler için sürdürülen uğraşla
rın etkinlik derecesinin ne �duğu, ne ol
mak gerektiği ele alınmak zorundadır. 
Mesleki çalışmalarda dün ile bugünkü 
çalışmalara ilişkin olarak ortıya çıkan 
grafiğin değerlendirilmesi yapılmalıdır. 

Görülecektir ki dar grup hesapları 
ekonomik�emokratik haklar için kalıcı 
adımlar atılmasına engel olmaktadır. 
Anlan adımlar ile atılması gerekenler 
arasında fonk vardır. 

Aynı şekilde anti-faşist mücadelede 
atılan adımlar değerlendirilmeli, bu de
ğerlendirilme yapılırken de TMMOB'nin 
örneğin bir gençlik ör�tü, ya da bir si
yasi örgüt Oımadığı gerçeği gözden . bir 
an bile uzak tutulmamalıdır. Hataların, 
zaafların değil, ba�ıların kalıcı ve sü
rekli kılınması gerekir. Eğer TMMOB 
ve bağlı meslek �aları anti-faşist birli
ğin yurt düzeyinde de oluşmasına, top
lum içindeki etkinliğine ters cnnblı 
olarak katkıda bulunuyor, çoılu kez si
yasi grup çıkartarı öne çıkıyorsa bunun 
sorumluluğunun geniş kitlelere, yalnızca 
kısa vadede değil, uzun vadlde v«ilece
ği, söz konusu �anın anti-taJist mücade· 
lenin etkinliği oI<lığu cbha iyi değerlen
dirilmelidir. 

Bu yıl yapıı.cok Oda konıvelennde 
tüm and-faşisdere bu yönde pevler 
düşmektedir. Kuşkusuı buJjlne lW:Jaır 
kaydedilen başarıları hemen kahcı kıla· 
bilmek, zaafların hemen ve bUtüriiyle 
Ustesinden gelebilmek mlknkUn olmaya· 
bilir. Ama bu anti·faşist mücadelenin 
zaaflara tahammülü oIduiu anlamına 
da gelemez. 



1970 yılı Mart ayından bu ya. 
na memur maaşlarının yüzde 5' 

1919' da 
emekçileri 

50 milyar liralık 
zam yükü 
bekliyor 

1979 yılı bitçeli 30 Kasım 
1978 LLLni _kı .... _de· 
rinde Medil \IqkaDI ..... .e. 
ıllci. 395 milyar 871 mlyon 
I .. oiorak bojlııııııı bötçe ay· 
m zamanda eınekçh aç_· 
daa kan ..... ia habercisi OL· 
d.. Blltçede Kamu Ikdaocli 
� için 57 miyar li
n chwmda bir fmaDIIIIID öa
"riIIIyor. 50 milyarlık bu 6· 
IWIIIIIOIL emekçieriıı ....... 
daıı -tla ....... 57 milyar ii
n, Kamu iktisadi Kuruhı"', 
mm lriiDIeriııe yapıbıcak 
olan zımiaria toplamcak. Me· 
m... katsay..... 14'de bın· 
kan, "verıi yallSl ile artacak" 
diy� memwlan oyalayan, 
" toplumsal anlaşma ç"çeve· 
sinde" işçilerin ücretlerini r�· 
el olarak geılleı.n hükümet 
için, bu durumda iki yol var. 
ha yol da emekçiler için 

dikeılerle dolu. 

Birinci yol' tercih edilir 
ve yabnmlardan vazgeçil· 
meue, ekonominin SO mü
yarlık ek yükü işçilerin "" 
memurlann sırtaıdan "zam· 
lar" biçitıiode çıkarılacak. 
Ikinci yol ix yabrım1ardan 
vazaıeçilmesi. Bu da emekçiler 
aç.adan işaizlitı.n, kıtlık· 
lan, pohaWıkı.a� bqka 
hiçbir sonuç dolurmoyacak. 
Ancak çöılin yok deiil. Bir 
üçilncl1 yol daha _. O da 
50 miyariık finanaman açı· 
im .. büyük lOnnayedarlardan 
aımacak un yeni _plerle 
kapatı1mul. Fakat biY1Ik LOt· 
may"';n hükümetinin büyük 
ıonnayeden böyle bir "yar. 
dun" &örmesi beklaıiyor. 

zamlar kapoda bekliy ...... 

ine "Memur Yardımlaşma Kuru
mu" ·MEY AK kesintisi adı albn
da elkonuldueu biliniyor. Yakla
şık sekiz yıldır bu adı var; kendi 
yok kuruluşun kılıt olarak kul
lanılmasıyla sürdürülen gasp ola
Yı, geçti�imiz günlerde yeni bir 
aşamaya ulaşb. Biriken kesinti
lerin çalışanlara geri verilmesi 
talebinin yeniden yükselmesine 
para�1 olarak, bugüne kadar Çı
karılmayan MEY AK yasasının 
çıkarılması ve Memur Yardım
laşma Kurwnunun kurubnası 
gündeme getirildi. 

Devlet Memurları Yasasının 
1327 sayılı Yasa ile delişik 190. 
maddesinde "memurların ek 
,Olyol ,igorta, konut, dinlen
me kampları Lle diller ihtiyaç
larını karşılamokta yardımcı 
olmak ; huarru{1orlrtl yurt kol
kınmaıına yararlı olacak uerim
li olanlarda degerlendirrnek" 
üzere engeç bir yıl içinde Çıka
nlacak özel bir yasayla Devlet 
Memurları Yardımlaşma Kuru
mu'nun kurulması öngörillü
yordu. 

ANAYASA'YLA 
ÇELIŞKI IÇINDE 

Söz konusu Kurum'un saR
layacaRı yararlara ilişkin olarak 
ise, yaratılacak ek sosyal sigorta 
olanaklarının "memurların gele
ceklerine güvenle bakmalarında 
olumlu bır rol oynayacaRı" beltr
tiliyordu. 

Burada birden tazla çelişki Iç
içedir. öncelikle, sosyal güvenli
Rin saelanması Anayasa'nın 48. 
maddesiyle devlete ' verilmiş bir 
görev olduRu halde,vergi benzeri 
bir kesenek sistemiyle memurları 
kendi sosyal güvenliklerini tinan
se etmeye zorunlu kılmak başlı
başına AnayUll ile çelişmekte
mr. Bu durwn, halen mevcut sos
yal güvenlik kuruluşu Emekli 
SandıRı ıçın geçerliyken, ikinci 
bir kesinti uygulamasıyla Ikinci 
bır kurum olu,turulması önerisi 
ise doQrudan dotruya Emekli 
SandıRı 'nın üzerıne düşen görev· 
lerı yapmıyor olmasını kabul et· 
rnek ve daha da ötede bunu ku
rumsalla,tınnak anlamına gel
mektedir. 

Bui\in Emekli SandıRı memur 
mu,larından kesilen paraları 
memurları yönelik hizmetlerde 
kullanmak yerine büyük burju
vazinin çıkarlarına uygun bır po
litikayla özel ke.lme ton aklar
ma uRlaşı Içindedir. Sapdık ı,ti
rakçilerine .osyal gUvenlik kapsa 
mında sunulan hizmetler ise e 
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mekll maaşı baelanması ile kendi 
parasını yüzde 7 taiz karşılıetnda 
borç olarak alabilme olanaRın
dan ibarettir. 

MEY AK 'ın kurulması ile sae
lanacaeı itade edilen ek sigorta 
olanakları Emekli Sandıeı Yasa
sında yapılacak deelşlkliklerle 
memwlann Sandık yönetim ve 
denetiminde söz ve karar sahibi 
olmalarına baRh olarak kolaylık
la Emekli Sandı�ı tarafından 
saRianabilir. Bu anlamda, zaten 

. mevcut bir sosyal güvenlik kuru
luşu varken ve SQ'unl81 bu kuru· 
luşun d�ru biçimde çalışmama
sından kaynaklanıyorken, ikinci 
bir sosyal güvenlik kuruluşunu 
finanse etmeye memurların ihti
yacının olmadıeı açıkça ortada
dır. 

ZORUNLU BIR 
TASARRUF ARACı 

MEY AK tasansının gerekçe
sini yalnızca söz konusu sosyal 
güvenlik demagojisi oluşturuyor 
olsaydı, bu kaba aldatmacaya de
einip geçmek yeterli olabilirdi. 
Ne var ki kurumun kuruluş ge
rekçesinin temel ögesi olarak da 
"t08arrU( yetenizlilinin cebri to
larru(lorlo giderllmui" gösterili· 
yor. Tasarıda, "memur aylıklo
"ndaki arhşların tüketim egili
mini lle toplam talebi artırarak 
fiyat artışlarına yol oçabileceli" 
öne sürülüyor ve maaş artışları
nın kurum tonlarına aktarılması 
ile bir yandan anti-entla'syonist 
yararlar saelarurken, dieer yan
dan da yatınmlara yöneltilecek 
önemli bir ton oluşturulacaRın· 
dan söz ediliyor. 

Bu itadelerden de açıkça an
laŞI1acael gibi MEYAK 'ın kurul
ması önerisindeki gerçek amaç, 
zorunlu ta.sarrutlar yoluyla bü
yük sermayeye kaynak yarat.
maktan ibarettir. ışçi ücretlerini 
entlasyonun nedeni olarak gören 
mantıeın uzantısıyla memw ay· 
Iıklarındaki arbşın entlasyona 
neden olacaeını öne sÜlmek ve 
"memur yaranna" diye pazar
lanan yasa tasarısının mantıeını 
başka birşey söylemeye gerek 
kalmayacak biçimde ortaya koy· 
maktadır. Sürüp giden 1apısal 
kaynaklı entlasyonun aRırlıel al
tında yaşam koşulları giderek ge
rileyen ve ekonomik haklar mü
cadelesi için sendika silahından 
da yoksun bulunan emekçi me
mm kesimine yüklenen zorunlu 
tasarrurıar yalnızca yoksullaşma· 
yı artıracaktır. Dışa baeımh, geri 
Türkiye kapitalizminin bunalım
Ianna deva olacak tonları böyle· 
Iikle kaydırma çabası, biraz da 
mevcut durumu kılıtına uydur
mak, kurumsallaşbnnak kaygu
lanndan kaynaklanmaktadır. 

MEY AK KESINTILERINE 
NE OLDU? 

Sekiz yıla )'ılkın bır süredir 
memur maaşlarından kesilen 
yüzde 5'lerin nereye glttiRI soru
su tımekçl memwlar açasından 
bUyük önem taşımaktadır. Ol. 
dukça kaba bır hesaplamayla bl· 
le bugüne kadar yapılan kesinti
lerln 8 mılyar lirayı aşblını tah
min etmek olanaklıdır. 21 Nisan 
1971'de çıkanlan 7/2267 sayılı 
kararname Ile Merkez Blnkuı' 

nda biriken tonların kuUanılma
sına yasal dayanak hazırlanmış, 
1973 yılından Itibaren ise ME
Y AK tonları yaygın biçimde 
Devlet Yatırım Bankası tahvilleri 
ile Hazine Bonosu alımlarında 
kUllanılmaya başlanmışUr. 1973' 
den bugüne kadar Devlet Yatırım 
Bankası'na (DYB) yabrılan ME
YAK tonlarının miktarı 6,084 
mUyar dolaymdadu. 

YIL MEY AK TAHVIL ALIMI 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
TOPLAM 

(milyon TL) 
448,0 
600,0 
639,0 

1 .750,0 
1 .359,0 
1 .288,0 
6.084,0 

Kaynak . DYB He,ap Ozetleri 

GörüldüRü gibi MEY AK ke· 
sintilerinin kullanılmasında en 
büyük pay DYS'na gitmektedir. 
Dolayısıyla, bu kuruluşun işlev
lerine yakından bakmak da ö
nem kazanmaktadır. 

DYS, kaynaklannın yüzde 
90'1 aşkın bölümünü SSK, Emek
li Sandıeı, MEY AK gibi sosyal 
güvenlik kuruluşlannı tahvil 
altmlarından saRiayan ve Kamu 
İktisadi Teşe':'.)üslerine yatırım
ları için kredMren bir kuruluş· 
tur. KİT'lerin ekonomik yaşam 
Içindeki rollerine ilişkin olarak 
Ise bu kuruluşların, temel olarak 
kar oranının tazla yüksek olma
dıeı, buna karşılık riskin (azla ol
duRu büyük yatırım gerektiren 
alanlarda çalışbkları ve esas ola· 
rak özel kesime düşük fiyatla gir· 
di saRlarna Işlevini yüklendikleri 
biliniyor. 

Gerçekten sanayün temel gir
disi sayılacak hammadde ve 
enerjinin çok büyük kısmını (ör· 
neRin 1977'de taş kömÜlü, kok, 
bakır ve petrokimya Ül'Ün1erinde 
yüzde 100; elektrik enerjisi yüı. 
de 84; linyilte yüzde 64; çelik· 
te yüzde 74; kaRıtta yüzde 71) 
KtT'ler sallıyor. Bu malların (i
yatlarının belirlenmesi ise mali
yet ve piyasa koşullarının dışın
da, hükümetlerin tercihleri doe· 
rultusunda oluşuyor ve son dere· 
ce de düşük tu tu lan !iya tlar yo
luyla büyük burjuvaziye kaynak 
aktarımı yapılıyor. KİT'lerin gi
derek arlan zararları doerudan 
doeruya bu kaynak aktarımının 
bir sonucu oluyor. 

YIL 

1974 
1975 
1976 
1977 

KıT ZARARLARI 
'(milyon TL) 

403,0 
3.705,6 
6.160,0 

10.965,5 

Kaynak : DPT, 4. BYKP. Ozel 
IhdlOl Komuyon Raporu 

Bu zararlarm karşılanması ise 
devledn ÇeılUI tonlardan kaydı· 
rarak yapbIı katkılarla ve bır öı· 
çUde de DYB'nID kredilemesiYle 
sallanıyor. Dliler )'lından DYB 
taratından desteklenen KİT pro. 
jelerinin dalııımına bakıldıRında 
e:örUlen, kredilerin özellikle ara 
malı üretimlne yönelik projelere 
\'erllmesl olgusu (1976'da yüzde 
79, 1977'de yüzde 84 Gnnında), 

Bankanm bu mekanizma Içinde· 
ki yerini daha belirginleşUrmek
tedir. 

Buraya kadar söylenenler \ 
MEY AK kesintisi adıyla memur· 
ların cebine giren ellerin ne adına 
ve kimin için uzandıemı açıkça 
ortaya koymaktadır. MEYAK'ın 
arbk kurulması önerisi ile sat· 
lanmak istenen, bu işleyişin ya· 
&.a1laşbnlmasl ve belki de daha 
yeni olanaklarla geliştirilmesinin 
saRlanmasl özleminden başka 
birşey deitjldir. 

YASA TASARıSıNDA 
NELER VAR? 

MEY AK Yasa ta5ansında öne· 
rilen örgütlenme biçimi, bu ton
lar üzerinde dönen hesapları da
ha da açık olarak ortaya koy
maktadır. Emekli Sandıeında 
çalışanların söz ve karar sahibi 
olmaları talebi her zamanki alır
Iılıyla gündemdeyken yeni kuru
lacak bu kurwnun yönetim ve 
denetim organlannda memurla
rın güçsüz bir liçimde, adeta 
göstermelik olarak temsil edilme· 
leri için gereken tüm önlemler 
yasada yer alıyor. Kurumun en 
yetkili organı olan 9 kişilik YÖ
netim Kurulu'nda yalnızca 4; 5 
kişilik Denetleme Kurulu'nda ise 
2 memur temsilcisinin bulunması 
öngörülürken, Kurum Genel Mü
dürü'nün 5 yıllık bir süre için ilgi
li Bakanın önerisi ile Bakanlar 
Kurulu tarafından atanması hük
mü Yasa tasarısında yer alıyor. 

MEYAK'Io yürüteceRi r .. ıı· 
yetlerin düzeniendiRi maddeler
de ise kre" yuva, dinlenme kam· 
pı, konut gibi memmların balen 
esas olarak gereksindikleri tu· 
Iiyetlere aynlaak tonların, 18-
!irin yüzde 20'sini geçemeyece
Ri hükme baRianıyor. (Mad. 31) 
Fakat buna karşılık Kurumun 
emeklilik, maluHyet ye öliln kar
Şılıeı yapılacak sosyal yardımlar 
için gereken miktar dışmdaki 
kaynaklarını, öncelikle "gelir 
ga,yeli taaliyetlerde kullana-
caeı" iradesiyle burjuvazinin 
gereksindiei güvence de verili-
yor. 

Yasanın öngördüeü yapı daha 
fazla birtey söylemeyi gerektir
meyecek kadar açıkbr. 

EMEKÇı MEMURLAR 
HAKLARıNı KORUMAKTA 

KARARLIDIR 

'l\im bunlann karşısında me
murların suskun !<almayarak bu 
çifte sömürüye sonuna kadar 
karşı çıkacakları bilinmelidir. 
Bugüne kadar elkonulan kesin
dlerin taizlerlyle lirlikte geri 
verilmesi, buna karşılık Emekli 
Sandı�ı'nın yönetim ye deneti
minde çalıtinların SÖZ ve karar 
sahibi oImıları saalanank bu ku· 
nunun ııerçek blr S06yal &uyen
lik kurulu", haline ııeijribn .. ı
nin ullanınası tUı.a memurlann 
ortak laltbld�. 

Sınırlı örtütlenme olaıuıklan
na kar,m dderek artan tir ti
linçit ekonomik, demoknlik 
haklarını uvunan genl, emekçi 
memur klUe.1 bu dofrulbıda 
örllÜlIU bır blçbnde sonuna kadar 
mücadele edecek ve hakkını ko
ruyacaktır. 



TEROR VE FAŞiZM T HIDI· 
DININ,  YAPıSAL OLARAK Di· 
ŞA BACIMLI KAPITALIzMIN 
BUNAlıMıNDAN DOCDUCU 
AÇiK BIR GERÇE K  OLARAK 
ORTAOA DURMAKTA VE BU· 
NA KARŞI ETKIN MüCADE· 
LE  YOLUNUN BAŞLANGıCı, 
TOPLUMDAKI DEMOKRAT I K· 
LEŞME HAREKETININ GE· 
LI ŞMESINDE YATMAKTA· 
D I R. 

KAPiTALiZM� BAGIMLlLlK VE 
ANTi- OEMOKRAliKlESME 

GENCAY ŞAYLAN 

Içinde yaşadığımız günlerde 
Türkiye'nin bütün demokratları 
için en güncel sorunu, hükümet· 
çe hazırlanan "anarşi ile mücade
le" yilSil uSOlrılarının oluşturdu
ğu söylenebilir. Hükümetçe, 
"anarşiye karşı yasal önlemler 
paketi" olarak ortaya atılan tl5a
nların açıkça demokratik hak ve 
özgürtükleri ortadan kardırıcı 
özellikler taşıması. CHP grubu 
da dahil olmak üzere çok geniş 
kesimlerde tepkiler uyandırnıış
tır. 1978 yılı başında bir "umud" 
olarak iktidara gelen hükümetin, 
hemen hemen hiç bir alanda Vil
ad ettiklerini yerine getirememe
si, faşist katliam ve terörün dı; 
zunu artırarak sürmesi ve MC ik
tidarlarının bile cesaret edemeye
ceği ölçüde hak ve özgürlükleri 
kısıtlayıcı yasal önlemlere yönel
mesi. kimi çevreler için büyük 
düş kırıklığına, kimi çevrelerce 
de MC partileri ile CHP arasında 
hiç bir fark bulunmadığı yolun
da göriişlerin onaya atılmasına 
yol açmışıır. Bundan da ötede, 
alternatif MC ya da askeri darbe
dir varsayımına dayanarak bu
günkü iktidarın koşulsuz destek
lenmesi gerektiğini ileri süren le-

rın bıle büyük bir şaşkınlığa düş
tükleri görülmektedir. 

CHP, giderek büyüyen tam 
boy h:şizme gidiş tehlikesini ve 
terörii durdurmak amacıyla MC 
iktidarını düşürmüş; ancak yeni 
iktidar döneminde de işçi sınıfı 
hareketi temsilcilerini ve tüm de
mokratları hedef alan terör dur
mamış, aksine daha da yoğunlaş
mıştır. Çok açık bir biçimde gö
riildüğü gibi terörün esas amacı 
ülkede yükselen demokratikleş
me hareketini sindirip durdur
maktır ve CHP 'nin ağırlıklı oldu
ğu iktidar buna karşı, demokra
tik hak ve özgürlükleri kullanma
yı olanaksız kılabilecek önlemle
re kalkışmaktadır. Bu büyük çe
lişki, iyi niyetli CHP'liler ve on
ları destekleyen diğer demokrat 
güçler için bir dönüm noktası 
ağırlığını taşıyor sayılabilir. Bu 
çelişkinin temelinde dışa bağım
lı kapitalizmin büyük bunalımı
nın yattığı söykmebilir. 

CUMHURJYETIN EN BÜYÜK 
EKONOMIK BUNALıMı 

Türkiye'nin son yıllarda cum
huriyet tarihinin en büyük eko
nomik bunalımını yaşadığı yad-

FAYDACILlK GERiCiliCiN 
EKMEciNE YAc SOROYOR 

Fafi., tthlikel'e, emperyalist bağımlılı#o, hükümetin anti
demokratik baskı girişimlerine ve orian hayat pahalılı#ıııa karşı 
demokrahk güçlerin etllin ortak eylemleri .orunu güncelliğini 
koruyor. Sorunun güncelliği, demokratik örgüt ue kuruluşlar 
tuasında diyalogların korunup geliftirilmuini zorunlu kılıyor. 
Bu gelifmeden. kendı dar grupçu eJilimlerini koruyornama eıı
cIi,e.iyl<, kaygıya kapı/anlar ise. olumlu adımları {renleyebil
rnek için mahyavelumin en uç örneklerini veriyorlar. 

Bu çabaların bir örneği. 3 Aralık Pazar güni.i E&kişehir'de 
düzenleneli "miting" ue "yürüyiiş "le görüldü. Miting kendisini 
"UDC çiziiıinde ot ilan eden Maden·/ş 12. Bölge Temııleilili, 

ıodece J 5 kişilik bir fabrikada örgiitlii bulunan Beton-Iş, ICD 
IKD, ILD, bir semt demeli olan Iş-Der ve E.kişehir Devrimci 
IfÇi Brlili (EDIB) tarafından diizenlendi. 

Mıting, Ankara 'da DISK 'in çağrı&lyla başlayan "demokro
hk platform" toplantıları .onucunda gen i, kapsamlı anti-fa,iıt 
eylemleriıı giitıdeme gelebileceği endişesiyle düzenlendi. Adı 
,eç tm kuruluşlor. böyle.i geniş kaptamh eylemkrin başar",ını 
diler demokratik örgütlerle de "paylaşmaktan " 1ıorkuyorlardı. 
Ru Mdenle. kendileri dışında hiçbir kuruluşla ilişki kurmadan 

mıtıng ve yürüyüşü düzenledilcr. Bunu y'aparken, TVB-DER 'i 

de kendi yanlarında göılerebilmek içi� kendi.ini TDB·DER 
"genel ba,kanl" ilan eden Talip Vzlürk'ün "atadı'ı" Bölle 
T<,rmilcifi;ıni de, mitinge kahlanlar oraıında gö.terdiler. 

Sonuç, çoğu dı, ıllerden getirHen 750-1000 kişjfjk cılız 
bır kalabalığın yeraldık' bir "aile toplantı.ı " oldu. Miting e,.. 
te.indeki yurüyüş boyullaJ kalabahğııı daM da azaldı'ı ,örüı· 
du "/GD 'den IKD 'ye ulam ", "!KD'eJen IGD 'ye ıelam" gibi 
bubirini izleyeli ıtoganlar, mitingi dışardan izleyeııler artUında 
&ade,'e b'r ";'tihzo" etki.i uyandırıyordu. 

Antıfafiıt mücadeleyi sadeee kendi mal etme çab<uıylo 
bofuurulo" bu tür yönte mler, gerçekte bu mücadeleyi zayıf· 
latmDI,ton, onu gtriei güçlerin kor,,.ında giiçsüz ve daAıııı� ,ö.· 
terrnekten başka .onuç lIermez. Daha bir yıl önce E.ki,ehir 'de, 

çok daha fazla .ayıda demokratik örgülÜn kat,ldılı kapalı .0.

lon toplantılarında bil<,3 Aralık mitinginin en az iki kalı kadar 

katılımJII ıağltındılı görülmiiştür. Faydocıl.,," .onu, demokm

tı. ttiçlerı güç.üz gösterfp kitlelerin gözünde yıpratmaya çalı· 

ŞIJlI lltrıcılwln ckmf'Aıne yağ .ürmektir. 

.. 
sınamayan bir gerçektir. Bunalı
mın temel göstergelerinin, dış 
ödemeler açığı, enflasyon ve 
durdurulamayan fiyat artışları 
olduğunu gömıek için profesyo
nel ekonomist olmaya gerek yok
tur. 1975 ylJında 1 ,8 milyar do
lar olan ödemeler açığı 1976 yı
lında 2,3 milyar dolara, 1977 yı
lında ise 3,4 milyar dolara çık
mıştır. 1978 yılında da bu açığın 
2 milyar doları aşması beklen
mektedir. Yılbaşında 2,6 milyar 
olarak verilen ihracat hedefine 
karşın, gerçekleşmenin bu raka
mın çok altında kalacağı anlaşıl
mış ve buna ek olarak devalüas
yonlara rağmen işçi dövizlerin
deki düşme devam etmiştir. Alı
nan bütün önlemlere karşın dış 
ödemeler açığının sümıesi, bü
yük ölçüde ithalata bağımlı Tür
kiye sanayiinde durgunluk ve da
ralmaya; başka bir deyişle gide
rek artan ölçüde işsizliğe yol aç

. mıştır. Bu durgunluğa karşın fı
yat artışlarında azalma olmamış, 
1977 yılında fiyat artışları % 50 
dolayında iken, 1 978'de % 60'1 
geçmiştir. 

Bu büyük bunalımın esas ola
rak Türkiye kapiı.tlizminin yap'· 

sından kaynaklandığı söylenebi
lir. Bu bozuk yapının belirleyici
si ise, ülkemizde ithalata-dönük 
bir üretim düzeninin egemen ol
ması ya da başka bir deyişle dışa 
bağımlılıktır. Dış yardım ve borç
lar, işçi dövizleri, DÇM vb. ola
naklar son lO-lS yıl içinde eko
nomik büyümeyi sağlamakla be
raber, dışa bağımlılığı da artır
mış ve nihayet faturanın bedelini 
ödemenin zamanı gelmiş gibidir. 
Bunalım içinde büyük iş çevrele
ri için bugün ana sorun, düzenin 
devamını sürdürebilmek açısın
dan Batı'dan yeni krediler bul
maktır ve bunun için de her ödü
nü vermeye razı görünmektedir
ler. Büyük iş çevrelerinin gele
neksel siyasal örgütleri sayılan 
AP'yi bırakıp CHP'yi iktidar ol
mada desteklemelerinin altında 
bu olgunun da yattığı ileri sürül
mektedir. 

EMPERYALIZMIN IsTEDICI 
öDUNLER 

Bütün bunlara karşın Batılıla
rın bu kez Türkiye'yi bunalım
dan çıkarmak için fazla istekli 
görünmedikleri ortadadır. Başba
kan Ecevit'in iktidara gelir gel
mez yoğun bir dış ilişkiler süre
cini başlatması, işadamlarımızın 
Batının büyük finans çevrelerine 
"bizim demokrasi olarak kalma
mızı istiyorsanız yardım edin" 
çıkışları pek işe yaramamış; bu 
kez dış krediler musluğu bir tUr
lü açılamamıştır. Batı ya da kısa
ca emperyaliun, buhrandan çık
manın karşılığında Türkiye'den 

yeni ödünler istemektedir. Bun
lar kısaca, Türkiye'nin ağır sana
yiden vazgeçmesi, altyapı yatı
rımlarına yönelerek yabancı ser
maye için daha elverişli koşullar 
hazırlaması olarak tanımlanabi
lir. Batı ayrıca tüm ekonominin 
pazar mekanizmasına göre işle
mesini ve yatırımların finansma
nında iç kaynaklara yörıelinmesi
ni istemektedir. Bugünkü toplum
sal yapı içinde bu tür ekonomi 
politikalarının emekçi kesimler 
üzerindeki baskı ve sömürüyü ar
tıracağı çok açık olarak söylene
bilir. Emperyalizm istek ve eği
limlerini çok açık bir dille ifade 
ederken burjuvazinin ve onun si
yasal örgütlerinin bu isteklere 
karşı çıkmadığı, istenen öwnleri 
vermeye hazır olduğu görülmek
tedir. Bunun en açık belirtisi ise 
giderek genişleyen çevrelerce sa
vunulan CHP-AP koalisyonu giri
şimi sayılabilir. 

ZIRAAT BANKASI ÖRNECI 

Işte CHP bu ortam içinde ik
tidara gelmiş. düzen değişikliği 
sloganı ile büyük işçi ve emekçi 
yığınlarının oyunu almış olması
na karşın bunalımdan çıkış stra
tejisini burjuvazinin ve Batının 
istemleri doğrultusunda oluştur
muştur. Yeni iktidar ekonomik 
alanın hiç bir kesimine radikal 
bir biçimde el atmamış, dışarı
nın zorlamalarına paralel olarak 
deva�asyon, yatırımları durdur
ma, ithalatı azaltma, üaetleri 
dondurmaya kalkma gibi önlem
lere başvurmuştur. Ancak burju
vazinin en güzlü kesimi sayılabile
cek olan bankacılık sistemine do
kunamadığından fiyat artışlarını 
önleyememiştir. Toplam banka 
kredilerinin hala yüzde SS'i ti
caret alanına ya da bir başka de
yişle aracılara gitmekte ve bunun 
sonucu olarak, durgunluğa rağ
men, ticaretin yarattığı yüksek 
talep sürekli fiyat artışlarına ne
den olmaktadır. 

Iktidarın, bankacı kesimi 
önUndeki güçsüzlüğüriin en belir
gin örneklerinden biri Ziraat 
Bankası olayı sayılabilir. 1978 
yılı başanda, yeni iktidar döne
minde atanmış bulunan Ziraat 
Bankası Ust yönetimi, mevcut 
kredi sistemine CHP programı 
doğrultusunda müdahale etmek 
istemiş; ticaret kredilerini azalt
ma, küçUk çiftçilerle kooperaıil. 
lere verilen kredileri artırma yo
luna gidince değiştirilmiştir. Kı
saca belirtmek gerekirse, özellik
le ekonomik alandaki bu politi
kasına karşı CHP içinden bir ses 
yükselmediAi gibi, bu dönüşüm 
şimdiye kadar CHP'yi destekie
miş demokrat çevrelerde de bir 
karmaşa ve dağılmaya yol aç
mıştır. 

• 

DüZENIN DECIŞIM 
SANCıLARı 

T optumsal yaşamın her ala
nında etkisini gösteren bu buna
lım, öz olarak dışa bağımlı kapi
talizmin bunalımıdır. Başka bir 
deyişle düzen, değişim sancıları 
içine gjrmiştir. Bu delişim sanct
sı artık mevcut yapı içinde kala
rak yeniden düzenlemeler ya� 
manın ötesine geçmiş, bütüncül 
bir içerik kazanmış ve en önem
lisi olarak değişim sorunu artık 
siyasal boyutunu da ortaya çı
karmıştır. Daha başka bir deyiş
le değişime yönelmiş toplumsal 
güçler sınıfsal eğilim ve istekleri
ni siyasal örgütlenme içinde orta
ya koymaya başlamışlardır. 

Bugünkü düzC!" ya da dışa ba
ğımlı kapitalizm ile çelişkisi olan 
ve bu sistemi değişime zorlayan 
toplumsal güçler işçi sınıfı ile di
ğer emekçi kaımanıardır. Düztn 
değişikliği önerisi nedeni ile bu
güne kadar CHP'yi desteklemiş 
olan bu kesimlerin artık CHP' 
den kopmaları ve kendi ç ıkarları
nı savunan kendi siyasal örgütle
rinin arkasına yönelmeleri doğal· 
dır ve bu beklenmelidir. Artık 
apaçık hale gelmiş CHP 'nin ide
olojik konum ve seçmelerinin bu 
gelişmeyi durduramayacağı ko
laylıkla ileri sürülebilmektedir. 
Örneğin bugün CHP içinde hiç 
kimse izlenen politika ve strateji· 
leri tartışmanıakta; şu anda dar 
boğazdan geçmeyi sağlayacak 
dış krediler ya da moda adı ile 
"taze para" bulunsa bile bir, en 
h:z1a iki yıl sonra daha büyük dar 
boğazlarla karşılaşılacağından ve 
bu nedenle artık başka politika 
seçmelerine yönelmenin zorunlu 
hale geldiğinden söz etmemekte
dir. 

Kuşkusuz yeni politika seç· 
meleri ancak, dışa bağımlı kapi
talizme karşı geniş emekçi yığın
larına dayanan demokratik bir 
hareketin oluşumuna bağlıdı,. 
Nitekim bugünkü düzenin derin 
bunalımı, faşizmin ve teröriin 
yoğun bir biç imde gündeme gel
mesine neden olmuş; bir zaman
lar liberal .sağın temsilcisi sayılan 
AP, antikomünizm bayrağı altın
da faşist terörün açık destekleyi
cisi durumuna geçmiştir. CHP 
ise, faşist teröre karşı çıkmakla 
beraber, sınrfsal seçmderi ve bu
günkü ideolojik konumu nedeni 
ile toplumdaki demokratikleşme 
hareketinden çekinmekte ve bu
nu durduracak ön�mleri almaya 
kalkışmaktadır. Terör ve faşizm 
tehdidin!n, yapısal olarak dışa 
baAımlı kapitalizmin bunalımın
dan doAduğu oçık bir gerçek 
olarak ortada durmakta ve buna 
karşı etkin nilcadele yolunun 
başlangıcı, toplumdaki demokra
tikleşme hareketinin ıelişmesin
de yatmaktadır. 
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Şah ve efendileri panik içinde 
lran'd4 Kasım ayının .on hIlftalUnda gö,;;len göreli ... izlik 

,eçtilimiz hafta yerini yine büyük yllınStJI göaterilere, geni, 
çapı. grevlere ve Şah 'ın orduauyla Iran '" yurtseverler aratıında 
yolun çorpışmaloro bıraktı. Bir haftalık ölü ve yaralı bilançosu 
binler� ölçüıÜrken. petrol ra{inerilerindeki ve enerji te.iılerin
delıi grev harelıeti Şah 'ın ekonomi.ine yine •• rt bir darbe in
dirdi. Aslıeri hükümet başkanının Çarşamba günü kitlesel kat
litJmlor için yeni bir emir çıkarmasına ralmen Yılınıal direniş-
lerin önü alınamadı. 

Hızla geli,ip güçlenen ve yer yer si14hh mücadele biçimini 
abn Iran hIllkının direnişi, Şah 'ın ve O 'nun efendiıi Amerikan 
emperyalizminin geçmişteki hesoplarını altü., etmişe benziyor. 
Dünya ootıınındaki haberlere göre, Beyaz Saray'ekılıi ve Penta
gon 'daki uzmanhr, bugüne kaekır Iran 'do Şah 'a karşı varolan 
muhlllefetin gücünü yanlif degerlendirdiklerini itiraf ediyorlar. 
"Iron ') kim yitirdi " sorusuyb. Amerikan emperyalizminin Or
tadoRu 'daki bu en giiçlü jandarmasının düştii'ü ölilmcül ha81alı
Rm ,orumluluRunu birbirle.rine yıkmak için Washington 'da bir 
suçlama yarlfl süriiyor. 

A merikan Dışişleri &hanlıAı'nın bazı yetkilileri, bugiirw 
kadar iyimser haber ve tahminlerIe Beyaz Saray'. "oyalayan" 
Tahron Büyükelçiıi WillitJm Sullivan 'ı ,uçluyorlar. Kimileri ise 
sadece a,heri desteRin Iran gibi "müttefikleri ii ayakta tutmaya 
yeleceli tezini savunan Uluıal Güvenlik Danışmanı Brzezinski' 
yi suçlu buluyorlar 

lran'daki gelişmeler nedeniyle Washington'u kaplayan ho
murdanmaft.ırdan en büyük payı ise CIA 'nın aldıAı görülüyor. 
Beyaz Saray 'ın, Iran konusundaki yetersiz ;stihbaratı yüzünden 
CIA patronft.ırını payladıkı bildiriliyor. &şkan Carter�n, geçti
limiz haftalarda. Iran 'la ilgili "büyük istihbarat fiyaskosu ii yü
zünden dış politika uzmanlarına yönelik bir genelgeyle dikkat 
çektiR; de haber veriliyor. 

Iran 'da halk direnişinin gitgide önlenemeyen boyutlara 
u14şması yüzünden Washington 'da başgösteren karşılıklı suçla
ma kampanyası, emperyalizmin, çatımızın özgürlilk ve demok
rasi yönündeki gelişme doRrultu.u karşısındaki giiç8ÜZlülünün 
bir belirtisidir. Amerikan emperyalizmi, Iran 'da ortaya çıkan 
yeni duruma uyum göstermek için hangi yeni önlemleri alırsa 
al.ın, Iran halkı üzerindeki faşist bask. rejiminin .onu önlene
meyeccktir. 

e 
iSPANYA BiR KtZ DAHA 
FAŞiZMt HAYıR DEDi 

Franco faşizminin yasalaruu 
ortadan kald .. an, Ispanya 'nın ye· 
ni demokratik Anayasası 6 Ara
lık günü haJkoywıa sunuldu. Ye
ni Isponya Anayasası 25 milyon 
seçmenin yüzde SS'inin oylanyla 
kabul edildi. 

Halk oylamasından önce bü
yük basın organlan tanırmdan 
nabız yokbmaL-ırı sırasında, ge
nellikle seçmenlerin ancak üçte 
ikilinin ya da yüzde 6S'inin 'evet' 
oyu kullanması bekleniyordu. 
Oybma sonuçlanrun bunun t:'ok 
ötesine geçmesi, emekçi halk 
kitlelerinin Ispanya'da demokra
siyi koruma konusunda sarukh
ğından çok daha kararlı olduğu. 
nu gösterdi, 

Halk oylamasının sonuçlan 
ıon ayların gelişmelerinin yarat
tığı ortam içinde özel bir anlam 
uşıyor. Geçen 16 KaSlm'da Is· 
panya' da mevcut hükümeti devi
rnek faşist rejimi geri getirmeye 
yönelik bir darbe girişimi ortaya 
ç Wı1rnışh. "Galaxia Harekatı" 

olarak adlandırılan darbe girişi
minin başuu, Franco kalıntısı Si
vil Muhafızla, örgütünde, Ulusal 
Polis'te ve orduda görevli beş su
bay çekiyordu. 

Darbe girişiminin ortaya çıka· 
n1masmdan dört gün sonra, Fran
co'nun üçüncü ölüm yıJdöıünü 
olan 20 Kasım'da, Madrid'in PIa· 
za de Oriente meydarunda 1 SO 
bin kadar faşist, Franco lehinde 
bir gösteri dütenlemişti. Neo-fa
şist Yeni Kuvvet partisinin dü
zenlediği gö,teride gamalı haç 
pazubentli Iç Savaş hainleri fa
şist darbe çağrılarım haykmnış
tı. Parti b�karu BIa, Pinor şöyle 
diyordu: '1spanya'da durum ulu
sal bir ayaklanmayı zorunlu kal
maktadır." 

Işte faşizm özlemcilerinin ge· 
mi azıya aldığı böyle bir ortam. 
da yapılan halk oylama!UUl1 so
nuçlan, Franco rejimini geri ge
tirme heveslerine de Ispanya hal· 
kmın açık ve kesin bir cevabı ol· 
du. 

Burjuva demoknı.:ıııwnın beşiti 
olarak bilinen lngiltere'de neo
faşist hareketin incelenmesi, ka
pitaLiıt�mperyalist sistemle Ca
şizm arasındaki ba�ların bir kez 
daha açıiıa çtkarı1ması açltıından 
önem taşımaktadır. Bu ülkede 
neo·Caşist örgütlerin özellikle 
1970 sonrasındaki yLllaı-da gÖl;
terdiiıi ilerleme burjuva demok
rasiıinin beşij2:i olan bu ülkenin 
faşizm için de uygun bir ortam 
hazırladıiıını göstermektedir. 

lngiltere'de 1932 'de kurul
muş olan Britanya Faşistleri Bir
Iiiıi'nin kurucusu bir Sör'dü: Os
wald Mosley. Bu örgüt Mussolini' 
nin özel servislerince finanee edi
liyordu. Savaş sırasında çikaı-tlan 
bir yasanın uygulanması sonu
cunda Sör enterne edildi. Ancak 
1943 yLlında satlık nedenleriyle 

serbest bırakı1dı. MO&ley, kapatı
lan Faşistler Birlili yerine Birlik 
Hareketi adlı bir örgüt kurdu. 
SoA:uk savaş ortamının Caşist ha

reketlerin büyümesine katkıda 
bulunmasına karşın ancak 5000 
üye toplayabildi. Bir süre için 
politik sahneden çekilen Mosley 
1953 'de Lonma'dan aday oldu 
ve oyların yüzde 10'unu almayı 
başardı. 1959'da ise bu tnn yüz
de e'e düştü. Bir zamanlar- hlZh 
bir yahudi düşmanı olan ralfist 
Sör, daha sonra bu kimiilini yi
tirdi. Faşizmin anti-komünist 
yüzünü en çaRdaş bir biçimde 
şöyle ortaya koyuyordu : ..... . . 
BoıŞevizme karşı ortak muca

delede, ısrail'Iileri biziml�
, 

bir

lik olmaya çolırıyoruı... Fa

şizm böylece, Filistin toprakla

rında İsrail devletinin kurulma

sına olanak saiılamış olan em

peryalist politika ile tam bir 

uyum içinde oldultunu kanıUa

maktadır. Ne var ki, bu açıkla

malar sonunda Mos1ey'in örgütü 

ırkçı çevrelerin 
.. 

��i destt:linin 

uzaklaştıAint gordu. 1965 e ge

linditinde üye sayısı 300'e in

mişti. 

lngiltere'deki ilk gerçek nazi 
nitelikli neo-faşist örgüt 1957 'de 
"Ku Klux K1an Aryen Şövalye
leri" adıyla kuruldu. örgütün ku
rucusu Cana ük bir militan olan 
Ian Shaw idi. Bu örgütün yöne
ticilerinden biri de daha sonra 
adına Nasyonal Sosyalist Hare
ket 'de rastlayacaRımız Roland 
Ken--Rit.chie de vardı. örgüt, ai
yahlar, araplar, komünistler ve 
yahudilere ölüm tehdit1m-iyle 
dolu bildiriler daRıtıyordu. 
196e 'den itibaren de eyleme 
geçti. Aryen Şövalyeleri renkleri 

İngiltere 

NEO-FASiZM 
iKTiDAR · 

ORTAllı 
OLMAYA 

HAZıRLANıYOR 
kendilerinin ki gibi "asil" olma
yan kişilere ve onların ev ve dük
kanlarına karşı silahlı saldırılara 
giriljiyorlardı. N ottingham ve 
başkent Londra 'da terör 24 gün 
sürdü. Poliıı neden &onra işe el 
koydu. Yapılan soruşturma so
nunda faşist örgütlerin sorumlu 
olduj2:u "ortaya çtkarıldı". Uzun 
bir sessizlikten sonra Klan yeni
den 1976'da ortaya çıktı. Liver
pool örgütünün bir bildirisinde 
şöyle deniyor : ''Büyük Britanya' 
ya çöreklenmiş Imıilolulları 
Museui gelenelin göze göz ilke
sinden haberdarlarla, bizim ÖI
çümüzün: bir göze bir çift göz, 
bir dişe tüm bir aRız olduRunu 
d4 biı.inler. " 

öNEMLI BIR AD ,  
COLIN JORDAN 

Ingiliz neo-raşist hareketinin 
üzerinde durulması gerekli adla
rından biri de Colin Jordan'dır. 
Colin ııerçekte bir matematik 
ölretmenidir. Faşist ideolojiy
le tanışması Arnold Reese adlı 
eski bir aşist aracı1I!ılyla ol
muştur. Reese de 1929'da kur
dulu Faşist Empeıya1 Bitltiıi' 
nden dolayı savaş sırasında bpkı 
Sör Mosley gibi enterne edilmiş
ti. 1946'da lngiltere'de Lord 
Şansölye'nin yapbltı bir listede 
yurt dışına çıkmasına izin veril
meyecek beş kişinin adları yer 
alıyordu. Tabü Reese'de listeye 
dahil edilmişti. Reese 1956 yı
lında öldü. ölünceye kadar da 
yanında bulunmuş olan Colin 
Jordan'a feyiz verdi. Colin Jor
dan'm 1956'de kurdultu Beyaz 
Savunma Birlili, 1959'da Ulusal 
İşçi Partisi ile birleşerek Britan
ya Ulusal Partisi adını aldı. tki 
farklı örtütten gelen lnusa! Par
ti 'nin yöneticileri örgütlerinin 
adı dı ,ında herşeyiyle tam bir 
nasyonal-sosyalist parti olmasını 
ka.rarlaşttrdılar. Colin Jordan'ın 
evi Britanya lnusa! Partisi 'nce 
merkez olarak kullanılıyordu. 

1962 yılı başına geldiRimiz
de Colin JOl'dan'm kurucusu 
oldulu örgütten kışkırbcı de
meçleri dOlayıııyla ihraç edil
di. Kuksekiz saat .,nra, Joroan 
yanıt olarak ''Parti'sini'' evinden 
kovuyordu. Jordan'ı baJı;la.rında 
John Tyndall ve Ku Klux Klan 

Şövalyeleri 'nden Ken Rit.chie 
olan bir grup izledi. Jordan ıine 
aynı yılda ve tarihi bir günde 
Hitler'in d�um gününde Nuyo
nal Sosyalist Hareket adlı örg\itü 
kurdı .. örgütün yayın organı da 
ayru adı taşıyordu. Nasyonal 
Sosyalist Hareket ilk resmi gös
terisini Ttafalgar Alanı 'nda dü
zenledi. Konu: "Büyük Britan
ya 'yı yahudi denetiminden kur
tarahm". Jobn TyndaU toplantı
da şunları söylüyordu :  ': .. de
mokratik toplumumuıda yahu
diler, ileri derecede çürümüş bir 
cesetten be.lenen zehirlenmit 
kurtlar gibidir ... ". 

Yine 1962 yı1ında, Alusta. 
ayında Jordan'ın düzenledili ve 
tüm dünyadan neo-!aşistlerin ka
taleblı ulUSlararaıı kampta Coıt
wolds Anlaşmaları admı taşıyan 
anlaşmayla Dünya Naayonal Sos
yalistleri Bidili örgütü kuruldu. 
Bu örgüt, neo-faşistlerin en güçlü 
ulua1ararası örgütlerinden biridir. 

People gazetesi yazarlarından 
John Nichols, Naayonal Sosyalist 
Hareket'in üç yöneticisinin yar
gıç önüne çıkarı1masma katkıda 
bulundu. Jordan ye adamları 10-
giltere'de, Hitler'in SA 'larma 
benzeyen askeri nitelikli bir ör
güt kurmuşlardı. Bundan başka, 
örgüt makezi olarak kullanıla.n 
Jordan'm evinde patlayıcı madde 
imal ediliyordu_ BupaUayıcmm 
ilginç bir adı vardı: "Yahudi Ze
hiri". Mahkeme'de Hareket'in üç 
yöneticisi de ezberledikleri bir 
ifade verdiler. "Ingiltere nin ger
çek djifmanları yahudilerdir. 
Hitler hakhydı. .. " 

FAŞtsr USULO EVLENME 

Hapisten ilk çıkan Ken-Ritc
hie oldu. Dünya Nasyonal Sosya
listler Birliti'nin Fransız seksiyo
nuyla özel olarak ilgilenmeye 
başladı. Bu özel ilginin nedeni, 
Hareket'in finansmanında büyük 
katkLları olan ünlü teni Christian 
Dior'un yeteni sarışın taze Fran
çoiııe Dior'du. Bu kadm lnııiliz: 
neo-!a,ist hareketinin kaderi üze
rinde önemli bir rol oynamıştır_ 
Dior önce, TyndaU ile nilJ&nlan
dı. Ama önder Colin Je«dan ha
pisten çıkınca durum detişmişti. 
Dior şöyle diyordu : " ... Dahil 
iyilin; buldum. John 'a (Tyndall) 
duyduklarım de'işmedi... CoUn 
Jordan ile aramız-da i., aşk, bir 
gerçek aşk uar ... ii Fransız ve In
g:iliz neo-faşiıt önderleri dülün
lerinde kanlarını birleştirdiler 
ve kutaa1 kitap "Mein Kampf" 
üzerine yemin ettiler, 

Sun fa,i.ı dorbe ,rri,iminden hemen .0n1O 16U.OOU fo,ııı Moi1nd·ın YIDZa ae urrente me)'d4nınekı Franco lehin. gö.t.ri yaplı. 

Ancak Olor'ln, evlenmek Co
lin Jordan'a yaramadı. Jordan 
yavaş yavaş politik mücadeleden 
elini etelini çekmele ba,ladı. 

Dior bile kocası Iıakkında ,U IÖZ· 

leri kullaruyordu: ", .. Küçük bur 

juva anlayı,ta ve önderin ıahıi: 

olmaıı gereken devrimci dina· 

mizm yoksunIUıuyla..... Ko 
caa! Olor'dan özUr dileyerek ona, 
bUyük yahudi katU.mlarl vade
diyordu_ Ama artık bUyü bo.uI· 
muttu ye Naayon" Soıyaıı.t Ib-
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"ULUSAL PARTI'NIN 1976 YEREL SEÇIMLERINDE 
ELDE ETIıel BAŞARıLAR INGILTERE'DEKI TÜM 
DE tOKRAT VE ILERICI HAREKETI TEHDIT EDER 
NITELIKTEDIR. ULUSAL PARTI OYLARIN YÜZDE 
13,2'SINI ALMA YI BAŞARMıŞ, AYRıCA BIRKAÇ 
ADA YıN i DA SEÇTIRMIŞTIR. ASIL ÜZERINDE DU
RULMASı GEREKEN NOKTA, ÇEŞITLI SEÇIM ÇEV
RELERINDE ULUSAL PARTI'NIN FAŞIST ADAYLA
RıNIN GENELLIKLE ıŞÇı PARTISI VE MUHAFAZA
KAR PARTI ADAYLARıNIN HEMEN ARKASıNDAN 
ÜÇÜNCü SIRA YI ALMALARIDIR. BU DURUMDA 
NEO-FAŞISTLERIN KLASIK ıŞÇI-MUHAFAZAKAR 
VE LIBERAL PARTILER üÇGENINI DAGITARAK 
OLASı BIR AZıNlıK ıŞÇı YA DA MUHAFAZAKAR 
PARTI IKTIDARıNıN BAŞlıCA DESTECI DURUMU
NA GIRMESI GüÇLü BIR OLASılıK OLARAK ORTA
YA ÇıKMAKTADıR." 

r�ket her geçen gün iÜcünü yiti
nyordu. 1966 yılında Colin JOI'
dan Hitler'in dotum gününü kut
lamaAa kalkış bR ında yanında 
ya1ruzca beş militan bulunuyor�u: Böyı�eı İngiliz neo-Caşistle
nnın en onde gelenlerinden biri 
olan Colin Jordan'ın politik ve 
eylemsel mücadele yaşamı sona 
eriyor ve Françoi.se Dior'un aş' 
kıyı. kendini ırkçılık üzerinde 
lll'8ştırma1ar yapmaya veriyordu. 

Bu arada Jordan'ın eski yol 
arkadaşlarından TyndaU Daha 
Büyük Bri tanya Hareketi olarak 
(Greater Britain Movement) ad
landırabileceAimiz bir yeni ör
güt kuruyordu. örgütün ama
cı belliydi: "Tynda1l'in deyişiy
le, "ycual ve barışçı araçlarla yo 
do şiddet yoluyla Biiyük Bri
tJJnyo 'da na.ıyonal lO6Yoliıf dev
letin kurulmasından başka bi,.. 
şey değildi ". Tyndall, yeni ör
gütün kuruluşuyla birlikte dün
ya yahudileri hakkında yeni ve 
çok "parlak " bir tez geliştirdi. 
Bu teze göre, tüm dünyadaki 
yahudilerin Filistin 'e delil, 
Arrika'da Amazon nehri çev
resindeki topraklara yerleşmesi· 
ne olanak saRlanmahydJ. John 
Tyndall, Ingiltere'de yapılacak 
Commonwea1th Başbakanları 
Konferansı'nda darbe konusun
da şanSlnl denemeye kalktL 
TyndaU'in saR kolu Martin Web
ster, Kenya Devlet Başkanı Jo
mo Kenyatta'ya saldırdı. }{en
yatta, bir muhafl%LD yerinde ref
leuyle ölümden kurtuldu. 

NEO-FAŞIZMIN 
"ULUSAL CEPHE"St 

1966 Anlık'LDa gelindiRinde 
İngiltere'de bir faşist cephenin 
kuruluşuna taruk oluyoruz. Fa
şist yazar Ches.terton'un başında 
bulundulu, "ımparatoriuRa Sa
dakat Birlili" ve John Bean ile 
Andrew Fountsin 'in yöneti
mindeki "Britanya Ulusal Par
tili", UlUIOl Cephe'yi olu,turdu
lar. Daha tonra faşi:ıan nitelikli 
çeşitli lÖçmen ve ırkçı örgütleri 
de cepheye katlldılar. TyndaJI'in 
örgütü de Cephe'ye üyelik için 
başvurdu. Ba,vuru ÜltÜlU birkaç 
kez ıeri çevrildikten tolU'l., 10' 
nunda 1967'de benimlendi. Tyn· 
daU ve adamları cepheye kabl
malarıyla birlikte onu ele ge· 
çirme operasyonunu ba,lattılar. 
Bir yıl reçmeden, tüm kilit 'ö
revler TyndaJI'in çömezleri ta
rafından ele "eçirilmi,ti bile. 

1971 yılına "elinceye kadar, 
Cephe yaşamını ancak bir tabe
la örgijtü olarak sürdürebileti. 
1972 'de, ea.ki bir Muhafazakar 
olan Cephe'nin ba,kam O'Brien 
"etki O8zi muhafızları"nın ey
lemlerinden rahataLZ olaru istl
!ayı bestı. Bu iıtifa, yine ski bir 
Muhafazakar olan Painter ve 
"Pazartesi Kulübü"nün Cephe'ye 
katılmalarıyla deneelendi. 1974 
Şubat ayında aeçlmlere Cephe 
elli dört seçim çeVl'esin.de aday 
gn.t.,I'..,.,k katıl(h Yetmi ... ltı 

bin oyla toplam oyların yüzde 
4'ünü elde etti. Yine 1974'de 
Ekim'de yapılan seçimlerde 
Ulusal Cephe oylarını yüzbeş 
bine çıkardı. 1974 Ekim'de 
yapılan seçimlerde Ulusal Cep
be oylarını yüzbeş bine çıkardı. 
1974 Ekimindeki kongrede baş
kan TyndaU şunları söylüyordu: 
" ... Hareketimizi solculorın sen

dikalardaki etkisine karşı bir 
kampanyaya sokmaya hazır 
olma lıyız. Böylece eylem planın
dtJ klasik sendikal etkin liklen' 
bashra bilu lle sınırlayabiliriz ... .. 
ışçi sınıfının politik hareketinin 
en fazla etkin oldutu sendikalar, 
İngiliz neo·(aşistlerince temel he
def olarak belirleniyordu. 

Ulusal Cephe, çeşitli yan ku
Muşlarıyla mücadelesini çok bo
yutlu olarak sürdürüyordu. Bu 
yan örgütlerden biri, Kuzey tr
landa'da Ingiltere'ye karŞı güney 
lrJanda ile birleşrnek isteyen 
gruplara ve özellikle mA 'ya kar
şı kurulan terör örgütüdür. Cep
he'nin "Sanayi Komitesi" adını 
taşıyan gizli kolu, Ingiliz ser· 
mayedarlarının cepleriyle örgüt
lerinin kasası araSlndaki ilişkiyi 
saRiamaktadır. Gençlik kesimin
deki çalışmalar ise, Ulusal Cephe 
öRrerıci DerneRi tarafından yürü· 
tülmektedir. 

Ulusal Cephe'yi oluşturan çe
şitli faşist örgütler arasındaki 
denge, 1975 yılında yapılan 
kongrede bozuldu. Bu kongrede 
başkan seçilen, Kingsley-Reed, 
eski başkan TyndaU'in "Parti' 
yi kişisel tutkuları için kullanan, 
paranoyak karakterli ve burnu' 
nun ucunu gönneyen bir fana
tik" oldul'u görü,ündeydi. Reed 
önce, Tyndall ve adamlarını Par' 
ti'den atmayı denedi. Bunu ba",
ramayınca da kendisi Cephe'den 
ayrılıp "Ulusal Parti"yi kurdu. 

Ulusal Parti'nin 1976 yerel 
seçimlerinde elde ettiRi başarı
lar İngiltere'deki tüm demokrat 
ve ilerici hareketi tehetit eder ni
teliktedir. Uluaa1 Parti oyların 
yüzde 13,2'sini almayı başarmı" 
ayrıca birkaç adayını da seçtir
miştir. Aaıl üzerinde durulmaıı 
gereken nokta, çe,itli .eçim çev
relerinde Ulusal Parti 'nin faşist 
adaylarlDın genellikle ışçi Partisi 
ve Muhafazakar Parti adaylarının 
hemen &rkuandan üçüncü sırayı 
almalarıdır. Bu durumda neo·fa
,istlerin klasik ı,çi·MuhafazakAr 
ve Liberal Partiler üça:enini daa i
tarak olası bir aıınlık ltçi ya da 
MuhafazakAr Parti iktidarının 
başlıca desteai durumuna ,irmtt· 
si güçlü bir olasılık olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

Burjuva demokrasi.lnin muci
di olmakla övünen İngiliz burju
vazisi, yıllardan sonra İngiliz işçi 
sınıfının ve emekçi halkının iı' 
l.emleri kartııında çözümsüı kaL
dıRı bir sırada, yakla,Lk yarım 
yüzyıldır koltuaunun albnda 
besleyip büyüttüA;ü fatistlerin, 
bu kez etkin destetinden ikti
darda yararlanm_Ra hazırlan· 
maktadır. 

iki "Askerin Babası " Sovyet filmi " 
COŞKUN KARTAL ve Beyaz Gemi" 

Türkiye'�e sinema seyirclsi Sovyet (jm�eriy- nin pek tanınmayan bir yerinden, Kırgızıstan 
le �enlll ye?ı ye�1 ta?ışıyor, Son olarak i,� ha(- dan görüntüler getiriyor. Film hakkında söyle· 
ta once TV de gostenlen Sovyet yapımı Aske- nebllecek Ilk iki şey şunlar: Birincisi kamera us
ri

.
n B�bası" ile hale� Ankara Ça�da� sahne'de talıRt, ikincisi 5-6 yaşındaki bir Kırgız Çocuau' 

göstenlmekte olan Beyaz Gemi , bızlere Sov- nun -Kurgazi'nin- büyük oyunu. 
yet sineması hakkında birbirinden bütünüyle Cengiz Aytmatov'un aynı adlı eserinden sı-
deRişik iki örnek verdiler. nemaya uyarlanan mmde, Kırgızistan'da anuın

SAVAŞ'IN KÖTOLtJCü VE "ASKERIN 
BABASı " 

dan-babasından ayrı, dedesinin bakımına veril
miş bir çocuRun başından geçenler anlablıyor. 
Filmde verilen "çocuk" motif! TUrkiye'de si· 
nema seyireisinin alışık oldURu "çocuk"tan 

Çaeımızda savaşa karşı olmak bütün dün- bambaşka birşey. Türkiye sinemasında film 
yada geçerli hale geldi. Sosyalist ya da sosyalist kahramanı çocuklar "büyümüşte küçübnüş" gi
olmayan bütün ülkelerde savaşa karşı, savaşın bi, erdemli, "harcı olmayan işleri başarabilecek" 
kötülülünü anlatan filmler de çok sayıda çev- yetenekte, sonuçta birbirinden ayrı olan anası 
rildi. Ancak beyaz perdede savaşın kötülüeünü ile babasını bir araya getirebilecek güçte tipler 
anlatan filmlerde "yorum (arkı" açlk ve seçik olarak v�ilir. Bu, gördüA:üniüz Amerikan ya da 
olarak kendini gösteriyor. "Askerin Babası" diA:er yabancı filmlerde de böyledir. Oysa "Be
filmi de bu anlamda dikkati çekmesi gereken yaz Gemr'nm çocu� hayalleriyle, düşünceIe
bir yorum getiriyor. riyle, davraruŞlarıyla, çevreye olan ilişkileriyle, 

Savaşa karşı mmi herkes çevirebilir kuşku- özlemleriyle tam bir çocuktur. ömeein mm 
suz. Herkes ·gerçek yaşanmış olaylar. savaşta kahramanı bir ara babasının yanında olmayışma 
İnsanlıeın sürükleneceRi felaketi. suçsuz insanla- selarken, bir genç kızın onunla oyun oynaması 
nn yok edilişini, sefaleti, açLıel, yoksuiiuRu be- sonucu bütün ilgisini O noktaya verebiliyor. Ya 
yaz perdeye aktarabilir. Ancak ortaya iki türlü da, gerçekte gerçekleştirilmesi mümkün olma· 
sonuç çıkabilir: Bunlardan birincisi, filmi izle- yan işleri, kendi yapabilirmiş gibi kurabiliyor. 
yen insanları büyük bir ürküntü, hatta panik içi. Sonunda da kalkışbeı böylesi "çocuksu" bir iş 
ne sürüklemek; ikincisi ise, insanlara savaşın ne- sonunda yaşamını yitirecektir. 
denlerini ve baelanblarını, insanların bu (ela. Filmde çevreninçocuk üzerinde yaratbeı 
ketin önüne geçebileceRi inanemı vermekdir. etkiler vurgulanıyor: Kötü bir babaanne, kötü 

"Askerin Babası" yaşlı bir Gürcü'nün ikinci bir enişte ve iyi bir dede. Bunlar arasında çocu
Dünya Savaşı sırasında başından geçenleri anlat- Ru en çok etkileyen kişi, doaal olarak kendisiy
maktadır. Bu yaşlı adamın aaıu, Sovyet ordu. le konuşan, kendisini "ciddiye alan" ve dertle
sunda askerdir ve cephede Alman Nazi orduları- riyle ilgilenen kişi, yani "dedesi"dir. Çocuk 
na karşı savaşırken yaralanmışbr. Olay, otlu- teyusininkocası olan eniştesinin kötü davranış
nun yararlı olduRunu gören yaşlı babanın, oe- lanndan bir gün kurtulacaeı inancını taşımak�· 
lunu aramaya çıkmasıyla başlar. Yaşlı adam dır. Bu inanç da eski bir Kırgız destanındaki 
-Sergo Zakariadze bu rolde OıaRanüstü bir başan "Geyik Ana'nın, birgün gelip ·çocueu olmayan
göstermiş. yol boyunca savaşın tüm kötülükle. eniştesine �ir çocuk getireceAi umudundan kay
rini görür. Yollarda göç eden insanlar, hastane- naklanmaktadır. Ancak yöreye gelen -ve çocu· 
lerdeki yaralılar VS., vs. Run Geyik Ana o'duRtına inandıeı- bir geyik, 

Ancak turnde verilmek istenen temel dil- eniştesi tarafından vurulup. ba,ı kesildiRi anda. 
şünçe bu deeildir. Baba'nın daha sonra rasUan- o konudaki tüm umutlar yok olmuştur. 
tılarla cepheye gitmesi ve cephede -tarlalardakl Küçük çocuk ashnda içinde bulunduA'u 
ekinlerin yanışım gördükten ve (!enç bir Sovyet durumdan kurtulabilmek için birçok umutlar 
askerinin Almanlar tarafından insafslZC8 öldürü- taşımaktadır. Bu umutlardan en büyülü, gölde 
lüşünü izledikten sonra- savaşa kablır. Arbk dolaşan ve içinde babasının bulundue-una inan· 
yaşlı adamın tek düşüncesi "oRiunu bulmak" dıe-ı "Beyaz Gemi"dir. Beyaz Gemi'deki baba· 
deRildir. Hatta, tarlalardaki yeşermiş ekinlerin nın birgiin gelece� umudu çocuga içinde bu
yanışı, onu <>Ilunu arama düşüncesinden uzak- lundueu durumda yaşam gücü vermektedir. Fil
laşbrnuşbr. İnsanların emek vererek ektikleri, min sonunda, çocuk hasta, ateşler içinde yatar
yine insanlara ileride yiyecek sae-Iayacak ürünün ken, tanıdıRı ve kendisini çok seven bir kamyon 
yanışı, onu etkilemiş ve ona "topraRı koruma şo(örünün geıip, tüm çevresindeki kötü kişileri 
azmi" venniştir. kovmasını düşlemekte, umut etmektedir. Ço-

Yaşlı adam cephede birçok yararlılıklar cue-un bu umudu boşa deRiletir ve "kamyoneu 
gösterir ve " (ırsat buldukça" oelunu ararnayı amca" onu kurtarmak üzere yola çıkmıştır. An
sürdürür. Bu arada bir Sovyet tank birliitiniyle cak daha o gelmeden küçük Kurgazi yalaRından 
karşılaşır. Tankçılar, yola koyulmak için bir kalkar ve evden dışarı çikar. Şimdi tek amacı 
üzüm baRınI ezerek geçmek Istemektedirler. göldeki Beyaz Gemi'ye yüzmek ve babasına ka
Yaşlı adam bütün gücüyle buna karşı durur. vuşmakbr. Çocuk yüzerek Beyaz Gemi'ye ulaş
Amaç salt düşmanı ülkeden kovmak. savaş (ela· maya çalışırken sulara gömülür. 
ketini savuşturınak deRlldir. Amaç, bu felaketi Film trajik bir biçimde sonuçlanıyor. An· 
savuştururken, insan emeRinin yaratbRı her şe_ cak o sırada gelişen olaylar o kadar trajik detil
yi -mi..imkünolduRunca- koruyabilmektir. Amaç, dir. Kamyoncu yoldadrr ve bu, çocuRun bek
Sovyet ülkesini korumak, insanları korumak, ü- lentllerinin. umutlarınUl boşa olmadıeını göster· 
rünleri korumakbr. mektedir. 

Filmde bütün bunlar bir baRlanb içinde su- "Beyaz Gemi" filmi, şimdiye dek görmeye 
nuluyor. Mesaj özeUe şudur: Savaş insanlık için alışkın oImadlRımız türden bir rum. FUrnde ço
felaket demektir; ama bu felaket yine insanlık cuRun "Okula gitme özlemi" özellikle vurgulan· 
tamCından önlenebilir. Savaş felaketi sadece in- mış. Bir de Kırgıziarın ya.şanblarınl, lnanç1arınl 
san canına dee-il, insanın yaratbRı herşeye düş- anlatan sahneler oldukça ilginç. Bir "Geyik Ana 
mandır. Insanları savaş felaketinden korurken, efsanesi" küçük bir çocutun hayalinde başarılı 
insanların yaratbkları ürünleri de bir bütünlük bir biçimde aktarılıyor. Bu arada, meydana ge
içinde korumak gerekmektedir. len bir deprem, bu deprem in çocueun çevresi 

" Askerin Babası" tilminde bunların dışında, tarafından " uA'ursuzluk" biçiminde yorumlanışı, 
Sovyet haklarının Ikinci Dünya Savaşında uRra. aynı zamanda deprem felıı.ket:ıedeleri için başka 
dıkları 'felaket; bu (elaketten, her bireyin özveri- yörelerden gelen dayanışma. mmin anlatımına 
leriyle kurtuluşları çarpıcı biçimde sim geleni- renk katan unsurlar olarak karşunıza çıkıyor. 
yar. Yaşlı Baba'nın, savaşırken aldı�ı tüm ma- örn�in inşaat işçileri, deprem (elaketzeclele· 
dalyalar dışında, oelunu yitirmesi, ama savaş- riyle dayanışma. için, yıkılan okulun yerinl' üç 
tan sonra alluyla blrHkl:.e diktiklerı balıara bak. katlı yeni bir okul binRsı yapıyorlar. Filmdeki 
mak Için köyüne geri gitmesi, bu kurtuluş sava· veriliş biçimiyle, işçiler küçük Kurgazl'nın okul 

şının "nasıl kazanıldıRını" anlabyor seyirciye. özleminin bir deprem yıkıntısı altında yok olup 
gitmesine izin vermiyorlar. 

"BEYAZ GEMI" "Beyaz Gemi" hem pek tanımadı�ımız Kır· 
gızlstan'dan görüntüleri. hem delişik \'e sürukle

Şu &ıralar Ankara Çalda, Sahne'de oyna· ylel bir konuyu izleyebilmek için görülmeye 
yan "Beyaz Gemı" filmi, bize SovyeUer alrllA\' deRer bir film. 
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İşçi 
Kültür 
Del'uegi 

11 Nisan 1978'de federal Almanya' 
nın iinlü tiyatro eleştirmenlerinden Dr. 
Hellmuth Kal'isek Ankara Alman Kültür 
Merkezinde " Alman Tiyatrosunun Gün
cel Eğilimleri" konulu bir konferans ve
riyordu. Kasıtttiği, tabii, SOlu Alman ti· 
yatrosu idi. Konuşma: "Batı Berlin'le 
birlikte Fedenl Almanya'nın lSO'den 
fazla sahnesinde her akşam sayısız oyun 
sergilenir" diye başlıyor, " ... eksiksiz bir 
tiyatro etkinliği ile karşıla�ırız" diye sü· 
rüyordu. Oysa Almanya'"ın 18. yüzyıl. 
dan bu yana tiyatro gelişiminde" tle 
uzun uzun sözeden konuşmacı, 1933 
(incesi Alman işçi smı(, tiyatro hareketi 
gibi önemli bir tarihsel gerçeğe tek keli
meyle bile değinmiyordu; bugün Federal 
Almanya'da tiyat�onun i�i sınıfından 
nasıl kaparılmış olduğu da onu hiç ilgi
tendirmiyordu. Gene kendi deyimiyle 
"devlet desteği olmaksızın çoktan orta
dan kalkacak bir kalıntının yapay olarak 
ayakta tutulduğu" bu 180 burjuva sah
nesi, konuşmaClya göre "eksiksiz bir ti
yatro etkinliği" demek olabiliyordu. 
Oysa aynı tarihlerde Işçi Kültür Derne
ği'nin yayınladığı "Işçi Tiyatroları - Ajit
prop Topluluklar'" kitabında verilen ge
niş tarihsel bilgi içinde, 1930'larda AI· 
man i!'ı;i sınıfının, burjuvuiye karşı ulu
sal ve

' 
uluslararası planda örgütlü 400'ü 

aşkın (yani iki mislinden fazla sayıda) 
ajitprop tiyatro topluluğunun, salon, s0-
kak, köy, kasaba demeksizin en yaygın 
biçimde ve sürekli etkinlik halinde oldu
ğunu öğreniyorduk. 

federal Almanya'nın bugünü içinse, 
kitabın Alman yayıncılarının (Köln'deki 
"Kültür ve Sınıf' yayınevi) öosözünde 
aynen şöyle deniyor: "Ajitprop tiyatro, 
her zaman ancak ona kaynaklık eden iş
çi sınıfı hareketi kadar güçlü olmuştur. 
Nitekim şimdi yıllardır ne federal AI
manya'da, ne de Batı Berlin de böyle 
topluluklar yoktur ve olmadı. Parti ol
madığı için, politik yönden bilinçli işçi 
sınıfı hareketi olmadığı için, bu dönem
de ancak, ilericiliği kuşku götürmeyen, 
fakat ideolojik yönden kaçınılmaz bi
ç imde tutırsız ve karmaşık olan öğrenci 
hareketlerinin 'sokak tiyatrosu' oluşabil
miştir ..... Bu hususlara neden hiç değin
mediğini, konuşmacı Karasek'e sordu
ğumuzda verdiği cevap çok ilginçti: " Sa
natta sınıf meselesi yoktur. Esasen bur
juva sanatından başka sanat mevcut de
ğildir. Işçiler de tiyatro seyretmek iste
diklerinde temiz elbiselerini giyerek bur
juvalaşırlar .. " 

Gene çok ilginçtir ki, federal Alman 
tiyatrosunun bugünü için fikir yüıiitür
ken sınıf mese�sini 'elbise'ye indirgeyen 
bu sayın burjuva eleştirmeni, 18.  yüzyıl 
Alman tiyatrosu için, aynı konuşmasın
da: "Siyasi ikticbrı ele geçirememiş olan 
burjuvui, aydınlinma hareketiyle tiyat
roda ve edebiyatıı örgütlenme şansını 
olramışur" şek", stnıfsal politik bir 
dcğNlendirme yapabiliyordu. Burjuvazi
nın frodalite ile mücadelesinde sanat, 
kuşku götüoneyecek biçimde sınıfsal ve 
politik; amı iş burjuvui ile işçi sınıfının 
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ÖRGÜTLÜ YARATıCıLıK 

mücadelesinde işçi sınıfının aynı alanda 
örgütlenmesine gelince, sanat, ne hik
metse birdenbire "sınıflarüstü" oluveri
yOf ya da "burjuva sanatından başkası 
yoktur" deniyordu. 

Nitekim, Karasek'in konferansını ve 
bu tartışma konusunu, Uluslararast Ti
yatro Enstitü5Ü (lTı) Federal Almanya 
Merkezi yetkilisi J. W. Preuss'a yazdığı
mızda -ki o da Batı Alman "Hür Berlin 
Radyo Televizyonu"nun tiyatro eleştir
menidir aynı zamanda- ondan aldığımız 
cevap da hiç farklı olmadı: "Ben de Ka
rasek'in haklı olduğuna inanıyorum .. 'Iş
ç i  Kültürü', kültür denen şeyin çok yön
lülüğünden başka birşey değildir ve on
lar (işç iler) için bu da tiyatro demek de
ğildir, boş vakit geçirme demektir: Bah
çeyle uğraşmaktan kahvede kağıt oyna
maya, meyhanede bira içmeye kadar .. 
Bu ise gene bir burjuva kültürüdür ya da 
genel anlamda 'kültür'dür. Başka kültür 
yoktur!" 

Aynı cevap mektubunda sosyalist ül
keler için de şu sav yer alıyordu: "Ken
dilerine 'işçilerin ve köylülerin' devleti 
diyen tüm diğer ülkelerde ... istediği ka
dar sanat ideolojisi ve ona uygun sanat 
etkinlik�ri varolabilir, ancak sanat este
tiği (aynen bu deyim kullanılmış) açı
sından onların hepsi kalitesiz, yüzlek 
şey�rdir, orada yapılanlar, ideolojik 
söz�r arasmda bez, taş ve kağıt hlŞırtıla
ndır .. " federal Almanya eleştirmenleri
nin böylece gözden düşürmeye çalıştık
ları, örneğin sosyalistAlmanya'daki (De
mokratik Alman Cumhuriyeti) gizlene
meyen şu gerçekti herhalde: 1 1 6  tiyatro 
salon ve sahnesine ilaveten astı endüstri 
ve tırımın ağırlık merkezlerinde 252 sa
... oyun tesisi.? Yani sosyalist Alman
p'cb işçilerin, köylülerin yalnız binat 
lINtim merkederinde tiyatro yaptıkları 
yer sayısı, kapitllist Almanya'daki tüm 
tiyatro sayısından fazla. Ve biz burjuva
zinin gidemeye çalıştığı tUm bu doğru 
bilgilenmeleri, Işçi Kültür Derneği'ndeki 

örgütlülük sayesinde sağlayabiliyoruz. 
Aynı karşıtlığın ülkemizdeki örnekle

ri de bir o kadar çarpıcı; yeter ki bu du
yarlılıkla izleyelim: Örneğin burjuvazi
nin bir eğ�ncelik kumpanyası daha, ti
caretini sürdüremediği için kendi kendi
ni kapattığında' , 28 Ağustos 1978 gün
lü Milliyet gazetesi buna başyazısını ayı
rıp ağıt düzerek şöyle diyor: "Işin bir 
acıklı yanı da şu: Böyle bir sona en ko
lay, en çabuk mahkum edilenler sanatı 
sanat içiı yapt'1l3 ilkesine öncelik verip, 
sanatı araç olarak kullanmayı reddeden
ler. Onu ne ticaret, ne de siyaset metaı 
haline getirmek istemeyenler... Olay 
Türk toplumunun sanatçısını yaşatama
yan bir toplum haline geldiğini göster
mek bakımından çok acı fakat çok an
lamlı bir örnektir." 

Oysa bizce asıl anlamlı olması gere
ken, bu yazının kendisi, burjuvazinin 
mese�ye bu ilginç yaklaşımıdır. Örne
ğin aynı yaz Işçi Kültür Derneği Altın
dağ lokali faşistlerce ikinci kez bomba
lanmış, ama Demek, kendini kapatmak 
şöyle dursun, bu yıkıntı önünde çalış
malarını sürdürmUş, bu saldırılardan yıl
mayacağını da yıkıntı önünde düzenledi
ği bastn toplantısında açıklamıştı. Der
nek, çok daha güçlenerek, yaygınlaşarak 
etkinleşerek, örgütlenerek sürdürüyor 
çalışmalarını. Burjuva basını tek kelime 
söz ediyor mu bundan? Tam tersine, ye
ni yasa taısarı1arı ile işçi sınnı ve emekçi 
kitlelerin örgütlü çalışmalarına daha ağır 
baskı, önleme, kapatma tedbirleri getiril
mek isteniyor. Burjuva basınının bunları 
da "acı" bulduğuna rastlıyor muyuz? 
Hayır. Hatta "tarafsızlık" bahanesi ile 
asıl faşizme karşı "saygılı" davranılmast
n i öncrmekle meşgul. 

Ornekleri ço§altmak mümkün. Fakat 
bu kadarı ile de kUltür ve sınıf ilişkileri 
için yeterli bır somutlama çıkıyor orta
ya. Derneğin yukarıda sözünü ettiğimiz 
yayınında bu konuda da çok zengin ya
şantı denevleri ve özellikle de, burjuva-

YI LMAZ ONAY 

"Işçi .. nı(ının (IçaJr oturumu" 

ziye karşı kültür alanındaki mücadelenin 
de mutlaka örgütlü olmast gereğini ka
nıtlayan, bu örgütlenmenin sınıfsal nite
liğini koyan, örgüt ilişkilerine ışık tutan 
çok geniş ve detaylı tarihsel bilgi mev
cut. Işte Işçi Kültür Demeği'nin çalış
malarını bu perspektif içinde değerlen
dirmekte yarar var sanıyorum. 

ÇOK YöNLO VE ÖRGÜTLÜ 
ÇAUŞMANIN ÜRONLERI 

Bugün Derneğin Ankara'da Maltepe' 
de bir salonu var. Ankara Şubesi, salona 
yönelik çalışmalarını, provaJarınl, eği
tim çalışmalarını ve salon dışına yönelik 
çalışmaların hazırlıklarını bu olanağı de
ğerlendirerek yüıiitüyor. Ancak salon, 
aynı alanda çalışma yapan örgüt�rin 
kullanımlarına da olanak ölçüsOnde ay
rılmaya çalışılıyor. Öte yandan, salon 
dışında, kitle ile ilişki ağırlıkta olduğu 
iç in ,  salon koşulları ile sınırlanmış bir 
"Özel Topluluk" sistemi uygulamastna 
girilmiyor. Çok yönlü çalışma ürünleri, 
aylık pro�mlar halinde salonda da ser
gileniyor. Ayrıca istanbul, Bursa, Gire
sun, Adana gibi şubeler, kendi bölge�· 
rinde etkin çalışmaları sürdürdükleri gi
bi, şubeler ve merkez ar.asmdaki örgütlü 
ilişki ile Işçi Küttür çalışması giderek ar
tan bir yaygınlığa kavuşuyor. Bu i lişki, 
ürün alış verişinden, kide çalışmalarının 
müşterek örgiJtJenmesine kadar uzanıyor. 

Çalışmanın geçmişten bugüne, somut 
üıiine dönüşerek kitlelere ulaşan ilk k� 
lu, müzik alanında oluşmuş. Birkaç yıl
d H'" , grev · yerlerinden, anma günlerine, 
sendikal çalışmalara kültürel katktdan, 
kitle örgütlerinin prolVamlarına, işçi sı
nıfının politik çalışıNlarından, yol ü� 
tü nde davet edilen işçi eylemlerine b
dar sayılamayacak kadar çok etkinlikte 
bulunmuş ve deneyden geçmiş, bir çe,it 
hazır kuvvet olmuş Işçi Kültür Korosu 
ve rriizik çalışması birikimleri, bugün de 
Dernek çalışmalarının bel kemijini oluş-
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turuyor denebilir. Çünkü bu çalışmala
rın ürunleri ve kadroları, diğer çalışma 
alanLarına ve ŞU� çaJışmalarına da en 
geniş katkıyı sağ lamış. Bugün şubelerde 
de korolar oluştuğu gibi, halk bilimleri 
ve tiyatro yönündeki çalışmalarda da 
aynı ürünler değerlendirilmekte. Işte, 
küçük burjuva bireyciliğinin eritip boğ· 
duğu birçok olumsuz örnek karşısında, 
Işçi Kültür Derneği'nin "örgütlülüğü"ne 
ve doğru kurulmuş sınıfsal örgüt ilişkile
rine borçlu olduğu somut sonuç. 

Bu tür örgütlü hareketler, belki baş
langıçta daha çok sayıda tek tek değerli 
sanatçıyı içeren ve bu nedenle belli süre 
ve belli çevrede daha parlak görüntü s;ığ
layan Oluşumlar gibi çekici olmaz; ama 
önü aç ık olan, sürekli olan ve ergeç kap
sayıcı olacak olan tek sağlıklı yol, kükür 
ve sanat alanında da sabır ve inatla izlen
mesi gereken örgütlü çalışma yoludur. 
Müzik çalışması, artık halk müziği yö
nünde de genişleyip zenginleşmekte; 
eğitim çalışması bir y.ından iç eğitim 
çalışmaları ile yeni kadrolar ve yeni ürün
lere yönelik derinleşirken, öte yandan 
işçi marşıarını daha geniş kitlelerin öğ
renip söyleyebileceği dış eğitim çalış
maları düzenlenmektedir. Ayrıca ürünler 
banta çekilerek çoğaltılmaktı, notaları 
ile basılarak da yayınlanmış bulunmak
tadır. Derneğin işlevi yöriinde müzik ya
pımının öz ve biçim çalışmalarının ke
sintisiz sürdürüldüğüRi öğreniyoruz. 

I şç i  Kültür Derneği bu süreç iç inde 
bir yandan işyeri ve mahalle birimlerin
de çok. yönlü kükür çalışmalarını sürdü
rijrken, bir y.ından da tiyatro, halk bi
limleri, grafik, fot�fılm, edebiy.ıt, süreli 
dergi y.ıyını gibi alanlarda özgün ÇaJıŞ· 
maları da, eğitimi ve zaman zaman ele
manter gösterileri ile sürdürerek örgüt
lenmeyi geliştirmiş ve bugün örneğin 
Ankara şubesinin son aylık pro�mında 
çeşitli gruplamalar halinde izlenebilecek 
zengin programlara varmış bulunuyor. 
Bu programlar iç inde koro, rn.;zik ve 
film gösterileri yanında, tiyatro ve bale 
gibi özgün oyunları da görijyoruz. Salon
da sürekli fotoğraf ve grafik sergilerini 
de izliyoruz. "Barış" posteri gibi yayına 
yönelik grafik çalışmalarının ürünleri su· 
nuluyor. Ayrıca süreli ve süresiz yayınla· 
ra geçileceğini öğreniyoruz. Şimdi bun
lar arasında bazılarını biraz daha yakın
dan inceleyelim. 

ŞEYH BEDREITIN DESTANı 

Nazım'ın destanının, yer yer sözlü, 
yer yer sözsüz oyun ve müzik, türkü, 
halk oyunları ve onların sahne dili sevi
yesinde işlenmesi bileşimiyle bir bütün
lük halinde anlatımı. Bu gösterinin bi
çim yöoonden en ilginç yanı, halk sana
tımızdaki ve halk oyunlarımızdaki un
sur1arın, yoğun konulu sahneler seviye
sinde ve bale ustalığında bir ekip oyunu 
aşamasında sunu!ması. En az bunun ka
dar önemli yanı da, sanat dallarını aykırı 

biç imde ille de birbirinden bıçakla ayır
mak tarzındaki burjuva sanat anlayışının 
tersine, öze en iyi hizmet etmek adına, 
SÖZ, müzik, hareket gibi anlatım unsurla
rını en iyi biçimde monte etme uslubu
dur. Temelinde halksal kültürel biriki
min değerlendirilmesine day.ılı bu özgün 
uSlup, her yöoo ile gelişmeye çok açık 
olduğu gibi, Nazım'., destanına, onu 
bugiln kitlelerin bilincine döooştünne 
yönünde can katacak' bir uslup olarak da 
uygulanmıştır. I şç i  KUltür'ün kendi salo
nunda, TIp l ı  Temsilcileri toplantısı vesi
lesiyle dUzenlenen gecede ve Amasya 'da 
işçilere yapılan gösteride kapalı salon 
koşullarında çok başarılı olduğu gibi, 
çok deAişik gösteri koşullarına da uyar
lanabilecek olanakladır. 'Ne ah edip ne 
ağlay.ın, düru bugüne, bugürii yarına 
bağlayan" bir ürün. 

Amasy.ı'da işç ilerin alkışları da bu 
gerçeği doğrulamıştır. Bu çalışma, bir 
yandan geçmişteki uzun folklorik çalış
maların, pratik ve teorik eğitim çalışma· 
larının, öbür yandan gene uzun ve yoru
cu müzik çalışmalarının, grafik, dekor 
çalışmalarının, bireysel yantıctlıkb pek
ala bütünleşebildiğinin, ama bunun an
cak ve ancak örgütsel çalışma ve sürekli 
örgütsel hareket içinde gerçekleşebildi
ğinin bir kanıtıdır. Ancak bu nitelikte 
bir çalışma ortamında bireysel yaratıcı
lık ve örgütlü çalışma biribirini engelle
yici değil, tam tersine biribirini omuzla
yıcı olabilmektedir. Ve sonuçta ürünün 
sınıf mücadelesi hizmetine verilmesinde 
sanatsa] bir zayıflama değil, sanatsal aç ... 
dan da bir güçlenme mümkün olmakta
dır. 

TIYATRO OYUNLARı: "PATRON 
SOYUNMASI" VE "ıŞçI SıNıFı 

AÇIK OTURUMU" 

Her iki oyun, metnin i Derneğin ano
nim olarak oluşturduğu oyunlar. Hedef, 
açık havadan, küçük kahve hacmine, 
spor salonundan, grev yeri şartlarına, 
mahalle iç inden sinema salonuna kadar, 
her koşul içinde yeterince anlaşılacak ve 
alış verişi sağlayacak biç imde sergilene
bilmesi, taşınabilmesi, toplanabilmesi, 
şubeler ve isteyen topluluklarca her yer
de oynanabilmesi. Özünde ise, işçi sınıfı 
mücadelesinin temel verilerinin, oyunları 
izleyen işçi ve emekçilerce bir de bu 
yolla özümlenmesine hizmet edilmesi. 
Her iki oyun da, müzik, grafik dahil tüm 
bölümlerin somut katkıları ile gerçekleş
miş, profesyonelle amiJıtörün örgütsel bi
leşimini sağlamıştır. 

''Patron Soyunması", striptiz{!) espri
sinden hareketle, burjuv?2inin donandı
ğ i somut güç ve unsurları göstermelik bi
çimde üstündetaşıyan bir sembolik "pat
ron" figOrünün soyunması -ya da soyun
durulması- biçiminde. Kof ve boşaitıcı, 
aşağılayıcı bir eğlence türü olarak ege
men sınıfların kendi kullandıkları "sırip
tiz", bu kez tersine burjuvazinin kirli ça-

"Şeyıı Bedrettin De.tona" 

ma.şırlarının işçi ve emekçiler önünde 
açığa dökülmesi adına dolru ve muhte
valı bir eğlence türü olarak kullanılıyor. 
Ideyen'er bir temel karar noktasına geti
riliyor. Bu oyun Ankara Şenliği'nde 
Şeyh Bedrettin Destanı gibi meydanlar
da oynanmak ve izlenmek üzere zaman
!anmış, düzenlenmiş ama Şenliğin kaldı
rılması üzerine Işçi KUltUr'ün kendi salo
nunda sergilenmişti. Oyunu ayrıca Gire
sun şubesi de çalıştı ve oynuyor." öte 
yandan Diyarbakır'da da bu oyun çalı
şıldı ve TIp il kongresi vesilesiyle dUzen
lenen gecede oynandı. Bu da ancak ör
gütlülükle mümkün olabilecek bir sonuç. 

Bilindiği gibi Adana şubesinin üretti
ği "TV'de Bir Yarışma" oyunu da Bursa, 
Kartal ve Giresun şubelerinde oynan
mıştı ve Ankara Şenliği'ne gelecekti. 
Bunlar da örgütlü kitle çalışmasının sağ
!ayabileceği yararlard.-. Özel Tiyatro 
profesyonel kurgusunun, belli sayıda se
yireiye ardı arkasına yeni ürünler üretip 
satma tıkanıklığına karşın, ülke içinde 
y.ıygın, çok sayıda topluluğun örgütlü 
ilişki içinde belli ünlnleri giderek daha 
geniş kitlelere ulaştırması, hem kitlelere 
gerçekten ulaşmanın, hem de o ürünleri 
��rçekten işçilerin ve emekçilerin insi
'ydtifinde oluştumıanın tek çözürn.;dür 
herhalde. "Patron Soyunması" oyunu
nun da salondaki başarısını değişik alan
larda daha da fazla etkinlikle kanıt!aya· 
cağı görülüyor. 

"Işçi Sınıfı Açık Oturumu" oyunu 
ise burjuvazinin, "Sıfırdan Milyara" baş· 
Iığı ile yayınlanan bir ropörtajdaki kendi 
belgelerinden ve çelişkilerinden giderek, 
bunları izJeyicilerin de tartışmasına su
narak, müzikli söyleşili bir yolla işç i sı
nıfı mücadelesinin temel konularını, gün
cel gerçeklerle açık!aştırmak, bu açLkIı
ğa, bir deyişle "birlikte" varmak yönte
mini kullanıyor. Oyun, ıstanbul'da dü
ğün nlonu, Bursa'da spor sak>nu, Hacı
bektaş'ta ve Ankara Balgat işçi blokla
rında açık meydan, Ankara Yıldız'da 
kahve, Amasy.ı'da sinema vb. en değişik 
fiziksel koşullarda ve en bilinçli işçi ke
simlerinden henüz köylülüğe daha yakın 
değişik emekçi kesimlerine kadar olduk
ça geniş ortamlarda oynanmış bulunu
y«. Bu oyunların bundan böyle değişik 
yer ve koşullarda daha sık oynanması is
tek ve düzenlemelerinin bulunduğunu 
da biliyoruz. Ayrıca Işçi Kültür'ün kendi 
salonundaki programlar da izlenirken bu 
perspektif ışığında izlenmesinde yarar 
var sanıyorum. Bütün bu yaygın düzenle
meler, kitleye böyle genişlikte ulaşılabil
mesi -ki elbette gene çok azdır- ancak sı
nıfnı, politik, örgütlü ilişkiler sayesinde 
mümkün olmuşrur. Bu görevlerin üste
sinden gelinebilmesi de Derneğin örgüt
ıül.ik düzeyi ile sağlanabilmiştir. Ve gene 
ancak bu 'Sayede Dernek, bundan çok 
daha geniş ve kendisinden beklenen, önü 
asıl bundan sonra açılan işlevlerin sürek
li taşıyıcısı olacaktır. Olmak durumun· 
dadır. 

DICER ETKINLIKLER 

Şubeler ve Merkezin değişik kolları
nın çok yönlü etkinliklerini bu yazıda sı
ralamak mümkün değil.s Ancak bu ko
n uda bir tek şeyi belirtmek yerebilir sa
nıyorum: Ankara Şenliği hazırlık çalış
malarında ve ilan edilip de sonra Şenli
ğin kaldırılması ile gerçekleşmeyen 
programında açıkça görülüyor ki, Işçi 
KültUr Derneği, rTtIzik, folklor, açık ve 
kapalı sahne gösterileri, resim-fotoğraf
çizgi seflileri vb. her yöndeki yoğun ka
tılımı ile Şenliğin bel kemiği aAırlığınl 
taşımaya adaydı. Mahalle ve açıkhava
meydan gösterilerine tUm bu etkinlikler
le açılma zorlamasını da en açık biçim
de getirebilen gene Işçi KUltür Derneği 

olmuştu. Şenlik yönetimi aksine kUr31 
koymasa, şubeleriy� bu elkinliii bir o 
kadar daha artırrN.YI pro�amlamI1tı. 
Şimdi bütün bunlar, yeni açılımlırf .. da
ha da köklü lük, süreklilik ve genişlik ka· 
zanacaktır, örgütlenmenin gelişimi ile de 
dıha yaygınlık ve etkinlik kazanacaktır. 
Ama bu, rastlantı ya da şans değil. Işçi 
KültUr Derneği'nin, sırf bir sanatçı gru
bunun sanatsal birleşmesi, ya da bir 
kumpanya niteliğinin çok ötesinde, zo
runlu asgari şartları bünyesinde taşıyan 
bir "örgüt" olmasmdandır. Burjuvazi ile 
uzun soluklu mücadelenin kültür ve n
nat alanındaki en az koşulu da bu her
halde. 

(1) Işçi Kültür DerMli'nin yayın ça/rf
masının bu üriinil için Yiiriiyüş tle Yurt 
tle Dünya 'da tanıtmo yazıları yerolmıştı. 
DerMlin ayrıca ,üreli Dergi yayını da 
olmUftur. Yayın alanına daha gen iş bir 
programla geçileceli bildiriliyor. 

(2) Panorama DDR. Dokumentntion 6.  
ı _ :  'Theafer i n  der Deunchen Demokro
li.chen Repu.blik " 

(3) A ltan Erbulak'ın tiyatro.unu kapat
ması üzerine A bd; ıpekçi'nin yaı"ı. 

(4) Gireşun şubeşi, bir başına yayınlon' 
maya deler zengin çalışma raporunda 
kendi çalıştılı "Şanlı Gretl" oyununu 
da belirtiyor. Bulancak, Tirebolu, Per
şembe'deki koro, luılk türkü�r;, folklor, 
şDr tle tiyatro gösterileri ile çolunluğu 
işçi tl.! emekçilerden oluşan izleyici bile
şiml4!rini kaydederek şu ilginç saptama· 
yı bildiriyor: -En çok ilgi toplayan prog· 
ram Patro n Soyunmo.sı adb oyunumuz 
olmuştur. Bundan .orıraki çalışmııları
mızda klasik tiyatro yerine ajitprop ti
yatro u"ubuna ağırlık tlerilmesi, Patron 
Soyunması adb oyunun uerdili pratikle 
karorlaştırılmlfhr. " 

(5) Vrgütlü çalışmanın .omut işletli asıl 
tüm bu raporlar delerlendirilip yayınlo' 
nınca açıkça göriiniir olacaktv. 

DEVRIM TARIHINDE 
YEDI SAYFA 

Güller açılır alrumızda 
Bir Ekim günü. 
Kurşunlu yağmıwda altı güvene .. , 
Hey amrum hey! 
Kocadı dünyayı boynılZloya boğa, 
Denizdeki baW<. 
YiibelirG tRSES'im 
Çorum'lu Salih 'im. 

Güller açılır a"şten .... kIi, 
Kan çanağı göklerde güneş, 
Y�dızlarlo al al u1kunıuz, 
Çeltikçi'de and'nu.: 
EfraimkT ölmez, 
Latifler ölmez, 
ölmez Osman N u

r
i 'lu. 

GüR ... açdır kordan eia sıcak, 
'l'iirl<üler yaluldı üstiinilıe, 
Serdar'ımda yiğitlif<. 
Ve aU. çiçekler açar topnk 
Kuklareli'nde Faruk. 

Güler açılır çarı< Başak'lo beraber, 
Ben tasah Günı:ydoğu'lu, 
Yaylah, Kanıdağlu. 
Dumdumdur doğanın ilk ... Ieri 
kulaklarımda. 
Ayaklıınm iyi bilir çocukJuiumdan 
Engebeli yoldur gittiğimiz yol ...  

Güller açdır giiğsiaııilıde 
Dörı mevsimin her dördünde de ... 
Dökillen kan yfrlbin kere toplanır. 
Kan birikir 
Kan sel olur 
Kan göl olur. 
Devrim tarihine yedi sayfa delenir. 

MAU Kayoelağ 
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Varolan 

k(� ... sel 

sorunlar 

yumagına 
karşı 

olumsuz etkilerini en aza indirecek Ö,.. 
leml.r b'ıtan .lınmııtır. Böylece sağlık· 
lı bir yaşama ve çalışma ortamının oluş· 
ması ve toplum kaynaklarının verimli bi
çimde kullanılması sağlanmıştır. 

TüRKJYE NE iSE 
ANKARA DA ODUR 

YEN i  KENTLER 

Yukarıda ancak bir kısmını saydığ ... 
mız sosyali5t ülkelerdeki " yeni kentler" in 
yapısal özellikleri ve sağladıkları yararla
rın, kapitalistülkelerde de,örneğin Türki
ye'de de, inşa edilseler, geçerli olabilece
ği ileri sürülebilir. Ancak bu, kuru bir id
dia olmaktan öte bir anlam taşımaz. 
Çünkü, fıziksel olarak bir yapıyı (örne
ğin kenti) belli özelliklere sahip olacak 
biçimde kurmak bir iş�r. Bu y.ıptlabilir. 
Belli özelliklere sahip olan bu kenti, 
içinde yer aldığı toplumun genel işleyiş 
kuralları dışında tutabilmek ise başka 
bir iştir. Bu ise olanaksızdır. Toplum ne 
ise kent de odur. Türkiye ne ise Ankara 
da odur. Ankara Türkiye'nin aynasıdır. 
Türkiye genelinde geçerli olan kurallar. 
işleyi� ilkeleri, Ankara için de zorunlu 
olarak geçerli olacaktır. 

"S. KEMAL KARTA�L"""""""""""""""""""""""""III 

Çevrenizi şöyle bir dinleyin. Gazete
lerde, dergilerde yazılanlar.ı-çizilenlere 
şöyle bir göz atın. Bunların büyük bir 
çoğunluğunda şunu bulacaksınız: Ya
kınma. Sürekli yakınma. Yalnızca yakınma . Tümen tümen sorunlar, bozukluk
lar, çirkinlikler. .. üstüne basıla basıla, al· 
u çizile çizile sergilenen, vurgulanan dü
zenin bozuklukları ... Kapitalist ekono. 
mik sistemin işıeyiş mantığından kay
naklanan tüm sorunlar. .. Herşeyi" meta
laştığı, pazarda alınıp satılarak kar aracı 
olarak kullanıldığı bir ortam. Bu ortam
dan kaynaklanan her alanla ilgili olum
suz sonuçlar. sorunlar. Ve bunların defa
larca sayılıp dökülmesi. 

Bun'arın yararı yok değiL. Var. So
runların temel nedenlerinin anlaşılması 
için gerekli bunlar. Doğal kaynakların, 
emeğin, insanın kendisinin, insan wcu
dunun, yürek titreten ezginin, şiirin, 
müziğin ve tüm öteki sanatsal ürünlerin 
ve hatta her yönüyle çocukların bile 
"meta"laştırıldığl, bir fiyat karşılığı sa� 
tılabilir duruma sokulduğu, "kar aracı" 
olarak kullanıldığı kapitalist sistemin 
lüm çirkinliği ve açıklığı ile gözler önü
ne serilmesi gerekli. Ancak sorunları, bo
zuklukları sergileyeceğiz diye kafaları
mııı ve göriillerimizi karartmaya da ge
rek yok_ Karamsar bir tablo içinde bo
ğulup kalmanın hiç bir anlamı yok. Hat
ta zararı var. O halde ne yapmalı? Şunu: 
Bir konuyla ilgili sorunları, bu sorunları 
yaratan temeldeki nedenleri sergilemeli. 
Kapitalist sistem içinde bu sorunların 
ne kadar çözülebHeceğini ya da çözüLe
meyeceğini ortaya koyma". Arm bu
nunla kalınmamaı.. Hemen ardından, 
farklı bir sistemde. sosyalist sistemde. 
bu türden sorunların var olup olmadığı. 
varsa nastl çözümlendikleri ya da çö
zümlenebilecekleri aç ıkça anlatıhnaıı. 

Demem o ki, hep olumsuzlukl"r ser
gileyen, sorunlar sıralayan durumda kal
mamal .. Kafalarda ve gönüllerde umut 
ateşleri yakma". Varolan sorunların, 
sosyalist sistemde nasıl sağlam çözümle
re ulaştırıldığı, ulaştırılabileceği somut 
biçimde sergilenmeli. Günlük yaşamda 
bile, sürekli yakınan, dertlerini sayıp dö' 
ken, kara kara tablolar çizen insanları 
pek sevmeyiz. Toplumsal sorunları ele 
alırken de bu yalın gerçeği gözden uzak 
tutmamalıyız. 

Örnek olarak kentsel sorunlar .. 
i
elJ 

alalım. Son günlerde herkesin ağzında. 
Kentlerdeki hava kirliliği, yakacak. ko
nut, sağlık, eğitim, ulaşım, beslenme ve 
yönetim sorunları. Ve ötekiler. Ne denli 
batak iç inde olduğumuz. çÖtümsüzlük
ler içinde on yıllardır krvrandığımız ve 
daha da kıvralUcağ ımız yazılıp, söyleni
yor. Söylenmesi de gerekli. Ancak eksik 
k.ıJ�n ya da yeterince vurgulanmayan bir 
yönü VM işin. O da şu; Sosyalist sistem-

de bu sorunların olup olmayacağı, ola
caksa nasıl çözümlenebileceği. Sosyalist 
ülkelerin bu konulardaki uygulamaları
nın neler olduğu. işte bunları yeterince 
ortaya koymak gerekiyor. 

Özellikle büyük kentlerimizde yaşa
namaz duruma gelindiği, sorunların bü
yük boyutlar kazandığı şu sıralarda, sos.
yalist ülkelerin sağlıklı kentsel mekanlar 
oluşturma ve özellikle "yeni kentler" 
kurma çabalarına kısaca değinmekte ya
rar var. 

Kentler toplumların aynasıdırlar. Top
lumda geçerli olan üretim biçimi ve iliş· 
kileri olduğu gibi kentsel mekana yansır. 
Toplumlar, her gelişme aşamasında, o 
aşamaya uygun yapıda kentlere sahip ol
muşlardır. Ve kentler uzun zamanda 
oluşan sosyal ve ekonomik varlıklardır. 
Bu nedenle, bir kentte. içinde bulundu
ğu toplumun geçirdiği çeşitli gelişme 
aşamalarının izlerini bulmak olanaklıdır. 
Toplumsal yapıdaki tüm çelişkiler, kent 
mekanına olduğu gibi yansır. 

Kapitalist toplumların kentleri, kapi
talist üretim biçiminin tüm çelişkilerini 
yansıtan bir yapıya sahiptirler. Sosyalist 
ülkelerin geçmişten devraldıkları kentler 
de. fiziksel yapı otarak, geçmiş üretim 
ilişkilerinin özelliklerini taşırlar. Sosya
list aşamaya geçtikten sonra, bu ülkeler, 
geçmişten devraldıkları bu kentlerden 
yararlanmayı yeni bir düzene sokmuşlar
dır. Kapitalist aşamadan miras kalan 
kentler, sosyal grupların ve faaliyet tür
lerinin kente dağılımı ve kennen yarar
lanmaları bakımından büyük değişime 
uğramış, ancak fizik görürümlerini bü
yük oranda korumuşlardır. 

Asıl üzerinde durulması gereken, sos.
yalist sistemin temel ilkelerine uygun 
olarak oluşturulan yeni kentsel mekan
lar ya da "yeni kentler"dir. Sosyalist ül
keleıde kurulan ve sosyalist bir düzer Je 
oluşturulabilecek olan "yeni kentler". 
kapitalist toplum biçiminde "oluşan" 
kentlerin, bozuk düzenli çarpık yapılı 
kentlerin, alternatifi olarak karşımıza ç f
karlar. 

KENDILICINDEN " O LUŞAN" 
KENTLER VE AMAÇLI OLARAK 

"OLUŞTURULAN" KENTLER 

Sosyalist sistemde kentler "oluşturu
lurlar." Kuruluş amaçlarına ve bölgesel 
ve ülkesel düzeyde göreceği işlevlere gö
re, kent önceden planlandığı biçimde 
" oluşturulur. ' , 

Kapitilast ülke kentleri ise, tüm gös
termelik "planlama" çabalarına karşın, 
kendiliklerinden "oluşurlar." Gelişigü
zel büyüyen kanser hücreleri gibi, top
lumdaki türlü menfaat gruplarının, çoğu 
kez birbirleriyle çelişen, istek�rine uy
gun olarak büyürler. Bu neden�, çarpık 
bir yapıya sahiptirler. Bu çarpık yapının 
ortaya cıkardı�ı sorunlar çözümsüzdür. 

Çözüm olarak ileri sürülen önlemler, ger
çekte, toplumdaki belli gruplara kar 
sağlama amacına yöneliktir. Çözümler 
yeni sorunlar yaratır. Yeni sorunlar yeni 
"Ur olanakları"nı ortaya ç ıkarır. Ve bu 
süreç böylece işler gider. 

Kentsel sorunların sürekliliğine tepki 
olarak, bu yüzyılın başlarında Ingiltere' 
de Ebenezer Howard'ın öncülük ettiği 
"yeni kentler" akımı doğmuştur. Ikinci 
Dünya Savaşı'ndan sonra Ingiltere hükü
'metleri yeni kent programları oluştur· 
muşlar ve bunlara göre "yeni kentler" 
kurmuşlardır. Ancak bu girişimler de .so
nunda kapitalist ekonominin işleyiş 
mantığının dışında kalamamışlardır. Bu 
"yeni kentler" de genel olarak yine "kar 
aracı" olarak kullanılmaktan kurtulama
mışlardır. 

ABD 'de ve öteki kapitalist ülkelerde 
kurulan "yeni kentler" de, kar elde et· 
me amacı ile girişilen yapım faaliyetleri 
olmaktan ileri gidememişlerdir. 

Sovyetler Birliği'nde 1 9 1 7  devrimin
den 1 960'ların sonlarına kadar l 000'den 
fazla "yeni kent" kurulmuştur. Roman
ya, Bulgaristan, Polonya, Küba ve öteki 
sosyalist ülkelerden devrimden sonra tür· 
tü amaçlarla çok sayıda "yeni kent" 

Siz Türkiye'nin ta göbeğinde bir "ye
ni kent" kurunuz. Bu kent de, fiziksel 
olarak, yukarıda saydığımız " yeni kent ' 
özelliklerini taşısın. Kısa bir sW"e so ...... 
varolan ekonomik sistemin mantığı gere
ği, bu "yeni kent"in konutları, arsaları, 
yeşil alanları, alty.ıpı tesisleri ve tüm 
öteki öğeleri, "meta"laşurılacaktır. Kar 
aracı olarak kullanılmaya başlana.cakur. 
Aldığımız önlemler. koyduğumuz kural
lar ne kadar sıkı ve yerinde olul'$l olsun, 
bu kaçınılmazdır. Bu "yeni kent", için
de bulunduğu ülkenin ekonomik siste
mine uymak zorundad .... BunlMl böyle 
olacağı, Ingiltere'de. ABD 'de, Fransa'da, 
Almanya 'da ve öteki kapitalist ülkelerde 
özenle yürütülmüş "yeni kent" pf"Ogr.ıım
ları ile defalarca kanıtlanmıştır. 

SACUKLI �EL YAŞAM 
ORTANU, ANCAK SOSYAL� 

DÜZENDE KURULABILIR 

oluşturulmuştur. Yukarıda açıklanan nedenlerle, bu-
Sosyalist ilkelere uygun olarak kuru- gün içinde bulunduğumuz kentsel so-

lan bu kentlerde, bizim kentlerimizde runlar yumağına sahip olmayacak olan 
günlük yaşamımızı çekilmez duruma so- "yeni kentler", ancak sosyalist sistem 
kan kentsel sorunların hemen hemen hiç içinde kurulabilir. Ancak sosyaliM bir 
biri yoktur. Bu kentlerin bazı özellikleri- düzende insanlara her yönüyle gğlıklı 
ni şöylece özetleyebiliriz: bir kentsel yaşam ortamı sunulabilir. 

* Bu yeni kentlerde konutlar, önce. Ancak sosyalist bir düzende kentler ve 
den planlandığı yerlerde belli bir yoğun- kentliler " kar makinesi" olmak�n kur-
luğun (hektar/konut) üstüne çıkmaya- tulabilirler. Ve kentler. ancak sosyalist 
cak biçimde inşa edilmektedirler. Konut sistemde, yaşamak, çalışmak, dinlen-
birimleri arasında yeşil alanlar bırakıl- me k, eğlenmek, eğitim ve öğretim gör-
mıştır. mek, sanat ve kültür değerlerinden ya-

* Ilkokul ve ana okulu, kreş, kütüp- radanmak için gerçek odak noktaları 
hane, sağlık ocağı, günlük alış veriş mer· olabilirler. Işte sosyalist ülkelerde "yeni 
kezi ve öteki benzer hizmet kuruluşları kentler", bu odak olma görevinin dahi 
tüm konutlara yürüme mesafesi içinde iyi biçimde yerine getiri lebilme.si için 
bulunmak tadır. .kurulmak tıdırlar. 

* Ortaokul ve lise düzeyindeki okul- ....
. 

Daha sağlıklı bir kentsel yaşam orta-
lar genellikle mahalle kümeleri arasına mı sağlamak genel amacı dışında, bazı 
kurulmuşlardır. özel amaçlarla da sosyalist "yeni kent-

* Ulaşım sistemi, kentin tUm kesim- ler" kurulmuştur. Bu özel amaçlardan 
lerinin kolayca yararlanabileceAi biçim- bazıları şunlardır: 
de kurulmuştur. Kitle taşımacılığı etkin * Zengin doğal kaynakları işletmek. 
biç imde kullanılmaktadır. (Sovyetler Birliği'nde doğu cumhuriyet-

* Su, elektrik, kanalizasyon ve öteki lerinde kurulan yeni kentler bunların en 
altyapı tesis ve hizmetleri kentin tüm ke- güzel örneklerini oluşturur.) 
simlerine nitel ve nicel olarak dengeli bi- * Sa�lık merkezi, turist merkezi ve 
çimde dağılmıştır. dinlenme merkezleri oluşturmak. (Sov-

• Gerek konut alanlarında ve gerek- yetler Birliği'nin Kırım Yarımadasındaki 
se çalışma yerlerinde merkezi ısıtma sis- . yeni kentleri ile Bulgaristan'ın Karade-
temi kurulmuştur. Buna ek olarak, top- niz kıyısındaki yeni kentleri bu amaçla 
lu taşıma sistemi de olduğu için, hava kurulmuşlardır.) 
kirliliği gibi bir sorun da genellikle yok- • üniversite ve bilimsel araştırma 
tur. merkezleri oluştunnak. (Sovyetler Birli-

.. ''Yeni kentler"in yer seçimi sıra- ği 'nin doğu cumhuriyetlerinde SSCB Bi-
sında ve kentin mahalle ve sokaklarının limler Akademisi'nın şubelerini barınd .. 
oluşturulması aşamasında gUneşln, hava ran yeni kentler bu amaçla kurulmuş lar-
akımlarının ve öteki doğal etmenlerin d ... ) 
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