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YÜRÜYÜŞ' ü engellerneyi 
başararnayacaksımz 

YÜlÜyüŞ'ün yaymmı '" yaygmlaşmaanı engellemek, onun 
önünü kesınek için bugüne kadar saymz çaba harcandı. Bu ça
balar, yakın zaınaniara kadar ağ .. 1ıklı olaıak faşist terör çetele
rind .. , tekelci basının dağıtmı ve propaganda şebekesinden, 
Yürüyüş 'ün yaymından rabatSlZ olan buıjuva partilerinin ynr
dun pekçok yöresindeki öıgüt1erinden ya da yerel yöneticile
rinden getiyordu. Yürüyüş, bütün bu baskı ve engelleme giri. 
şimlerini teııe..ümle karşılayarak bağımsızlık, demokrasi, .os
yalizm doğrultusundaki mücadele yoluna her geçen gün daha 
büyük bir karıuhhkla devam etti. 

Anak son zamanlarda devletin resmi emniyet kuvvederi� 
nin de Yürüyüş'ü engellemek için seferber edilmek istendiği gö
iüımeye başladı. Bir siire önce Giresun'da Yürüyüş'ün hiç bir 
g_kçe gösı.ri1ıneksiziı toplatı1ıııa!UldJı,n sonra, Yürüyüş'ün 
dağıtımında ve yaygoı1aşına!Ulda görev aıim sosyatist militanla
ra karşı da yasa dışı baıia yöntı",ıleri uygulanmaya başladı. 
Geçtiğimiz Pazartesi günü ıstanbul'da Türldye Işçi Partisi Ka
dıköy bçe üyesi Metin Karaçam arkadaşımız, dağıtımmı sağla
mak üzere çok say'" YÜlÜyüŞ taşırken potis tarafmdan gözal
tına ahndı ve uzun süre gözaitrnda tutuldu. Aynı gün Kaıtal'da 
yine Türldyelşçi Partisi üye. Selahattin Bakır, yanında Yürü
yüş ve Cumhuriyet gazetelerini bulunduıduğu için .oksk orta
smda ağ .. biçimde dövüldü ve yediği ağ .. darbelerin etkisiyle 
baygm biçimde yola bnk:ıldı. 

Yliıüyüş'ü hedef alan bu ya .. dışı baıia girişiııı1eri, hükü
metin, "anarşiyi önleme" g_kçesiyle demokratik hak ve öz,. 
gürlüklere yeni kıaıt1amalar getirmeye hazırlaııdıJ!1 bir döneme 
rastlamaktad". Bu, hiç kuşknsuz bir rastlautı değildir. Sözü 
edilen baıia girişimlerini yerine getirenler, bunun için üst ma
kanılarmdıın talimat a1mış olaalar da, ohnasalar da, hükümetin 
yaktığı yeıü ışıktan güvence ahnaktadırlar. Başta Başbakan ve 
Içişleri Bakımı olmak üz_ hükümet, işçi sınıfmm p06tik hare
ketini ve tüm demokratik güçleri "anarşinin kaynağı"(!) gibi 
göstererek, demokrasiye pusu ku .. n karanhk güçlere kapılan 
araIamıştır. Bu iş.eti alan sivil faşist odaklarm kanh terörii 
yoğunlaştınnasmdan sonra i mamn remü emniyet kuvvetleri 
eiyle yüNtülen antidemokratik baıia uygulama1arma gebnesi 
hiç de Şaşırtıcı değildir. 

Yürüyüş, işçi sınıfmın, emekçi halkımızm ve tüm demok
ratik güçlerin emperyalizme ve faşitme karşı mücade1esi doğ
rultusundaki yayınmı, hiç bir baskı girişimine boyun eğmek.
zin sür�cektir. Bunu, vazgeçilmez bir demokratik ve yurt .. -
vedik görevi bilmektedir. Bu görevi yerine getirmek için de hiç 
kiroaeden ya da hiç bir merciden olur ahnaya ihtiyacı yoktur. 

YÜlÜYÜŞ, yayın yoluyla sürdürdüğü ıriicadeleyi, bu tür 
olurlara ya da güvencelere değil, işçi sınıfmın ve emekçi hıılkı
nuzm öıgUtlü gUdlne güvenerek başlatnuştır ve aürdürecektir. 
Şimdi rOlni mak.'Tı1ardan da kaynaklanmaya başlayan baıia 
ve engelleme giriş..,deri, sadece, Yürüyüş'ün antiempeıya1ist ve 
antifaşİlt yayın po6tikaanın bedefini bulduğunun bir kemb
d.-. Bu yüzden de Yürüyüş 'ün kararhbğm azaltmak şöyle dur-
• un , tam tersine daha da bileyecektir. Bundan hiç kim .. nin 
kuşkwu olmaan. 

YÜRÜYUS 
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Sayıştay denetçileri 

YENi TASARıLARA 

KARSI CII<MAK 
• • 

DEMOKRASi GÖREViDiR 
Sayıştay Denetçileri Derneği 

9. Genel Kurulu geçtiğirnir haf
ta sonuçlandı ve Yönetim Kwu
lu'na Musa Özdemir, A. Kadir 
Sev, Kenan Tepe, Hali Erdem, 
Sacit Yöriiker, Fikret Gülen, 
Neptün Kolat, Gönül D.loğlu, 
Mehmet Kuşçu, Salih Altay ve 
Ahmet ÖZgUrd seçildi. Yöne· 
tim Kurulu yaptığı ilk toplan
tıda Musa Özdemir'i tekrar baş
kanlığa seçti. 

Musa özdemir YORtlYOŞ' 
ün sorularmı şöyle yamdadı: 

Demokratik kide örıütü' aııIaya· 
,UU%L özetler miıiniz? DerneğintEin 
ıyrı ölJÜdenmainin gerekçderi ne
tercir? 

Demokralik k1Ue örııütleri· 
nin temel işlevi üyelerinin eko
nomik-demokratik haklaruıı ko
rwnak ve geliştirmektir, Bu ama· 
ca ulaşmak ve sorunların üstesin
den gelmek için günü birlik çare
Jer yerine uzun erimU düzenle
meler yapmak ve bilimsel yön
temlere başvurmak gerekir. Eko
nomik ve demokratik hakları ko· 
ruyup gellıjllrmek böyle bır çer
çeve içinde som ut sorunlardan 
hareket etmeyi gerektirir. Somut 
sorunları mücadele gü ndemine 
getirmeyen, bu sorunları tabanda 
tarbşmayan ve yeni çöziinleme
ler getirmeyen ve de bunları ba
R:ımSlZbk, demokrasi mücadelesi 
bütünlüA'ü içinde görmeyen örgüt 
demokratik kitle örgütü olma ni· 
teliA"ini kazanamız. 

DemeRimiıı eylem ve çalış
malarını tru çizgi üzerinde yürüt
mek için yoA;un çaba harcadı. 
Bu özen ve çaba olumlu sonuçla
rmı da beraberinde getirdi. Dli!er 
bazı demokratik kiUe örgütlerin· 
de görülen siyasi çlzgilerini öne 
çıkartma ve bu yüzden kısır dön
gü içine girme zaafına düşmedik. 
Hoşgörüye, iyiniyete, güvene ve 
saygıya dayanan bir platform 
içinde sorunlara ortaklaşa sahip 
Çıkıldı, zorluklara Cl'taklaşa gö· 
eüs gerUdi. 

Geçen dönemde Ulke düzeyln· 
de farbşma konusu olan; demok
ratik kltie örgüUerinin Işyeri, iş· 
kolu ya da merkezi örgüUenmesi 
sorunu bize de yansıdı. ÇeşiUi 
kereler SaYlljtay Denetçllerinin, 
Sayııtay DenetçUeri DemeRinde, 
meslek mensubu olmayan dlRer 
memurların TUM·DER 'de öreUt· 
lenmesi t&rbşma konusu haline 
getirilmek ı.tendi. Hatta tartış· 
ma konusu olmaktan Çıkıp "Sa· 
yışlay Çalışanları DemeRI" adı 
albnda örgü�enUmesl önerisi bır
kaçkez 'gGnileme getirildi. tlyele. 
rimlZ aralIDda ılgi bulmayan bu 
öneri, örgütlenme bUlnel henUz 
gelişmeyen baZJ memurlar ara
sında yankı buldu. Ancak eerek 
TUM·DER çabıı altında öreUUe· 
nen arkadaşların, gerekse Uyelerı· 
mlzln kararlı lutıunlan bu kODU' 

yu sorun olmaktan kolayca Çı' 
kardı. 

Bizim denetim elemanları oıa
rak ayrı bir örgütlenmeye gitme· 
mizin i Işyeri yada işkolu örgüt
lenmesini sawnmamızdan kay
naklanmadıeım, Denetçilerin 
ekonomik demokratik sorunları
nın genel memur sorunlanndan 
(arklı oldueunu, bunun da öte· 
sinde mesleki sorunlarımızm aRl! 
bastıeını ve bu aeııiıklı sorunun 
dieer memur sorunlarıyla ilgisi 
bulunmadıR:ulI, demokratik kit
le örgüUerinin denetim ve yöne· 
tim elemanlarını grevli toplu söz
leşmell sendika hakkının dışında 
tuttuklanm ve merkezi örgütlen
menin Türkiye'nin neSllel koljul
larındın kaynaklandıemı, aksi· 
nin güçsüz, cıaıınlk örgütlenme
ler yaratacaAml defalarca anlat
tık. Kaldı ki bu görüşlerin ,.de· 
ce bize illıjkln olmadıRını TöB· 
DER, TOTED, TUM·DER, TUS
DER gibi demokratik yaşamda 
tarbşılmaz yerleri bulunan örgüt
lerin bu konudaki tavrının da ay
DI yönde olduğunu belirttik. 

Denetimin dcmokrdklc-pnai 'o
DUlunU ıomudar DUSUUZ? 

Dünyaya bakış açımız ve kit1e 
örgütü anlayış ma yaklaşımımız 
ekonomik, demokratik ve mesle
kisarunlarımlZl somuUaşbnp, 
bunların yaşama geçirilmesi mü· 
cadelesini getirdi. Ama bunun da 
öteslnde denetim elemanı olma
mızdan kaynaklanan sorwnlu
lukla bl.zatihi denetimin demok
ratikleşme sWeelnde az yada çok 
yararlı bir işlevi olması için araş· 
tırma yapıp bir sonuca varcbk. 
VardıRımız sonuç kısaca şu idi: 
Dünyada ve ülkemizdeki tekel· 
leşme süreci yasalan, yargı ka· 
rarlanna uymamayı ve denetim· 
den kaçış olgusunu getiriyordu. 
O halde yapılması gereken; yasa
lara, yargı kararlarına uymayı 
&allamıktı. Denetimsiz bırakma
maktı. Sayıştay'm denetim fonk· 
siyonunu yargısal erkle yerine 
getirmesI bu konudaki en bü
yük kolaylıkb. çÜnkü yaptırunı 
olmayan bir denetim, sonuç ver
meyen bir denetım i denetim sa
yılamazdı. öte yandan Sayıştay' 
ın denetim alanı çok etmişti. Ve 
KİT'lerin denetim kapsamına gir
mesiyle daha da genişlemeliydi. 
Böylelikle büyük bır veri bankası 
olabılecek Sayıştay'm BUgI 
1,lom Merkezrnl de kullanarak 
konuLAra genelinde bakmıw ola
naklı ldı. Bunun ıçın Sayıştay 
denetimini yaSlI·demokratik· 
etken denetim şeklinde biçim
lendirmek gerekirdi. 

Vasal denetim
'
; yasalardan ve 

yarrp kararlarından kaçışı enKt'l
lememel!, ... demokratik denet!ıP. i 
ekonoıiıiıc deeerlenclliii1.lelı 
kapsamab, ekonomi bütün olarak 
Incelenmeiı, makro konularda 
halk bllgllendlriimeıı ve .orunla· 
rına sahıp Çıkması "elanmalı, 
etken denetimle de gerektiilinde 

sadece urak memurlar olan say
man ve tahakkuk memurlannın 
deeil, karar alma ve karar verme 
durumunda olanların idari, mali 
ve ceıai sorumlulueuna gidilebiI
melI ve böylece çaRdaş ve adil 
bir sorumluluk anlayışına ulaşıl
ma1ıydı. 

Bu anlayışla yola çıktık. Ça· 
lışmalarımlZ, tüm eylemlerimiz 
ve de eksi1tlikle/imiz bu anlayış 
ışıeında deRedendirilmelidir. 

Genel Kurulunuzda dile Ftirilen 
"ğtt JOrUnIan ve bu konulareWd 
yupnıızı açıklayabiiii' milinit? 

Bunları izninizle başhk1ar ha
linde sıralayayım: 

• Olkemizin içinde bulun-
'dulu çok aeır ekonomik ve po

litik bunaJımdan çıkabilmesi için 
dışa baeımlılık zinciri kır�nıalı, 
tekeııerin gücü smırlandırılmab
dır. 

* Ekonomimiz IMF ve AET' 
nin baskısından kurtanImalı, öz 
kaynaklarımız d ... ı.ı.aımlı .. r· 
mayenin sömürüsünden arındı
rılmalıdır. 

* Kalkınma planlarının ,'e 
bütçelerin hazırlanmasında, uy
gulanmasında ve denetiminde 
kitleler söz ve karar sahibi oLma
lıdır. Toplumun kendi yazıısını 
kendl.inin çlzme.1 en dotal hak· 
kıdır. Sendikalar ve dlAer 
demokratik örııütler bu hakkın 
elde edilmesi Için yotun çaba 
harcamalıdır. 

• Ekonomık haRımSlZlıRın 
sallanınuı ve korunmasında el
kin ve demokratik denetimin 
önemli işlevi vardır. Bunun için 
ekonominin bir bütün olarak de
neUenmesi gerekir. Kamunun ge
lir, gider ve malJazmm toplum
sal çıkarlar dotrultusunda de
netimi saRlanmalıdır. Etkin ve 
demokratik denetimin gerçek
leşmesinde Sayıştay'a, besına, 
üniversitelere ve sendikalara 
önemlı görevler düşmektedir. 

* YargıS8ı deneUm sosyal 
hukuk devletinin ve demokra
sinin doAal sonucu, vazgeçilmez 
ilkesidır. Vargısal denetimden 
kaçış önlenmelidir. KITlerin de· 
netimi Sayıştay'a verilmelidir . 
Ekonomik denetim ve yargı Sa· 
yıştay'da toplanmalıdır. 

• Anarşi gerekçe gösterile
rek getirilmek istenen yasa taJa
nları özgiirlUkleri klSıUayıel, an
ti-demokratik ve Anayasaya ay
ktrıdır. iunların yasa1aşmaJU11 
önleme uAraŞI demokrasi müca
delesinin bir parçasıdır. 

• Vergı yasalan licreUller ya
rarına d'II,IlrUmel� çalışanlar 
devleün vergı kaynaeı olmaktan 
l<urtaninıalıdır . 

• Yargı 0fJln1ar1 meslek 
mensuplarının, yarıı ve savcılarm 
uzun sUredlr komisyonlarda beko 
leyen Ek Göstergeleri ve öde· 

nekleri Artırma Tasansı biran 
önce y ... Ia,malıdır. Yarıııç IIÜ. 
veneesi ekonomik güvence Ile do
nablmehdı!. 
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YILGINLIGA GECiT 
• 

VERiLMEYECEK 
ZEKi KILIÇ 

10 A"dık 1978 Pazar gUnIl fqistlerce katledilen sosyalist biRm adomı 
Necdet Btlut için gOçlll bir kitle .. ı gösteri dUzenlendi. Gösteri, örııüdUlllğiI ile, 
kitleselliği ile ve katılonların kararlılığı ile antifqist mUcadele açlSlndon an· 
lımı ve önemli bir adım oldu. 

Faşist Öl'JÜtler, her geçen gOn artın bir şekilde ilericileri, demokratlan 
ve sosyalistleri katlediyor1ar; böylece kitlelerin, demokrat ve ilerici- �çlerin 
_",do yılgınlık yaratmaya çalışıyorlar. Sosyal demokrat CHP'nin, faşist 
tehlike iw1ıslndoki tarih .. ı yanılgılorı ülkemizde tekrarlayan tutumu ve kU· 
çUk burjuva maceracı eğilimlerin neden olduğu olumsuzluklara rağmen, TUr
kiye Işçi Partisi, lasutanan ve yer yer uygulanmıasma geçilen hesapları bozma
ya dev.ırn ediyor. 

OrgiJdü mücadelenin önemi ve gerekliliği, gün gün daha açıkça kAvramh· 
yor. Burjuvazinin çok çeşitfi yöntemleri kullanarık oluşturmaya çalıştığı kar
pşa ve ideolojik bulanıkjık koşulları içinde zaman zaman lörUlen yanılgıların, 
tereddütlerin, geride kalmalorın hiç de yılgınlık demek olmadığı ortaya çıkı· 
yor. 

Işçi ve emekçi sınrflarm, Ilerici kitle örgütlerinin, diğer demokratik kitle 
örıUtJerinin ve ilerici, demokrat, yurtsever ve sosyalist öğretim üyelerinin, ya
urların, gazetecilerin, aydınlarl1 örgtitlUlüie ve örgütlü mUcadeleye susamış· 
lıklMlj bu doirultudaki kanrlıltkları dost dUşman heı1<.ese kendisini kabul et
tiriyor. Ilerici öğretim Uyesi Prof. Dr. Tosun Terzioğlu'nun fqist tehlikeye 
"çanlar hepimiz için çalıyor" diyerek karŞı çıkan ÖZLU deyişi, yılgmlığa geçit 
verilmeyecetinin en iyi cevabı oluyor. 

Tek tek kişilerin, kitle örgütlerinin faşist tehlike ka .. ısındo �österdikleri 
direnç ve kar.u1lllk çok önemlidir. Ama tek başına bununla yednilemez. An

ak işçi sınıfı bilimsel sosyalist partisinin iskeled ve
,
�arcı old

,
uğu ar:sUtJUIü� 

dllıeyi ve ÖııUtIiI mUcadelesi ile faşizme karŞı çıkılabılır ve faŞıst tehlıke etkı· 
sizleştirileblllr. \ek ve temel güvence budur. 0rııüdUliğe ve örgijtlU mUcadel� 
ye duyulan gerduinim arttıkça ve y.ıygaıla.ştıkça, kararlılık ve direnç buna 
bağlı olank doha do etkinleşecektir. 

1970 öncesi, özellikle 1968 öncesi TUndye'de, fqist ve gerici gOçler 
cepheden "Idırıyo.rdu. Daha sonra, faşist güçlerin .. ld .. ıla" niterık değiştirdi. 
Kitlesel ve örgütlü eylem ve gösterilerin kar'lısına doirudan çıkılarak bunun 
engellenemeyeceli, hızının auJtılamayacail sörtlldü, Fa.şist güçler, ilerici, de
mokrat gUçlerden bir böUlmUnU arzulodığı alanda ve arzuladığı yöntemıerıe 
rri.lcadele etmeye zorladı. Burjuvazinin arzuladliı alanda mücadele etmeye ra
Zi olan bir kısım küçUk burjuva maceracı elllimler, sadece kendı taraftarlarma 
urill" vermekle kalrradı; aynı zamanda, diler Ilerici ve demokrat çevrelerin ve 
kuruluşların önemlice yaralar almasma yol açtı. Bl91n, bu tür elHimlerin ne
den olduğu tahribatlar giderek azalmakla birlikte, yine de birçok olumsuzlu· 
ğun meydana gelmesine neden olmakta ve örgUdU birleşik gOç olma doğrultu· 
sundaki gell�menin önUne enll'l olank dikilmektedir. 

Tandopn Alanında toplanan binlerce ilericiye, demoknta ve sosyaliste 
hltabeden TUı1<lye Işçi Partisi Genel Bqkanı Behlce Boran'ın konuşması, or· 
taya çıka ... lon anigolarmın çabalarıyla kesilmeye çalışıldı. Alando bulundur· 
dukları tanftarlarının bile timünOn kltllmiildılı, cılız ve etkisiz slopnar, gös
terinin niteliiini gölgelemeye eft>ette yetmedI. Boran'ın yaptılı konuşmayı 
aksatmak amacıylo 'ÖYletmeye çabaladıkla ... slogan i .. , "Devrim Için savq' 

mayanıara sosyalist denmez" idi. Belirli düşmanlıklar ve bu düşmanlıkları sü
reldi olar.ık körükleyen bir anlayış etrafında toplanabilen, Jim Jones tarikatmı 
andıran bu Idlmekmmeler, gelişen işçi sınlfımlZın·bilimsel sosyalist hareketi 
karşısında, ÔrıüdU micadele gereldiliğine inanan ilerici. demokrat kişi ve ku
ruluşlarm elbirliği ile olumsuzlukları giderme yolundaki karartllı.kLm karşısın
da aşılacak ve önemsizleşeceklerdir. Bu alanda, büyük mesafeler katedildi, 
katedilecektir. Ancak, yine de bütün çocuksu davranışıMm olıbilecek en kISa 
sürede aşılması için iki noktanın altını çizmekte yarar vardı". 

Burjuvazi, kapitalist dUnyanın büt1Jn Ulkelerinde olduğu gibi, ülkemizde 
de üniversite gençliğini işçi sınıfı bilimsel sosyalist partilerine karşı kör bir 
düşmanlıkla şartlamaktadı". Bu kör düşmanlık, onların tıpkı henüz dÜ1Ürme
ye ve dUnyayl kavramaya başlayan çocukiMın, çoğu uman kendilerinden da
ha gOçIll olonları hedef .. çerek kaldnmayacakla" büyüklUkte taşları f�lotma· 
ya çalışması gibi bir tutum içerisine girmelerine neden olmaktadı". Bu tilr eği
limlerin tar.ıftarlarına, işçi sınıfı hareketinin hoşgörü ile ve iyi niyetle yaldaş
ması, doğrudan burjuvazinin bağlantıları içinde olmayanların giderek iyileşe
teAine ve olgunlaşacalına olan inançta yatmaktadı". Ama bu, burjuvazinin 
dayattığı ideolojiye hoşgölÜ ile yaklaşmak anlamında değildir ve böyle de ya. 
pılmamaktadır, 

"Devrim için savaşmayana sosyalist denmez" diyerek işi boğuntuya 
vunnaya gayret edenler bilmeyebilirler. Ancak, işçi sınrfı mi.lcadele tarihi, bur· 
juvaziye karşı verilen savaşın evrensel yasalarını kalktda bulunan sayısız savaş 
örnekleriyle doludur, 

Fakat işçi sınıfı bilimsel sosyalist hareketi, hiç bir durumda ve koşulda, 
savaşmayı kumar oynamalda karıştırmamıştır. Savaş, savaşı yüriltenlerin ör
gUdU!UiU .i1e zaman ve biçimiyle, kendisil1i gerekli kılan koşullarıyla ilkeleri ve 
evrensel Iyasalarıyla varolan bir mücadele biçimidir. 

örgütlü olma gerekliliğine inancı uyrflatan, rrilcadele biçimlerinden 
yalnızca birini tek biçim sayıp, her koşulda bunu v«i alanların oynadıkları 
kumarı" sonuçları, 12 Mart'ta görüldü. bugün de görülüyor. Kontrol edilip et· 
kisizleşdrilmediği takdirde, ideolojik açmaıtarı yüzlerine çarptırılmadığr süre
ce, bu tUr örnekler daha çok görillecektir. 

Diğer bir nokta tse, iş ve gUçbirliii yapabilmenin �minini ve koşullarını 
oluşturabilmek için bir anya gelen örgüt temsilcilerinin tartıştr�ları, 5aVUIl
dukları ve onayladıkları kar.ırları gerçekten yUrütebilecek, taraftarlarına bunu , 
kabul ettirebilecek etkinlikte olmaları gerekir. Ortak toplantılarda bulunup, 
alınmış olan karadar.ı evet dedikten sonra, eo hafrf deyimle bu doğrultuda bir 
çalışmaya girmeyenlerden, hep birlikte hesap sorulmılıdı". Kim temsil edebi· 
liyorsa,alınan kararlarm oluşumuna onun katılması zorunludur. 

Belirtilen bu iki noktaya dikkat edildiğinde ve bu doğrultuda kınrlı ve 
"",nı bır çaba gösterildiğinde bellrleylc\ olmamakla, giderek etkinliğini yi· 
tirmekJe beraber, görillebilen olumsuzluklar aşılabilir, faşizme kilrşı ortak iş 
ve gUçblrliğl yapabilmenin ko�ulla" daha kısa sUrede ve daha kolayca elde edi· 
lebilir. 

Faşizme karŞı verilecek ortak rrilcadeley; kolaylaştıran adımları perçin
leyerek mevzi hal1ne getirmek, bunları gözbebeiimiz gibi koruOlOlk kadar, 
olumsuzlukları törpülemek, giderek ortadan kaldl"mak da hem çok ivedi, hem 
de çok zorunludur. 



AP dar1Je 
çağrılarında da 

MHP' ye 
omuz veriyor 
AP'ni" son genel kurulu, 

bu parti yönetiminin MHP He 
işbirliğinin daha da sıkıaşma
si yönünde bir gelişme olır.ık 
değerlendirilmişti. AP kong
resinde parti pro� ,"da ya
pilan dejişiklikler bu gelişme
nin beli"iierinden biriydi. AP' 
nin seçim sisteminde yapılım
sını önerdiAi değişiklikJer de, 
hem MHP'yi kendi içiıde bU
tünleştirrnek, hem de fojist 
partiyle seçim işbirliği olı· 
"akıMını genişletmek a�c,"ı 
taşıyordu. 

Bo" çev",ıer, AP ile MHP 
ar.ıSlndaki işbirliğinin, ne ka
dar gelişse de, örneğin bir 
darbe hazırlığında birleı� 
noktasına kidar ilerleyemeye
ceği bnısındadırlar. MHP'ni" 
ordu müdahaai için açıktın 
-çoğ- çılc.ırdoğı da.eliyele'" 
AP'ni" doğrudan destek gö� 
tennemesi de, bu türlü yo
rumIM iç ... bir gerekçe yapılı
yordu. 

Anak ,eçtiğimiz hofa ya
pılın AP Millet Mecli.i lP"ubu, 
bu tür değerlendirmelerin 
y_nlııhğmı ortaya koydu. AP 
grup toplantısı basma açık 
olırok yapıldı. Bu, AP yöneli· 
mini" ya da Demirel'i" doğ
rudan doğruya kamuoyu 
önünde _çıkı_y .... d!ğı göriiş· 
lerini, bir ıp"up toplınmında 
birkaç milletvekilinin ağzın
dan sergileme amacını �U
yordu. Bir önceki grup to� 
Iınnsında Oğuz Ayglin AP 
yönetiminden, "hükümet dij... 
şUriilemiyor.. d .... klenmeli· 
d.... gibi bir talepte bulun
mUJtu. Bu istemin yarattığı 
imajın silinmesi için de AP 
grubundaki güdürnlü görüşme
lerin binlna açık olarak yap ii
milSl yolu seçildi. 

AP grubunda Demirel'in 
sözcUlüAürti, değişmez mu te
metlerinden lhan At1öv ya� 
b. Auöv'Üo sözlerinin, Boş
buğ'un d..-be çag<ll"-lndan 
farkı hemen hemen yoktu. 

• Auöv şöyle diyordu "Demi· 
rel hükümetine muhtıl'ii veren
ler şimdi ne yapıyorlar?" Ata
ÖV $Öyle devam ediyordu: "Bir 
doçent öldü diye hUkIlrne .. 
muhtın veren bir Cumhur
blŞkanl şimdi oluk oluk kJn· 
lar karşısında ne yapıyor, ne
den sesini çıkarmıyar?" 

AP'nin, MHP'ni" darbe 
çağrıları"a da açıktan açığa 
omuz vermesi, AP'nin de ikti
dar stratejisini faşist terörün 
tırmandırllmaSlna bağladığını, 
faşist terör ocbklarına kanat 
gerdiğini göst.emıektedir. Bu
na rağmen Türkiye'de faşiz
me kapıların "kilitli" olduğu· 
nu öne sürerek emekçi halk 
kitlelerini oyalamaya çalışan, 
böylece (a,ıst darbe heveslile· 
dne de kapıları ardına kadar 
açmış olmak tadı(. 
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TflRKiYE'OE YORDYDS 

Büyük burjuvazinin 
hizmetinde BASKı REJiMi 

Başbakan Ecevit'in geçtiği
n1iz hafta yine en başta ekono
rrik destek sağlamak anacıyla 
Islwıdina. iil<deıine başlattığı 
gezisi, lUkede potitik glindemin 
başuulaki maddderl değişümıe
di. Hiikiimedn anlidemoknıtik 
yasa girişimlerini plllıunentoya 
ve kamuoyuna empoıe etme ça
baları süıdilriildii. Dördündl Plan' 
m kesinleşeıd< yiiıiiıliiğe girmesi, 
lıiikiimedn ek"ııorrik polidkaay· 
la ilgili �konuJan yine gün. 
deıme tuttu. Faşist terör odak· 
Jamıa kaqı jıJaıen uzlaşmacı tu· 
tum meyvdeıini vemıeye devam 
etti. 

Türkiye İşçi Partiai Genel 
Bqka.w Behice Bonn, 2 Aralık 
günü yapılan TİP İltanbul n 
Konarelinde, bükümetin yua ta
&ar1.ll hazırhklarma deRinirken, 
bunların "iyice baalucJ bir rejim 
gerçekleştirme niyet ve eiri,imle· 
rini su yüzüne çıkard.Jlınl" belir· 
tiyordu. Boran, Ecevit'in hazırla
nan ya� tuar�ına kar,ı ÇlIal
maaru t;erOi1ımm sonunlusu ol· 
mak ya da onu desteklemekle" 
özde,le,tirmeainin de, "tasanyı 
olduAlı &ibi kabul etmekten ba,
ka .çenek bırakmamayı" amaç
ladJIın.ı vurıuIuyordu. Boran 
şöyle diyordu: 

"�uarıya Türkiye İfçi Parti· 
si keainlikle kar,ı çıkmlftU'. Ba· 
rola.r Bir�i de kar,ı çı.k.a.nlar 
ara.andadır. Ba,bakan, Partimi
zin ve Barodr Birlili 'nin 'terö
rizmin ,sorumlusu ve deatekçUıi' 
olduklarmı söyleyebilir mi? Te· 
rörizme kar,ı olmak ayrı ,eydir, 
terörizmi bahane edip zaten kı
"tU olan demokratik hak ve öz
gürlükleri cdadan kaldıracasma 
daha da kıııtlamaya kalkrna.k 
apayrı şeydir." 

YASALAR YETERLI Mi? 

Hükümet, yasa tasarılarma 
kar,ı çıkılmalUll mahkum etmek 
için ba,ıattatı kampanya sıraan· 

da, yasal demokratik kurulu,ları 
da dolrudan hedef alan bir tu
tum içine girmişti. Bu tutum, 
özellikle DısK']e birlikte tasarı· 
ya kar,ı ortak tavır alan kurulu,· 
lar karşıanda kendbini göıter
mişti. Başbakan bu kuruluşları 
"şiddet eylemlerine, hem de bü' 
yük ölçüde kan,makla" suçla
mı" ancak hiçbir somut karut 
ya da belirti gö.termemişti. De· 
mokratik kuruıu,lara kar,ı böy· 
leıine sorumıuz bir tutum talu
nan Ba,bakan, aynı zamanda, ar
tık yasaların Türkiye'de (Üveniili 
ı&llamaya yetmedilini öne ıiire
cek kadar MC partilerinin çtz&i· 
.inde yerini almLtb. TİP Genel 
Ba,karu Boran, partisinin "tan
bul b Kongreıindeki konu,ms.
sında bu konuya da şöyle deRi· 
niyordu: 

"Ba,bakan'ın, Türkiye'nin 
bugünkü noktaya gelmesini önle. 
meye yeterli bulduAu yaıa1arın 
bUlÜn olup bitenleri önlemeye 
yetmediRini söyleme.i de bir tu· 
tarSlzhktır. Ayrıca, önerilen yasa 
deRi,iklikleriyle, önlenmek i.te
nen eylemler arasında bır baQ'lan
tın ın naııl görülebiıdıRini anla. 
mak da güç, hatta olanakıızdlr. 
Ba,bakan'ın örnek olarak verdiRI 
'ortaokul çocuklarının birbirleri. 
ni vurmaları, vapur kaçlrmaJarl' 

olaylarının dernekler yuaandı 
önıörülen detişikliklerle ne Uıiai 
var? Bu eylemi .. dernekler ya. 
IIUII miju,j,t oldul'u veya bir bo,
lulu içerdili için yapılmıyor ki, 
ya ... deRi,tirilerek önlen&in." 

TIP Genel Ba,kanı, yasa ta
sarılarmda bazı durumlarda yük' 
sek yarıı OI'pruna ba,vurma 
hakkının ÖDıörü1meıi &ibi hü· 
küınlerin de "atıı alan Oıküdar'ı 
geçtikten sonra öı.JÜrlükçü de
mokruiye özen gÖlterme aÇları
dan bir aRırlık tatmıadllııu" be· 
lirtiyordu. 

Hükümetin "anarşiye kar,ı" 
diye nitelenen ya ... t:.u&rLa hazır
lıklannın yanında, anti·demokra· 
tik, bukıcı elilimlerini yine açı
Ra vuran üniveraiteler yasa. ta.u.rı· 
il üzerindeki tartışmalar da gün
celliAini koruyor. Yüksek okul· 
1ann öA'retim üyesi, ui.tan ... 
ölrenci düzeyinden temailcileri 
çe,itli açıklamalarıyla bu yasa 
tu&rumın anti-demokratik niıe
Iilini dile fetiriyorlar. 

sIvIL SıKıYÖNETIM 
HAZIRLlÖI 

Ecevit hükümetinin toplum
sal ya .. mm bütün a1a.n1arında 
demokratik hak ve özgürlükle 
üzerindeki mevcut kUltJamaiara 
yenilerini eklemeye yönelik bu 
ııirişimleri, ıerçekle ekonomik 
alanda izlediRi politikayla akı 
bir uyum içindeydi. TİP Genel 
Ba,kanı bu ilişkiyi 'u mlerle 
i.fade ediyordu: "Hükümetin 
anti-demokratik. elilim ve tutu
mu büyük sermaye ve onun ar
dındaki emperyalilt odak1ar kar· 
şıamda gerileme ve ödün1er poli' 
tikaamın yasal demokratik hak
ve özgürlükler alanındaki acı 
meyvelerinden başka birşey de
Rildir." Boran, hükümetin bir yı
la yakla..,n icraatmdan ıonn. ge
linen noktayı şöyle belirUyordu: 

"Her mman uurguladılımı% 
gibi, gittikçe daha büyük boyut· 
larda lekelleşe1\ büyük burjuvazi 
ekonomik ue politik egemenliAi
ni .ürdürebilmek, ele geçirmli 
arhk deleri büyiitebilmek, bu 
amaçlarla deulet aygıhm Lle gü
cünü doha Ilkı kontrolüne alabil
mek için, zaten göreli olan de· 
mÖkratik hak ve özgürlükleri da
ha da k18lt1amak, elinden gelil'se 
yoketmek peşindedir. Politik bi-. 
linci, direnci, döuÜfkenlili yük· 
telen kitleleri; demokratik, ileri
ci, .01 güçleri ue özellikle, bun· 
Iorın b01,m çeken işçi .. nı(ını 
baıkı altına almadan kitleleri 
yok.ullO,lıron bu .ömüriicli, ada· 
let.iz düzeni .ürdlinneye olllnak 
bulamamak tadır. 

"Içinde bulunulan alır ve 
gittikçe alırlaşan koşullarda da· 
ha da güçknme.i olim kitletel 
tepkileri önleyebilmek için baı
kı ue .indirme yöntemleri geliş· 
tirmek i.tenmektedir. A.keri bil' 
cuntaya, tam boy açık fa,izme 
gidilemeyecek.e, en azından, ilan 
edilmemi, bir .WLL "kıyörurtim 
koşullarını oluşturmak! Amaç, 
bu. Böylece, başta i,çi ıınıfı ol' 
mak üzere emekçi kitleler, de· 
mokratik, ilerici, .01 giiçler bir 
yandan yaaa dlfl kanlı terörle, 
öte yandan da yaMlI terörle bat
hrılacoklar, .indirilecekler, hare· 
het.iz kıhnacoklar. Ve büylik "r
maye, i,ortalı empnyalizmle 
birlikte, .atlanahnı ıiirdürecek! 
Ama evdeki heıabm çarşıya uy· 

YOLUNDA 
modılun görecekler. Bunu /lÖ'- Bu Ira cü plGnll bir .konominin 
term.k, işçi "nı(ının politilc tıe düz.nUlilini delfl, balımlı pr 
.konomUc hG,..ketinilı, tüm CU· geri Türkiye Mpitııluminin dü
makrotik, ilerk� eol güçlcrill gö- ıeMizlilin� gitt1l1çe d!rinlefen 
,..utdir. Biz bu gö,.,vin belincin·. bunalımını yaf4yacoAlz. 
ckyiz. 

BACIMLlLlÖI öNGöREN 
BıR PLAN 

Hükümetin büyük burjuvaziye 
ödiin ... me politik .. , geçtili' 
miz balta te&i.nleşen DördUncü 
Plan'la bir kere daha simgelendi. 
Plan metni üzerinde mecl.ialerde 
yapılaD deli,ikllkler, launnm 
büyük sermayenin çıkarlarına da
ha da yumla,bl'ılma.cyla lIOnuç· 
lan.mLfb. Plan'da önaörüleD yijz. 
de S'Iik. büyüme hızmuı ııerçek
le,tirilmeai de, hükümetin "Bab' 
dan kopmamak" diye nite1�i 
"emperyalizme baAımWı.k:ta di
renme" politik .. dikkate a1mdt· 
Rmda, hemen bütünüyle ol.ana.k.
ıızda. TIP Genel Batkam Bonn, 
bu konudaki ııöriişleriıU ,öyle 
dile ıetiriyordu: 

"Büyüme hızının yüluek düze
ye ç'kabilmui için ıonayıin 
yap18ının köklü biçimde deliş
mui, olırlılm tüketim aanayıin
den alır ıanayie, ara lle yahrım 
malları ıanay;;1W! kaymtuı lle bu 
kayma ile bu "krorün, sanayi
le,mennin ue genellikle kalkın
manın, belirleyici sektörü plan· 
larda da öngörülmüş, ama ger
çekleştirilememişti. Bu planda 
da gerçekleştirilemeyecektir. 
Çünkü böyle bir yapual deli· 
şiklik, alır .anay;;n gelişmeyi 
belirleyici alırlık kazanmtuı Tür
Idye gibi ekonom;'; emperyaliz' 
me b41ımlı. geri kapitalilt bir ül
kede özel tektör eliyle gerçek· 
leşörilemez. Alır mnayin - yani 
makina ue motor .anayinin de -
deulet eliy� kwulm.cuı ue işletiı· 
meıi ua.z: geçilmez koşuldur. 
'Kamu eliyle" mi, 'kamu öncülü· 
lUnde' mi tarhşma lle çekişme· 
.inin ue 'onunda benimıenen u
çenelin önemi bu noktada top
lanmaktadır. 

Kamu kesiminin planm uygu
lanmaanda "öncülük" ve "etldn
lik" i,lnlerlnin gerçekle,tirile
bUmeei, tuarruflann yanında, 
kamu ıeiiderinin de hızla artını
maaru ııerekli kılıyOl'du. Oy ... 
hükümetçe hazırlanan ver&i ya ... 
tasarııı, kamu gelirlerinin artırıl
maıını eetekli kılıyordu. Oysa 
hükümetçe hazırlanan vergi yasa 
taa&rııı, kamu ıelirlerlinin artırıl· 
maııru uRlayacak bir vergi refor· 
munu öngörmekten uza.kb. Bu 
dwumda özel keıimin alahlının 
.ürmesi kaçınılmaz olacaktı. Bo
ran, bu durumun kaçDltImaz 110-
nucu nu da ,öyle beıırliyordu: 

"Kıımu kesiminin alırlıkta t.ıe 
gelişmeyi belirleyici rolde olma
dıl, koşullarda öngörülen yük.ek 
büyiime hızı ,.,-çekleşemu. Bü
ylime h,zında ve maarruf oranın· 
da oldulu gibi dlfaaıımlardaki 
arhflar gerçekçi Mlyılamıyacak 
kador yüktek tutulmuştur. Bu 
dÖMmde de Plan 'ın öngörüleri 
ve hedefleri kalı t ii.ıerinde kala
cak, emptryalizme balıml, geri 
bir kapltali2min kargo.., .. içinde 
ellonoml, aahip oldulu kendi di· 
namfıml ile kendi yönünde de 
"'/febilml; ktidar gelişecektir. 

"Dördüncü Be, YılbAı: Plan,. 
Timliye ekonomilinin empuya
';'t-kapitalilt dünyaya bolunhı ... 
lını sürdüren. luıttc cırlvon bir 
nitelik tGflrt1Qktadll'. Tiirlıiye 'ye 
yaboncı urm4ye giri,lerini artır-
mayı öngörme.i; d&pclhu. özel
likle Batı'ya yö1U!1ik bir cnayi
kşme .tratejilin; benim.-mui; 
AET ile olan Ankara anlaşma.an, 
(ahedip o ülkelerle yeni eıcnJıuo 
üzerinden ilişkileri diiunk�k 
yen'ne, ilifkilerin geçici olarak 
dondıuı"m4l1nı .. çmui, bu nite
lilinin belirtileridir. So.yaliıt 
dünya lle bölgedeki diler ülkeler
le ,eaştinlmeye çalıfılan ilifkiID
ymi bir YÖMlişin .. çileiilinin 
gö.tergai delildir ... 

Emekçi halktan yana bir po
litika izleme iddialanyla kuru
lan CHP hükümetinin buıiiJı gel
diRi nokta, büyük bı.ajuvuinin 
hizmetinde bir baakı rejminin 
gerçekle,tirilmeai yoluna airil
mesidir . Ancak bu yolun gid.iti 
sanıldılı gibi püriiısüz deAiIdir. 
Ba,ta işçi anı!ı olmak üzere 
tüm emekçi ldUeler, ilerici, de
mokrat güçler bu yolun önün
de ör(Ütlü birle,ik IÜÇlerinin b.· 
matıaraıı YÜbeltmekt.edirler. 
Bunu önlemek kim.nin harcı ol
mayacakbr. 

MHp·BOYOK 
MHP, Ecevit hükiimetinln 

kuruluşundan bu yana sürekli 
olarak lki yönlü bir propagan
da idedI. Bunlardan birincisi, 
geniş emekçi kitlelere yönelik 
olanıydı. MHP, emekçi kitle· 
lerde doRacak umutsuzluk 
ejllUmlerinden kendisine kitle 
tabanı yaratmak üzere yarar· 
lanabibnek için, Hü kümetin 
gir işimleriyle emekçi halkın 
çıkarlau arasındaki karşıtlılı 
vurguluyordu . 

MHP propagandaanın ikin
ci yönü iee, büyük burjuvazi· 
ye, tekelci büyük sennaye 
çevrelerine yöneükti. MHP, 
bir yandan emekçi halktan 
yana gözükmeye çalışırken, 
dlRer yandan da bu�nkü hü· 
kümeti tekeld .. maye için 
en büyük tehiike gibi göster· 
meye ÇailŞıyordu. faşist parti 
böylece, kendisinin tekelci 
büyük .. nnayenin çıkarlan 
için vazll"çibneznRinl kanıtla· 
ma, t.,lst terörün tmnandırıl· 
maSlna bUyük &ermayenin des
teRini daha "Alarn ,üvencele· 
re baRlarna peşindeydi. 

KAPITALIZMIN 
ÖLüMCüL KABUSU 

MHP propagandasının bu 
iklnd yönü ıon zamanlarda 
beUrgin biçimde ön plana çık. 
tı. MHP sözcüleri, Ecevi t hü-



Faşist cinayetler açık artırmaya çikarlldı 
ECEVIT HÜKÜMETI FAŞIsT TERöR ODAKLARINA SÜRESIz A F  ÇıKARAN TvrUMU 
SOROÜRE DURSUN, MHP VE YAN KURULUŞLARı, BOYÜK SERMAYEDEN ALDıKLARı 
DESTE�I HER GEÇEN GON ARTTIRARAK, IKTIDARA YöNELIK STRATEJIsINI UYGULA. 
MAYI SÜRDÜROYOR. MHP, BOYÜK SERMAYEDEN BEKLEDil';I ''VUR EMRINI" MOMKON 
OLDU�U KADAR EN KISA SOREDE ÇıKARTABILMEK IçiN, KENDIsINI KAPITALIZMIN 
EN SADıK SAVUNUCUSU OLARAK ILAN ETMEKTEN ÇEKINMIYOR. 

MHP'NIN BOYÜK SERMAYEDEN BEKLEDI�I ''VUR EMRINI" ALMAK IçiN ÇIKARDI�1 
DILEKÇELER, TEKELLERIN EN YETKILI SÖZCÜLERI TARAFINDAN DA CEVAPSız BI. 
RAKILMIYOR. TORKIYE'NIN EN BOYOK TEKELCILERINDEN SABANCI'NIN CUMA GO. 
NÜ BIR EGE GAZETESINDE YAYıNLANAN DEMECINDE, "NE BUGONKÜ NE DE YARIN. 
KI HÜKÜMETLERIN" SORUNLARI ÇÖZÜMÜYECE�INI ILAN ETMESI, FAŞIST DARBE 
HEVESLILERINE YAKılAN BIR YE şil i ŞIK ANlAMINA.GELlYOR. 

MHP DOSYASI ---
8 A.n..lık:A.ntulyo TSIPM�rlıez hçe Yönetim 

KUlUlu üyui Mehmet Çelik 'i itymnı!e GL" ya
rolayon kifilerin BVD üyu; Emin Kurttep, ue 
Imam JhJtip L;.ui ölrencileri Bayram Ali Ke
le,. Tahir kk,. O,moR Nalbant Lle Ahmet A,..... 
lon oldukları belirlenerelt yak4landılor. 

,dildili halIDnede öldü. TS1P Genel Başkanı 
Ah,,-wt Kaçmaı. Çelik 'in (Afiltk,. toraluıdan 
IuJtkdilditini belirtti. 

9 Ara1ık : /mtjr VGU.i, Emmyet MüdürlüIii 
ktlpııının önüM ,;yah çelenk bırakan POL-BIR 
üyu; iki kifimn kimUlıluinin ıoptondrl'"' ue 
haldannda Ioruftul"mO açıldrluıı bildirdi. 

11 Aralık: TSıp Antalya Merkez J�e Yöne
tim Kurulu Uyu; Mehmet Çelik'; öldüren {aş;"t 
Emin Kumtepe ,uçunu il:ÜGf etti. Yapılan açık
lamada. ıcımlrn BOD Botllonı Davut Giindolon' 
d4n oldıA' A.tra marka tabanca ile Mehmet Çe
tik 'j uurdulu ve karşıblında para aldılmı 'ÖYk
dili IHlir1ildi. 

10 AıaIık : Cemıhpafa np Fakülteli Dekaru' 
nın odo.a:rıD patlayıcı I'f1Qdde atılma. üzerine bir 
açıklamG yaymayan Ctrr'lJhpaşo-Der, fakiilteye 
yapıan wıldmların &yburl Yurdu 'ndDn ve Ha
teki OGD 'den kaynaklandllrnı belirtti. 

AdDrıD'OO Elitim ErutitiUü ölrencilerine .i
lahlı � bombalı a:ıldınnUl ıon"ı oan lle hakkın
dt:ı açıııın iki cIouodon tutuklu bulunan bir fOf;"
tin, yanbflıkla cnCltuinden IolıUf!rildigi açıklan
dL 

Kııy.ri 'de SSK HtJ6tanui ile bir meruucot 
fabrikıuında çalıfOn iki i,çiye, VGD'ye ait ki
taplıktan ate, edildili açıklandı. 

&yrampCfa Cnaelli'nden 2 K_m günü ka
çan faftıtlerden VedDt Koıımlar Malatya 'da ya
kalondı. 

MHP Ankara Altındag ilçe gençlik kolları 
bafkaru AhrMt Türluwcı'nuı evinde yapılan am
mada bir adet 7 .66 mm çapında tabanca ile 
11Wnniler bulundu. Ahmet Tiirlıaucı'mn evinde 
bile tabanaı ile dobfhlı açıklandı. 

13 Aralık : Kay.eri'de bir ıün önce dogan 
aturak yaptıklorı yürüyüş ııraıında .ilahlı ıoldırı 
yaparak iki kişiyi yaralayan Musa Sayan ve Hi
dayet Can, OOD kitaplwuıda ele ge;irildi. 

Faş;"tler tarafuıdt:ın vurulan TSıP Antzılya 
Aferkez Ilçe yönetici« Mehmet Çelik tedavi 

14 A1alık:Ankara'cIo MamGk Aşıklar mahal
lerinde yol yapan halka ate, eden 4 VGD 'li 
mahkeme tamfından tua.klandı. 

SERMAYEDEN VUR EMRi BEKliYOR 
kümetinin ekonomik politika
ıına karşı çıkarken, bu politi
kaya karşı en büyük sermaye 
çevrelerinde bl! panik havast
nı körüklerneye özel bii aeır
bk vermeye başladılar. MHP' 
nin mrni açıklamalarında ve 
yaym organlannda, tekeld 
burjuvaziye Ecevit hükümeti
ni bir an önce alaşaeı etmesi 
Için çıkarılan en açık daveti
yeler kendlolnI gösterdi. 

MHP'nln, tekeld büyük 
ııennaye arasnda Ecevit hükü
metine karşı bir seferberlik 
yanbnaya yönelik propagan· 
daa, özellikle Dördüneil Plan' 
la Ilgili tartı,malar "",,,"da 
hızlandı. MHP, Plan tartıııma
tannı, Ecevit hükümetini Tür
kiye kapllallzm1 ıçın ölUmcül 
bir kabuı gıbı göltennenln 
atacı olarak kullanma yolunu 
seçü. Dördüncü Plan 'm MHP 
mdllerl tarafmdan bir "10 .. 
�lizme geçı. planı" olarak 
Ilan edilmesinin ukaıında bu 
çaba yatıyordu. 

TEKELCI SERMAYENIN 
ARLANMAZ AVUKATı 

MHP'nin, arkasmdakl te
kelci serınoye desteRlnl pe· 
klIJdrmek ve onun "iktidarda· 
kı vurucu gUcü" 1,levlnl ya· 
kmla,tınnak ıçın, kapılan.· 

min en arlanmaz avukatı kım
ııeini açııta YUnna,mın örnek· 
lerı geçtiRimiz hafta görüldü. 
WiP Genel Başkan Yardımcı
sı Agah Oktay Güner, Tercü
man'ın kendisine sereserpe 
açı;,eı sütunlarda, bUyük ser· 
maye Için tehlike çanlarını 
çalmak ıçın akla gelmedik de· 
magojl yöntemlerini sergiledi. 
Radyo ve televizyona verilen 
demeçlerde Ecevit hükümeti
ni "dar gelitlilerin karabasanı" 
Ilan eden MHP 'nln demagogu, 
tekelci ba&lJlın en gerici orga
nında ı .. , "kredi ve Iptidai 
madde sıkıntısı ıçınde kıvra
nan teşebbüslerin", "bütün 
dallannda devleün tahakkUmü 
altına g�ek üzere olan sana
yinin", "bütıınüyle kaplkulu 
�pılmak Istenen hür te,ebbü· 
ıün" , "kooperatUlerin trgatı 
yapılan hür tarım çlftçlolnln" 
adına gözyaşları dökmeye baş· 
Iadı. 

MHP 'nin , tekelci ııennaye
den beklediRI "vur emrini" en 
kısa lÜNde çıkartabllmek ıçın 
başvurduRu yöntemlerden blrl 
de, DPT, Merkez Bankası, Ma
liye BakanbRı gıbı kurumlan 
"markıılat kadroların l,pU al· 
tında" Ilan ebnekti. MHP'nın 
Goobbelı adaylanndan Agah 
Oktay, vergi tasarılarıoı da, 
MHP aözdilerlnln baanda her· 
gün boy göıteren demeçlerl· 

nin tam karşıtı bir mantıkla 
karşı çıkmaya çalışıyordu. 
Güner'e göre, bu vergi tasarı
lan yasalaşU'SIl, "ekonominin 
blitününü kontrol eder bale 
gelecek olan kamu kuruluşla· 
n, kendisinden aldıeı mallarla 
yaşayan sanayı kesJmine ha· 
yat hakkı tanımayacakb!" 

''VUR EMRI" 

MHP propaganda ... Türki· 
ye kapitalizmini uçurumun 
eşiRinde göstenneye çalışır· 
ken, hiç kuşkusuz sadece te
kelci sermayenin çıkarlarıyla 
kendisini 5lnırlamıyordu. 
Kendlsine yaygın bır taban 
ııRlayaaRml umduRu e",ar 
ve zanaatkaılan. da seslenme
ye çalışıyordu. Bunun Için 
onları da büyük .. nnayeyle 
birlikte aynı tehllkenln kuca
Rında göstennek ıçın dil dö· 
kUyordu. 

. 

MHP'nin faşist propaganda 
ve demagojlalnln buglin geldi· 
Ri nokta, faşl.t terörUn tır· 
mandırıldlRl a�amadan Iktida
ra doA'ru sıçrayabilmek için 
ge .. kU Işaretin beklendiRIni 
gösteriyor. MHP, tekelci .. r· 
tmlyenln en sadık " kapıkulu ' 
olduRunu kanıtlayabilmek 
ıçın, artık yUzündekl maskele· 
rl ııymna hazırlıRı lçlndedlr. 

OUceııizde MHP ve "ülkücü" yan kuruluşlamın lıerglin ye
ni bir cinayeti orta� çıkarken, geç.., hafta Antalya'da TSıP 
Merkez Ilçe YÖ�1im Kurulu Oyesi Mehmet Çelik'i öldüren b
til, bu cinayet için Anlalya BUyük ülkü Derneği 2. Başkanıp. 
dan 20 bin lira para aldıiıu itiraf etti. 

Faşimıin hergün birçok cana kıydığı ortamda, faşistlerin 
cinayet1eri işlemeleri için kiıııÜ< katil kUILandıkIannm ortaya 
ç*ma,., ilerlci-demoknt ve sosyaJistlere yöne6k fqist SaIdn
larm ne gibi boyutlar aldığmı göstermesi bakımından iJginçti. 

Faşistlerin "militan\arma" saldırılar için para _dilderi 
herkes tarafından biliniyordu. Şimdiye dek adam öldürme; s� 
lahIı-bomba1ı sald..ıann salUğl olarak yakalanan birçok faşist, 
bu SaJdaıIan �pmak için MHP'li ya da "ülkücü" yöneticiler· 
den para aidıkiarmı açıklamışlardL Ancak bu para1ann miktar· 
ian genellikle SOO lirayı II'Çmiyordu. Yani faşist1er sade"" ''bo· 
ğaz lokIuluna" cinayel işliyorlardı. Antalya'daki son dnayel 
olayı, artık "adam öldürme üaetinin" pa1ıa1ıIaşı;,eıu gösteri. 
yor. 

Antalya'da Mehmel Çe6k'in öldiiıülmesi olayından sonra 
cinayet .. miı Emin Kıunlepe verdiği ifadede cinayel için An· 
talya BUyük ülkü Derneği 2. Başkanı. Dawl Gündolan'dan 
Astra marka bir tabanca ile para aldığmı açıkladı. Sami .. açık· 
ianwuıa gö ... cinayel için 20 bin Iira� aıılqma yapiliıpş ve 
bunım 3 bin liraJık bir kısnu "peşin" ödenmişti. Sami< ayrıca, 
polisin bir arkadaşının evinde ele geçirdiği 4 dinamil Iokumu 
ile 4 dinamil kapsüliDin Antalya Ülkücü Genç6k Derneği Baş. 
kanı Rıımazan Aksu ile BUYÜk ülkü Dernep 2. Başkanı Dawl 
Gündoğm'dan alındığıu ve bunlan "sol·görUşlü" kişilerin evle
rine ve ololarma almak için kendilerine talimal verdiğiıü biJ. 
dirdi. 

FAŞISTLER SUÇU BIRBIRININ ÜSTONE ATıYOR 

anayet .... Imm ifadesi uzerine polis Büyük tl1kii Derneği 
2. Başkanı Davul Güııdolan'm ifadesine başvurdu. Bu faşisl 
De itirafında olayda kuiiamian tabancayı Ülkücü Genç6k Der· 
neği Başkamudan alarak sanığa vordiğini bildirdi. Boo 1. Baş. 
kanının ifadesine göre bu tabanca tlJ<ücü Gençlic: Derneğine 
aitti 've ''!üzIDllU halinde" kıı1Ianılıyordu. Güııdoğao dinamil· 
lerIe kapıiiDerin de OGD Başka .. ile bir arkadaşı taraf .. dan 
derneğin başkanlık odasında samla lesiim ediJdiğini söyledi. 
OGD Antalya Şube Başkanı De "iftira� uğradığmı" iddia el· 
ti. Sonuç olarak araIannda Boo 2. Başkanı, Antalya Ülkücü 
Gençlik Derneği Başkanı'nm da bulunduğu 8 kişi tutukland .. 
lar. 

Yurdumuzda giltikçe lınnanan faş;'1 lerör odaIdan, artık 
kendi.mensuplamm ifadeleriyle bir bir orta� çıkmıştır. Bu 
faşisl cinayet şebekderinio _ katiller kııJIaııd*Ian da .yi
ne kendi ifadeleriyle- biliniyor. Bu anda yine aym cinayet şe
bekeleri tanfıııdan kan dökiilmeye devam ediliyor; ilericiler, 
demokmtlar, yurt .. v .. Ier, sooyalistler katlediliyor. 

ANKARA BALGAT'TA FAŞIST ÇETELER 
YINE SAHNEDE 

Faşist caniler,
' Balgat'ta öte- nan faşisder terör girişimlerini 

den beri sürdürdükleri saldırılara son günlerde Ömer Seyrettin L� 
bir yenisini eklediler. 14 Amık .. si öğrencilerine. okul yönetici 
günü okul çıkışııdn saldırıya uğ· ve çalışanlarmn karşı yoğwılaş· 
rayan iki lise öğrencisinden Baki tırdılar. Okul YRmndaki Kankol 
lTIusaJ, açılan ateşle yaralandı. un seyırci kabnasmdan da yuar
Bu saldırıyı düzenleyenlerden lanarak yönelttikleri saldınIar<b 
Baki Solmaz isimli faşist , aynı Basri Solmaz, Adem Solmaz, 
giiDin akşamı Balgaı OGD Oyele· Mustafa Solmaz. Adem Y�maz. 

rind ... Ahmel lşır ile birlkle bu . Mehmeı Tekkol, Ahmet lşır. Ah· 
kez semt sakinJerinden Kemal met Mana,' adlı üeo üyeleri baş 
Kılıç'a pusu kurarak ağır yarala· rol oynamakladırlar. 
dıiar. 

Hükilnet ve emniyet yetkili-
AAustos ayında Balgat Kara- lerinin sessizliderinden cesaret 

pmar mahaUesine yuvalanan bir ürak aıgmlaşan. yeni yeni Rf· 
faşisı leror hücresinin beş emek· tipler< girişen faşisderin. Balpı 
çinin öliiniiyle sonuçlanan halkmı sindirmeye gbçltri yet
katliam operasyonu bölgedeki iş- memektedir. Faşizmi ezme ka
çi .. emekçileri yddırma� yet· rarWığl içinde her saldın göğüs
medi. Say..,. ye kimlikleri belli lenmek--tt. tertiple:- bcş:ı �lkarıl· 
olan ve Balgat OGD 'de yuvala· maktadır. 
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SELAM NECDET BULUT'A, SELAM 
Beynini, enerjiliini, emeRini 

i,çi smılırun po6tik hareketi için 
kullanan Dr. Necdet Bulut'u ıon 
yolculuRunda ulurladık. Yaşamı 
boyunca yan yana mücadele etti
Ri yol arkada,l.n, dostlan yürek
lerinde derin bir acı, bilinçlerin
de ,müsaı kin ve nefretle son 
saygı görevlerini yerine getirdi
ler. Balımsızhk, demokrasi, sos' 
yalizm mücadelesinin yılmaz sa
VaşÇıSı, yetkin bilim adanu Dr. 
Necdet Bulut, onbinlerin katıldı
Rı bir t.örenle uRurlandl. Dr. Nec
det Bulut'a matem töreniyle de
Ail, güçlü bir antifaşisı gösteriyle 
veda edildi, anw belleklere gö
müldü ... 

Dr. Necdet Bulut, faşist infaz 
mangalarıruo kurduRu pusudan 
�ır ve onan1maz yaralar alımştı. 
Tam on bir gün bu yar&1ann alır-

FIRSATÇIUK 
YINE 

SAHNEDE 

FAŞizme ".artı dü;ln« ve ey
lemde: tuta.rb obmay.ınLv, ötrdc:rı 
beri. cenaze törenlerinden ra.b.ata1 
olmaktad .. lar. Du rahat.adıkb.rvu 
kendi mantıklan içinde "tutaltı" 
bir biçimde JÜnfümu:ttcd.irle:r. Tc
melinde kitlelerin örgütli gÜQi ve 
eylemine Urtl duyuJa.n gü'o'mm.
Jiklaı k.aYIQk.bmn bu buıjuva 
mantığının gldttl:k etkili kını. 
maktadw'. Her kitle eykmini )'cni 
bir "olay" çıkacağı eyyamcılıjl)'
la ıÖI'aıiıri, artık kcodi tarafurb
n bile mah.kıam etmektedir. 

FatiDue kartı mücadelenin 
doina bir liya. 6nderiklc, kitle
Lerin bilnçli. örıtitJO eylcmindm 
�çtiii. ijlk.cmlzde ve dünyada ya
,amJ.an )ii.ıJcrce deaeyin dofrula
dığı bir ilkcd1r. Bu ilkeyi 'u ya cb 
bu biçimde fuJand.-mak, b.çınıJ.. 
maz bir biçimde antifqilt müca
ddeyi bir "oyun" haline dönilttü
M. Böy1cai " oyun'1arla tatmin 
olmaya çalJtanlar büyük buıjuva
ziyl kcyiflClldirmekten öte iıin 
görmc:z.lcr. KltlcM:I eylemin örgüt
iiliğUnı: ve yön1c:ndiriciliğine 
"kendi .ir_tinin dampam vur-
rrı»" çabaJannd.a.ki özact b.c:aplar 
mücrıddcı:ain nemd kapılanıda 
bOla çı.kaıak, yok. olmaya mah
bmdlU. fa açık biçnde tarif 
edUat, uyu1acalea 5& "alım ıı 
ve eylem bbtiii hayata ıcçkilr
.... ,...,.ı.. " .. _ kltlad
iiiini ı.at blIp, .Iopa biJte:riJine 
iUıPWn_, ''Dc yapaı..n, kitle ab
)'Ot" clyad. ilah edilemez. 

Kaldi ölJilt Damaanı açıp � 
kaa.adıl topw.1lIanı biziUan ot
tak aptaaaa lt ve eylemin a.nJanu. 
aı, .omutlltunu ve: bplUnDU :r.e:
ddcym tutumJan kartıSıDda, o 
örptii:a }'önı:dcilcri "hakim ob
nuıdı:kJan" idnıfmda amimi _In 
bu .&tlanyb hareket cdc:nıt� 
ceklcrial ve iö& vcrcmcyecelde:rlai 
de blJmek dununundadırb.r. "Tck 
yol"eu ve "L/DC"Ö .bprılann 
aıniIJow.un, 6rpt y6nedci1cri.a
dal daha etkin oklukbnrun ''itira
r," "-tUlada, bu örpdcria y6De
dcilıerini bu.ndan .o .. a "tcmlÜcl' 
a.ymak mIimk.ün dtjUdiı ... 

fiamalan ardtDda.1d. taralt:arfa. 
nrun bl.. kooupnayla etldlenmc
aıadca korbn 'Pfck yol'bl Ve 
" WC" d 9iırtkanlarwı Tandolan 
Aiaıunda cWzbtatl &ellaı, &üçlü 
antifqlrt löıatyi ı6Igdcme:yc 
yetmedi. F'fıZme kartı inOudelf:. 
nin çctinHifni, zorlutunu bvn.
yamayani bir fırat çıkbimda 
meyclanlara lncTek, .topa yarışıy· 
la IDlcaddc "CI'diğinl 11."11, kitle
lerin örJütll birtetik pcüaü oklı
turluk dCYdmd Iab. Ve bwh oı
mayaD ".[yuetler" r..ıÇıhkJan. 
Gl bır ku daha liHta'Cfck. opor
tllDlıııtlllerini tacil ettiler. 

hRına ve aClllna direndi. Son ne
fesine kadar y8.tamak, toplumw 
kurtuluş mücadele.ine! yeniden 
katılabilmek için .. vaştı. Bu �
va.şı kan vermek, ıerekli ilaç � 
gereçleri _Rlamak için nöbet tu 
tan TİP'li arkadaşlanyla, baş 
ucundan ayrılmayan doktor 
hemşire dostlarıyla birlikte ver' 
di. Son gün, artık konu,amadıaı 
sınıda, yanındakilere uzun bir 
ulraştan sonra yazabiidiRi puıu
laYı verdi. Pusulada TİP İl örgü
tünün telefon numarası yazılmı,
b. İşçi sumının politik hareketi
ne inancmı, ıüvenini kişiliRinde 
maddeleştiren Dr. Necdet Bulut 
son neferini vemıeden Partisine 
haber ula4tın1mUlnı i.tiyordu. 8 
Aralık günü &aat 14.66'te _osya
lizm için çarpan yürek, Partisi 
için atan nabız durdu ... 

TOKENMEYIZ KıRMAK ILE 

Dr. Necdet Bulut'un yitirili,i 
kısa zamanda duyuldu. Batta 
TİP ve ailesi olmak üzere; kuru· 
cusu, yöneticisi ve üyesi oIduRu 
kurum ve kurulu,lar, onun kişili
Rme ve mücadelesine yara.şır bir 
şekilde veda etmek için aelerber 
oldu. Çalış bR i ODTO. KTO; ku
rucusu olduRu TüMöD ve Türki
ye Bilişim Derneli; yönedcisi ol
duRu TOTED; üyesi bulunduRu 
ODTü öRretim üyeleri DemeRi ; 
Dr. Necdet Bulut'un son yolcu
luRuna huırlaruyor1ardl. TİP ve 
ilgili olduRu kuruluşlar birlikte, 
düzenle nen cenaze töreninin ay
nntı1arını gözden geçirerek, ıere
ken ilişkileri kurdular, önlemleri 
akhiar. 

Tören hazırlıkları ,ürerken, 
TOTED Ankara Şube yönetim 
kurulu, işyerlerinde, Necdet Bu.
lut'a yapalan saldırı ve yükaelen 
faşist terörü protesto toplanbları 
düzenledi. Aynı gün sabah DSİ, 
öRleden sonra da MTA'da yapı
lan toplantılara toplam bini aş
kın anüfaşiııt katıldı. 

Dr. Necdet Bulut'un yönetici
si oldulu TtlTEO ile, diR er ilgili 
kuruluşlar, Demokratik Güçlerin 
Eylem BiriiRi Platformu adı ve
rilen çalışmaya katılan demokra
tik kitle öraütlerini toplantıya 
ç�ırarak, düzenlenen töreni ha
ber verdiler. Tüm kuruluşlar tö
rt!ne katalacaklannı, saptanan il
kelere uyarak, ortak aloganlan 
haykıraca.k.lannı; ortak saptadık
ian ma ile yer alacaklarıro belirt
tiler. Fa.şut terör ve lericiliRin 
sa1dınlarına cevap, kitleael ve 
ıüçlü bir antifaşist ,österiyle ve
rilecekti. Bunun ıerçeldeşme • 
için antifllfut bilincin, varlıtını 
dar P'UP bencilliklerine baRiayan 
"siyaseUeri" aşma. gerekli ve 
zorunluydu. 

10 Arahk ,ünü saat ıL .OO'den 
itibaren Maltepe Camiinin önünü 
ııo,yaliıtler, ilericiler ve demok
ratlar doldunnaya ba,ladı. Faşiz
me ıeçit vermemek kararlılıRıyla 
binler, onbinler, antila,iat ııöste
ri için omuz omuza bir araya gel
di. 

Faşiıt katliamlar kar'llIlnda 
üzüntü demeçIeri vermekle yeti
nen; fll4i1t terör kaynaklarına ve 
odaklarına inerek, bunlan etki
sizJe,drmek ve dalıtmak için en 
ufak bir çaba ıöstermeyen CHP 
hükümeti uyarwyordu. "MHP, 
OGO Kapatılsın. F"ı.t Odaklar 
Dalıtılaın", "KatiUer Bulunsun, 
Hesap Sorulsun". Ve inançla, ka
rarlılıkla haykınhyordu Dr. Nec
det Bl1Iut ıon YolculuRuna çıkar· 
keıı, ''FAŞIZMI EZECEOIZ" 

SEN YANMASAN 
BEN YANMASAM 

NASIL ÇıKAR 
KARANLıKLAR AYDINUGA 

Dr. Neodet Bulut onbinlerin 
yer aldıRı kortejle beraber Tan
dolan Meydanına lötürüldU. Gö
nül verdi!!i Partisinin flamaları 
araınnda; birlikte çalı,tlRı arka
daşlarınm, mdemlk lIylileriyle 
öRrelim Uyui do,tıannın, i.çi, 
emekçi, memur, teknik eleman, 
ıazeteci, yazar, sanatÇı ve öRten
ci karde,lerinin yarunda ldi. 

TandoRan alanına cirit 1 ... t 
10 dakikada tamamlandı. Son 
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KAVGA ARKADASIMIZA 

TLP Genel Başltaru 
Boran, 

diler Parti yetkilileri 
ue eşi Neşe Bulut 

Dr. Bulut'u 
uRurlayan yürüyüş 

kolunun en ön 
.. ra.,nda. 

• 

• 
"yil ıörevlnde saYlıaw.ık etmek 
için çabalayanların cücele,tiRi 
alanda, TİP Genel B&.fkanı Bebi
ce Boran'm çaR'rıaıyla onbinlerce 
yumruk havada saylı duruşu ya
pıldı. Yürekler acıyta dolu, ama 
bqlar dik; f .. izmi yenmeye ka
rarh binler ve onbinler TIP Genel 
Başkanı Behlce Boran'm Dr. Nec
det Bulut'a veda konu,ma.ını 
dinledi. 

KAVGADA VURU LANLAR 
OLMEZ 

Sınıtb aayıda VUltala.ra binen 

binlerce biUm .. 1 ıosyaüıt, de
mokrat ve ilerıd hep birlikte 
Karttyaka mezarlıRma hareket 
etti. Dr. Necdet Bulut KAr,lya
ka'da defnedildi. Mezan b ... ,ında 
TOMOD Genel Batkanı Prof. Dr. 
Nuıl Karacan, KTü Rektörü Er
dem Aluoy. OIYl'O Oııretlm 
üyeleri DemaRi Başkanı Prof. 

:·.;;��:ı��Tfı!u :::ı:;o:� 
mezarlıkta, f&fı.t katHam.ın ,e
hitled Serdar Allen ve Hiircan 
Güne,'in mezar1aruu ziyaret et
t.i1er. 

Sınıf mücadelesinde bir yiRlt 

• 

ıoıyalizm uYafçw daha yqa.rru
DI yitirdi. B.yraRı emln eller tea
Um aldı. Saflarını aıkla,marak, 
kl\y ... ru�ç1endirerek yürüyor, 
teaUm ab bayralı daha yük
aekHıre ır: duvak. Binler onbin
ler oluyor, onbinler yiizbinler 
olacaktJr. Ka'lada vurulanlar öl
mez ve on1aruı matemlerinl lut
maya vakit yoktur. "So.yaliıt 
Türklye"yi ku.rmU için .. v ... �
lar zaledn dUoden bir adım daha 
ya}ı.ınlO,tıaının blUndndeılir. Fa
,ı.ml _ceıılz. 



II ArabIt _ıi lÜDü OD-
TO'd. 400'. YUm öııreUm üye- ODTO ögV retim üyeleri: ii.nln katııdılı bir toplantı yapıl-
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ZME KARSI üniveni.tede yıllarca birlikte ça-
b,tılı arkadatları ,on ııörevlerini 
yaptılar. Rektör yardımca. Doç. . • 
Dr. Mehmet RoDa, Bulut'un anı' 

SAVAS anın sürekli bir biçimde YAfatıl-
ma. için önerileri b.kledi�iDi 
.öyleyerek, "Ornelin Necdet�n • 
;,minin, ünivendünbı yaşayan _ _ .  
bir k.muıo ııerilme,; ya da bir H E P i M i Z i N bunla birleştirilme6i. Bu ııe ben-
zer öneri .... düşünce"'rinizi bize 
en k ... yoldan akfDrmanul ri.. 

GO·· R EVI· D I
· 

R 
ii ediyorum" diyerek toplanbyı 

açb. ve toplu1uau Nemet'i bir 
dakika sessizce dü,ünmeye davet 
etti. 

"ÇOK iYi BIR PARTILlYDI" 

tık k.oollfmayı ünivenite yö
netimi adına Rektör Vekili Prof. 
Dr. Mehmet Kıcıman yaptı. KJcı
rDan, Necxlet Bulut'ta en tabiiı 
ettiti özell.ilin, en kartı gÖlÜşle
re ve bu en karşı görü,leri ileri 
IÜren1ere kar,. gösterdiRi hoşgö
rü oldulunu .öyıed.i. 

Ilrind. konu,macı Necxlet Ho
ca'um eti Ne,e Bulut'tu. Kısaca 
Necdet Hoca'nın KTO'de özerk 
ve demokratik mücadele dotruJ.· 
tu.unda yaptıklanna delinen 
Nete Bulut daha .onra ,öyle de
vam etti: ''Necdet'i mlerden 
farklı olarak ben Türkiye lşçi 
PartW'nde tanıdım. Necdet1l! 
oroda tanışhk. lyi bir ölretim 
üyui, iyi bii bilim adamı olma 
gayreti içindeydi. Bu onun Parti
li ki,ililinin biT ıonucu olarak 
kendini gmteriyordu. Hep şunu 
'ÖYlerdi: 'Univeratelerde verilen 
özerklik mücadeleıi, Tümiye ue 
diinyadaki bilim adamlarının mü
ctJdeleleri, oralardak; .ınıf müoo
deleanden aynlamaz. Bu neden
le ben hem bu milcadelenin için
de abcaRım, hem de en iyi ö"'� 
tim üyeleri araaında buluMca
lun. ' Çok iyi biT partiliydi. Parti 
karlılUn olmMını çok iıterdi. 
Amo hukuklol olarak bUM ab
nak yalıtu. Kend;'; bunu biliyor-

du ue bir fedakarlık olarak kobul 
ediyordu . .. Neşe Bulut sözlerini 
şöyle tamamlıyordu:  '2Jenim da
ha pek .ÖYleyebilecelim birşey 
kalmıyor. Hepiniz. tanıyorsunuz. 
Benim için en büyük onur, 4 ay 
olıun onun kar"ı olabilmek. " 

Daha sonra Necdet Hoca'nm 
ODTO'de buıunduRu yıllarda 
birlikte, aynı bölümde Çalı,tılı 
Prof. Dr. Ziya Akbı.ş konuştu. 
Daha çok Necdet Hoca'nın bilim 
adamı yanını anlatmaya aıırlık 
veren konuşmasında Ziya Aktaş 
onun .çeşitli derneklerdeki ul· 
'raşlann.a da deRinerek, '2S'n urt 
tartışmaları yaptılı ki,ilerle dahi 
kw:ı bir zaman sonra hiç bir,ey 
olmam" gibi, hiç bir kin, hiç bir 
art düşünce düşünmekmin konu
,ur, sonnaş dolof olur, iyi ilişki
lerini .iirdiiriirdü. Ama böyluine 
iyi bir kişi acı. alCakça bir .aldVl 
aonucu aramızdan aynıdı" diyor 
ve konlUlmasını bitiriyordu_ 

001'0 bilgisayar merkezi Ça
lışıu>lan aduıa Haluk Çiftçi dö ... 
düncü konllfmayı yaptı. Haluk 
Çiftçi. Necdet Hoca'nın soıyaliat 
kişiliRini ,öyle anlatıyordu: 
Wecdet Hocamız torofaız delil
di. Tarafıu olamazdL Çünkü ül
kemizin içinde bulunduıU ai". 
koşu/larcüz torotAz olmanın torof 
olmak anlamında oldulunu bili: 
yoNiu. O balunıızlllın yanın
daydı. Gerçek demokraainin ue 

'''FAŞiZM BiliMiN 
AYDıNllOiNA DÜŞMANDıR" 

Türltiye lfÇi Partili lzmir lUtelinden mılletvekili adayı 
omn '!JıyalUt b.ilim adamı Dr. Necdet Bulut için. Tandolan 
alananda yapılan törende, Genel Batkan Behice Borcın, kahlan
Jan Necdet Bulut ııe Him deurim femtlerimizin anuı için ıoygı 
durufuna çal".dlktan .onra afalldelı; Iıonufmayı yaptı: 

"Cok delerii arkadaşımız Necdet Bulut'a duydulumuz 
dmn MYıda elbet bÜ)'!ik, onarılmaz bir keder de uar. Ama 
fimdi burada .öyleyeceklerim onun ycıanı tutmak Için deliL 
Eminim o da iıtemezdi, ardından ya. tutulmaııııı. Ufrunda can 
lJerdill müoodelenin ylirlitiilmeıinl, nihai %afere ulaft".ılmaıını 
iaterdi bulvden. Bunu yapaca'ız. Necdd Bulut'u ue tüm deu
rim ıcmtlerinl bu miiCQdelemlzde ııe nihai %o(erimizde yOfato
CGlız. Bunu yapmak ue bOfarmak kaçınılmaz göreuimiz. Hem 
onblO karşı, hem kitlelere, halkımıza ka"ı göreııiml%. 

''Bilime karfl da göreuiml%. Faşiıt terörün bilimildamlan· 
muı ardı ardına hedef almcıa "bepm de,iL Faşizm f.!e tümüy
le gericilik, .ömürüü, özgür lle eşit bir dilune dÜfman oldulu 
kodor, bilimin aydlıılılll14 ııe akılcıh,rna da dÜfmandır. Faflzm 
ııe tümüyle ıeridlilı, anCQk bllgiaizlilin, akıl dlfılılm. karanlı
lında, bolucu hal!oıında uç verip boy atobllirj toplumda 101-
Iılılı, giirbüz, diri ne uoraa kemirip çiirlitmek habiıli,ine koyu la
bilir. Fotizm W gericilik nanel ıerçeklilrten korkar. Çünkü 
ne.nel ınçelılik fafumden, ıericilikten yana bir nitelikte, on
ların itine YtJ1TJT nit�likte delildir. Bilim ;' ne.ne' gerçeklili 
CÜJIuı yalıuıdan, daha do,," yakalamak. ıoptamalt ue anlamak 
pefinde Iıoşar. Bilimde nemellik, objektif olmak, taraflUlık 
anlamına ,elma. Bilim tarafıız de'ildlr, 'arcıftır. Bilim ıerçek
'ilin, halrlluıtin tarafındadır. Bliliin blUm tarihi gtrçeklili, ho
kLlıati ortaya çıkarabilmek, yonlıf" yolanı ortadan kaldırmak 
U'rYlf" mUcodeleadir. 

''Necdet Bulut arlıadatımlZ bunu anlamlf ııe yafamında 
uYlUlamoya geçinnı, ydkLn bir bilim adamıydL Bilim adamı 
olalOlr ıörevlnln yolnlZca irendi bilim dalındaki çalıtmolarıyla 
bltmedilinin bilinclndeydi. 1960"ı yıllardan beri lIÇI ıınıfımı
zın politik hareketinin, ifÇ� emdçi kitlelerin toplumltll kurtu
IUf miloadelelinin Içindeydi. Onurlu bır hayat yafadı. onurlu 
öldU. örnek bir incndL 

''Necdet Bulut arlıadaşımıı, .on yolculu'unda derin bır 
IIJYII ııe .euglyle "lamiıyorum. ol 

özgürlütün, bilim özgürlülünün 
yanındaydı. Oniueniten;n geçiT
dili bUMlımll dönemde demok
ratik üniuemte kauga,mı örgüt
lemen, namlunun ucunda oldu
lunu biliyordu. KTO'ye gider
ken de namlunun ucunda olac� 
lını biliyordu. Ve her ayrılma
mızda gidip dönmemek uar dost
lar derdi. Gitti ue dönemedi. Bu
nun en acı yanı, belki de, onu 
kanlı kefene ıardırlan namluların 
ue o namlulara .ürülen fişeklerin 
para,m, bizim uermiş olmamız
d". . .. 

Necdet Bulut'un gerek ODTO' 
de, gerekse KTO'de it; ve müca
dele- arkadaşı olan Y. Prof. Dr. 
Güney Gönenç de onunla ilgili 
arularuu şöyle dile getiriyordu: 

"Onunla TOMOD'ün çetin 
kuruluş dönemini yaşadım. lyi 
lle güzel günlerde, zor lle karanlık 
günlerde hep birlikte olduk. Tür
kiye 'nin aydınlık geleceline olan 
inancını birgün bile yitirmedi. Ne 
koşullarda olursak olalım, inancı 
ue kararl"ıilı hiç ama hiç yitir
memeyi ()o. bize ölre�ti. Tüm '0-
"mlaro heyecanla, yürek ııcakb· 
'ıyla ama bilinçle yaklafmayı 
ondan öjrendik. Benim kafam 
lJOI'", mantılım lIar, bir konuyla 
kartılaştılımda düşünÜl', doğru· 
yu bulurum biçiminde özetlene
bilecek birey.l düşüncenin, bi
reylel dall7'Dnı,ın çıkmca !Okak
larından kendimizi «ıuunmayı 
ondan ölrendik. Geri kalmı, bir 
kapitali6t ülkede namu.lu bilim 
adamı olabilmenin, FUJmu.lu ay
dın olabilmenin gneklerini, kişi
den iıtedili özuerili yaşamı on
dan gördük, ondan ölrendik. 

''Tüm erdemlen'nin, .evilen 
yanlarının yanı .,ra ue belki de 
bunların kayrıalı olarak bence 
onun CI8II erdemi, kimilerince 
görmezlikten geb"nrneye, en azın
dın geçiştirilmeye çalışılan yanı, 
ıolyaliıtlili, yani örgütlü miico
deleye irıancıydL UZUn .üredir 
bu mücadele onun )'OIanı,"1n oy
nlmaz bir parçalı olmuftu .. ör
nek bir iruondL Onurlu ylJfadı. 
onurlu öldü. An ... ı önünde ıoy
,ıyı. eJtIUyoruırı. " 

Necdet Bulut'u anma toplan
tlllJWl son konuşmaCıD 001'0 
öRntim Oyeleri Derneli yöne
tim kurulu başkanı Prof. Dr. To
IUD Ten:iollu oldu. Necdet Ho
ca'nın haince katledilmelinden, 
demokrat öRretim üyeleıinin 
dera1er çıkarmaaı gerektiRini vı.ır
ııulayarak ıöze b&flayan TerziaA
lu, Necdet Bulut'uD inandıR. da· 
valar ulruna ıonuna kadar müca
dele ettilini ve bu konuda örnek 
okluRunu vuJlu1adı. Temollu 
konllfmumı gözlerinden akma
ya b .. layan yq1ar aramnda fÖy· 
Le bitiriyordu: "Köşemizde otu
rup karanWrlalO bakmamak, ben 
bilim adamıyım, benim ifim de
lil bu deyip otunnak ııe birto
kım aydına:ı eleftiriler yapıp, gö-
retiimi yaphm demek, bunların 
hiç biri yet.rli de'iI. Yet.rU ol
tn4drlınl anlamak için , bD"Okın 
bugiJn Içinde bulundulumuz or
tamı, 46-60 yıl önceal Aurupa ta
rihiM bakmak yeterlidir. Onun 
için bugiin artık çanlar kimin 
için çalıyor diye .ormanın zama
nı geçmi,tir. Çanlor hepimiz için 
çalıyor. " 

DUYURU 
GöREVLI BULUNDU�U TRABZON'DA U�RADIGI FA· 

ŞIST SALDıRı SONUNDA YITIRDI�IMlz PARTIMIZIN 
ESKI üYESI, 1977 GENEL SEçl�LERINDE ıZMIR MIL
LETVEKILI ADAYlMIZ; DE�ERLI BILIM ADAMI, SOSYA· 
LIST AYDIN DR. NECDET &UUrr IçiN [lüZENLENEN 
CENAZE TÖRENINE KATıLARAK, ÇELENK GöNDERE
REK, PARTIMIZE VE EşI TRABZON IL SAYMANIMIZ 
NEŞE BULUT'A ŞAHSEN, TELGRAF, TELEFON VE MEK
TUPLA; ORTAK AÇiKLAMALAR VE BASıN BüL TEN LE
RIYLE BA� SA�LI�I DI LEYEN VE ACIMIZI PAYLAŞAN 

BAŞBAKAN BüLENT ECEVIT, ADALET BAKANı MEH
MET CAN, IŞLETMELER BAKANı KENAN BULUTO�LU, 
MI Lll E�ITIM BAKANı NECDET U�UR; CHP GENEL 
SEKRETERI MUSTAFA üSTÜNDA�; CHP MI LLETVEKILI 
VE SENATöRLERINE VE TüRK HUKUK KURUMU BAŞ
KANı MUAMMER AKSOY'A; 

TüRKIYE SOSYALIST I şçi PARTISI VE VATAN PAR
TISI GENEL BAŞKANLIKLARINA VE YEREL ORGOTLE
RlNE, 

ÜNIVERSITELERARASI KURUL'A; ODTü, KTü, EGE, 
CUMHU RIYET üNIVERSITELERI REKTORLüKLERlNE, 
AIT lA BAŞKANLIGI'NA; 

ODTü MüHENDISLIK FAKüLTESI, ODTÜ MIMARlıK 
FAKüLTESI, ODTü FEN-EI1EBIYAT FAKüLTESI, ODTü 
IDARI i LIMLER F AKüL TESi ��KANLlKLARINA; KTü 
YER BILIMLERI FAKüLTESI, KTü ORMAN FAKüLTESI 

. DEKANLlKLARINA; SBF DEKANLI�INA, 
ODTü HESAP IJILlMLERI, ODTü ELEKTRIK Mü HEN

DlsLI�I, ODTü BEŞERI ILIMLER BÖLüM BAŞKANlıK
LARıNA; KTü ELEKTRIK VE HESAP BILIMLERI ENSTI
TüSü, ADANA MÜHENDisLIK YüKSEK OKULU, MU�LA 
I ŞLETMELER YüKSEK OKULU, ODTü INGILIZCE HA
ZıRlıK OKULU MÜDüRLüKLEI\INE; 

ODTü, KTü, ANKARA, ISTANBUL, HACETTEPE, EGE, 
ÇUKUROVA, CUMHURIYET ÜNIVERSITELERI; AITIA 
VE DI�ER OGRENIM KU RUMLARı OGRETIM OYE VE 
MENSUPLAR1I<ıA: 

DISK GENEL MERKEZI VE BöLGE TEMSILCILIKLERI
NE;  SOSYAL-Iş, DEV MADEN.sEN, BIL�Ş SENDIKALARı 
GENEL BAŞKANLlKLARI,ŞUBE VE TEMSILCILIKLERI
NE; PETROL�Ş SENDIKASı ANKARA ŞUBE BAŞKANU
�INA; 

TMMOB GENEL BAŞKANLI�INA; ELEKTRIK, MAKI
NA MüHENDIsLERI ODALARı GENEL BAŞKANLIK , ŞU-_ 
BE VE TEMSILCILIKLERINE. 

TOB-OER, TOTED, TOMOD, TOMAS GENEL BAŞKAN
LıKLARıNA VE ŞUBELERINE; ODTü OGRETIM OYELE· 
RI DERNE�I BAŞKANLIGINA; 

TOMDER, Işçi KÜLTüR DERNE�I, TOS-OER. �. 
DAŞ HUKUKÇULAR DERNE�ı. GENEL DER, IKD, TÜR· 
KIYE J EOFlzlKÇILER DERNE�I, TÜM.QR-OER, TOM· 
ZER-BANK-OER, TÜRKIYE zlRAATÇILER DERNECI, 
GENEL MERKEZ ŞUBE VE TEMSILCILIKLERINE; 

BANK-OER. BARIŞ DERNECI, DKDF, HALK EVLERI, 
IPSD, PTT-OER, SAYı ŞTAY DENETÇiLERI DERNECI, 
TIB, TRT-OER, TÜRKIYE BILIşIM DERNECI GENEL 
BAŞKANLlKLARINA;AKD,ADKD,ANKARA DEMIRYOL
LARı MEMURLARı DERNE�I. HALK·KOOP ANKARA 
BIRLI�I, ıZMIR TABIB ODASı, SIVEREK YAPI IN ŞAAT 
IşçiLERI DERNE�I BAŞKANlıKLARıNA; 

GENÇ-ÖNCü, ÇıRAK DER, DEV-GENÇ, DEV-GOR, 
DEV-LlS, DDKD, DHKD, GEB, GENÇ GOÇ, IGD, ILO, SOS
YALIST GENÇLER BIRL1�I, SOSYALIST GENÇLIK BIR
LI�I, GENEL BAŞKANLIK VE ŞUBELERINE; KöGEF 
GENEL BAŞKANLICI'NA; 

MTA GENEL DIREKTöRO DOÇ.DR. NElIHI CANITEl, 
DPT MüSTEŞARı BIl5AY KURUÇ, DIE DIREKTORü 
OKTAY VARlııiR, YEREL yONETIM BAKANLICI MüS
TEŞARı ERHAN KARAESMEN'E; DOÇ.DR. YALÇiN SA
NALAN'A, TUNCELI IL GENEL MECLISI OYESI DOZGON 
CEVAHIR'E; IBM KURULUŞLARı ÇAlıŞANLARıNA; 
TOPLUM KITABEVINE; 

VE TIBBı MüDAHALE SıRASıNDA NECDET BULUT' 
TAN EN YAKIN ILGI VE öZENI ESIRGEMEYEN HACET
TEPE HASTAHANESI VE TRABZON NUMUNE HASTAHA
NESI DOKTORLARINA; DR. BULUT Iç iN GEREKLI 
OLAN I LAç VB. TIBBı MALZEMEYI SA/';LAMAK IçiN 
BüYüK ÇABA HARCAYANTOM KURULUŞ VE KIşILERE 

VE DI�ER TÜM KURULUŞ VE KIşILERE, 
IÇTENLIKLE TEŞEKKüR EDERIZ. DR_ NECDET BU

LUT'A GöSTERILENiBUIYAKIN ILGI, GöNDERILEN ME
SAJLARDAKI FAŞIZME KARŞI ÇIKIŞ� LANETLEME VE 
DIRENIş AZMI öRGüTLü BIRLE.şIK GüÇLERIN YEN IL

· MEZLI�INE OLAN INANCIMIZI VE MOCADELE KARAR
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TAHSIN GüVEN 

"Halkı ezenler, tüm köredicilikleri ile, 
bizlere çalışmak zorunda oluşumuzun 
ötesindeki hedefleri gösterecekler. Halk 
ruhunun her özgürlük kıpırdanışını bar
barlık ile bastıracaklar. Özgürlük isteyen 
her topluluğu dağılacaklar. Halk için 
yayın yapan her gazeteyi yasaklayacak
lar . En ılımil insanları bile ezecekler i zin
danlara atacaklar. En doğal bir sözü 
ayaklanma olarak telakki edecekler. 

Bu Anayasa'nın baş hainleri, cesur ve 
anayasal bilince varmış kişilere "Anaya
sa düşmanı" deyip, akla gelen her türlü 
yoldan eziyet ıedecekler. Halka "hak" 
vermek yerine, keyfi davranarak alay 
edecekler. Ekmek yerine taş verecek
ler." (Flugblaetter der Revolution.(Oev
rim Bildirileri) - K. Obermann, Berlin 
1970) 

1848 Alman Burjuva Devrimi sırasın· 
da, "halkı ezenlere karşı" mücadele 
edenler, bir asır sonra bile dünyanın bir

. çok yerinde geçerli olacak görüşler öne 
süren bildiriler yayınlıyoelardı. 

Sanki Almanya'nın 1920'lerde ve 
1930'larda büyük bir ekonomik kriz 
içine gireceğini, bu ekonomik kriz 'in 
emekçilerin - zamanında kendi kazan
dıkları - haklarını yok edeceğini, işçi 
ve emekçi sınıfların direnişlerinin "te
kelci sermaye" tarafından şiddet ve zor
balık yoluyla, "faşizm" yoluyla bastırı
la('''�ını biliyorlardı. Sanki "faşizm"in 
Alman halkmın, sadece Alman halkının 
değil bütün dünya halklarının başına bü
yük işler açacağını, Almanya'nın "halka 
ekmek yerine ta.ş verenlerlftarafından fe
lakete sürükleneceğini görmüşlerdi. 

Kuşkusuz 1848'lerin mücadele veren 
insanları, kendi pinlük yaşantılarını, o 
günlerin koşullarını aktatıyorlardı bildi
rilerinde. Ancak Almanya'nın başına ge
çen yeni "ezenler", yüzyıl sonrasının 
koşullarında, o günlerden biçim olarak 
pek farkı olmayan " yeni" barbarlık yön
temleri uygulayacaklardı. Iş bu kadarla 
da kalmayacak, bu insanlık dışı yöntem
ler başka ülkelerde de yıllar sonra taklit 
edilmeye çalışılacaktı. Örneğin "Halk 
ruhunun her özgiJrlük kıpırdanışını bar
barlık ile bastırma istemi" 1930·1945 
yıllarında Almanya'da uygulanırken, 
1960 lardan sonra bir Türkiye'de buna 
özenenler çıkacaktı ... 

i FAŞIZMIN TANıMı 

Faşizmin tanımı artık herkes tarafın
dan biliniyor:"Faşizm tekelci sermaye
nin en gerici, en şoven, en ırkçı, en az· 
gın kesimlerinin kanlı diktatörlüğüdür .. " 
Bu tanım artık o kadar yaygınlaştı ki, 
faşisder bile "faşist olmadıklarını" iddia 
ediyoelar. Ancak faşistlerin sermaye 
çevreleri ile bağlantıları, bunun yanısıra 
kendi toplumsal demagojilerini öne 
sürerken bağlandıkları "felsefe", savun· 
dukları "ülkU"ler, insanlık dışı yüzlerini 
en açık biçimde ortaya çıkarıyor. Tır
mandırdıkları terör, cinayederi, katliam
ları, Yldırıları, vs ... , artık "koşullanma
mış" ya da "bu it ten çıkarı olmıyan" 
birçok kişi tarafından aörülüyor. 

KAVGAM'DA 
Faşizm tekelci büyük sermayenin 

halk üzerinde kanlı bir diktatörlüğüdir. 
Bir yandan bu biliniyor; öte yandan fa
şisder, halk arasında "taban sağlamak" 
için demagojilerini sürdürüyorlar, insan
lık düşmanı yUzlerini saklamak istiyor
lar. Tıpkı bir zamanlar Hitler'in yaptığı 
gibi: 

"FAŞIzMIN ULUS SEVGl'l1 (1)1' 

"Qylarınııı bu politikanın bir garan
tisi olacak yeni bir çift Reichstag için 
kullanınız. ÇUnkü toplumun politik ve 
ahlaki olarak çöktüğü bu�nkü gidişte, 
bir halkın ekonomik olarak kurtarılma
sı mlinkün değildir. Biz dünyada bir tek 
amaç tanıyoruz: Başkahalklara nefret 
duymak değil, Alman Ulusuna sevgi ' 
duymak." (Hitler'in 1933 Reichstag se
ç imleri öncesi yaptJğ l bir konuşmadan) 

Hitler'in "Alman Ulusuna duyduğu 
sevgi" Nazi Partisi (NSOAP) pro�amı
nın üçüncü maddesinde şöyle dile getiri
liyordu: 

"Halkımızın beslenmesi ve fazla nü· 
fusumuıun yerleştirilmesi için ülke ve 
toprak (sömürgeler) talep ediyoruz." 
(24 Şubat 1920 tarihli Nasyonal Sosya· 
list Parti programının üçüncü maddesi). 

Öte yandan, faşizmin adının kondu
ğu ıtalya'nın faşist diktatörü Mussolini 
de "Eski Roma Imparatorluğunun gör· 
kemli yüceliğini ıtalya'ya kazandırmak
tan" yanaydı. (Devrimler ve Karşı Dev
rimler Ansiklopedisi, 2. Cilt, ıtalyan Fa· 
şizmi) 

ıtalyan faşisderinin kendi uluslarına 
karşı duydukları sevgi ( ! )  ise, ıtalyan 
emekçilerini başka ülkelere saldırtarak 
"Roma ımparatorluğu'nun görkemli yü_ 
celiğine ulaşmaya çalışmak" biçiminde 
ifadesini buluyordu. Sonuç olarak yili
ren,lhem saldırılan ülkelerdeki halklar, 
hem ıtalyan halkının kendisiydi. Hem 
Almanya'da, hem ıtalya'da bu saldırgan 
"ulus sevgisi"nden kazananlar büyük ser
maye oluyordu. 

TÜRKEŞ'IN ULUS SEVGISI (l) 

" Osmanlı Imparatorluğu, wnyanın 
en büyük imparatorluklarından biri ola
rak meydana gelmiştir. Oç kıt'a üzerin
de yayılmış ve bugün de gözleri kamaş
tıran eserleriyle insanlılın tarihine yeni 
büyük bir medeniyet ilave etmiştir. Türk 
Milletinin Asya'nın en doğu kıyıların
dan, Avrupa'nın ortalarına, Sibirya'nın 
kuzeyindeki buzlarından, Hint Okyanu
suna ve Çin denizine diğer taraftan Ak
deniz'e, M'rik�'ya ve Afrika ortalarında
ki Büyük Sahra 'ya kadar yayılan diğer 
taraftan da batıda Atlantik Okyanusu
na varan Avrupa'da Viyana'ya ve Po
lonya'ya kadar dayanan, Rusya'da Rus 
ovaları na kadar uzanan çok geniş bir sa
ha üzerinde gösterdiği bu varlık, TUrk 
Milletinin sahip oldulu büyük enerjiyi 
ve medeni kabil iyeti, teşkilatçılığı inka
rı imkansız şekilde ortaya koymakta
dır." (9 iıık ve Türkiye · Alpa.lan Tür· 
keı • •. 24) 

Hitler'de görülen "Cermen ırkının ye
teneği "  görüşü ya da Mussolini'nin "Ro
ma ımparatorluğu'nun görkemine'! özle
mi, Türkeş'de "birleşik" bir biçimde (K
taya çıkmıyor mu? Türkeş ''Türk MilIe
ti'nin tarihini" kendine göre 100'er yıl
lık dilimlere ayırmaktadır. TUrkeş'e göre 
"Türk Milleti her yUzyllda bir dünyaya 
yön veren büyük ve yeni hareketler yap
maktadır. Hun, Uygur, Göktürk, Selçuk
lu ve Osmanlı Imparatorlukları bunun 

.. birer örneğidir. Ancak, Türkçü-Milliyet
çi anlayış, devlet yönetiminin hakim un· 
suru olmaktan ç ıktığı an, bu devletler 
yıkılmıı"r." (a.g.k. s. 124). 

Türkeş, Osmanlı Devleti'nin aslında 
1 700'lerin sonu ve 1800'lerin başında 
yıkıldığını yazıyor. Bundan sonra ise 
Imparatorluk "enkaz" devresi yaşamış· 
tır. Türkeş devam etmektedir: "Şimdi 
tarih, şimdi kader bize yeni bir görev 
vermek Uzeredir. Çünkü Milletler tarihin
de yeni bir 200 yıl dolmak üzeredir. Bu 
tarihi görev, Büyük Türkiye'yi Milliyet
çi Türkiye'yi kurma görevidir." (a.g.k. 
5. 124) 

Türkeş bu arada ne emperyalizme 
karşı verilen ulusal kurtuluş savaşından 
SÖz etmektedir, ne de 55 yıldır var olan 
''TUrkiye Cumhuriyeti Devleti " nden. 
TUrkeş'in amaçladığı OJmhuriyet'ten de 
farklı yeni bir Devlet'tir. Türkeş "Sevgili 
Bozkurtları "na bu yeni Devlet'in temel· 
lerinin atıldığı muşrusunu da vermekte-. 
dir; "Milliyetçi Türkiye'nin temeli atıl
mıştır. Fikri, düşüncesi yüzde yüz Türk 
olan kafalar cepheye katılmıştır. Türki
ye'nin en güçii beyinleri saflarımızda 
yer almıştır. En gilçIU hedefler, en dina
mik ideoloji, en milli doktrin çizilmiş
tir." (a.g.k . •. 1 25) 

Anlaşılmaktadır ki,  Türkeş'in çizildi
ğini belirttiği hedefler, üç kıtaya yayıkın 
bir "Osmanlı Imparatorluğu görkemi" 
nin yeniden kurulmasıdır. Tıpkı, Musso
lini'nin ulaşmak istediAi "Roma Impara
torluğu görkemi" gibi ... 

FAŞIZMIN "�IYASI YAPI"SI 

Hitler Cumhurb<lfkanı Hindenburg' 
dan 30 Ocak 193:!'de yenı kabineyi 
oluşturma görevini almıştı. 27 Şubat'ta 
Reichstag Naziler tarafından yakıldı ve 
bu bahane edilerek binlerce komUnist ve 
sosyal demokrat tutuklandı. 24 Mart'ta 
Hitler "yetki yasasını" çıkardı. Aynı yı
lın Mayıs ayında sendikalar kapatıldı, 

184 komünist ve sosyal demokrat pze
teye Nazi Partisi tarafından el kondu. 
Aynı yılın Haziran ayında büyük topla
ma ve yoketme kamplarında" ilki 
Daçhau'da açıldı. Artık ilerici, demok
rat, sosyal demokrat ya da komünist, fa
şist olmayan herkesin canı tehlikedeydi 
ve bunlardan yakalanan binlercesi Nazi
ler tarafından katledildiler. Bunlar, 
yahudi katliamının dljınela, öldürülen 
"Alman" yurttaşlMıydi. SU arada tikn 
ilerici yazarların kitapları toplamp yakıl
mıştı ve ilerici basına katı bir yalOk kon
muşru. (Bu konularda geni, bilgi için 
bak: Devrimler ve Karşı Devrimler Ansik· 
lopedisi, Cilt 2., Alman Nazizmi bölÜmü) 

Türke,..... iktidara gelmesi halinde 
" niyetlendikleri" Hitler'in yapukların
dan pek farklı ıeyler deiil. 8aılıuğu, 
şöyle sesleniyor "sevgili bozkurdarına" :  

"Türkiye'miz, büyük m�letimlz, yıkı
cı ideolojilerin yatağı haline semtıtir. 
Doğu komünizminin emperyalist emelle
ri Büyük Milletimizi yıkmak içn pusuya 
girmiştir. Onlara fırsat vermeyeceiiz. Bu 
fesat ve ihanet yuvalarına &öz açtırma.
yanğız." (AIp.,I.n Türkeı, 9 iıık ve 
Türkiye . •. 1 24). 

Türkeş, bu fırsat vermeme işini "na
sıl" yapacağını, kendi Devlet anlayışıy
la ... laV_ k.aymaktulır: "Türk ..,ibinde 
Devtet. bir kuvvet ve otorite timsalidır. 
Devlet katife eldiven içinde demir yum
ruktur ... Güçii, kuvvedi Devlet, şıhsi
yedi, dirayetli Devlet haPanları ile 
kaimdir." ( •. g.k . •. 130) 

Yine faşistlerin nasıl bir siyasi yapı 
özlediklerini, MHP'lilerin "ülkücü"lerin 
yaptıkları gözönüne sermektedir. Kade
dilen bilim adamları, işçiler, öirenc:iler, 
gençler, saldırıya uğrayan parti lokalle
ri, ilerici örgütler, padayan bombalar 
faşizmil iktidarı tümüyle ele geçinnesi 
halilde neler yapmaya. niyedendiiini 
gözler Önüne sermiyor mu? 

FAŞIZMIN "GENÇLIGl" 

"Ameliye o şekilde yapılmalıdır ki, 
bir genç mektebini bitirdikten soora y.ıı
rım bir sulhçO y.ıı da yarım bir demokrat 
veya buna benzer bir rmhluk olmamalı, 
tam bir "Alman" olarak yetişmeltdir. 

"ırkçı Devlet, gençliği uygun bir su
rette terbiye ederek, ırkın bemını te
mine çalışmalıdır. Irk bu zor ve kati im
tihana dayanabilmek için daima hmil 
ve hazır bir halde rurulmalıdır." (Adoif 
Hitler. Kavgam, C. 2, s.4142) 

Hitler, açık açık "ırkçı Oevlet"ıen 
söz edebiliyordu. Yine Hider, gençliiin 
barışçı olmayan biçimde, demokrat ol
mayan biçimde yetiştirilmesi gerektiji"i 
de vurgulayabiliyordu. Ancak, gilriinlll· 
de bUtün bunları açık açık söylemek pek 
mmıkOn değiL. Ne var ki, açık açık lÖy
lenemeyen bu şeyler, ba.şka biçimlerde 
de ifade edilebiliyor. örneğin "TUrk ır· 
kı" denmiyor da, ''Türk soyu" deniyeM'; 
"ırkçı devlet" denmiyor dı, "Milli Oev
let"dıeniyor: 

..... Ancak, şuna imanım tamelu ki 
Türi 'OYU",," medeniyet ve kwarnana 
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lık ruhunun temsilcileri oıan siz milli
yetçi-ülkücü Türk gençleri. Devletimizi 
bu buhrandan çıkarıp yüceliğe ve esen
liğe götürecek güç ve inançtasınız. Mil
liyetçi Türkiye, gururla ifade etmek iste
rim ki, Türklüğü" ebedi varlığı, siz ülkü· 
cülerin, yiğit bozkll'tJarın idealist 
kafalarınızda, yorulmaı omuzlarınııda 
her türlü tehlikeye karşı korunacaktır ... 
Bu misyon, Tarvı dağlarından H.ra dağ
larına, Hıra dağlarından Anadolu top
raklarına kadar damgasını vurmuş, Türk 
Cihan hakimiyeti, büyük Türklük ülküsii
dür. .. 

lt ••• Asla unutmayınız ki, milli devlet, 
giiçii iktidar, sizin beynIerinizde, sizin 
gönülleriniıde, sizin elleriniıde kurula
caktır. Çünkü gelecek, yIJmaya", usan
mayın, korkmayan insanlarındır. Yaşa
sın Milli Delilet, ıüçlü iktidar, Yaşasın 
büyük Tiirk soyunun ülkücü, bozkurt 
evlatkın. " (I limeilik . Alpaslan Türkeş, 
s. 103·104.) 

FAŞIZM VE BtlYtlK SERMAYE 

"Ihtilal sürekli bir wrum değildir ve 
ihtilalin bu wruma gelmesine izin veril
memelidir. Yatağından çıkmış olan ih· 
tilal nehri yatağına yeniden sokulmalı
dır. Bundan ötürü bir iş adamı, eğer iyi 
iş adamıysa onu yerinden etmemeliyiı. 
Daha Nasyonal Sosyalist oımamışsa bile 
ziyanı yok. Hele onun yerine geçecek 
olan Nasyonal Sosyalistin ticaret hak
kında hiçbir bilgisi yoksa buna kadana
mayız." (Hitler'in 1934'te işadamları ile 
yaptığı bir konuşmadan). 

Almanya'da ilk ortaya çıktığı zaman, 
burjuvaziye de karşı olduğunu söyleyen 
Nui önderi Hitler, iktidara geldikten 
sonra bu düşüncelerini yumuşatmıştı. 
Hatta iktidara gelmeden Hitler'in düşün
celeri değişmiş, artık o "Almanlık ülkü
sü"nün ötesine geçmiş, bir raya otLK-
muşw: ' 

"Nasyonal Sosyalizm, kuruluşundan 
başlayarak sanayici ve bankacılardan 
yardım gördiL O devirde hem iş adamla
rının kitleleri kandırabilecek, hem de te
kelci sermaye çıkarlarını yansıtabilecek 
bir öndere ihtiyacı vardı. Gelenek5e1 
partiler bu işlevi yeterince üsdenemiyor
du." (Devrimler ve Karşı Devrimler Ta� 
rihi Ansiklopedisi, C. 2, s. 320). 

Olay açık olarak görüiiyor. Hitler'in 
başarıya ulaşmasının nedeni ne "büyük 
Alman Ulusu"nun çıkarlarını savunması, 
ne toplumsal demagojileri olmuştur. 
Hitler tekelci sermayenin bazı kesimle
rinden gördüğü büyük destek sayesinde 
faşist diktatörlüğünü kurabilmiş, dikta
törlük süresince de elinden geldiğince 
tekelci sermayeye karşı görevini layıkıy
la yerme getirmeye çalışmıştır. TUrkeş' 
in bu konudaki dÜfÜnceleri de Hitler'in· 
kilerle bir "benzerlik" göstermektedir: 

"Toplumun kalkınmasında özel te· 
şebbüs desteklenecek, hirmye edilecek
tir. Ancak bu Jaonuda i,uerenle i,çinin 
kor,ıl,'dı Olal'd h.aJalorının korunnu1I1 ve 
bu iki tara.fın mOnasebederinin milletin 

zararına olmayacak şekilde kontrol, tan
zim ve nezaret altında bulundurulması 
şarttır. Demek ki, özel teşebbüsü hima
ye etmek, korumak prensibimildir; fa
kat bunu yaparken karşılıklı olarak iki 
tarafın da haklarını koruyacak ve her iki 
IDrafın münasebetlerinin milletin zararı
na olmayacak biçimde denetlenmesi, dü· 
zenlenmesi, nezaret altında bulundurul
ması esasını şart koşuyoruz." (Alpaslan 
Türkeş, 9 1şık ve Türkiye, s. 87) 

lşverenle işçinin karşılıklı olarak 
haklarının korunması, akla ilk olarak 
"grev yasağı"nı getirmektedir. "Destek
lenen" ve "himaye edilen" işverenin 
hakları, ücret dondurmaları, emek sö· 
mürüsüoon artması, grevlerin ve her tür
lü direnişin yasaklanmasıyla korunur an
cak. 

"TANıNMAZ BIR HAL" 

"Bano derdin ki, oIlum derdin ki: 
Almanya 

Gekcek birgiin tanınmaz bir hale 
Nerden bikcektim ollum. bu yerin, 

nerden bilecektim 
kütler ue kanlı taşlar altında kalacağını 

böyle " 
B. BRECHT 

Hitler'in faşist diktatörlüğü, B. 
Brecht'iı "Bir Alman Anasının Ağıtı"n
da belirttiği gibi, Almanya'yı "tanınmaz 
bir hale" getirmiştir. Sadece Almanya 
değil, bütün dünya Hider faşizminin sal· 
dırganllğı Spnucu bir felaketin içine sü· 
rÜklenmiş, 60·milyon insan ölmüş, yüz. 
lerce milyon insan yaralanmıştır. Tekel· 
ci semıayenin en ırkçı, en gerici, en şo
ven unsurlarının desteğiyle iktidara ge. 
len Hitler faşizmi, çok kanlı bir biçimde 
sonuçlanm;ştır. 

Almanya'da faşizm kuşkusuz ilerici
lerden, demokratlardın, sosyalistlerden 
diren.ş görmüştür. Ne var ki. faşizme 
karşı işçi sınıfının birleşik cephesinin ve 
tüm ilerici-demokrat unsurların halk 

RlTUlR'1N BAŞARIYA 
ULAŞMASININ ASIL 
NEDENI NE ''BOYOK 
ALMAN ULUSU''NUN 
ÇıKARLARıNI 
SAVUNMASı, NE 
TOPLUMSAL 
DEMAGOJlLERI 
OlMUŞTUR . 
HITLER TEKELCI 
SERMAYENIN BAZI 
KESIMLERINDEN 
GÖRDÜCÜ 
BOYOK DFSTEKLE 
FAŞisT 
Dlıcr ATöRWCtlNü 
KURABILMlş, 
DIKTATöRLÜK 
SÜRESINCE DE 
ELINDEN GELDICINCE 
TEKELCI SERMAYEYE 
KARŞI GÖREVINI 
LA YIKIYLA YERINE 
GETIRMEYE 
ÇAUŞMIŞTIR. 

cephesinin kuruluşu başarılamayınca, 
ortaya bu kanlı sonuç çıkmıştır. 

Hitler faşizmi bütün dünya emekçile
ri için acı bir deneyim olmuştur. Ancak 
Hitler faşizmi tümbaskıcılığına, barbarlı· 
ğına� cinayetlerine karşın Alman toplu
mu içindeki başta işçi sınıfı hareketi ol
mak üzere ilerici ve demokrat güçleri 
yok etmeyi başaramamıştır. Bugün Ai· 
man halkının Sosyalist Devleti'nin, De
mokratik Alman Cumhuriyeti'nin varlı· 
ğı, bunun bir göstergesidir. 

Bugün Türkiye'de Hitler'ci faşistleri 
taklit ederek iktidara gelme mücadelesi 
veren faşist bir hareket vardır. Bu faşist 
hareketin politik bir partisi, çeşitli kuru
luşları, örgütleri bulunmaktadır. Türki· 
ye'de faşizm, ülkemizi birgün "küller ve 
kanlı taşlar altında, tanınmaz bir hale 
getirebilmek" için tırmanışını sürdür
mektedir. Türkiye'de uzunca bir süreden 
beri - H ider faşistlerini taklit ederek tır
manmaya çalışan - faşizm, toplumun 
ilerici, demokrat, tüm unsurlarının bir 
araya gelerek, tırmanmayı durdurmaları 
ve faşizmi yok etmeleri zorunluluiunu 
ortaya çıkarmıştır. Faşizmin engellen
mesi ve giderek yok edilmesi ise, kitle
lerin örgütlü birleşik gücürtin gelişip güç
lenmesine bağlıdır. 

"FAŞIZMI EZECECIZ!" 

"şafları ııkloşhnn çocuklar 
bu kavga faşizme karşı, bu kauga 

hürriyet kavgruıdrr 
N. HlKMET 

Faşizm ülkemizde tırmanışını sürdü· 
rürken birçok cinayetler işlemiş, birçok 
saldırılarda bulunmuş, halk kitleleri ara· 
sında bir panik havası yaratmaya çalış· 
mıştır. Ancak, dünya tarihi, Hitler dik
tatörtüğij gibi azgın ve güçlü bir faşist 
yönetimin bile yenilmez olmadığını gös
termiştir. Faşizmin güçlenmesi nasıl ile· 
rici-demokrat tüm antitaşist ı;içlerin da
ğınıklığına bağlıysa, daha fazla yara aç
madan yok edilmesi de bu unsurların 
mücadelesine bağlıdır. Faşizme karşı 
kitlesel direniş, örgütlü mücadele bu tır
manışın etkisini hafifletecek ve bunu 
yok edecektir. 

Bunun için antifaşistler, faşizme kar
ŞI mücadelede en geniş ve kararlı birliği 
oluşturmak ve kararlı biçimde mücade· 
lelerini zürdUrmek zorundadır. Tıpkı, fa· 
şisderin kadettiği yedi yiğit TUrkiye Iş
çi Partil i'nin ve Dr. Necdet Bulut'un ce
naze törenlerinde onbinlerce kişinin 
haykırdığı gibi: "Faşizmi Ezeceğiz!" 
Faşizmi ezmenin yolu, başta işçi sını
fı olmak üzere emekçi halkın örgütlü bir
liğinden geçer. 

BAŞBUC 
DIYOR KI: 
"ŞIMDI TARIH, 
ŞIMDI KADER 
BIZE YENI BIR 
GöREV VERMEK 
ÜZEREDIR. 
ÇONKÜ 
MILLETLER 
T ARlIIIND E YENI 
BIR 200 YIL 
OOL\IAK 
ÜZEREDIR. 
BU TARIHI 
GöREV, 
BÜYÜK 
TÜRKIYE'YI 
M1LIlYETÇl 
TüRKİYE'YI 
KURMA 
GöREvIDIR." 



Jacquard usta'dan 
Necdet Bulut'a 

VARlıK ÖZMENEK 
JACOUARD MAK1NASININ ÇIÇEKLERl 

Bu yazının ba,lılr Nazım Hikmet';n, Martin 
RUMlk 'tan çevirdifi bir fÜrin 'ba,l"ı aynı za
manda. RJlMDk, A merikalı bir şair. Nazım u.ta 
Nail V. Beyle birlikte çeııirmiş şüri: 

Ne güzel. ne güzeldir, 
JacqlJlJl'd nuılrinDmnda 

dokudulum 
ye,iI, kızıl, mor 

ışılhh çiçek�r ... 
Onlar bana; 
Haledon'CÜJ bir çayın, 
�rı 
ııe alaçitlTl hohrl.otıyor ... 
&Iuv ... 
Pırıldıyor ,iine,te popotyahr. 
Güzel Jocquord çiçekteri ...  
Onlar bana; 
tatlı Pequot14ck k,y,larını 
ııe göz kanuışwıcı yamaçları 

hatırlatıyor ... 
Ey güzel ııe hazin; 
Mzin Jacquord çiçekteri ... 

Bu gtırlar, kaybıyla yüreRimizi çatırdatan 
Necdet Buıut'un, Vatan Gazetearun 15 Ocak 
1978 pnlü aayıımda yayınlanan yazııırun bat
hk ye ıiri, bölümü ... 

Ben o ıUnlerde Vatan Gazetellinin Ankara 
büro teOiRi yapıyordum. Sık .ak Necdet Bulut' 
tan yazı iilerdim, . . 

Ve o nefLt kahkahalanndm birini aturlı : 
"- Hoca be, biz ne biliriz yazmumı? .. " 
Sonra da eklerdi: 
"- Tamam babacıtım, i.tiyouun, elbette ça�:�ı,m yazmaya. Söyle ne zaman hazır 01-

KararlqbrdlRımız .gün ve ııaatt.e getirirdi ya
zwnı. Bürodan içeri girer, ikiye katlannu, yazı
luu masama bırakırken enfeı kfthkahaaı çınla
hrdı gene ortalılı :  

" - Hoca, sen beni yazar .anıyorsun galiba .. " 
O, bu heybetti karikatürü çizerken yaşama 

sevincinin gümbürtüsünden nefesim kesilirdi. Ai' 
çak Könüllülük, lösLerişsizlik, isimliiz bir y ... am 
dokumacllıA"I ... 

Bildili konu ve Olayı pek uataca ve pek ,üzel 
yazan Utur Mumcu Cumhuriyet'te.k.i kö,eande 
,öyle anlatıyor bu heybeli: 

"- Dr. Necdet Bulut! Yürekli, namuılu, yi
lit bir aydın • •  osyalizme inanmış bir bilim ada· 
mı. .. " 

Şimdi, Necdet Bu1ut'un "Jacquard makinaıı
nın çiçekleri" başlıklı o yazısının devamına ge
lelim. Ş<,yle diyordu Bulut: 

"Şimdiye kadar bu f!(Jyfada, bilgisayarlar, bi· 
lişim, teknoloji konu.unda yazdIAımız yazıları 
okuyan okurlar huhald� şaşıracoklor bugün bu 
ş;;r� başladlRımı% için. Nedir JacqWlrd makina· 
.,. Bilgi6IJyarla ili,ki.; ne, diye dü,ünecekler ... 

JOMph Marie Jacquard bir Froruız ;,çi6i. Bil' 
dokUlnocu.,n ollu. 1762'de dolmuş, Fran.ız 
ihtilalin; yo,omı, ııe 1834'te ölmüş. Baba •• u6lo, 
kend;'i de ifÇi olarak çalışmı. dokunııı tezgah-
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landa. Dokuma tezgahlaruıda de6enlerin otoma
tik olarak işlenmean;n yollarını arıyor. Ve ge
liştirdili mekanizma 1 806 yılıru:kı baŞQrıya ula· 
şıyô;.. Bu buluş, üzerinde bir dizi delik buluMn 
lIortlarl.o i.tenen duenkrin kumaş üzerimı geçi
rilme';ni .00I,yor ..... 

Necdet Bu1ut, kendi dalındaki yetkinlilini, 
burun yokuşlarına vurmadan, bilim adamlılının 
kaymlına Jacquard ustanıii""wllDa dikiyordu 
bayralı. Şöyle devam ediyordu : 

''Jocqı.uırd'ın, dokunuıcıhktu. kendisinin en 
iyi bildiRi iiretim faaliyetinde, yaphğ' bu buluş, 
belki de en ilginç kullanımını bilgilIOyarlarda 
buldu. 1830'larOO Ingiliz matemotikçiai C. Bab
bage, cebirsel de6enleri, JacqWlrd'ın tezgahının 
çiçekleri ve yaprakları örme'; gibi örecek bir 
makina ta14rlodı. Böylece, bilgilerin de, delikli 
kartlarda işlenme.i fikrini ortaya atmlf oldu. 
Bobbage IS71 'tk laMlrlodıklorınl gerçekle,tir
meden öldü anuı düşündüAii kartlar I890'larelo 
nüfu. ıoyıml.o"nda kullanılmaya baŞlandı. Bu
giin de, modern bilgi60yorloro bilgi lIerilme6inin, 
progranrların bilgiMiyarın belleğine yüklenmea
nin araçlannelon biri olarok kullanılan delikli 
bilgi işlem kartları böylece geli,tirildi... .. 

Necdet Bulut, Jacq�d uıtamnn ölümaüz 
anwna, onun dokuduA"u "yepl, kızıl, mor, 1',1-
bh" çiçekleri serperken yazıSLDl şöyle bitiriyor
du: 

"Bir bilgilOyarcı olora" IIIJk6U mıyım, Nazım 
IUlada Jacquord Makitı46uıın Çiçekleri'ni görün
ce heyeronlonmokto' Düniin üretim faaliyetin
deki bir bulu, bize, modern bilgi14yarlara bilgi 
ve program vermenin aracını salladL Bugüniin 
üretim faaliyetindeki buluşlar, kimbilir ne güzel 
gelecekleryaratocok;ncnbr için ... .. 

Bu yazı, Necdet Bulut'un hamurunu, ki,ilik 
ÖqıÜlÜnÜ ve bilincini vurıulayan ((Ü%el bir örnek
tir. 

Bu yumndaki bilinç ve desen, bu yaziliinda· 
ki doku ve dokunaklılık , bu yuıııındaki renk, 
bu yazmndaki sevinç, co,ku ve gelecek Künlere 
duydulu inanç, Necdet Bulut'un ta kendisidir. 

YÜ1'ekllydi, namuıluydu, yilitti, lo.yaUzme 
inannu, bir bilim adamıydı evet. 

Ama bu arada, sayısız arkad&.IJlık deneyleri
me de dayanarak O'nun onur ve gurur duydulu 
politik kimliRini öncelikle vurgulamaktan övünç 
payı çıkarbyorum: 

. 

- Necdet Bulut Türkiye ı,çi ParliUydi.._ 
Y",amının her anında seçkin ki,ililini, yet.

Idn bilim adamlıRını bu pOlitik kimlilin önüne 
detll, ardına seferber etti. 

Bilim adamlılının Illça köşkleri yerine, bili
min ve bilim adamlılının özgür ufukları için fa
,lıme karşı bilimin çarpışma atölyelerini seçti. 

"He" deyip sermayenin paralarına garkol
mak yerine, ıömürüye karşı, toplumsal kurtulu
şun bilinçli, öraüt!ü mücadele alanlannı seçti. 

Dünyanın -ve Tiilkiye'nln aydınlık geleceRi 
için balımıızbk, demoktUi, sOlyalizm mücade
leainin inançlı, kararlı ve özverili inşaatının 
emekçlURini seçti. 

Ciılmael varıııının söndüRü yerde gelecelo, 
ölümsUzlüA:e ko,an bir alev bıraktı. ışçi sınıfının 
kudre tli elleri evrensel öcünü alırken, Necdet 
Bu1ut'unu unutmayacak. 

Jacquard u.taların .olulunu bugünlere ta,ı
yan yaşam ve mücadele dokumacısı Necdet Bu· 
lut'. selam. Selam bulutlara ... 

Toplu işten 
çıkarmalar hızlandı 

KARAYOLLARı'NDAN 
SONRA YSE VE 

SÜMERBANK SıRADA 
AHMET UNAL 

Yürüyüş'ün 188. sayısında 
toplu Işçi çtkarımlarının daha da 
artacalı yazılmıştı. Bu yazılanlar 
şımdı d�rulanıyor. üsteUk biZ
zat hükümet etiyle, binlerce işçi, 
asıl görevi "hizmet üretmek" 
olan devıet sektöründen atılıyor. 
Büyük sennaye, kapitalist sist.e· 
nUn kendı yaptsmdan kaynakla
nan bunahmdan çıkmanın yolu
nu, "hammadde darlıeı", "döviz 
transferlerinin yapılamayışı" gibi 
gerekçeler öne sürerek işçileri 
kapı önüne bırakmakta bulurken 
hükümet de, bunalımdan ÇıkıŞ 
yolunu devlet sektöründ,e işçi 
"ayıklamakta" görüyor. 

Di�er bir deyişle hükümet, 
"bunalımın yükünu" işçi sınıfı
nın omuzlarıpa yüklemekte bü
yük burjuvaziyle birleşiyor. ör
ne�in b" 'gerekçeyle Karayolları 
Genel Müdürlü�ü'ne baeıı işyer· 
lerinde "işçi fazlabeı" oldueu 
öne sürülerek 15 bin işçinin işine 
son verildi. Bu plan, işçilerin 
üyesi bulundukları Türk-İş'e ba�
lı Yol·İş Fedensyonu ite birlikte 
uygulandı. Plarun uygulaıuşı kıs
men Yol-\ş Federasyonuna baelı 
sendika1ar� �toplumsalanlaşma" 
çerçevesinde imzalanan 8. dö
nem toplu iş sözleşmesinde yer 
alıyordu. 

ILK HEDEF: KARAYOUARI 

Maliye Bakanlıeı, Bayındırlık 
Bakanlı�ı'ndan Devlet Karayolla
rı Genel MüdürtüRü'ne ba�lı iş
yerlerinde fazla işçi istihdam 
edilmekte olduRunu, bunun hü
kümete büyük killtetler yükledi· 
lini bildirerek, işçi sa.y�mın 
1976 yılı sayısında dondurulma
sını istemişti. Bayındırlık Bakan
lı�l. Maliye BakanlıRı'run bu da
yatması karşıs.ında Karayolları 
Genel MüdÜllüeü'ne ba�h 17 böl
ge müdürlülünde 15 bin mevsim· 
lik işçinin işine topluca son ver
di. Çıkarılan işçiler arasında 6-8 
yıllık hlzmette bulunmuş olanlar 
da vardı. Yoı-ış 'le imzalanan 
toplu sözleşmenin 134. madde· 
sinde kıdemi fazla işçilerin işleri
ne son verilmemesi hükmü yer al
dıRı halde, kıdemli işçilerin çıka
rılmasına öncelik tanındı. 

Sendika buna ses çıkarmadı. 
Bayınduhk Bakanbe', MaUy. Da
kanlıRı'nın istemi üzerine, Devlet 
Karayolları'nda çalışacak işçi sa
yısını 35 bin'de dondururken; 
daimi işçi sayısında da bu raka
ma varabitmek için, işlerine son 
verilen 15 bin işçinin dışındaki 
mevsimltk işçilerden daimi kad
roya alınacak ı,çtleri saptama 
görevi, Yol-İş ile Karayolları Ge
nel ve Bölge Müdürlüklerinde 
oluşan "aday saptama kurulları
na" bırakıldı, Genel Merkez üst. 
kurulunun dışında 17 Bölge Mü
dUrlüaünde oluşturulan "aday 
saptama kurulları" mevsimlik iş
çllerden kimlerin dalmi kadroya 
alınacaklarını alel acele belirleye· 
rek, bunların dışındakl 15 bin iş· 
çlyi, bir daha Karayolları'na $Ok
mwnak üzere işten çıkarttı, 

Hükümet, Karayolları'nda sa
dece tensikat yapmakla kalmadı. 
Aynı zamanda, gerek daimi kad
roda butuoan, gerekse halen 
mevsimlik Işçi n1teU�lnI koruyan 
yol işçUerine toplu sözleşmeden 
d�an 300 milyon Ura tu tannda
ki borcunu da ödemedL Binlerce 
Işçi, 5 aybk ücret farklarını,7 ay
lık yakacak yardunlarmı, 3 aylık 
seyyar görev tauninatlarmı, Ey
LÜL ayında ödenmesi gereken öR
renim yardun1arml alaroadı. Sen
dikaları Yoı-Iş'e yaptıkları baş
vurular ise sonuçsuz kaldı. 

Hükümet, Karayolları'nın dı-
• şında Yol Su Elektrik bölge mü

dürlüklerinde de, yüzlerce işçiyi 
iliten çıkarmaya hazırlanıyor. 
Bunun ilk ömeRi, geçtiRimiz 
günlerde Adana'da binlerce işçi
nin kapı öDÜne bırakılmasııyla ve
rildi. önümüzdeki gü!l1erde de di
�er illerdeki YSE işyerlerinde 
tensibtların devam etmesi bek
leniyor. Büyük bir Olasılıkla bu
nu Sümerbank gibi iktisadi kamu -
kuruluşları izleyecek. 

TOPLUMSAL .ANLAŞMA 'YA 
IMZA KOYANLARDAN 
HESAP'SORULMALlDIR 

Verdi�i oylarıa hükümet yap
tıeı CHP 'nin "şimdi kendilerine 
yaptıklarından", işçi sınıfı ders
ler çıkarıyor. 

Türkiye'de işçi ve �mekçi kit
leleri yıldırmak için faşist terörü 
brmanduan büyük sennayeye 
ödün üzerine ödün veren Ecevit 
hükümetinin, bir yandan işçi ve 
emekçi kitlelerin demokratik ve 
ekonomik haklarını sanırlayıcı 
yasa önlemlerine giderken, diler 
yandan devlet sektöründe "top
lumsal anlaşma" lara göre işçi çı· 
karımıarını yolunlaşbnnasını da 
" doeaI" saymak gerekiyor. 

Türk-IŞ'e baRh sendikalarda 
örgütlenmiş işçilerin ise, bu ge
lişmelerden çıkaracalı dersler 
daha çok. 

Hükümet, devlet sektöründe 
binlerce işçiyi kapı önüne bırak
makla, Türk-Iş'e, Türk-Iş içinde 
örgi,iUenmiş işçilere " Toplumsal 
Anlatma"rup nemenem birşey 
oldulunu gösteriyor. Toplumsal 
anlaşmaya imza atmış aeDdikacı
larla birlikte adeta işçi s.ınıfmı 
cezalandırıyor. 

Türk-Iş'. baeb sendikalarda 
örgütlennUş işçiler, bir " ihanet 
belgesi" niteHtini taşıyan "Top
lumsal Anlaşma "ya imza koy
muş Türk-İş yöneticilerinden he
sap sormaııdırlar. Toplu sözleş· 
melerle, kendilerini burjuvaziye 
satan sendika aealarının yakasına 
yapışmalldu. Gerek Türk·lş yö
neticilerine, gerekse kendilerini 
" sürü" gözUyle gören sendika 
aealarına, hi,ikümetle imzaladık. 
ları "Toplumsal Anaşma"nın fa
turasını ödetmetidirler. Bu da. 
baelı bulundukları sendikalarda 
tabanın söz ve karar sahlbi olma 
ilkesini yaşama geçirmek, sarı 
sendikaları çökerUp Ilerici sendi
kaları güçlendirmekle olacaktır. 



Faşut Parti Kahramanma
raş 'ın DJ büyük ilçelerinden 
biri olon Pazarcık 'ı Kohro· 
ınomnoraş70 birlikte bir nç
rama taşı olarak kullanmalr 
i.tiyor. Faşidier burada özel
likk aleui-ıiiruıi ayırımını kul
lanarak okly ç"armaya çallfl
YOl'Iar i)t .ınıhal mücadeleyi 
.0ptumDYo u,rafıyorlar. 

Tümüyle bw-juuO%inin hiz
metinde okln maocu bozgun
lar da Pomrc,lr 'da (af;'t par
tiyle oynı çizgide yürümekte
ler. Torımc" ılm çok önemli 
olduRu u� nü(uşıuı tümüne ya· 
Irm bir kıımmm torımla u,
raşh" Pazarçık'ta uerimli 
toprakları paylaşon oleui ue 
.ünnUerin ayrı ayrı köylerde 
yerleşmiş olmaları maoculo· 
rın işine yaromaktodlr. 1973' 
den beri PaZlOrcık'ta çalışma-
14rml artıran Maocular e.ki· 
den beri burjuuazinin bilinçli 
olarak yoymaya çalışhlı 
"Modof dÜfmanllll" ue onti· 

komünizm propagandcumdan 
yararlanıyorbr. 12 Mart dö· 
neminde yaygınlaftuılon An· 
tiıouyetizm çizgi.inde etkin
liklerini arthran maoculor bu 
arada köylükrin '08yo-ekono' 
mik lle demokratik yaşamını 
daha ileriye götürecek her/um
gi bir nitelili oIm1Jyan eylem' 
ler yaphlar. Bu eylemlerin .0-
nucu tom bir başarııızlık ol
du. 

A.bnda maocuların boşa-
1Iızlıklarının nedenleri şöy
!e .ıralanabilirdi: 1) Hareke
tin işçi .ını(ından kopuk ol
ması, 2) Maocuların Blnıfıal 
mücadele yerine aleui-ıiirvıi 
ayınmmı kullanmDlar, ue 3) 
Eylem ue mücadelede örgüt
.üzliik, ilkeıuıiIr. 

Hareketin işçi ıınıfı hare· 
ketinden kopuk olmDII hem 
Mao'nun .apık ideoloji. inin 
şabloncululunun .onucu, 
hem de işçiler ara.ından 1ıJ
ban bulamamalarından kay
naklanmaktadır. Maocuların 

Ergun Göze 

. Pazareık 

Maocu 
bölücülük 

. faşist 
bölücölükle 

kolkola 

mezhep aynlıklarından yarar
lanarak tu tunmak utemeleri 
hem kolaycılılın, hem de '0' 
rurrııuzlulun bir 'onucudur. 
Aleui-ıünn� Türll-Kürt düş· 
manltlı yarahlmak istenme
ıinin, bunun körüklenmesi
nin acı .onuçları Malatya 'do, 
Elazıl'da, Sivcu'ta yaşandı. 

Bir yanda faşi,tlerin diler 
yanda maocuların eylemleri 
Kahramanmaraş'ı acı olaylara 
gebe hale geh"rdi. Şimdi PO
zorcık 'to yarahlon görüniim 
şöyle: Sünniler .solcı, alelliler 
.olcu(!) 

AGALARIN YAN/NDA 

Maocular tüm eylemlerin
de akui köylerin; iiı olorak 
,eçtile,., .ünn; köylerin; iıe 
önyargıh olarak "faşist" ilan 
ettiler. Bundan yararlanmayı 
bilen bıujuuazi de sünni köy
lerini faşi.t harekete taban 
olarak kullanıyor. Işte mao
cula,.ın .apık eylemlerinden 
bozı örnekler. 

Maocular ondan fazla Mer-

"Bir de Maocu 
o/masa/ar • • •  " 

Son umanlırda maocularla f�istler arasında görülen "bal
.ıyi", sonundı Tercüman Gazetesinin MHP avukatı yazarların
dan Ergun Göze'nin sUn.ınlarına da sıçradı. Bazı maocu gruplar 
bdl, sald.-gan, koşullanmış faşist çetelerin mensuplarıyb 
"oturup tartışmayı" savunurken, Tercüman'ın "nev·j şahsına 
niJnhaSlr" kalemi Ergun Göze ortaya çıkıverdi. Tercüman'ın 
11 Ar.oIık tarihli saY\5lnda çıkan "Mao'cu Genç-Olküdl Genç" 
başlıldı yaztsmda Ergun Göze, adı geçen iki "tip" genç arasın
daki benzerlikleri -ort.aya kO'ıuyordu. Göze'ye göre bu benzer
likler ıöyleydi: 

..... Ve Çin ni re, Türkiye nire, �o kim, Türk genci kim? 
demeden sadece bu gençleri anlamak için düşünUyorum. çün
kü maocu gençler solun en atak, en gözü kara gençleridir. Hep 
öliyorlar i yazık oluyor. En bariz vasıfları sadece ve sadece ve 
mJtlaka inanınak ve inandtlmı tatbik etmek için ölümden 
korkmamak. OlkUru gençler gibi. Aynı iklimi, aynı ruhi çerçe
veyi belirtiyorlar aslında." 

Ergun Göze bu "inanmış ve korkusuz" gençlerin bazı ha
talarnı da sayrnıyor değiL. Ama bunlar "tali" hatalard ... , Çün
kü: "Aralarındaki temel zıddiyete rağmen maocu gençlere le
"incileri" 'Maocu Boı.kunlar' dediğini ve onları kendileri için 
belki ülkücülerden daha tehlikeli ilan ettiklerini biliyoruz." 

Ergun Göze maotufara bir de acıyor. Bu maocu gençlerin 
" insani değerlerini atalarından kazanmış bulunduklarına" , yani 
Cengiz'lerde", Fatih'lerden, Timur'lardan kazandıklarına inanı· 
yor. Göze'yi bu kanıya getiren ise kuşkusuz maocu gençlerin 
"tavır ve davranışları" olsa gerek_ Ergun Göze'ye göre de tck 
hataları maocu olmaları. 

"Ne güzel şeyk!r yapıyorlar; bir de maocu olmasalar!" 

Hdel'� binlerce döniim a,.azili 
olan CHP e,ki milletuekili 1,
met ARaoRlu Lle ailesini köy
lülerin do.tu oIorak ilan etti
ler ue onunla işbirliline girdi
ler. Kimi zaman 100·150 dö
nüm topralı okIn köyliileri 
Faşilt Ala olarak ilan ettiler, -
yayın orfOnlarında olmadık 
yalanları !Öylediler. Tarlaları
nın hep'; 150 dönüm dolayın
da olan 'Pinco" lakobındaki 
kişi Aydmbk .ütunlarından 
düşmezken, 15 bin dönüm 
toprolJı olan Papazlar Sülole
,inden 4-5 bin dönüm tarlaıı 
bulunan birçok toprak .ahi
binden hiç 8ÖZ ediimediAi, he· 
� ,ünni toprak sahiplerine hiç 
yaklaşılmadlı. görülüyor. 

Son zamanlarda aralarına 
'�Ierici" bir köşe yazarının da 
kobıdılı koro Mehmet Çetin 
olayını Pazarcık için planla
nan yeni oyunlara alet etmek
ledir. Bu olay ,iyosol propo
ganda için çarpıhlmaktachr. 
A ma maocular artık PaZ4rcık 
köylerinde birkaç genç dışın
da toban bulamamDktadırlar. 
Köylülerin maoculara karşı 
tepki'i hergiin biraz daha pe
kişmektedir. 

Maoculann burjuuaziyle 
işbirliAi .on olarak Dauu llar 
köyünde gözlendi. Sosyaliz
min se.inin Pazarcık köylerin
de duyulmaya başlamasıyla 
birlikte telaşlanan burjuuazi
nin yardımına maocular yetiş
ti. Maocular iki GENÇ VNCO 
üye,in� Salman Büniil ue Vk
keş Sayılır'ı, önce yaraladılar, 
sonra do iftira ederek tutuk
lanmalarına neden oldular. 

Ancak lo'yali8tler her yer' 
de oldulu gibi Pazarcık 'ta da 
göreulerinin başındalar. Işçi 
Bını!ı hareketi doğrultUBunda 
yönlendirilecek çalışmalarla 
ırkçı ue mezhepçi ayrımlar 
yerine sınıfsal mücadele geliş
tirilecek ue deurimcilik adına 
yapılan kepazeliklere .on ueri
lecektir. 

Yüksek okul/arda 

Deniz emekçilerinin güncel istemi: 

YEKTA AVAROG LU KOOPERATIFLEŞME 
Dünyanın en yük.ek balık 

ut:rimine .ahip denizlerinden 
biri olan Karadeniz 'e 200 met
re dt:rinUkten 'onra H� gazı 
tabakaaı başlar. Bu goz con/ı
lar için öldürücüdü,.. Bu yüz
den uzun yıllar ölii deniz gözü 
ile bakııan bu denizde yapılan 
ıon a70şhnnalar, yük.ek balık 
potomiyelini ortaya çıkardı. 
Araşhrmocılar bunu iki nede
ne bollıyor: 

1· Karadeniz 'e okan çok 
14yıda Itmakların taşıdığı 
planktonlar (gözle görülme
yen organik maddeler) balık
ların ana g!daııdır. 

2- /rmakların getirdiki 
planktonlar denizdeki akınfı
larm etkiıi ile yayılır ue dibe 
dolru inerler. Balıklar bu 
planktonların bir kısmını ilk 
yayılma anında tüketirler. Ya
pılcn gözlemlerde, H2S taba
kosına inen planktonların bu 
gO%ın etkisi ile (yapılarında 
meydana gelen değişiklikle) 
hafifleyerek tekrar ytizeye 
dolru çık hlı görülmüştür. 
Karadeniz 'e özgü bu olay onu 
büyük bir balık yemi depoıu 
haline getirmiştir. Bu nedenle 
200'den (�la okya'.'u, gelişU 
balık türii bu ortamı tercih et
t'iklerinden bir daha geri dön
memiştir. Buna karşın Kara
deniz'in balık bakımından 
çok fakir bir deniz olduluna 
ilişkin raporlar uerilmiş, bu 
raporlar do yetkili çellrelerde 
olumıuz etkisini uzun yıllar 
,ürelünnüşfür. 

KARADENIZ DE 
TORKİYE BAUKÇILIGI 

BalıkçılllımlZ 15 yıl önce
sine kadar en ilkel koşullar 
içinde idi. Bugün bir hayli iler
leme göstermiş olan balıkçdı
Iımız yine de modern balıkçı
Ilk ton çok uzaktadır. (}reti
min büyük kısmını, dibe bolb 
olmayan (,ürüler halinde göç 

eden balıklar) ham';, i,tau"'t, 
Wfer, palamut, torik, kolyoz, 
uMumru u •. oluft·ırur. En et
kin aucıhk gı,.,ır ue ırıp diye 
adlandırılan çeuir'1'e olları ile 
yapılır. Deniz dibinde yaşa
yan balıklarur avlanmoıında 
iM en gelişmiş $i.tem "trol" 
dur. Bunlann dışında ufak ba
lıkçılık dedilimiz, diba ali, 
yüz alı, loçn14cılık, oltaCılık 
poroketecilik u,. yolu ile yapı
lan üretimin genel toplama bü
yük katkışı uardır. 

Deulet Iıtati.tik En,titüıii 
her yıl su ürünlerimizin üretim 
miktarlarına ilişkin rakamlar 
yayınlamaktadır. Ancak üreti
min koynağına inmek olanak
larından yok.un araştırmacı
ların bildirdili ıonuçla,. ger
çekleri yanııtmaklan çok 
uzaktır. 

En.titü tarafından 1975 yı
/ında ıu ürünleri üretiminin 
toplamı 240 bin ton olduğu 
bildirilmektedir. Bu duruma 
göre üretimdeki payı yüzde80 
olan Karadeniz 'de 1 92 bin 
ton üretim yapılmıştır. Yalnu 
Karadeniz'de yapıkın üretim 
300 bin tonun üzerindedir ue 
5 yıldır üretim bu rakama 
yaklaşık olarak sallanmakta
dır. Karadeniz, üretimi çok 
daha ar1400k bir potansiyele 
sahiptir. 

MAOCULAR KARŞIDEVRiMCiliGiN 
BA YRAKTARI 

Bu üretim potoflSiyelini da
ha do artırmak olanaklarından 
Karadeniz 'in tipik balık türle
rinden biri olan hamsi ue 
hamıi üretimi konu,unda ya
pılacak basit bir delerlendir
me Borunun önemini belirt
meye yetecektir. Her bin'nin 
üçer yedek tekneıi (aktarma 
motoru) bulunan 60 tane gır
gır aygıtı ile günde ne kadar 
homsi üretilebilece'inin hem
bını yapalım: Her aktarmo 
motorunun toru;ıjı ortalama 
40 tondur. 3 aktorma moto
runun toplam toru;ıjı 120 ton 
olur. 60 gırgırla yapılan bir 
günliik üretim 7.200 ton eder. 
Ham'; aucılılmın yaklaşık 5 
oy gibi bir süreyi kaptlCJdığınl 
gözönünde tutarsak, bir au 
meusiminde 1 milyon 80 bin 
ton hamsi üretilir. Hamsinin 
Türkiye 'de ortalama 10 lira
dan latı/ması durumunda soL
lanan bir yıllık gelir 10 mil· 
yon 800 bin liradır. Yalnuco 
hamıiden deulet desieli ue 
kredileri ile yapılan 10 mil
yon 800 bin liralık üretimden 
deuletin uergi yolu ile yorar· 
landıAı söylenemez. Hem bu 
önemli gelir kaybını önlemek 
hem de daha gelişmiş araç, 
gereç ue tekniklerle balık üre· 
timini gt:liştirmek için devle
tin bu alanda gerekli önlemle
ri alma" zorunludur. 

Aydmlıkçl1ar, rrıaocu kar,ı 
devrimcıuRln baynklan. Te
kelci buıjuvazlye sırtını daya
DUŞ, aRzıncian köpükler saça· 
rak, çıRhk çIRbRa teplnip du
ruyor. Bır &Uredir de yeni bır 
provokasyon pe,lnde. nerıd, 
soıyall.ı öRrendlerln elkln 01-
dulu ve rattst sürUlerin gelme
ye cesarel edemeditl okulla
nn durumuna öy)esine lçerll
yorlar kl, sızlarup duruyorlar. 
Ama yalnız slzlandık1aruıı 
söylemek de, bu sapıkların nı
yeUerlni anlalmakm yetersiz 
kalıyor. 

Farklı nklrlerln demokml 
ortamında özgiiıee tartı,ılmı
sı ıçın, hangi gÖlÜ,ten oluna 
olsun, şebekesi olan herkes 
okuhına girebilmeli, dıyorlar. 
Böyletilde, ayrı nklrler(!)  Iar
lışılarak Ikna edılecekml,. 
Aydınbkçı maoculara göre eU 
kanb taı\.sller, yalnızca farkb 
fikirlere sahıp gençler. Onla· 
rın da herkes gibi okumaya 
hakkı var. TUrldye gençURinin 
bır parçUl dedikleri fa,I,lIer, 
ellerine kalem-kitap alınca 
masum ülkücü öRtend oluyor 
onlara göre. Ve öRrenlm öz
gilrlUl!\inU engellemek I,teyen 
eli kAnlı f",ı.llerl okullardan 
uzaklaılırmaya çalışan herke. 

de, öRtenim özgürlüRü ve can 
güveniiRI düşmanı zorbalar! 

Bu sapık düşüncelerin el· 
bette nedenleri var. Onlar, 
gençliRln fa,lst teröre kar,ı 
dlrenl,lnln hedeOni saplırma
ya ve faşbUertn varolmadıkla· 
n okullarda olay çıkararak1bu 
okullardaki eRitimi engelie
meye çalışıyorlar_ Bu poUti
kalanyla, antifa,ist aençlik 
Içinde bulanıkbklar yaratarak, 
çekebildıkleri kadar gend ta
şlStlere karşı dırenı,ten 117,,1k
\aılınnayı hesaplıyorlar .. Kı
sacası bu karşı-devrimciler, 
karde,lerlyle kolkola gerldli
RIn en azgm ,amplyonluRunu 
yapıyorlar. Işın garibi, Aydııı
lıkÇI "gençler" rahat rahat 
herkesin -katiller de dahil ol
mak Uzere- okullara glrebll
mes! gerektiRini savunurken, 
kendileri ge!emiyorlar okulla
ra. ÇünkU, kar,ılarma aldıkla
rı geniş gençUk kllleBl buna 
izln vermiyor. GençııRln anti· 
ta,lal birURl, maocu ve faş\.s� 
lerln kolkola glrI,tiRI hesapla
n bo," çıkartacak, onlara hak
eltlklerl ders! vere",ktir. öR
renimln kellntlslz &UrdUrülme
sinin ve can aüvenURlnin gü
venceBl bu birlik tlr. 

Bu nedenlerle balıkçdığı
mlZın kooperatifkşme yolu ile 
ö'11ütlenmesini sallamak. ko
operotifleşme çalışmalarını 
delteklemek deuletin başlıco 
göreult:rinden biri durumuna 
gelmiştir. Böylece bir yandan 
üreticinin emelini ue olmteri· 
ni delerlendirmesine yardmı 
edilmiş, bir yandan do top' 
lumıol hizmetler için deulet 
önemli bir gelir kaynağı S4AIa
mış, ue,.,i koçumo .sorunu için 
gerçekçi bir çÖZüm bulunmuş 
olacaktır. 

Karadeniz için de. balıkçı
lık .orununda geçerli oları de
niz kirlenmeıı' olaıılığının ö,,
lenmesi için gerekli önkmler 
alın malıdır. Yanlış ue meus;m 
dışı aulanmanın Önüne geçil· 
melidir. Bu önlemler alındı
lmda Karadeniz 'in, ileri sÜrül· 
diilü gibi bir ölü deniz olma· 
dılı, tersine büyük bir balık 
tarla" oldulu gerçelti ortaya 
çıkacoktır. 
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ABD EMPERYALiZMi N  

Amerika Birle,ik DevleUeri'o
de varolan neo-fa4ist örgüt, pııp 
ve frak.siyonlann tümünün adları
m ve etkinliklerini birer birer- ıp
rala.ma.k bu yazının boyutları dü
,ünüldüRünde olanaksız ve aynı 
zamanda gereksiz bir uAraş olur. 
Bu yüzden Amerika Birleşik 
Devletleri'ndeki neo-faşist örgüt
lerin başlıcaları üzerinde dur
makla yetineeetiz. Bu örgütler 
hakkmdaki bileiler Amaika BU. 
leşik Devletleri 'nde adeta cirit 
atan_ tüm diRer benzer�nin 
içinde bulunduRu duruma da bir 
ı,ık tutacaktır. 

Kendilerine "amerikancı" eti· 
ketini yapl$tıran neo-faşist ör
gütler başlı başına bır grup oluş· 
turacak düzeydedir. Bu gruptaki 
örfÜtlerin yaymları içinde en 
önemlisi ''The Herald of Free
dom" ad:nı taşıyor. Bu yayında 
bilinen yahudi düşmanı ve anti
komünist lörü,lerin yanında ma
sonlara ve kadınlara da küfürler 
Yaldıran yazılara rasUanabilmeJ[
tedir. Heraıd of Freedom'un yö
neticisi Frank Capell adlı eski bir 
FBI ajanıdır. Düşmanı olarak 
,ördül'ü milyonlarca kişinin 5ş
lerini kapsayan bir dosya sahibi 
olmakla öfünmektedir. Kendile· 
rini "amerikancı" olarak adlandı· 

KOYNUN DAKi 
NEO - FAŞiZ.M 

Hitler'i ABD emperyotizmimn çıkarlanna uyarbyan neo-fDfl.:ımin 
karı.mda Him ena.lıçiler yer alıyor. 

ran neo-faşist toplulukIann 
Amerika Birletik Devletleri için
deki neo-taşut harekette önemU 
bir yerleri olmadılmı söylemek 
yanl" olmaz. 

MC CAltTHV DAMGALI 
AMERIKAN NEO·FAŞIZMI 

ABD 'deki buı neo·fati.t grup
lar, Mac Cuthy döneminin hızlı 
anti-komünizmine ve De idüAü 
belirsiz bir Amerik.a.n milliyetçi
Iiline .kı ııkıya ba�h kalarak 
mücadele ediyorlar. Bu gruba ka
tabilecelimiz örgüt ve hareketler 

top18mı, bu niteliklerinden ötü
rü, kelimenin sözlük anlamı ile 
"neo-faşist" (yeni fa,ist) olarak' 
adlandırılmayı bak etmektedir
ler. Şöyle ki, bunların geli,tir
diRi politik slntaji ve ideolojik 
ıörüşler, en azından ilk bakı,ta, 
kaynaamı İkioci Dünya Savaşı 
öncesi �Lv.:e faşist hareketler
den a1mamakta ve sava, ıonruı 
ABD 'de geliştirilen anti-komü· 
Diat ve barış dütmanı görü,lere 
dayanmaktadır. Bu ıörüşler, fa
şizmin klasik tezlerinin Ameri
kan emperyalizminin çıkarlarma 
uYf\lll bir adaptasyonundan ba,
ka bir şey detildir. "Biz bize 

benzeriz" örneli, bu örtüUmin i 
tüm diler neo·f.fiat örpUerden 
farklı bil'er yaratık olmadıklarını 
akıldan çıkarmanıak ,erekir. 

Bu ıırup içindeki ör(Ütlerden 
John Bircb Society 1958 yılında 
kuruldu. Orıüt, adını 1945 ytlm. 
da Çin'de halkçı JÜçlere kar,ı 
luır,un mkarken öldürülen John 
Birch .. dlı bir Amerikan subayın
dan alıyor. örgiit, John Birch'üo 
"Oçüncü Diinya Savaşı'nm ilk 
kurbaru" oldulu (fÖrüşünü savu· 
DUYor. örııütün savaş açtıQ'ı ki,i
Ler aramnda ROO8evelt., Truman, 
Eiaenhower, Nehru, Na.m, De 
Gaulle, ve Kisain,er'in ( ! )  adları 
,eçiyor. Bu arada IoRuk savaş 
dönemmu"ki marifetleri hAla 
unutulmarnı, olan John Foster 
Dullu ve eski bir CIA şeti olan 
Allen Dulleı "uluslararası ko
münizmin el sürerneyeceRi koru
yucular" olarak nitelendiriliyor. 

John Blrch DerneAi tüm ülke
ye yayılan 120 kitabevi ve "Ye
rel Polis Komitenizi Destekle
yin", "Pan Amerikani.st Politika 
Komitesi" gibi adlar taşıyan yan 
örgütleri araeılılıyla üye saYlSUıı 
arttırmaya çalışmaktadır.Bunun 
dışında "Liberty Loby" admı 
taşıyan bir Amerikan baSkJ gru
buyla Am�kan Kongresi 'ni et
kilemeye uAn,maktada. Yine 
ayru gruptan bir başka örgüt 
olan .. American Mercuzy" yayın
ladıAı derıP-Ierle ırkçılık propa
gandw yapıyor ve ulualarara.sı 
ün yapllUf faşistlerin yazılarına 

_yfalaraDıCIa ye veriye.-. Batka 
bir Ö'rftiJt 'wl Amerikan Parti. 
Safltanı Tom Andeuon, ABD 
batkanlık .çimleinin delitma 
adaylarından biri. Oye .Y&IUllI' 
oobln dolayında olduau sanı1ı 
ye<. 

FAŞIZM IN "SAWUVU"SU 

Hitler Reich'ının yıkıluıanın 
ertesi günü ABD 'de çıkmaya ba,
Iayan bir derai ,U ... ,atıcı adı 
tatıyordu: "Am«lka Birle,ik 
Devletleri Aryenler'ce kuruldu. 
Bunlar ülkeleri için herşeylerini 
vermele hazır sava,çılardı. Bu 
kuruculardan hiçbiri ABO'nin 
dü,ü,üne ve zenciterle yahudile
rin oluşturduAu iki irinli yaraya 
tahammül edemezdi ... " Salduyu 
1973'den 1977'ye dek yayına 
ara verdi. Bu tarihten .onra, ya
yınını haftalık bir derıi olarak 
IÜrdürmeye başladı. "Haç ve 
Bayrak" ve "Milliyetçı Haçlı 
$eferl" adını taşıyan neo-faşist 
yayınlar da Salduyu ile aynı de
pmene su ta'lDIaktadırlar. Bun
lardan "Haç ve Bayrak" yakla
şık 200 bin �tı, yapmaktadır. 
Bu yayınlar bazı eylemci neo
faşist g:ruplarla aık..ı işbifUli için
de bulunmaktadırlar. 

Amerikan Anayaa:a&l Savunu
cuları aatı neo'faşist örfÜt özel
likle ABD silahlı kuvvetleri ve 
onunla birlikte federal ve eya1et 
polia öra:\itleri içinde çalı,ma 
yapmaktadır. örgütün yöneticili 
ünlü Amerikan ıııtneraUerinden 
Mc Arthur'un mesai arkada,ı.· 
nndan Amiral del VaUe'dir. Bu 
örJÜt Amerikan "nuüui" _ile 
çok ııkı ilişki içindedir. 

ABD'de kendilerine milliyet
çi-devrimci admı yakı,tıran neo
faşist yayın ve ör(Ütler yine 
ABD'de bulunan bazı löçmen 

i RAN'DA GERiYE DÖNOS YOK! 
lran·cı. faıist Şah relimi 

kan dökmeye devoın ediyor. 
Aıra halkın dırend kırılmıyor. 
Dlr ... lı yenı boyudır kazıra· 
rak sllrilyor. 

Ş;ı/ı ve çev� dunılnun 
"ddellyedni" kovr.ımıp ben
zerler. Dokunıkiı demeçler 
vorlyorlır. Bır yındın cı. top· 
i ..... kal,ı.ılıklarla kendileri· 
ne destek olıcak göster,ler dO· 
zenlemo çilbalınnı baııadılır. 

Baıkalırı cı. gelitmeı ... in 
billndndeler. ABD yetkılilorı 
sonradan tevU _ler de. Iran 
Ş;ı/ıı· .. desteklemekte en wn· 
ılın .ıklsl kadır rahat değil· 
ler. Kuıkusuı. g_kdlinde 
kaç ..... k bır yol bunk, Ş;ı/ı' 
tın ı.ı,ka bır ",t", oy""yı
bilmek ıçın. 

"Vilbancılar" lran'ı boı.ı· 
tıyorlannıı. Bir tlcehen� 
den" kaçtıklarını s6yllyorbr. 
Veıilköy'e ıe;'" I .. n'$ yer· 
lepk Amerikalılarm. "cın gü
,,"likleri" kalmamıı. Oyle 
>Öyklyorlu. 

Bu "Iran cehenneminden 
kaçınıarın" kendileri ... hiç 
sormıdıkluı buı soruı .. var. 
Bııtı kendilerinin Irın'dı ne· 
den bulundukl,rı sorusu. Son· 
r.I. lr2n'l cehenneme çevirenle
rin kım oldulu? A..... en 
ö ... mllsl kendilerini böyle 
yollara dU!Ür", gellınıeler. a ... 

-_._ .. _---
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ceoinde 35 milyonluk Iran 
hılkmın hiç değlnmedlklerl 
"cehennem" hıyatı. 

Onceflkle bir .. ptama gere
kiyor. lran·cı. olaylardan söz 
ediliyor. Ama "olayları" ki
min kara boy>dılı açıkça or· 
tıcı.yken, bun.., lIzorlndefaz· 
la durulmuyor. Şah'ın ,ıker· 
lerinin mild;ı/ı.leetnıedlll gös
terilerde hiç bir "kanlı olay" 
çıkmıyor. Bunun için Tahran' 
dıkl son milyonluk gö_Iyl 
hl.tırla""k yeterli. Ş,h'on all· 
dllmIO, toplama ıöstericlleri· 
nın .ylemlerinl bır ındı çı
pulculuja dö�rmelerl, 
"pddet'ii kimin kull,ndlllını 
ortay, açıkça çıkardı. 

Bu olauYu unutma""k ıe
rekiyor. ÇUnkO bu olau en 
"bilinçli kör ıözı...... bile 
Irın·cı. olayların !atıst dıkta· 
tarlUle karıı direnen hıli<" hı· 
""ed oldulunu gösteriyor. 
Ama Iran 1Iz ... lne "'u"'rara� 
polldka ,çısıncı.n yapıl,n de· 
lerlendlrmelerde bu olguyu 
tUm ıçıklıAıyla gUstermek 
burjuva basmının iıine germl. 
yor. 

Irın'dıkl olaylan yonımla· 
yan burjuvuinin yuarları g� 
Ilımelerın uluslara.... polld, 
kadı dojurablleceğl sonuçl.· 
nn bllindndeıer. Bunun için, 
değerlendirmelerini kl,�k 

"güç jlengeleri" ve "nUfuz böl· 
pleri" saptwrrulan içinde 
Y"P""ya devam edebilmek 
için, Irın·cı.ki hılk hill"eketi 
olııusunun .... faıist yönetime 
kirlı mileodelenin dııjal oı.. 
rak onun bıı desı.kçisi em
peryalizme karıı mileadele Ile 
blldlnleşın..ınin kıçmılmu 
olduğu gerçeğinin Ozerini per· 
delemek zorund,lar. Böylece 
Şah yö ... timlnln devrilme�· 
nin e"",eryalizmin Iran ve Or· 
ta Doğu'daki eıemenlljlııe In· 
dıreceği yenı dırbey. karıı 
emperyalizmin Iran v. Ortı 
Doğu·cı.kl e_Iltlne ındı· 
receğl yeni cı.rbeye karıı em
peryalizmin doğrudan milcı.· 
hıle�ne 'çık bir kapı bırak· 
""k milmkOn olacak. Bu ne
denle Iran olayları ıçınde LO· 
.. kıl "dıı _klar" ...",. 
çılıo" içindeler. Bu dıı unsur 
motlf1 emperyalist propıpn
danın ı ...... ksel "Sovyet nO· 
fuıu ,rtıyor" teması Ile bır· 
leşdrillnce de uluslara .. " ka· 
muoyunda emperyalizmin en 
elki silahı olan .ndkomilniz· 
min sahneye çıkarılmastna ze
min hazırlanmış olacak ve akıı· 
ı.,onca emperyalizmin .. Id .. • 
pn polltllwı akla""bilecek. 

Sovyetler Blrbjl'nln Iran' 
cı.kl bunalımın çöıllmUnUn 
Iran h,lkının kendı sorunu ol· 

• 
duju ve hiç bir dıı milcı.hıle 
olmacı.n kendı eliyle çözllle
ceğl göıllşilniln, löZlerden 
sıklınılınası Sovyetler Blrfıji' 
nın .mperyalizmin Iran'. doğ· 
nıcı.n mild;ı/ıı1es1ne kayaz 
kalmayacağmın ,nlatılıra" 
lIZerIne emperyallım için cı.. 
hı cı. önem kaumıaktadr. 
ÇOnkü 'rtık ,nlııllınlJtr ki 
lran'd' IWk hıreked .ııeç 
faııst Şah yönetimini ezecek· 
tlr. Fıılst diktatörlliOn yıkı� 
",." Ise enıpeıy,llzme Inellrl� 
miı önoınll yenı bir daıtıe ola· 
tıktr. Emperyallım ılınya 
hılklan"" k",ı epmenlljlnl 
50rdUrebllmek ıçın Iran', doğ· 
rudan milcı.haIe ıerelcslnlml 
Içindedir. Ancak böy" bır 
'çık milda1ıa1e bolta sosyalist 
Dlceler olırak ılı.... dım de
molentlk, Ilerki aOçlorl kirlı
sıııdıı buı...a .. cı.n, &0_ 
koıullamcı. kolayca prçok· 
ı.,drllemez. 

Emperyalizm bOyQk bır 
ıkııem lçorlslnde. lran·cı.kI 
hareket Ş;ı/ı r.llmlnln &Onieri· 
nin .. yılı oldulunu ıösteri
YO<. "Ş,h'tan sonrası" Içn 
yapılan spekülasyonlar n. ka· 
dır çeşitli ol ..... olsun ortacı. 
bır ıerçek Viii": I,.n·cı. ıell$· 
melerin I"n hılkının toplum
.. I kunulu, milcOdeleslnde 
önemlı bır demolentlk ,dm 

olacojı. Bu demolentlk ....... 
nın en bOYtI< aıı-ı..ı fatıst 
rejime kirlı hlteketle lIntimI 
durdunnk yer alan iKi _ 
fı. lran·cı. tıaıkı ..... tet&-. kat· 
llamlar, ."-Y"II .... n � 
rudan mıdalıaleoi arU< bu " 
molenllk"",," SOrednI d ..... 
duramaz. Şah'lı ya cı. Şah'" 
artık lran·cı. hiç blrJey eıkISI 
Ilbl olamaz. 

EınperyaUzme .... anlı ııı
kelerln hılklın; ılemokratllrı. 
llerIdlorl ıçın InemII olan 
Iran olaylarından ,.-ekll ..... 
lerı çılcanalıllmok. 

Iran olayları f"'mln • 
mel cıaya"'ııın emporyaIlım 
oldutunu .çıkç. ı6s1odyar. 
DOmOknSI mıcadeleslnln ..... 
potyaIlzmo icaotı mı ....... ıı. 
bOlIInqtlrAn ImeIlnl ...ı
yol. Halkların kendı pltcok· 
IoıInl kendilerinin bellrtoınoıl
nın 6nOndek1 en bOYOk .... 
on ._ryıllım old ........ 
aıı-Iyor. 

Bu bilinçle, demokrasi .... 
cade""nl, fa,lzme karıı ... 
eodeleyl .mpery.n..... .... 
tlInı.ı",n boyutuyla·kararlıl ... 
la vermek, bo", .. ın· .mel bır 
koıulu oldulu ,Ibi, Iran· .... 
ŞIII'de ve cı.hı nice yer""" 
fatıst kurıunlarla kadecl ... 
halklarla cı.ya .. """" .. cı. .. 
mel bır kotulu. 



denekleriyle ilitki içinde bulun· 
makta ve ömelin .va, mumda 
Sovyetler Blrı.ııı ya da *'lYaUz
min kuruldulu diler Avrupa ül· 
kelerinde nazD.le l,blrHIi yap. 
bklan için yurtdı,ma ablttllf ki· 
.ılerden yararlaıımaktadırlaı. 
ABD 'deld Yale Univenite.i'ne 
r\Uça profMÖrü olan Vladimir 
S�n bu konudaki eo. ilııinç 
örneklerden biridir. Samariıı, 
İkinci Düny. San,ı'nda Hitler' 
in Propapnda Bakanı Dr. Goeb· 
beı.'in denetimindeki "Reich" 
adlı yerel yaymda yazdılı yazı· 
larda yahudilerin katledilmesi ee· 
reldiRi &örüşünü uvunmu,tu. Bu 
"marifetJerinin " ortaya çıkarıl· 
ması üzerine Samarin Universite' 
den i.til. etmek zorunda kalmış· 
b. 

Adından bqka herşeyiyle 
nuyonal-sosyawt olan örıütler 
arasında 1953 yılında New York ' 
da kurulan muaı Rönesans Par
tisi önemli bir yer tutmaktadır. 
Bu parti Gcebbels'in sal kolu 
Von l.@en'in iplerini elinde bu· 
lundurdulu iki Amerikalı tara
fmdan kuruldu. Rönesans Par' 
tiai'nin silahlı adamlardan oluşan 
saldırı ıırup1ar1 bulunmaktada: 
Dr. Pierce'in yönetimindeki 
"musa! İttifak" ise ırkçılık ko· 
nwunda ABD 'ye özgü bazı tez· 
ler eeli,tirmiştir. Bu tezlere göre 
bir yanda yahudi ırkı ve onun 
kültürü ve edebiyatından etkile· 
nerek yahudi olanlar öte yanda 
da "Bab" ırk.ı vardır. mu.aa1 İtti
fak, üyelerini, "Beyaz Saray ko· 
müniJlIer tarafmdan i,pl ,dildi
linde sava, vermek üzere" silah
lanm.ya çalamaktadır. 

YENILER NASIL 
AlıŞTIRILIR? 

Faııi.t harekeYerin, faşizme 
henüz tümüyle l.SlDamamuı: yeni· 
lere kar,ı tavrını kendi atızla' 
rınd.an duymak kitlelerdeki fa· 
fiat etkileri kazımak vedemom· 
si ve sosyalizm saflarmı güçlen
dirmek volunda mücadele veren
ler açiSUldan son derece aydınla
tıcıdır. Yeni Haçlı Seferi Kilisesi 
adını taşıyan ve Kanada, İngilte· 
re, Rodezya, Güney Afrika gibi 
ülkelerde kolları bulunan neo·fa· 
,iat Amerikan örgütünün uluslar· 
arası sorumlusu Alexi Erlangu 
yeDi üye kazmılması kODuıunda 
,öyle diyor " ...  1945 'den bu ya· 
na ııi.ireııelen beyin yıkamayı ip' 
dermek ıon derece iÜçtür. Yeni 
ba,layanları yahudi düşmanı slo· 
ganlarla ya da Hitler'in Nasyo
nal Socyawt ışçi Partiai'ne, SS' 
lere vb. övgüler düzerek şaşkına 
çevirmernek için temkinli dav
ranmak zorundayız. Aslında 
böyle ,eyleri bilenlerin buna 
gerekainimi yok demektir. Bun· 
ları bilmeyenler iae haşlanma
maktada. Yeni giren ' üye geriye 
adım at.amayacak kadar ilerleyin' 
ceye dek küçük dozlarla yetine
lim." özetle, harekete yeni 
girenleri "uyandamamak" için 
ne mümkünee yapılmakta, .onra 
da "davadan döneni vurun" ilke
li yürürtüRe konmaktada. 

Yahudi katliamı konusunda 
ürkütücü ııörU,leriyle tanınan 
neo·taşi.t örlÜUerden biri musal 
Eyalet Hakları Partisi'dir. Bu 
Parti'ye ııÖte, bir avuç zenci ya 

tirmi,tir. Bu o!'fÜtün, çok ÖDem
U bir lilab ve In-.n kaynnlına .. -
hip oldulu belirWmekte ve ,ere
kir. mbinlerce Jd,ıyı emrinde 
kullanabilecetinden IÖz «IUmek
tedlr. Yine Ku JQux Klan ıılbl 
büyük çapta dlahlanmı, bir terÖr 
örtütü "Mlnutemen"dir. Bu 
örııütün Mekıika anırı yakmında 
bulunan Jileh depolaımdan biri, 
1976'da poHs t&rafmden ortaya 
çıkarılmlftlr. Bulunan .lahlar 
araaı.nde, mitralyözler, füze etıcı
lar ve çetitU aıkeri donanım var
du. 

Amerikan neo·fatLst hareketi 
içinde nm etilimU öttüUer de 
önemU bir yere sahiptir. 1967 
yılında eski bir hava subayı 
George Lincoln Rockwell tara· 
fından kUrulaD Amerikan Nazi 
Partisi bunlardan biridir. Rock' 
well , "Yıldırım Birlikleri " adlı 
Hitla SA '1arının Amerikan kop
yaandan batka bir ,ey olmayan 
bir silahlı örfÜtüD de kurucusu· 
dur. Roc.kwell, 1972 yılında 
ABD'de iktidara gelecelini ve 
Beyaz Saray'ı, kahverengi ,öm ' 

lekliterden esinlenerek, Kahve· 
rengi Saray a çevirecetini söylü
yordu. Bu yarı deli Amerikan 
Führer'i çok sayıda ABD'li ya
hudiyi fi,lemiş ve onlara gönder· 
dili mektupta "ABD'de yahudi' 
komünist ortaklıtıyla kurulan 
ihanet ve yıkıcılık devletinin ku
rulmasına katkıda bulunan bir 
Yahudi haini" oldulunu kabul 
eden yahudilire, 1972'de gazia 
idam edilirken "istedikleri ulusal 
marşı çaldırma hakkının" tanı
nacaRml vadetmiştir. 

Rockwell, 1n�iz neo·nazisi 
Colin Jordan ile birlikte Dünya 
Nasyonal SosyalistJeri Birlili adlı 
uluslararası faşiıt örlÜtün kuru
cusudur. 

AMERIKAN FüHRER 'IN IN 
"ACıKLI" ÖLOMü 

Rockwell 1967 yılında kendi· 
sine hiç de yakışmayan bir bi
çimde ",ehit.'" ı olmuştur. Ken
disine hayali 'payelerden birini 
vermeyi reddettili adamlarından 
biri tarafından ' vuru.larak öldü· 
rülmüştür. Rockwell'in varis.i 
Koehl örgütün adını Beyaz Hal
kın Nuyonal Sosyalist Partisi 
olarak deliştirmiştir. Ancak, 
Rockwell'in Ölümünden ıonra 
kurdUlu nazi örgütü bölünerek 
birçok küçük parçaya ayrılmıştır. 
Bu bölünmeden doRaD Amerikan 
Nuyonal Sosyalist Partisi 1945' 
den buyana yayın yapan ilk nazi 
radyosunun kurulu,unu gerçek· 
leştirmişt.:i,r. Yine Amerikan Nazi 
Partisi 'Din yavrularından Beyaz 
Halkın Birlili Partisi yakla,ık 
yüz militanla düşe ka1ka eylem
lerini sürdürmeye çabalamakta
dır Bir başka "beyaz parti" 
Nasyonal Sosyalist Beyaz !.şçi 
Partisi, Amerikan işçi sınıfını 
renklere bölmeye ça1ışarak be
yaz işçileri faşizmin karanlılına 
çekmek istemektedir. Amerikan 
Führer'j Rockwell'in &fUlLDI ya· 
,atmak üzere George Lincoln 
Rockwell Grubu adını ta,ıyan 
neo'faşist grup kurulmuştur. Bu 
grubun pratikte hiçbir etkinlini 
yoktur. 

da yahudiyi "temizlemek" IÜ· Teröriat eylemleriyle ABD 
ıüoçtür. "tnuıal ölçüde bir kırım kamuoyundason zamanlarda adın· 
düzenlemek ,ereklidir." Bu örgüt dan söz ettiren iki neo·la,lat sal. 
yakın zamanlarda, büyük basının dırı yuvası, Naayonal Sosyalist 
birinci aayfaaı.nda boy ,öıtermiş· Kurtuıu, Cephesi ve Nasyonal 
tir. Ancak bu kez propagandanın Sosyallat Hareket Kurtulu, Cep· 
yönü deli,miştir. Çünkü örgütün hesi Vihtnam halkının &iUesini 
yerel yöneticilerinden biri, inti· yem ... bir "gazi" olan Joııeph 
har etmeden önce be, ki,iyi öl- Tommasi tarafından 1974 'de 
dürmü, üç ki,iyl de aA:ır yarala' kuruldu. 1976 'de Tommasi kat· 
mı"tır. ledildi. Faşist Kurtuıu, Cephesi 

Neo-faşist örgütlerin deli,· stratejisini ,öyle özetliyor. "Biz 
mez müttefiklerinden biri de Ku anarşi ve kargaşa istiyoruz. Oyle' 
K1ux Klan'dır. 1866 yılında ku· ki aynasu:lar yapıyı ayakta tut· 
rutan bu cinayet "ebekeli bUlÜn mak üzere saRa ıola ko"u,urken 
her yönüyle neo-tafi.t bir terör biz sisteme darbeyi indirebile· 
örgütü konumuna ulaşmlftıı. lim. Oylesine karmaşık bir du
KurulUfundan HO yol sonra, rum, öylesine dramedk bir dü· 
1976'da New Orleana'da yapılan zensizlik istiyoruz ki bu sistemin 
Dünya Nazi Konıııresi'ne kahla· işini biünnek bir fonnalite olıun. 
rak yeni kimlik kartmı tescil et- Bunun için ise kan akacaktır ... 

PORTEKIZ KOMUNIST 
PARTISI IKI YILDA 
28 BIN YENI UYE 
KAZANDI 

• PICP tl'ı'ELERJN YtlZOE S8.6'SI ıŞÇILERDEN OWŞUYOR. PARTI ÜYELERI ARA
SINDA tlCRErll VE MAAŞLILARIN ORANI YtlZDE 78'E ULAŞıYOR. 

Portekiz'de geçtiğimiz ay yapılan yerel .. -
çmı .. de Portekiz KoIIiIniıt Partioi · önemli bir 
başan kazanmıştı. Seçmıerde Sosyalist Parti' 
nin oyları yan yarıya azaın.n PICP'ıı.iıı de için
de yoraldığı .. çim bloku ükenin birçok yö..,. 
sinde oyların çoğunhığunQelde eııııi.şli. 

PICP !arafmdan yapılan bir açıklamayla 
Parti'nin üyo kazanma konusunda da hızlı bir 
gelişme içinde olduğu ortaya çıktı. Info-Tüık 
ajamııım haberine göre, PICP'nin açıklamaSOlda, 
Parti'nin üye sayıımın 142 bin SI2'ye ulaştığı 
bildirildi. Buna göre PICP, 1976 yı1aıdan buyana 
yaklaşık 28 bin kadar yeni üye kazanarak top
lam üye sayısını yüzde 24 oıalDllda artırdı. 

1321ik bir yer tutuyor. Maaş1ı1arise 'rı bin 80 3  
kişiyle toplam üye sayısının yüzde 19 S'unu o
luşturuyor. PKP'nin köyİi üyelerinin sayısı 2 
bin 99'u, diğ .. bir deyişle yüzde i S'u buluyor. 
Aydm1ar ve te1aıik personel ise 8 bin kişiyle 
toplam üyelerin yüzde S.6'sıııı içine alıyor. PICP 
üyoleriııin 21 bin 1 30'u (YÜZde 14.8'i) diğer 
toplumsal katınanlaıdan geliyor. 

PICP'nin üye yapısıyla iigi\i açıklamada Par
ii üyelerinin toplumsal bileşimi konusuııda da 
bilgilere yor verildi. Bu bilgilere göre PICP'nde 
..... yi ve ianm işçilerinin parti üyeleri içindeki 
loplam oıam yüzde S8.6'ya ulaştı. PKP'nin üye 
bileşimiyle iigi\i veriler şöyle: 

PKP'nin üye bileşimiyle iigi\i verilere göre, 
Parti üyolerinin 49 bin 847'si, diğer bir deyişle 
yüzde 3S'i 30 yaşının altmda bulunuyor. 30-S0 
yaş arasında olanlar ise 64 bin S27 kişiyle lop
lam üyelerin yüzde 4S.3'üw oluşturuyor. PKP' 
nin SO yaşm üzerinde olan üyelerinin sayısı ise 
28 bin 138, yada loplam üyelerin yüzde 19.7'si. 
Kadm üyeler de PKP üyelerinin yüzde lO'sini 
oluşturuyor. 

PKP'nin konuyla ilgili açıklamasında Parti 
örgüderinin sayısının da 8 bin ISS'e ulaştığı 
bild.irildi. Bunlamı i 729'lDlun işyeri örgülÜ sek
reterliği, 1672'sinin işyeri şubeleri, 1282'sinin 
bölge yada mabaiie komisyonları, 8S2'ıiııin ise 
meslek esası üZerine kunılmuş şubeler olduğu 
açıklandı. 

Tiim işçier, 83 bin 479 kişiyle toplam üye 
.)'1'iI1lI1l yüzde S8.fUmı ohıştunıyor. BlDlun 
içinde .. myi işçileri 64 bin 738 kişiyle yüzde 
4S.41ük, ianm işçileri i .. 18.471 kişiyle yüzde 

Dertingner: 

''Tüm tarihimizin bir 
yanlışlar dizisi 
olduğunu ilan etmemizi . 
boşuna bekliyorlar" 

Emperyalist hwjuvazinin, 
uluslararası ilişkileri gerginleş· 
tirmek ve kendi konumlarını 
korumak amacıyla yürültü#ü 
antikomünist ve antisovyet 
.propaganda, son zamanlarda 
özelUkle bilim�ı sosyalist 
partiler arasındaki ilişkileri 
hedef alıyor. Bu propaganda, 
kapltaUst ülkelerdeki bilimsel 
sosyalist partileri uluslararası 
işçi sınıfı hareketi bütünün· 
den kopannayı, onlara dünya 
bilimsel sosyalist hareketinin 
tarihini Inkar ettirmeylı özel
Ukle ' SovyeUer BirUel'ne ve 
dlRer sosyalist ülkelere korşı 
çıkannayı amaçhyor. 

Bilimsel sosyalist partileri 
hedef alan bu ıdeolojık saldırı 
uluslararası Işçi sınıfı hareke
tinin liderleri tarafından sert 
tepkilerle karşılaruyor. ıtal
yan KomünJ5t Partisi Genel 
Sekreteri Enrico Bertinguer i 
Parti orgarn I'Unlta bayramı 
dOlayLSlYla Cenovı'da yapılan 
bir kitle gösterisi slfa&ında. bu 
konuya Ilişkin açıklamalarda 
da bulundu. Berllnguer, "In
formation Bulletin" dergisi· 
nın 21. sayısında yayımlanan 
konuşmasında, son zamanlar
da yolunlaşan antlkomünist 
kampanya konusunda şöyle 
dedi: 

':An tikornü,,"t kampanya 
artık bir 'ideolojik muhhro' 
biçimine dönüştürüldü. Bize. 
'Lenin'i A 'dan Z'ye reddet
ftU1dikçe, SSCB 'ile ilişkilerini· 
zi Ile.medikçe, Batıh delil, 
olla olla A.ya 'lı IQyllır.mu' 
diyorlar. Burada kalacaklar,"ı 
mı 4On,yor.unllZ ' Hayır! Le
nin 'i inkar," ardından Marx 'ın 
reddedilmeli gelecektir. SBKP 
ile iU.kileri ,lıopGrdıJıtan .onra 
Ekim 1 9 1 7  prole tarya deuri· 
minin baştan 0"'" yanlış bir 
iş oldulunu lÖyle",emie i.te· 
'lecektir. Bununla da kalınma· 
yacaktv. Nitekim bizi eleşli· 
renlerden bazıları. ıodece 
Marx \n ve Lenin'in ö'retileri· 
ni redektmeJtle hlmamamu, 
Gram.ci ue To,liotti'nin teo
rik yaz.ıJarını, ideolojik ve ai· 
yaml bulguloruu da inkar et
memiz ,erelttiRin; .eylemek
tedir/er. " 

Berlinguer daha sonra şöy· 
le dedi: 

"Kısaco.. bizlerden, adım 
adım bUttı,1 torihimizin -Iri 
kuşku.ıa olum'uz yanlOrı da 
vardır- tamamen bir yanbşlar 
dizili oldu'unu, komüni.tle· 
rin kuşaklor boyu bOşu boşu' 
na mücadele etliklerini, ltalya 
ve dünya ,erçeklilini deliş
tirrnek "'runda boşıma çalı,· 
tıklonnı jlon etmemizi bekli· 
yorlar. Böylece bizden köklü 

ödünler Iroportmay' w .nlt,.. 
nuyonGwt, demmci bir .anr! 
/!lOrd'; olmalılDn çıkmammla 
sonuçlanacalı bir dönelcUIr 
gö.termemiz; umuyorlar. Ya 
do bunun terane, _Iıter v. 
dogmatik konumlara airükle· 
nerek, demolrratik, u'UlaI bir 

'lritle partili ktmJlrterimid yi
tirmemizi -ılamaya çob" . 
yorlor. 

"Ne vor ki b ize yö",Iti,.,. 
saldvdtır anıt bilincirni.I a,... 
'ırmakta, Iromii,,;,tlerin. iKi 
kit.lerinin, ."..kç; haaan ue 
rençNlin entwllCllyonaliıt an
tikapitııli.t v. anti."""erya"'t 
ruh".nu ,Gçlendirm.lrfMlir, o, 

�, ,Unıu", ıla.. ıoon 
Ekim DeVllml'nln ve JOSyaIlst 
ü1kolerin doneylmlerinln öne
nine deRiner .. !Öyle dedi: 

'2Juıü'" kadıtr lou""m". 
bUI"nan .oıyalbmin m •• � v. 
,.rekti ele. tir., d.'erl.ndir
meıind.n harelret .dertk, Le· 
nin 'in ue Birim Devrimi'nin 
dünya çtıplndolri ih.rnini red
detme ueya küçünıume no.
taana ,itmeli, bu yilzyıhn en 
önemli tariMeI oJayını yoda
ma ya da ona b

'
urun Irıuuma 

konumUM düşmek: Biz bunu 
hiç bir zaman yapmodık ve 
asla yapmayaCOltı . . . 
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FıRAT'IN 
CiNLERi 
VESiLCAM'A 

• • 

AGMEN 
SiNEMALARDA 

U G U R  S. KURAL 

"Fırat'ın Cinleri" geçtiğimiz 
hafta Ankara ve Istanbul sine
mılarında gösterilmeye başlandı. 
Doğu Anadolu'dan bir kesiti hiç 
ayrıntıya kaçmadan, sade bir an
latım ve sade bir dil ile veren 
film, Antalya Film Fesovalinde 
de üçüncülük ödülÜri.i almışb. 
"fırat'" Cinleri" daha sonra bir 
çok yab�ncı ülkede ilgi gördü, 
bir çol destivale nbldı. Türkiye' 
de ise, geçen yıl çekildiği halde 
bu yıl gösterilmeye başlandı, o 
da uzun uğraşılardan sonra. 

Korhan Yurtsever, bu filmi 
ilk çektiği zaman yeni bir soluk 
getirmek istemişti Türls. sine ması
na. Alışılmış kalıpların dışına 
ÇıkmıŞ, filmde sade bir dil, sade 
bir aniOlbm kullanırken, ilişkile
rini de yine Yeşilçam'da bekleni-

lenin dışında yürütmüştii. 
Yeşilçam kuralları, bir filmin 

çevrilmesi için öncelikle kredi 
alınmasını gerektirirdi. Bu kredi 
alımı, tabiki konu kısıdamasına, 
çekilen filmin daha ilk baştan 
yönlendirilmesine neden olurdu. 
Hadi film çekildi diyelim, filmin 
dağıtımı, piyısay:ı sürülmesi için 
istenilen kalıpların içinde ofması 
en bÜyük sorundu. Film, yönlen
dirilaği doğrultuda çekilmezse, 
piyasaya sürülemez, para geor
mez, ardından da ikinci bir film 
yapılamazdı. Yeşilçam'ı yerinde 
saydıran, filmdlie adım at1Jrml
yan ekonomik engeli, "Fırat'ın 
Cinleri" yendi. 

DIŞ PIYASADA 
BUYOK ILGI 

Korhan Yurtsever, iç piyasa-

o 
bilim yayınevi 

Veıilçom'a yeni boyudar ka· 
Dndırarak. 

Korhın Yurtsever'e bu filmi" 
neden geç gösterildiAini sorduk. 
Filmindeki anlatımı gibi, sade, 
yalın ve kısa cevaplar verdi: 

" Işletmeler desteklem�ince 
satıŞ yapılamadı. Kusura bakma 
dediler, ilişkilerimiz bozulur. Se
nin filmi"i gösteremeyil.. Uzun 
süre elimde film dolaştim. O sıra
da dış Ulkelerden sürekli sipariş 
geliyordu, neyse sonunda yaban
cı film gösteren bir 'şirket ile an
laştAm, film öyle çıktı piyasaya" 

Yurtseverle bu kez, filmin pi· 
yısay� sürüldJiO h�lde, reklamı
nın iyi yapllmadlAın:, neden du
yurulmadlAınl sorduk: 

Fllmln blr beıırlin özeliili de 
yine Yeşilçam'da var olan "Stir" 
sisteminin olmaması. Genç 
sanatçıların filmde rol almaları. 
Bu bile aykırı Yeşilçam kuralla
rına; bu bile yeterli, piyasaya 
adım atamamak için. Filmi" yö
netmeni Korhan Yurtsever bu 
kez neden "star "kullanmadığını 
anlatıyor: 

"Siz bilmezsiniz Yeşilçam' .. 
Makyaj yapmadan aynatanıusın 
sbn. Yoksul köylü rolU oynuya
<aAı deAli, güzeliili önemlidir 
stır için. 

"Erkek oyuncu da blr baıka· 
dır. Dayak yemez, bir yumruk 
da o atmak ister. Kendi kafasına 
göre dayak yemesi rol gereği de 

ya filmi sürnıekte hayli �çlük 
çekti ama, dış piyasada gördüğü 
ilgi büyük oldu. Bunları Yurtse
ver'den dinleyelim: 

"Anlaşmıştık, afişler yapıştı- olsa seyirci karşısında küçülmek

rılacaktı, bez afiş yazılıp kentin tir. Dayanamaı buna. Tabii 
.bu 

belirli yerlerine asılacaktı. Yok. koşullar altında da, film yıne 

Yapmamışlar. Reklamı sıfır fil- ' istenilen film olmaktan ç ıkar. Bu 

min. Duvar ördüler sanki. ' nedenle sur sistemine karşıyım." 

"Fırat'ı" Cinleri filminin ka
bldığı festivalieri sıralıyayım ön
ce. San Remo, Sadin, Kızıl Haç, 
Kartaca, Portekiz, Sn. Sabestian, 
Mannheim, ve Şikago, iki yerden 
de davet al�ık henÜZ gitmedik. 
Yeni Delhi ve Los Angeles'ten. 

"Bir de filmi sabn alan ülke
leri sayayım: Portekiz, Norveç, 
Danimarka, Demokratik Alman 
Cumhuriyeti, Tunus, Cezayir, 
Fas, Yugoslavya, Macaristan, Ro 
manya" 

Türkiye'de sesini zor duyuran 
sinemalarda gösterHip gösteril
mediğinin farkına varılmaması 
için çalışılan bir film. Dış ül
kelerden tersine büyük ilgi gör
dü. Yeşilçam kurallarını aşarak, 

FILM'DE NE VAR? 

Fırat'ın Cinleri Doğu Anado
lu'dan bir kesit vermeye çalışı
yor demiı�k. Feodal üst yapı 
kalıntılarını yansıtıyor, tarım iş
çilerinin, yoksul köylülerin ya
şantılarını , perdeye getiriyor. 
Ağa karşısında köylülerin çare
sizliklerini gösteriyor ve bu ku· 
rumIarın canlı tutulması için yı. 
pılan baskılar seri i iyorjÖz önüne. 

fırat ın Cinleri 'nde kadın sağ
lığının hiçe sayıldığı, doktordan 
sağlık kurumlarından uzak ka
dınların sorunları veriliyor. Fı
rat'ın Cinleri'nde "cind"lerle 
hastalık geçirmeye çalışanlar ve 
doktor isteyince ezilenler göste
riliyor. 

14. M. BASMANOV 

Koman Yurtsever, Yeşilçam' 
ın kurallarına karşı çıkarak, kar
Şı çıktığı kurallara da öneriler 
getirerek sürdüreceğini .söylü
yor işini. Fırat'ın Cinleri'nden 
sonra yeni bir film için konu be
lirlemeye çalışıyor, titizlik� ırı
yor, geleceğe yönelik pbnları 
üzerine konuşuyoruz Yurtsever' 
le: 

"Fırat'ın Cinleri kendini aşb. 
Yeşilçam'ın tepkisi biraz da ters 
döndü filmin yankısı özellikle 
dıı piyasada büyük oldu. Oy .. 
ben yavaş yavaş beli'li bir yere 
gelmek istiyordum. Şimci ikinci 
filmin-, ilkinden iyi olması gere
kir. Bunun için hala iyi bir ko

nu arıyorum,oozlikle:' 
" Bulduğunuz konu, oldu 

mu"? 

ÇAGDA Ş TROçKlzM VE KAR ŞI DE VRIMCI öZ u 
(TUKENDI)(GENlşLETILMIŞ 2. BASıMı 
HAZıRLANıYOR) . 35 TL. 

15. Y. KUÇUK 
PLANLAMA KALKıNMA VE TURKIYE (TUKENDI) 22.50 TL. 

16. A CUNHAL 
PORTEKIZ'DE öZGURLUGUN ŞAFAGI (TUKENDI) 35 TL. 

1 7. J. WODDIS 
YENI DEVRIM TEORILERININ ELEŞTIRISI 2 
DEBRA Y VE LA TıN AMERIKA 'DA DEVRIM (TUKENDI) ___ _______________________ . ______ -J 

i. L. HUBERMAN 
FEODAL TOPLUMDAN YIRMINcI YVZYILA (2. BASıM) 

2. O. KURM UŞ 
EMPER YALIZMIN 'l'URKIYE'YE GIRIşI (2. BASıM) . 

3. v. VASSINE · S. GRIBANOV · 1. O UNDASSYNO V 
A YDıNLAR VE SINIF M UCADELESI (2. BASıM) 

4. CASANOVA ·PREVOST · METZGER 
BILIMSEL SOSYALIZM VE SOSYAL DEAfOKRASı 
(2. BASıM) .

. 

5. A. SP1RKIN · o. YAKHOT 
DIYALEKTIK VE TARIHI MATERYALIZM (3. BASıM) . 

6. M. RYNDNA . G. CHERN1KOV 
KAPITALIZMIN EKONOMI POLITIGI (2. BASıM) 

7. K. MARX · F. ENGELS · V.i. LENIN 
SENDIKALAII UZERINE (TUKENDI) (2. BASIMI 
IIAZIRLAN1YOR) 
Y. KUÇUK 
ENDUSTRILEŞME SURECININ TEMEL SORUNLARI 
SO VYET DENEYIMI 1 926 · 1940 . . .  

9. B BORAN 
IKI AÇıDAN TURKIYE ıŞçI PARTISI DA VASI 

10. J WODDIS 
YENI DEVllıM TEORILERININ ELEŞTIRIsI i 
FANON VE AFRIKA 'DA SINIFLAR (TUKENDI) (2. BASıM 
IIAZIRLANIYOR) . . . . . . . . . . . . 

i i .  /I. CASTILLO 
ŞILI DEVRIMININ VGRETTIKLERI (TUKENDI) 

12. V. KRI VTSO V 
MARKSIZM VE MAOIZM (TUKENDI) 2. BASıMı 
ÇıKıl'OR) 

13 BREUER · HARTMANN · LEDERER 
LA TI�' ,IMERIKA 'DA DEVRIM . .  

\"(1/1 /11'(';; / 9 ARALIK 1978 · 1 4 

40 TL. 

40 TL. 

20 TL. 

20 TL. 

40 TL. 

70 TL. 

60 TL. 

60 TL. 

30 TL. 

30 TL. 

25 TL. 

40 TL. 

30 TL. 

(2. BASıM HAZıRLANıYOR) 25 TL. 
18. G. HOELL 

TARIMDA KAPITALIZM GELIŞMESI VE TOPRAK 
RANTI (TUKENDI. 2. BASıMı HAZıRLANıYOR) 20 TL. 

19. I. MELNIKO V 
PENTA GON VE AMERIKAN USLERI 15 TL. 

20. A. MISHlN 
TEORIDE VE PRA TIKTE BURJUV.4 DEMOKRASISI 
(TUKENDI. 2. BASıMı YAPıLıYOR) 15 TL. 

21. B. PONOMAREV 
SOVYETLER BIRLlGI KOMUNIST PARTISI TARIHI 
(TOPLA TILDI) . . . . . . . . . . . .  60 TL. 

in. K. MARX · F. ENGELS . V.I. LENIN 
MARKSIST FELSEFE YAZıLARı 40 TL. 

23. K .  KORBASH 
MAOlzM'1N EKONOMIK ''TEORILERI'' . .  25 TL. 

24. BULGARISTAN BILIMLER AKADEMISI 
BULGARISTAWDA KAPITALIZM'DEN SOSYALIZM'E 
GEÇıŞ SOR UNLARI . . . . . . . . . . . 60 TL . 

25. ll. SELSAM 
DIN, BILlAı VE FELSEFE . 25 TL. 

26. RAPORLAR · KARARLAR · KONUŞMACILAR 
SO VYETLER BIRLIGI KOM UNIST PARTISI 
25. KONGRESI . . .  40 TL. 

27. B. SUCKHOV 
GERÇEKÇILIGIN TARIHI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 TL. 

28. H. LUA/ER 
SIYONlzM VE D UNYA POLITIKASıNDAKI ROLU . 25 TL. 

29. H. MOA/JAN 
MARKSIZM VE DöNEK GARA UDY 30 TL. 

30. A. DORSA Y . ll. SAIT 
MARKSIST EKONOMI POLITIK 'TE VCRET VE 
TVRKIYE 'DE VCRETLER . . . . . . . . . . . . . 26 TL . 

, 
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FIRAT'IN CINLERI 
ÇEVRIllNCE YEŞILÇAM 

KURALLARıNı ALT-ÜST ETTI. 
FILMlN TÜRK SINEMASINA 

GETIRDıCı SOLUK, 
DIŞ PIYASADA DUYULDU, 

KABUL EDIWI' 
FILM PORTEKIZ, NORVEÇ, 

DANIMARKA, DEMOKRATIK 
ALMAN CUMHURIYETI, 
TUNUS, CEZA YIR, FAS, 

YUGOSLA VY A,  MACARISTAN 
VE ROMANYA TARAFINDAN 

SATıN AUNDI. 
FILM B U  ILGIYI 

lÜRKlYE'DE GÖREMED!. 
YEŞILÇAM 

TEKELLERI 
FIRAT'IN CINLERI'NIN 

SINEMALARDA 
GöSTERILMEMESI ıÇIN 

ELLERINDEN GELENI 
YAPTıLAR. 

�;::;:cı Kor/um Yıırtseuer. ilk yapımı 'T",?t�n Cinleri"n;" ardından "Yeşilçam'a ralmen " uğraşını 8ürdüreceğini uurgu- • 
"Evet, Ömer Polat'ı" 'Alhan', 

Necati lHakça'nın "Ku1>al Ceza' 
Abbas Sayar'ı" 'Dik Bayır', üze· 
rinde duruyorum ama karar 
veremedim. " 

"Yeşilçam'ı" kuralları dışına 
çıkan bir film çektiniz. Bu kural· 
lar dışı çalışma, sürebilir mi? Ya
ni kredi alamazsanız, filminiz'iç 
piyasaya sürülmezse, ikinci, ya 
da üçüncü filmi nasıl çekebilirsi
niz?" 'Konulara bakılırsa hep belir

li yöre filmleri yapmak istediği. 
niz ortaya çıkıyor, doğru mu?" 

"Önemli bir konu. Benim de 
korktuğu m bu. Ikinci filmi" iyi 
ol�1 gerekir. Benden bunu 
bekliyorlar, iyi film de bütün 
kapıları iyice yüzüme kaparsa, 
üçüncüyü çekmek güç olabilir." 

"Hayır. Tam tersini istiyo
rum. Fırat'ın Cinleri, Doğu'daki 
yoksul köylüriin sorunlarını veri
yor ama, yaşadığımız tek sorun 
bu değiL. Hepsinin ayrı ayrı ele 
alınması gerekir." 

"Bu durumda ne yapabilirsi
niz?" 

31. V. S. VYGODSK 
MARX'IN DOŞONCESININ GELIşIMI . 

32. J. WODDlS 
YENI DEVRIM TEORILERININ ELEŞTIRISI 3 
MARCVSE VE BATI DONYASI . 

33. R. KARALAR · Z.OSKOL 
SOSYALIST OLKELERDE KOOPERA TIFÇILIK UZERINE 

34. SSCB BILIMLER AKADEMISI 
G ONOMOZDE TEKELCI KAPITALIZM i 
(OTEKI CILTLER BASlMA HAZıRLANıYOR) 

35. R. REISSIG . D. lVEIGHTER 
ANTI·TEKELCI MOGADELENIN STRA TEJI VE 
TAKTIKLERI .  

36. SSCB BILIMLER AKADEMISI 
EKlM DEVRIM i SONRASı TORKIYE TARIHI i 
(TOKENDI, 2. BASıMı HAZıRLANıYOR) . .  

3 7. GORNENSKI . PETR OVA . DIMITR OV 
BULGARISTAN 'DA FAŞIZME KARŞI MOCADELE VE 
SOSYALIZM . 

38. S.N. BELJAJE VA 
GRAFIK VE ORNEKLERLE EKONOMI POLITIK 

39. SSCB BILIMLER AKADEMISI 
EKIM DEVRIMI SONRASı TORKIYE TARIHI 2 

40. OKTA Y EKlNCI 

4 1 .  
çIZGILERLE INSANLICIN TARIHI 
G. GIRGINOV, V. MSHVENlERADZE 
G ONOM OZDE ANTISO VYETIZM, ANTIKOMtfNIZAt . 

42. E. LABARCA 
LUIS CORVALAN . 

43. M. THOREZ 
HALKlN OCLU,MAURICE THOREZ . 

44. EKIM FıRTıNASı VE SONRASı 
(ANILAR, O YKOLER) . .  . . . . . . . . . . . . . 

BASIMA HAZıRLANMAKTA OLAN KITAPLAR : 

SOSY ALIZM 60 YILDA NELER GETIRDI? 

"Belki para getirecek bir film 
çekerim, onun parasıyla da iyi 
birfilm ... " 

lik le doğum sahnesi etkiledi bir 
çok kişiyi. Ama teknik olarak 
bazi aksaklıklar da bulundu. Ör
neğin, renkleri kalitesiz buldular 
çok. Kendi kalitelerinin çok al· 
tında." 

FILM, DOGU ANADOLU'DAKI 
FEODAL üST YAPI KAlıNTı
LARıNı YANSıTMAKTA. TA. 
RIM IşçiLERININ SORUNLA_ 
RI, AGA BASKıSı VE HiçE 
SAYıLAN KADıNLAR FıRAT' 
IN CINLERI'NDE SADE BIR 
ANLATıM ILE BEYAZ PERDE. 
DE GÖRüNÜYOR. 

"Dış ülkelerle ortak film ya
pabilir misiniz?'" . ı ı ı ı v  

"Evet, bazı teklifler var. Me
sela Norveç senaryo bekliyor. 
Ortak film yapalım diyor." 

"Başta saydınız, birçok ülke
de filminiz gösterildi, bir çok 
festivale kanldı. Nasıl buldular 
Fırat'ın Cinleri 'ni?" 

"Konu ilginç geldi tabi. Bazı 
sahnelerini çok beğendiler. Özel-

Korhan Yurtsever'in işi zor. 
Türkiye' deki olanaklarla, ya da 
olanaksızlıklarla, belirli sorunları 
beyaz perdeye yansıtacağ ını söy
lüyor. Ama sorunların beyaz per
deve gelmemesi için Yeşilçam 
tekelleri de savaşıyorlar. 

- Y. ARKADAKSKI, O MELIKAN, Z. MIRSKI 

• 

30 TL. DUNY A DEVRIMci SURECINDE ıŞ çI SıNıFıNıN ROLU . .  1 2  forma 
- G.K. ŞAKNAZAROV, A.D. BOBORIKIN 

25 TL. 

30 TL. 

60 TL. 

30 TL. 

50 TL. 

20 TL. 

60 TL. 

35 TL. 

50 TL. 

25 TL. 

20 TL. 

60 TL. 

60 TL. 

MARKSIZM·LENINIZMIN TEMELLERI . . . . . . . . . . . 10 [orma 
- öZGURLUCE ADANAN YAŞAMLAR (MUCADELEDE 

öLDURULEN IŞÇI SıNıFı öNDERLERININ 
YAŞAM öYKULERI) . 30 [anna 

= g��� ��'f::1CI HAREKETI VE MILLIYETÇILIK 

TURKIYE'DE BUYUK SERMAYE VE TEKELLER 
- UGUR OKMAN 

ÇIZGILERLE öRGUT VE öRGUTLULUK 
- MARX, ENGELS, LENIN 

ENTERNASYONALIZM UZERINE 
- V. DESYATERIK, A. LATYSHEV 

LENIN 'IN GENÇLIK VE GELECEK KONUSUNDAKI 
GöRUŞLERI 

- TAN ORAL 
Ç IZGILERLE TURKIYE'DE FAŞIZM VE FAŞIZME 
KAR ŞI MUCADELE 

- J. KUCYNSKI 
NAZI YöNETIMI ALTINDA IŞÇI SıNıFı VE ÇALIŞMA 
KOŞULLARI . . . . . . . . . . . .  . 

- A. SOBOLEV 
UÇUNCU ENTERNASYONALIN KISA TARIHI . 

- MARK BORISOVIÇ MtrlN 
IDEOLOJIK MUCADELE . 

- DIETER KLEIN 
IKI DUNYA SISTEMININ SAVAŞı 

- BORIS LEIBSON 
KUÇUK BURJUVA DEVRIMCILIGl . 

- JACOUES VARIN 
FRANSA'DA DEVRIMCI GENÇLIK HAREKET! TA RU,1i. . 

- MARX, ENGELS, LENIN 
SEKTERLIK VE DOGMATIKLIK UZERINE 

- GYöRGY ACZEL 

25 forma 

18 forma 

6 fOlma 

20 forma 

16 forma 

6 forma 

15 [orma 

35 fonna 

20 {orma 

B [orma 

a rorma 

25 (orma 

20 forma 

(SOVYETLER BIRLIGI UZERINE SORULAR, CEV APLAR) 12 fonna 

- A.M. ŞEMSUTDINOV . Y.A. BAGIROV 

KULTUR VE SOSYALIST DEMOKRASI . .  1 0  fonna 

BIR KARAGUN DOSTLUGU . . . . 15 fonna 

- K. MAMMACH 
H ITLER IKTIDARıNA KARŞI ANTIFAŞIST DIRENIŞ. . 15 forma 

250 lirayı oşa" iıtehlerde % 25 indirim yapılır ııe ödemeli gönderı'lir. 

Pjyerloti Cad. 21 
Çemberlitaş · ISTANBUL 
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FASiZM: KADıNLARıN 
• 

CAN 
DÜS ----

• 

Hitler ve Mussoliıi'nin faşist dema.ıotbine! kanmk onlara en fazla destek 
sağlayan kesim�rden biri de burjuva ve 
küçük-burjuva kökenli kad,nlard� . Fa
şist gösterilerde, meydanliiili en önce fa· 
şist hareketin taraftarı olan kadınlar dol
duruyor, "hücum kıtalarılinın en yırtıcı 
militanları faşist kadınlar oluyordu. Fa
şist demagoiiyi toplumun en kıyıda kö
şede kalmış kesimlerine dek ulaştıra
bilmek için, bulunmaz bir propaganda 
aracıydı kadınlar. Faşizm kadınlara 
muhtaçtı ... Ve o kadınlar. faşist devlet 
için parmaklarındaki yüzüklerini bile 
verdi ler ,- (böylece Ikinci evfiliklerlni fa· 
şizmle yilpıyorlilTdl!).j"Führer çok yaşa
sıntldiye "ciişman"la savaştdar, yoksul
luğun en uç noktasında kendi yağlarıyta 
kavrulma "sanatı""ı öğrendiler, kahvele
rini nohutta" yaptılar ... 

Ya faşizm kadınlara ne verdi? Her 
şeyden önce, bütün kadınliilTa bir koca 
vaadetti! Sonra genel oy hakkı, çok ço
cuklulara armağanlar, ek yardımlar ... 
Sonra, Fütv"er'e, Duçe'ye imti ve daha 
fu.la acıya )adarınııyı öğrendi kadın· 
lar. Ve kadınlara zamanla herşeyden 
vazgeçmeyi öğrettiler; kadınlar toplama 
kamplarına, en adi cinsel baskılara, iş
kencelere, idamlara alıştırıldılar ... 

INSANlıK DIŞI IlROPAGANDA 

"Faşist kadınlar, yurdun çiçekleri, 
uluslMl yüce kahramanları, ... " ve devam 
ediliyor: "Birliklerimizin Doiu Afrika' 
da kazandığı parlak zaferi, kocalarınızin, 
oiullarınızın, erkek kardeşlerinizin 
yiğitliğine, aynı zamanda da size borçlu
yuz. Sizler, Romalı kadınlar, ıtalya ka
dınları, si,zler ki O yaptırımlara karŞı di
renmek için her aileyi bir kale yapma 
konusundaki güç ve büyUk bir xörevi ye
rine getirmiştiniz: sizler ki, elli iki ülke
nin bir arada yaptığı saldırı karşI,",nda 
yüce bir yurtseverliğin, görkemli bir di
siplinin kanıtlarını ortaya koymuıtu
nuz." 

Bu "parlak" sözler, Mussolini'nin, 
ö1.ellikle de "bedbaht" ev kJ.dınlarınl, 
kırsal kesimdeki kadınları hedef .. larak 
söyl.dili sözl.r. Duç •• kadınl .... lçocuk
ların mutluluğundan, zaferlerden, feda
karlıktan, kahramanlıktın, ev ekonomi
sinden dem vuruyordu. Mussolini ve el· 
bette ki HitJer, kadınları çılgınca bir ma· 
ceraya sürüklemenin yollarını iyi biliyor
lardı! Onların zaten buna fazlasıyla hak
ları da vardı: Onlar bütün ıtalyan ve Al
man kadınların "kocası sayılmazlar mıy· 
dı"! Kuşkusuz, tersi wşünülemezdi. 
Kaldı ki, faşist demagojiye kanan anne
ler doAum ağrıları içinde "Heil Hitler" 
diye balırıyorlar, bebeklerinin Führer'in 
bir resmi önUne konmasını istiyorlar, 
çıplak bedenlerine Führer'in adının baş 
harflerinin ve gamalı haçın dövmesini 
yaptırıyorlardı ... 

Fa�izm cinsiyet ayrımını ırk ve sınıf 
ayrımından daha da öne çıkarmıştır. 
Bütün fa�ist liderlerin yazdıklarında ve 
söylediklerinde, buna sayısız örnek bula
biliriz. Hitler şöyle haykırıyor: "Genç 

Alman kadını ... ancak evlenmek suretI'
le vatandaş oıabilir." (Kavgam, s. S8) 
Va Mussollini? "Devlet kurumları, ele
man almak için açılacak sınavlarla ifgili 
ilanlarda kadınları dışarda tutacak ko
şullar koymaya yetkilidi'ter. - Kamu go
revlerinde, çalışan kadınların artışına 
karŞı bir sını( beli'Iemek zorunludur. 
Çünkü dairelerdeki erkeklerin sayısı 
kadınlara oranla daha fazla olmalıdır." 
Bütün bunları gerekçe mi? O da çok 
kestirmeden açıklanıyor: "Modern top
lumda kadının gerıçek yeri, geçmişte ol
duğu gibi, aile o::alıdır." (Mussolini, 
1932) 

Faşizm kadından bir tek şey istiyor: 
Boyun eğmesini ve çok çocuk yapması
nı. Bunu böyle kabul etmeyen kadınlar 
mı? Onlar p istir, ahlaksızdır, Yahudi
dir, karaderilidir, kızıldır vs. vs ... 

Hitler ve Mussolini, faşist hareketin 
bu en büyük iki "öğretmeni", bakalım 
Türk faşistlerine neler öğretm iş. 

H ITLER. MUSSOLINI VE TüRKEŞ 

Yıl 1939. Kan üz.rind. yük"'ltilen 
Alman ve ıtalyan faşist diktatörlükleri, 
insanlığı unutulmaz bir felakete sürüklü
yorlar. Ve Alpaslan Türkeş, o günlerde 
şunları propaganda malzemesi yapıyor: 
"Hem sür'atle çoğalmayı temiı etmek, 
hem de hastalıkların ve harplerin yapa
cakları tahribata karşılık yedek olmak 
Uzere, her aile en az beş çocuk yapmalı
dtr. Beş ve daha fazla çocuklu namuslu 
bir TUrk kadını milli bir ilahedir, böyle
lerine taparım. Çocuksuz bir kadın, tah
slli, zekası ne olursa olsun, hangi memu
riyene bulunursa bulunsun, tufeyli bir 
mahluktur, değersizdir, bir hiçtir. Beş
ten az çocuğu olanlar da vazifelerini 
tam yapmamış sayılırlar ... Evlenmeyen
lerin veya çocuksuz evlilerin ne sayılma
sı Icap ettiğinin i takdirini okuyuculara 
bırakıyorum." Başbuğ bunun nasıl ger
çekleştirileceğini de gösteriyor: "Kadı
nı evden erkeğin iş hayatına fırlatmak 
mUsavat değil, müsavatsızlığın koyusu
dlr. Kadının yumuşak tabiatı, mUşfik ve 
sabırlı karakteri evin iç işlerini ve bilhas
sa çocuk yapmak ve çocuk yetiştirmek 
işlerini Uzerine almasını kap ettirmek
tedr. Bu bir kanundur. Onbinlerce .e

neden beri bu kanım delişmemiştir. De

lişemez ve de" ştirilemez. Kadın miia

tehlik (tüketici) delil, miiatahaildir (üre

tici) ... Kadınlara mecbur kalmadıkça ve 
muzdar kalmadıkça erkeğin sahasındaki 
iş verilmemel idir." ( " Milli NUfus Siyase
ti ". Toplumculuk • •. 15 1-157). 

TUrkeş'in bu düşUnceleri ile Hitler ve 
Mussolini'ninkiler arasında bir benzerlik, 
dahası bir aynılık kurmak için özel bir 

çabaya gerek var mı? Hiç kuşku yoktur 
ki, bunlar yalnızca bir benzerlik de de
ğiL. Türkeş, tam da hareketli yıllarda 
(1939) •• Führ.r v. Duç.·nin bir kopyası
nı sunuyor bize. Ama yalnızca basit bir 
kopya da değil bu. Buna olsa olsa, dü
şÜJ\Celerin "samimi, inançlı" bir birliği, 
öZdeşlili denebil�. 

Peki, bütün bu belirtilenIerin neden
leri nedir? Neden kadınlar "durmadan 
doiurmalıdırlar"? H itler'in akıl hoc;ısı 

akıı hastası Alman Filozofu Friedrich 
Nittzsche bu soruyu şöyle yanıtlıyor: 
"Kadında her şey bilmecedir, ve kadın
daki herşeyin bir tek çözüm yolu var
dır, - buna gebelik denir ... Erkek, kadın 
için araçtır: amaç hep çocuknır." (Böy
Le Buyurdu Z.rdüşt • •. 82·113) (N iew
che sözkonusu kitabını akıı hastası ol
duktan sonra yazmış ve çıldıra:-ak 
ölmüştür.) 

Bunların nedeni açıktır: "ırkçı ülkü
nün temeli riifus zorunluluğunda yat
maktadır. - Eğer sayıca azalırsak, im
paratorluğu kuramıyoruz demektir, bir 
.sömürge oluyoruz demektir." (Mussol'" 
ni) Bu canavarca düşünceler Nazi AI
man'yasının da yol göstericisidir. üstün 
ürkün sağlığını korumak,Almanya'yl ge· 
leceği zaptetrnek için uyandırılmayı 
bekleyen bir güç haline getirmek, ancak 
nüfusun arttJrılmasıyla olacaktır. 

Bu düşünceler hiç .. kmeden BaşbuA' 
da yankısını bulur: "Bir milletin hayati
yeti ve kudreti nüfus ile ölçülür .. NUfusu 
az bir millet bu asırda her an tehlikeye 
maruzdur. Hukukçulor ne derrerae de

.inler hak k Ulwedndir ... 8u�nkü içtimai 
hayatımızın her sahasında görmen 
birçok buhranların düğüm noktası aile
dedir. Nüfus işimizin hall i de yiıe aile 
müessesesinin ıslahı ve sağla.mlaştml
masına bağlıdır." (a.ı .•.• •. 145-147) 

N'ufus artışını gerçekleştirmek elbet
te ki, yalnızca istekle olmayacaktır. Bu
nun yapılması için yaptırımlar koymak 
gerekir. Duçe buna şöyle açıklık getiri
yor:"Virmi yaşında evlilik bütün taze
liğini korur ... Çocuklar en iyi fizik, ah
lak ve akılsal sağlık iç inde olurlar. Genç 
bir siyaset olan, aynı zamanda genç�rin 
siyaseti oıan, faşist siyaset, genç evlilik
leri istemeli ve elverişli duruma getirme
lidir." 

Başbuğ öğretmeninin söylediklerini 
iyi ezbcrlemiştir. O, "her çareye başvu

rarak doAumu fevkalade artırma"nın ge
rekliliğine inanır ve daha da "pratik" 
öneriler geliştirir: 

"Erkekleri 2S yaşından ve kızlırı da 
20 yaşından sonra kanun kuvvetiyle ev
leıımeye mecbur etmeliyiz." Bunun için 

de şunlar yapılmalıdır: "Diler vergiler 
çıktıktan sonra aylık kazançları 1 00 ile 
200 lira oıan bekMlardan her ay kazanç
larının yüzde 2S'i bekar vergisi olarak 
alınmalıdır. - Diğer vergilerden sonra 
kal.n .ylık kazançları 100 ila 200 lira 
arasında bulunan çocuksuz evlilerden 
aylık kazançlarının yüzde lS'i çocuk 
vergisi olarak alınmalıdır. - Oç ve üç
ten çok çocuklu aileler bu vergilere tabi 
bulunmamalı, bilikis yardım görmelidir
ler." vs ... 

Bu yaptırımlardan sonra çok çocuk 
ahibiolmayı hili reddedenler mi var? 
Başbuğ'un ona tahammülü yok! "Türk 
cemiyetinden beka.rlığı kaldırmalıyız. 
Tümiye 'de bek6rIaruı yeri yoktur . . .  

FAŞIZMIN INSANA 
DüŞMAN YüZONü 

AÇIi';A ÇIKARTMALlYIZ 
Faşizmin insana. düşman yüzü Alman

ya'da da. It.lya·da da. ·Türkiy.'de de .y
nı. Dün neyse bugün de öyle. Ama bu
gün bazı başka demagoiik örtillere sarını
yor. Faşist olmadığını, ırkçı olmadığını 
söylüyor. Işte bunun içiı, onun insana 
düşman özürii . açıklarken, salt teo
rik tanımlamalarla yetinemeyiz. 

Faşizm baş1anl'çta kad.dann da ol
dukça büyük bir kesimini aldatmayı çok 
iyi başardı. Aldatılan Hitlerci &ıenç 
kızlar toplama kamplarında gardiyan ya
pıldı. Himler'in özel olarak kurduğu ve 
Leben.bom (Hayat kaynağı) adı verilen 
kliniklerde meçhul bir SS ile bir çocuk 
dünyaya getirdiler. Bu genç kızlar, üstün 
.. kın çıkarları için, ne biçimde olursa ol
sun, hatta evlilik dıştnda da olsa, gebe 
kalmak gerektiğine inandırılmışlardı. 
Faşizm cinsiyet ayrımııı, sınıf ayrımın
dan daha çok sömürmekteyd. Faşizm 
için kadın hem zihinsel, hem bedensel 
ofarak erkekten daha aPiıdır, ancak er
keğin malı ofarak vardır. Herşey tr:kelci 
burjtNazinin ahlakına uygun oIlrak ya
pıldı. Bundan hiç kuşku yok. Kadınları 
böylesine aldatmak için, dün Kara Ka· 

dın, Faş;at Kadınhır gibi örgütler kurul
du, bu�n de Vlkü-Han vb. kuruluyor. 

Başbu� haykırmaktıı devam ediyor: 
"Memlekeıtte büyük bir evleome cere

yanı uyandnhm. Bu bizim içınnayat 
meselesidir. Evlenelim ve çoğalalım. 
Böylece boş toprııklarımız dolsun. ıssız 
ovalarımız şenlensin, zenginiiimiz hızla 
artsın, milli gücUmilı büyUslIn. ÇoAalalım 
ve o kadar ço�alalım kı, medeniyetıere 
hakim ofalım." 

Kısacası "Başbui" kadınlara şunu 
öğüıliiyor. "Daha fazla, daha fazla ço
cuk dünyaya getirin. Getirin kı Hitler' 
in yaptığı gibi i tiinUnU cephe boyların
da kırdınlım." Başbuğ'un vaadi bu ... 
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