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BORAN: 23 ARALIK CUMARTESI GO· 
NO TORKlYE SOSYALIST Iş. 
ÇI PARTISI'NIN 2. KONGRESI 
ISTANBULVA BAŞLADI. 
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OKUYUCULARlMIZA SUNU· 
YORUZ, 
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POLiTiK 
BuJlÜnkü bunalımın, k..-şılaşı· 

b.n sorunların Türkiye'"i" em
peryalizme bağımlı geri kapita
list Ulke oluşundan kaynaklandı
ğı artık genel olar.ık biliniyor. 
Çok yazıldı, çok söylendi. Aynı 
derecede üzerinde durulmayan 
bir nokta daha var kı, biz sosya
listSet içiı önUmüzdeki görevlere 
ek bir jvedilik kuandırıyor. 

HAREKETiNiN 
TEKLEŞMESi b 

O da şu: Egemen sınrf büyük 
burjuvazi ve iktidar ortakları ka
pitalizm çerçevesinde ülkeyi yö
netmede ae ze dUşmüşlerdir, düş' 
mektediner. Tam bir iflas nokta
sına gelinmemişse de büyük bur
juvazi ne politik iktidarı acı için
de çl'"pınmaktı, yardım için ya
bancı devlederi" kapısını 3.Şın
d ... maktadırlar. Bu durum göreli 
bir iktidar boşluğu yaratmakta· 
dı". Göreli bir iktidar boşluğu 
oluşmaktad .. , çünkü, poJitik ac
zi büyüyen burjuvazi karşısında 
işçi smıfı ve rrilttefiki emekçi 51-
nıflu iktidua b,lip olma ve ikti
darı ılıNı çizgisine henUz erişmiş 
degildirler. Nesnel koşullarla öz· 
nel kOşullar 3r.tS1nda bir açık 
vard ... Türkiye'de sosyalistlerin 
önUndeki teme i görev b u aç ığ i 
kapolmaktır. 

SOSY AL1ST POTANSIYEL 
AKTIF GüCE NASIL 

DÖNüŞECEK? 

Bu durum, bir başka açıdan, 
Türkiye'de büyük bir sosyalist 
potansiyel bulunduğu; görevin, 
bu potansiyeli aktif güce çevir
mek olduAu biçiminde de ifade 
edilebilir, ediliyor da. Ne var ki, 
bunu demekle yetiniliyor ise, 
yanlış bir anlayışa, yanlış sonuç
lara yol açılabilir. Unutmamak 
gerekir ki, potansiyel JlÜç henüz 
s9syalist olmayan bir güçlÜr. 
Sosyalizme yatkın, sosyalist ha
rtket için elverişli nitelikte olma.ı 
anlamında "sosyalist potansiyel" 
olarak tanımlanabilir. Potansiyel 
olarak kaldıkça sosyalist değildir 
ve olımu. Kişiler de, sınıflar ve 
sınıf kesimleri de ancak örgütJü 
sosyalist hareket içinde, yani 
put! içinde ve aracılığı ile sosya
list olabUirler. Görev, sosyalist 
olabılecek potansiyeli sosyalist 

YDRCIYtI$ 

yapmaktır. Potansiyel güç aktif. 
JIÜ'" ancal< böyle dönUıiir. 

Bu dönüşürrü kim yaptıracak? 
Partı' Hangi parti? 

Teorik olar.tk bir toplumda 
işçi sınıfının ancak bir tek partisi 
olabilir; çünkü verili koşullarda, 
bilimsel sosyalist açıdan bir tek 
politik çizgi doğrudur, geçerli
dir. Birkaç çizginin birden doğru 
olabilmesi olanaAı yoktıJr. 

Teoride -yani temelde, özün
de- böyle olmakla beraber, pra
tikte, verili bir ülkede işçi sınıfı
nın bilimsel sosyalist partisi olma 
iddiasında birden fazla parti or
taya çıkabilir. Ama pratikteki bu 
durum teoriyi yalanlamaz, teorik 
doğruyu geçersiz kılmaz. Eninde 
sonunda tek doğru çizgi egemen, 
yönlendirici çizgi düzeyine yük· 
selecek, işçi sınıfı putisi tekleşe
cektir. 

NEDEN BIRDEN FAZLA 
PARTI? 

Neden birden fazla parti, grup, 
akım ortaya çıkıyor? Nedenleri 
çeşitiL Burjuva ve küçük burjuva 
etkenler bir yana, dUrUst, özverili 
olmak da kendi başına yetmiyor 
o tek doğruyu yakalayıp formüle 
etmek, pratiğe geçi'mek için. Bi
lincimiz dış dünyanın yansıması
dır ama, bu yansıma kendiliğin. 
denıdoğruları vetmiyor. Duyula
rımızia dış dÜnyayıı alglJıyoruz. 
Bu dUnyanın.akışkanlığl, geşltll· 
IIAi içinde, görünUmlerln altında· 
ki özU, gerçekliği yakalamak zi
hinsel ve bedensel uğraş isteyen 
bir iş, çetin bir iş. Öğrenmek ve 
bilmek öznenin çok aktif olması· 
nı gerektiren bır eylem türü. 
Onun için kişinin veya grubun 
kendini bilimsel sosyalist bıimesi 
ayrı şey. somut koşulların bilim-
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,.1 sosyalist açıdan somut tahlili· 
ni doğru yaparak gerçekliği ya· 
kalamak ve saptamak ayrı şey
dir. DUrust ve yetenekli o,lmak 
dahi insanları yanlışlardan her 
zaman kurtaramıyor. 

Şu noktayı da hatırlamak ge
rekir ki, bir politik hareket için 
öğrenmek ve bilmek aynı zaman
da kollektif bir iştir ve eylemle 
yakından ilişkilidir. Hareket iler
ledikçe, deneyimler biriktikçe, 
zaman boyutu içinde doğrular 
ve yanlışlar ayrışır, belirginleşir. 
Hangi politik çizginin doğru ol
duğu, sonuç vereceği örgütlü p0-
litik hareket içinde kendini belli 
eder, kabul ettirir. Işçi sınıfının 
hareketi tekleşmeye doğru yöne· 
Iir ve örgütlü hareketlerden biri 
ergeç egemen, yönlendirici, sU
rUkleyici konuma gelir. 

SOMlTf KOŞULLARıN 
SOMU T TAHLILI 

Bununla beraber bu söyledik
lerimden, işleri kendi haline bı· 
rakmak sonuru, işçi sınıfı hare· 
ketinin birliği sorununun kendi· 
liğinden gelişme ile çözüleceği 
sonucu çıkmaz. Toplumda nes
nel gelişme yasaları, süreçleri 
vardır ama, bu nesnel yasa. ve sü
reçlerin kapsamı, kişi ve gruplar 
olarak insanların bir hedefe yö
nelik iradi hareketlerini de içine 
alır. Ve insanlar, nesnel gerçekli
�In gereklerine uygun iradi rriJ

'dahılelerfelhesnel gelişmeyi �ız
landwabillrler. Bilimsel sosyalist. 
ler hızlandırmak durumundadır
lar. Bilindiği gibi, bilimsel sosya
lizm kendiliğindenciliği redde· 
der. 

Işçi sınıfının politik hareketi· 
nin tekleşmesi veya birliğinin 
sağlanması sorunu, çeşitli kuru
luşların biraraya gelip pazarlık 
etmesi, karşılıklı ödünler vererek 
ortak bir platform Uzerinde an
laşması sorunu değildir. Sorun, 
ülkenin somut koşullarının bi
limsel sosyalist açıdan somut 
tahlilini doğru yaparak toplum' 
sal gerçekliğe uygun politik çiz· 
giyi, stntejiyi saptamaktır. Bu 
blllmsel bir iştir. Pazarlıkla, ödün 
vermeyle gerçekleştirilecek bir iş 
değlldlllJlilimsel doAruyu sapta· 
dıktan sonra da onu kabul edip 
etmemek diye birşey söz konusu 
olarmz elbet. 

Somut koşulların bilimsel sos
yalist açıdan somut tahlili den i
lince, bu, somut koşulların za
man boyutunu dikkate almayı 
gerektirir doğal olarak. Gerçek
lik durağan değil, hareket halin· 
de olduğuna göre, bu zaman bo
yutu en önemli boyunur; özel
likle toplumsal gerçeklik alanın
da. Zaman boyutu aç ısından 
Türkiye'ye bakıldığında, TUrkiye 
işçi sınıfının uzun bir rrilcadele 
tarihi olduğu görulir. Türkiye'de 
kapitalistleşme ve sanayileşme
nin yavaş gelişmesi nedeniyle iş-·· 
çi sınıfı ve.onun politik hareketi 
güçsüZ olmuş olsa <LO, var olmuş· 
tur ve bu hareket 1960'tan sonra 
hız ve ağırlık kazanmıştır. Işçi 
sın"ımızın, özellikle son yirmi 
yılda, küçUmsenmeyecek bir de
neyim birikimi vardır. Türkiye' 
de işçi sınıfının politik hareketi 
12 Mart döneminden sonra,1974' 
ten beri yeni başlıyor değildir. 
Sorun, işç i sınıfının politik hare
ketini ilk olarak, veya yeni baş
tan oluşturmak değil, geçmişten 
$Üzülüp gelen hareketi toparlayıp 
daha da gUçlendirmek, hızlandır· 
makhr. . 

YöNTEM SORUNU 

Işçi sınıfının politik hareketi
nin tekleşmesi veya birliği soru
nu, herşeyden önce bir bilimsel 
tespit ve o tespiti fikir namusu 
ve aç ık yüreklilikle kabul etmek, 
o tespit üzerinde anlaşmak} bir
loırrektir.lııe bu noktadjl grup· 
ç�tl davranışl�ra saplanıp Ctplan. 
mamak, "dükkaneıiık" edip et
memek; "geri basıyor mu derler", 
"işleri yürütemedi mi derler" gi
bi vesveselere kapılıp kapılma
mak kendini açıia vurur. Asl
olan, işçi sınıfının hareketidir. 
Bilimsel sosyalizmi, işçi sınıfının 
davasını guçekten benimsemiş 
olanlar öliütlenme ve tekleşme 
sorunlarına işçi sınıfı hareketinin 
gerekleri açısından,·bilimi açısın
dan bakarlar. Böyle bakınca da, 
az önce sözUnü ettiğim davranış
lar ve kuşkular ortadan kalkar 
veya arka plana itilir ... 

1971 öncesinde ve 1974'ten 
beri hirllğin çok sözü edilmiştir. 
"Sosyalist Kurultay" önerisi tek
rar tekrar ileri sUrUlmilş, savunul
muştur. Ama bütün bu davranış
larda "puarlık etme", karşısın
<lokilerden olabildi�in", "ödün· 

ler koparT11il" elişiıncesi, tavrı 
egemen olmuştur. Birliği oluş
turmanın ve gerçekleştirrt'tnin 
gerçek koşulları, yöntemleri ne
dir anlamadan, bir yandan birlik 
sözü edilip savunulmuş, öte yan
dan birliAin gerçekleştirilebilme. 
sini olanaksızlaştıran davranışla
ra girilmiş, olumsuz bir ortam 
yaratılmıştır. Zaman zaman ide
olojik mücadelenin yerini kaba 
kuvvet saldırıları, dövüşler almış 
ve ideolojik mücadele genellikle 

'eleştiri dilzeyini çok aşıp küfür· 
leşmeye, yalan, iftira, tahrif yo� 
larıyla k.-şısındakini alt etme 
çıbalarma d6nOşmUştür. "Ben· 
:ten ollllôlyan bana karşıdtr" ve 

'''Amaçlar kullanılın a'raçları mü
oah kılar" sözde kuralı ile ken· 
diııden olmaya rı yere çalmak 
için her yol ve \-öntem kullanıl· 
Illôlya kalkışılmıştır. 

Bununla beraber, işçi smıf ... 
nın politik hareketi, içinde bu
lunduğumuz zaman noktasında 
bölünmüş görünse de, özünde 
tekleşmenin, sınıfsal birliğin güç
Lu tohumlarını taşıyor, geliştiri
yor. TUrkive Işçi P3rtisi, ideolo
jik mUcadele diye, sol kanat Için
de tanımladığım türden bir çe
kişmeye girmekten her zaman 
özenle kaçınmıştır. Böylece di
yalog kurabilmenin, koşulları 
oluşunca birliği gerçekleştirebil
menin yolLuını açık tutmuştur. 
Bu birllAin ergeç gerçekleşeceği· 
ne inancı tamdır. 

Yaşa�n işçi sınıfının ulusal 
ve uluslararası birliği! 



isci sıNıFı ADıNA 
- -

·iSci sıNıFıNA - -

DÜSMANLIK - . 

GÜNDUZ MUTLUAY 
Kapitılrst toplumun sömürüye dayalı yapm ve bu yapının yarattığı uz

laşmaz çelişki smrf mOcadelesini kaç.-ı,'maz kılar. Sınıf mücadelesinin kaça
nılmulığını yalnız işçiler değil, burjuvazi de bilir. Ostelik burjuvazi kapitalist 
toplumun egemen sınıfı olarak işçiJerden daha deneylidir ve çok çeşitli ola
n.klua da sahiptir. 

Işçi sınıfının sınıf mücadelesinde uyguladığı grev, genel grev, direniş, 
kide hMeketleri gibi yöntemlerinin karşısında burjuvazi başlıca Uç bölümde 
toplanabilecek güçlerini kullanır. TUmU sınıf mücadelesini bamrma amacı ta
şıyan bu silahların ilk ikisi burjuvazinin kendi sınıf gUdl ile devletin gUcUdür. 
Lokavt, toplu işten çıkarma, işsizlerin yedek Işçi gUcü olarak çalışanlar üze
rindeki baskısı ye yasal greY mücadelesinde dayanıklılık burjuvazinin kendi SI
nıf gOcünOn silahları; devleti il ordu, polis, mahkeme gibi örgütleri ile cezıJar, 
yuıkbr gibi önlemleri de burjuvazinin baskı gUcü. 

Bunlar sınıf mUcadeıesinde burjuvazinin bilinen silahları. Bunlardan ayn 
gibi görünen amı aslında sınıf mücadelesini bastırmaktan başka sonucu olma� 
y.ın bir diğer silah da işçi sınıfının miicadelesini sapbrma yöntemleridir. Çok 
çeşitfi tıktiklerle "toplumsal barış" gerçekleştirmeye çalışan burjuvazi "kir� 
dan hisse" vererek, "sermayede pay sahibi" yıparak sınıf mUcadelesinde işçi� 
leri silahsızJandl'maya çalışır. Faşist, sağ, sosyıJ demokrat, reformist sendika 
yöneticileri de burjuvazinin bu pek sevdiği "toplumsal barışı" gerçekleştir� 
mek için bütün gUçlerini hizmete sunmuşlardır. MlsK ve Hak-Iş gibi faşist, 
gerici sendikal örgütlerle birlikte Türk�lş ve çoğu bağımsız sendikal örgütler 
de smrf uzlaşmıcısı yöneticileri ile "toplumsal barış"ın hizmetindedirler. Ne 
Vll' ki burjuvazi dairudan kendi gücü ve devtet gücüne ek olarak hizmetine su� 
nulan bu JÜÇ\e de yetlnmiyor. Sınıf mUcadelesini saptırmak, işçi sınıfının mU-
cadelesini etkisizleştirmek için ilerici sendikal harekete de doğrudan ve dolay� 
lı saldırılarını yoğunlaştırıyor. Ecevit hükümetinin hazırlayıp reformist sendi
ka yöneticilerine de onaylatuğı "toplumsal anlaşma"nın DISK'e dayatılmase 
ve kabul ettirilmesi "toplumsal bırış" için DISK';n sınıf uzlaşmacılığına itil� 
mesi yolunda önemli bir adım olacaktı. Ne var ki sınıf mücadelesinin bugün 
v ... dığı nok .. da bu hegp boşı çolwıldı. 

Burjuvazinin saldırı yöntemleri zengin bir çeşitlilik gösterir. Yeni yön
temler gelıştirmedeki usttJığl da bilinir. Şimdilerde bir yandan yeni yöntem� 
Jer geliştirilirken, bir yından da bilinen, denenmiş yöntemler yenıden piy.ıg� 
yı sOrUliyor. 

Bilinen yöntemlerin başında da "devrimci" yafalı sendikaların piyasaya 
sürülmesi geliyor. Devrimci Maden-Iş adlı sendika CHP'nin en gerici unsurları 
tınfından kuruldu. Hemen ardlOdan "sol" görünUmlü tue kanla uk\liye edil
di. Devrimci Maden�lş'te CHP'nin en guici unsurları ile maocular birleşti. Işçi 
smıfuıın öncü kolu metalurji işçileri, özel olarak da DISK'i" en m.ıcadeleci iş� 
çilerinin öllütü Maden·lş hedef seçildi. 

Metaluni işçileri ve Maden-Iş eskiden beri burjuvazinin sendikal planda 
en çok saldrdığı alan. Sendikal alandaki göre\llerini başaramayan Mad�n.lş 
Urt yönetiminin sendikayı siyasi örgüt gibi kullanmas. da burjuvazinin işini ko
laylaştırdı. Eski DISK yönetiminin başlattığı DGM Kanununa karşı "hedef ve 
biçimi somut şartlar ışığında gerçekçi ve geçerli nitelikte olmayan \Le doğru 
örgUtlenmeyen" direnişten burjuvazi yeterince yararlandı. Maden-Iş'in öncü, 
militan binlerce üyesini işyerlerinden, dolayısıyla sendikadan uzaklaştırdı. 
MESS (M.deni Eşy. Sanayii Işverenleri Sendik ... ) M.den.lş'i bir kere daha 
köşeye sıkıştlrdı. MESS 'e bağlı birçok işytrinde birden toplu sözleşme görUş� 
melen çıkman sokuldu. Kısa bir süre önce militan üyelerinin binlercesini yi� 
tirmiş Mıden�lş, uzlaşmacı, oportünist üst yönetimin yanlışları ile bir darbe 
dam yedi. Uzlaşmazlık konusu olan hemen bUtUn noktalar sözleşmeye konul
du ve Maden-Iş yönetimi grup sözleşmesin! imzaladı. Arkasından yapılan her 
yanlışa bir kılıf bulmadaki ustalık, yenilginin sloganını buldu; ama bu kez bi� 
rız u .. ngoıç olor.ık: '"DGM 'yi ezdik, MESS'i dize getirdik:· 

Aslında birn daha dize getirilmiş olan Maden-Iş idi. Burjuvazi cepheden 
saldırıya hazırlandı. Maden·lş'e bağlı işyerlerinde sendika de�iştirmeler. toplu 
istifalar başladı. Sendika üst yönetimi bu saldl'lYI kolaylaştırmak Için elinden 
geleni yaptı. Sosyalist Işçiler sendikadan ihraç edildi, patronlarla anlaşarak iş� 
lerine son verdirildi. �Idırıyı göğüsiernek için yapması gerekenierin hiç birini 
yapmayan yönetim birbiri ardına verdiği siyasi demeçlerle durumu idare et
meye ÇalıŞtı. 

Burju\lazinin sınıf m.lcadelesindeki genel çıkarları yanında MESS pat� 
ronlarının özel çıkMiarı da saldırının yoğunlaştırllmaSlnlgerektiriyor. 1979'un 

Eylül'ünde MESS·le Maden·lş .... "nda 84 işyeri için sözleşme imzalanacık. 
MESS bu yıl dayatarak kabul ettirdiği grup sözleşmesini daha kolay imzalat
mak istiyor. Onun için Milden-Iş'e burjuvazi adına bir cephe de, CHP'nin en 
gerici unsurları ile maocular tırafından açıklı. Bu tür saldırılar her zaman ol� 
du, bundan sonra da olacak. Işçi sınıfı bu ve benzeri türden sald .. ıları püskür
terek deney ve gllç kazanır. Ancak, y.ıpılmase gerekenleri doğru yöntemlerle 
y.pm.k ş ... tıylo. 

Sendikal harekette ipll�1 paz .... çıkmış buı ·'profesyoneller·'1e ","ocu· 
lar Maden-Iş'in işyerlerine saldırıyoriar. Istanbul'un Silahlar bölgesini ve bu 
bölgedeki TUrk Demir Döküm Fabrikasenı saldırının baş hedefi olarak seçtiler. 
Her tUr1ü yalana \Le sahteciliğe başvurarak uAursuz görevlerini başarmaya çalı� 

. şıyorlar. Maden�lş yönetiminin bUtün zaaflarından vt yanlışlarından doğrusu 
ustaca da yararlanıyorlar. Buraya kada.n olağan görülebilir. Sınıf rriJcadeles.in-
de ilk kez karşılaşılon oloyIM, yöntemler olmadığı için olo�.n görülmeli. Işte 
tım burada daha önceleri zararları yaşanmış, bilinen bir yanlış yöntem Ma
den�ış yönetici çevrelerlnce yeniden piyasaya sürüldü. Yönetimle yakın ilişki
ler içindeki bir gençlik örgütünUn öğrenci üyelerine "işçi s.nıfını kurtilHna" 
görevi verildi. Kalabalık öğrenci grupları işçilerin oturdukları kahveleri basma

.ya, Silahlar'da terör e5tirmeye giriştiler. "Devrimci şiddet" diye Silahtır böl
gesinin, Demir Döküm'ün işçileri üzerinde baskı kurulmaya, "ikilil olmayan
lar" dövülmeye başlandı. Bugüne kadar "işçi sınrfı adına" kendi kendilerine 
misyon verenlerin neler Yilptıkları ve nerelere vardıkları biliniY'Jr. Yakın tıri
himizde "işçi sınıfını kurtarmaya" niyetlenen öğrenci grupları işi Türkiye Işçi 
Partisi'nin Genel Merkezi '"i silahlı baskın la soymaya kadar ViilrdWmııbrdl. 
TIP'in daktilolarına, teksir makinesine ve diğer eşyıJarına "halkımız adına" el 
konuldu. TUrkiye Işçi Partisi'nin tabelasını bile sadece karşıdan SörmUş olan
lar ''Partiyi kurtarmak" için II, ilçe kongrelerini basular. "Devrimcilik adına", 
'11alkımız adma" ne kadar yanlış varsa yapıldı. Şimdi de "işçi sınıfı adına" 
yapılıyor. Sanılıyor ki "Işçi sınrfı adına", "halkımız adına" ne yapılırsa doğru· 
dur, iyidir. Bu düşUncenin bir adım ötesinde "yeni 501"un ideologları Fanon, 
Debray. Marcuse vardır. Onların arkasında da burjuvazi. 

12 Mart öncesi iki Uç yıl bu yınlışlOnn en yoğun yışındığı dönem ol· 
du. Maceracıhğı işçi sınıfının politik hareketine sokmak için her türlü yol de
nendi. OrgiltlU ve kitlesel müc:ıdeleyi ensellemek için yıpılabileceklerin çoAu 
1968·71 i ..... kısa döneme "kıştonluak yıpoldı. Once ö�renci lençi�ln, işçi 
sınrfmın politik örgütünden, onun çizdiği hattan ayrılmasına çalışıldı. Hızla 
kitlesel boyutlara yOkselen ilerici gençlik hareketi içine çeşidi kanallardan so
kulan maceracılık burjuvazi açısından en önemli sonucun doğmas.na yaradı. 
Ilerici gençlik hareketi macei3cllı�ın etkinleşmesi oranında kitleselliğini yitir� 
di. Goşizm gençlik hareketini burjuvuinin dayattığı bir rriJcadele alanına 5Ü� 
rUklemek görevini Usiendi. Silahlı, bombalı çatışmalar yaratıldı ve gençlik ha� 
reketine silah girdiği oranda da faşist hareket etkinlik sağlamaya başladı. 
Gençlik içinde geliştirilen yanlışlar işçi sınıfının politik örgütüne bulaştırıl
mak istendi. Politik örgüt, kitlesel ve örgütlU mUcadelenin dışındaki yöntemle
ri kesinlikle reddedince de politik örgUtün inkarı dönemi açıldı. "Işçi sınıfı 
adına" yeni "cepheler", "ordular", "partiler" I(uruldu. Hepsi de bağımsızlık, 
demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin kitleselleşmesine ket vurduğu ölçüde 
z;varlı oldu. 

12 Mart aşıldıktan sonra "hatalarını gören{!)" her türden sapkın akım, 
birdenbire işçi sınıfını farkettL Daha önce "halkımız adına" yapılanlar da ar� 
tık "işçi sınıfımız adına" yapılmaya başlandı. Herkes bir "parti" kurdu. Bir 
yandan da bütün dernekler ve sendikalar kendini parti saymaya, Parti'nin 
fonksiyonlarını yerine getirmek Için uğraşmaya başlanıldı. Sendikal hareket 
içinde işçi senıfı panislnin politik denetimi altında çalışmak yerine, kendisini 

. pani yerine koymaya hazır yeteri kadar "profesyonel" vll'dı. Kendi dır grup 
çıkarlarını Işçi sınıfının çıkarlarına tercih edenlerle bu "profesyonel" sendika 
yöneticilerinin buluşmase kolay oldu. 

Elbette ki bütün bu olumsuz sellşmelerden işçi sınıfı milcadelesi zarar 
gördü. Sendikal harekette küç. ümsenemeyecek yaralar açıldı. Yaralar açıldı 
ama, aynı zamanda bu yanlışlann kitleler gözünde mahkumiyeti için de 
önemlı adımlar atıldı. 

Işçi sınıfı her mUcadeleden yeni kazanımlarla çıkar. Daha deneyli, daha 
bilinçli ve örgtltlü olarak yanlışlar aşılır. Her konuda olduğu Sibi y.ınlışlar aşı
lırken de sınıf mücadelesinin acımasez yasaları işler. Yanlışların, ihanetierin 
"iyi niyetle - kötU niyetle" yapılmış olması da pek birşeyi deliştJrmez. 



Seyir defteri 1979 BÜYÜI{ SERMAYENiN 
"- Türkiye'yi bir avuç haine 

buakacak deRiiiz ... " 
Günden güne faşl2'lI1in yerli

yabancı ekonomik, politik odak
lanna teslimiyet güvenceleri ve
ren CHP OOkümetinin, AP Genel 
Başkanı SüJeymlI.D Demirel'den 
aldıRı ödül yukandaki sözlerdir. 

gün süreyle İskandinav ülkelerine 
yapttRı resmi ziyarete denk düşü· 
riilen bu saldtrl, önceki hafta 
açıklanan "Adalet Partisl'nin Bü
yük Türk MiUetine Seslenişi" 
başlıklı Genel Idare Kurulu bildi
risi ile açıklanan savaş borusu� 
nun sürdÜlÜlmesiydi. 

SAH'CILIGI Ibrablmo�lu "karanbk" tabloyu 
açıklıyordU: • • 

"- Konfederasyonumuzun 

Demirel, geçüglmiz baftanın 
başında AP Genel Merkezinde 
A1tındaflı delegelerle sohbet 
toplantısı yaparken, "sa�IHOUU" 
İrfan özaydmlı kafasına da şöyle 
sesleniyordu: 

"- Za\imlerle uj!raşınak ka· 
dar kolay birşey yoktur. Zafer 
daima adaletindir. CHP'nin hak· 
tan, adaletten, merhametten na· 
sibi yoktur. Işkence yapanlar 
mutlaka allahtan belalannı bu1a· 
caklardır ... " 

Demirel bu sözleri söylerken 
AP Genel Merkezinin diRer oda· 
Iannda, 12 Mart 'ların Faik '!'ü. 
rünleri, Ali Elverdi'leri bulunu
yorlardı ama, her nasılsa Eskişe
hir Sıkıyönetim Komutanı arka
daşları özaydınb, allah'ta takib· 
yordu ... 

AP'NIN ALARM BORUSU 

Bqbakan Bülent Ecevil'in 10 

Adıgeçen AI' Genelldare Ku
rulu bildlrlsi, hükümetin "esasen 
meşru bir kuruluş zemJnl bulun
madlluu" ilan ediyor ve "aziz 
miUeü" mücadeleye çaeırıyordu. 

Mücadele için ıık çı$ı "Türk 
köylüsü, Türk esnaf ve sanatkan, 
Türk müteşebblStne" yapılıyor
du. Bu kadar laftan sonra, AP, 
onlan "istedikleri Işte çalışmak. 
istedikleri işi tutmak, çalıştırdık
lan işi geliştirmek, istedikleri ye
re ıSbıdikleri gıbı gidebllmek, ya· 
şamak ve mal-mülk edinmek için
mücadeleye çaemyordu! .. 

AMERIKAN LOBISINDEN 
GELEN SES 

'nirkIye'dekl Amerikan lobisi· 
nin seçkin temslJcilerinden Me· 

tln Toker de, İran Şahı ile yaptı
Rı görüşmeyi anlatıyor, "Bir 
Türk olarak" diye başladı�ı KZ' 
lerini şöyle sürdüri.iyordu: 

"- Tam doRumuzda bir siyasi 
boşlulun, daha doRrusu bir kao
sun oluşması bizi sevindirmez .. " 

Şah 'ın durumunu Türkiye gö
zetleme kulesinden seyredip Ilgili 
mercilere sunmaya çalışan bu 
personel, -Hürriyet'teki yazısına 
şöyle devam ediyordu: 

"- Böyle bir duruirıda. Şah 
bıııı, diye sevinç Çl�bkları at.
makla yetinrnek anlamsız bir çd
gınhktır. Onun yerine, ne gelme
sinde Tüıkiye'nin yararı buıun
dueunu düşünmenin ve bunun 
gerçekleşmesinde nasıl bir katkı
nuzın olabilece�ini hesaplamanın 
şimdi tam zamaNdır ... " 

SABANCI'NIN YOLU 

Bu arada Sanayı Odalan Birli· 

FAŞiŞT KATiLLER TiP üYESi MEHMET 
ALA YBEYO(;LU'NU ADANA'DA KATLETI'l 

' .. lIt cinayet mangalan 
Adaa.a'da Türkiye ışçi Partisi 
üye. Mehmet Alaybeyotlu'nu 
katJettUer. Sıtma �a ..... Böla'e 
MüdürlütUnde i,çi olarak çalı
,an .,. Ad&n8 ERitim Enatitü
�Dde öQund olan Mehmet A
layheyollu Sümer mahallelin
deki evine giderken (qLlderin 
toplu .. !dınsana uR;radl. Alay
beyotlu önce dövük!ü, daha 
lOIUa da çok yakından ve ilir
tlDdan kUl1un1andl. 

k""ıIa· 
cinayetin ardınd&n 

lı Orııütiince 
düzenlenm. DU

Tiirldy. Işçi 
yıınl&l11l GENÇ-

ONCU. ruS·DER. TUM·HAS· 
Iş ve IGn k.abkh. Pel'fembe ... • 
baru nnlet Kutanetinden alı
nan cenaze, Tiiıldye I,çi partiJıi 
lı Merlıezln. "liriJcü. Yapılan 
"'YlI duzulf\U\duı lOIU'a TIP 
Bqakanhk Kurulu lif" O.· 
man 8akalaız k.ıa bir konutma 
yaptı. Sakalaz korıufRl&lında 
Alaybeyollu'nun paı1J.H kimli
Rini bır kft daha nıf1Uladl ve 
,unlan lÖyledi: Son blr ay içe
Mnde partili arkad-.larunız
dan on kı,iyi katleden (aşiıtler 
IUsacalımızl, ıerileyecetimizi 
sanıyorlar. &ıdanıyorlar. Mü
cadelemlz devam ebnekte, i$çi 
ımıfımızın ve emekçi h:\lkımt
Zin kurtulutunu ııerçekle,tir
mede sonuna kadar kararlıyız. 
Mehmet Alaybeyollu arkada,ı
nuz bu ulurda II.v�al1 bir par. 
tiUydi. Arltad ... ımızın _msı ö
nünde saYilyla elıliyor ve mü
cadelıedeki kararlılılımızı bir 
ket daha tekrarltyoruz," 

tı OrcUtU önUnden alınan 
cenaze Alaybeyollu'nun Partili 
arkadq1a.nrun ft yakınlarının 
elleri üzerinde Pl'ilan. kadar 
götürüldü. Adana'da ilk. kez hiç 
bir ılopn .tılma� ve ıon de
rece disipli olara .. yapılan yürü. 
yü, Adena'lı emekçiler tarafın
dan büyük bir ıayııyla izlendi. 
Yol kenarında biriken emekçi
lerin kortej geçene kadar yerle· 
rinden kımıldamadıkları ve ce
nazeyi .&aiz bir sayrııyla selam· 
tadıkları ııörülüyordu, BütUn yü
rüyü, boyunca Mehmet Alay
b.yollu'nun bi.lYÜtUlmü, Parti 
klmJik kartı ru,antım ve bir par
til ukad .. ı tararmelan Iqındı. 

J" 
li SARG/N,' ,I 

"SON IKI AYDA 
ON YI�IT 

EVLADIMIZI YITIRDIK" 

A1aybeyollu'nun ceDUea 
bir erup partili arkadafının e,
li�nde dotwn yeri olan Kadir
li'nin Mürtet köyüne ııötiirüldü. 
Mürf'et köyünde Mehmet Alay· 
beyollu tüm köyün katıldıtı 
b{r törenle toprula verildi. 

Mehmet: AlaybeyoRlu iki ay 
içindefaşistlet tarafından kat
ledilen onuncu Türkiye t,çi Par' 
tiliydi, Ama Alaybeyoaıu nun 
bir neleri old ulu mücadele rün 
geçtikçe daha d. güçleniyor. 
Onun ölümünün hemen ardın
dan TİP Adana örıütüne yapı
lan liyeKk müracaatlan bunu 
kaıııtbyc.-. 

1o,v: (Ada"� tda bir ü:temiıin ,� 
daluJ öldürülme,i faşiıt ,aldırı
ların planlı bir şekilde Parti· 
mizi hedef .eçtiğini göder
mektedir, 

Türkiye Işçi Porti,i Genel " ' '!Iükü�et fo�iıt 
.
odahların 

Sekreteri NiluJt Sargın; Adana uzerıne gıdecelı, cinayet Ile
LL örgütü üye'; Mehmet Alay- bekelerini

. 
açlta çıkaracağı 

beyoğlu 'nun öldüriilme'; üze- y�rde yenı ba6kı ya�lan ge
rine bır bildiri yayınIDdı. Sor- hrmeye çalıfıyor. Cmayetle· 
gın şöyle dedi: rin faillerini ortaya çıkarmak; 

herke6in bildiği tıaldırı örgüt-
''Emperyalizm ue teketci lerinin üzerindeki perdeyi kal

büyük ,ermayenin be,�digj dınnak için hiçbir yeni ya,a
faşut cinayet şebekeleri plan- ya ihtiyaç yoktur, Meucut ya· 
lı saldıTılDrUH ,ürdürüyor, IoIDrın hiçbiri de cinayetkri, 

"Adaru:ı il örgütü üyemiz lilolıfı-bombalı mldırılDn hoş
Mehmet AIDybeyollu fOfut gören bir hüküm taşımıyor. 
saldırı .onucunda balımıızlık, Hükümetin göreui faşi,t mi· 
demokra6i lle ıo,yalizm müca· dırganlıla karşı işçi. emekçi 
deletinde luJyatı", kaybeden ıı",{larm en etkin ,ilahı oIDn 
,on arkadaşımız oldu, Parti· kitle horehetlerini engelleme
miz 'on iki ayda on yiğit eııZa· ye çallfmak delil, demokroli 
dını yitirdi. ve holk düşmanı gerici·fafi" 

"Zongulddkln ParH bina- odakIDrırı üzerine ceıoretle yü
bombalanmaandan rümek olmalıdır, " 
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1. _____ -- -

Ri Bqkaru Sakıp Sabancı da, Iz· 
mir'den sesini yükseltiyordu; ar
ttk "iktidar ile muhalefet elele 
olmahdtt" diyordu. Sabancı'nın 
parlamentodan umudu kalma· 
mıştı, şunları söylüyordu: 

"- Sorunlan dünkü hükümet
ler çözemedi, bugünkü hükümet 
çözemez. yarınki hükümetler de 
çözemez .... 

, DoRru6U bu ya, en dobra dob
ra konuşan buydu: '1<.üçtik ta-, 
sarru( mhlplerlnin birleştirilip, 
şirketlerde hissedar olup akılcı 
ve ülke yararma yeni yatırımlara 
gitmek yerine, hükümetin hazır
Iadı�ı tasanlar (arsa al • anayı 
sakla. bununla zengin ol) yolunu 
açık bırakıyordu .. _" 

Babasının geçtiRI yolların 
aşındıemı &öylemek i�teyen Sa
banCl'run caruqı sıkan hususlar
dan biri de, toplu sözleşme, sen· 
dikal baklar gibi vakit geçirici 
abşkarıhklardı. 

ÇANKAYA'DA BIR KUYRUK 

ışte aym günlerde bu konuyu 
da vukuOa Türkiye Işveren Sen
dikaları Konfederasyonu Genel 
SekrelA>ri Ratet Ibrahimo�bı 
yükleniyordu. Konfederasyonun 
1977 yıb "Işgücü MalIyeti Araş· 
tırması" sonuçlarını açıklayan 

aıaştD'1naSl ülkemizde sendika
laşma oranınm yüzde 87,4 oldu
�unu g".bırınlştir. Bu durum 
Türkiye'de OECD ülkelerine kı· 
yasla (evkalade yilksJk biI sendi· 
kalaşma hareketinin mevcut -ol· 
duRunu belirlemektedir ... " 

Türklye ışverenler Sendikalan 
Konfederasyonu Genel Sekreteri 
toplumsal anlaşma jle dahi dev· 
let hazineSnin omuzlayamayaca
.�I bir yükün altma girdıeı yaIan� 
nı atarak, "Bu durum bütün eko
nomiyi kapsayacak şekilde IA>IdI( 
eıııelmlz ücret poBtIkaaıa olan 
büyük ve acıl IhııyaCl vurgula· 
makbıdır" diyordu .. 

Cinayet m�ına aıaıı. ta· 
şist çetelerln silah ve mühimmat. 
gereksinlmJ için de sennaye çev
relerinden alabildiRine para top
lama çabşmalanyla meşgul Illya· 
sal kurulu iLin ve yan örgütlerinlo 
ne yaptıkları malul olduRuna ıö· 
re, bu tabloya Türklye Ema! •• 
Sanatkarlar Konfederasyonunun 
hükümebı karıı aldılı "direnı," 
karannı eklemek gerekecekttr. 

AP Istanbul Milletvekili HiiıI· 
mettln Tiyanşan'm ıeDeI ba,ta· 
nı bu1unduA:u Esoat ve Saa.atkar· 
lar Konfederasyonu namındaki 
bu örgüt geçtlRlmlz battaıun or· 
talarında Cumhurbaşkanı Fabri 
Konıtilik'e başvurarak nndevu 
talebinde bulundu. Twaıı Giirıe, 
ve Metin Toker'den sonra. onla· 

TIp ZONGULDAK MERKEZ ILÇE BINASı BOMBALAND' 
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nn da Cumhurbaşkaruna anlata
caklan blrşeyler vardı. __ 

Bir önceki halta Çankaya 
köşkünde Cumhurbaşkanı Fahri 
KONtürk'e görüşlerini ileten 
kontenjan senatörlerinin parlak 
fikirleri kamuoyunda Ilgi ve dik
katle, çokça da ibretle izlenmiş
U. Cumhumaşkanına yapılan 
öneriler arasında Fnnsa 'daki 5. 
Cumhuriyet ömeeinden çıkıla
rak dolambaçb yerlere uzanan 
çözümler vardı ... 

Terörle, sUahlandırılmış faşist 
çetelerle, kanla cinayetle örtü'
meye çalışılan polJtik dar boRu
larda, büyük sennayenin bir baş
ka önemli müşkülü daha vardı. 
1979 yılı özel seklönle toplu 
sözleşmeler dönemiydi ve bu '}'ll 
stoklar da hemen hemen Riç 
yoktu ... Toplu sözleşme mas8)a-

- ruıda, her tUrIü tertip ve manevra 
olanaklarına karşın stoksal güven 
yoktur._. 

1979 yılına adım atarken bü
yük: sennaye. toplumsal demok
ratik muhalefetin yakıcı dinarni
Riyle tanışmanın ve göetis ger
mekte güçlük çekti�1 ekonomik .. 
demokratik . politik . mücadele 
alanlarının kendi hesabına gide
rek darald�Ulı gönnenin kabusu 
ve pani�ini yaşıyordu. GırtlaRma 
kadar suç olan batakta sennaye
nin son sözleri "faşizm 'dir. Suç
lu1uRun verdiRi panik ve şaşkın
lık, Şah 'ı bırakıp, Şah'ç�ı�a sa· 
rılacak oranda şaha kalkmıştır. 

Şah'çılık ezilecektir ... 

Geniş 
tabanhlar 

Perde önünde oynayanlar 
malum: Türkeşıer, Demirel' 
ler. Ve bunların cinayet paza
rına .ürdükleri çeşitli derece
den bellerne çeteler . .. 

Perde arkMI da malum: 
Yerli-yabancı tekeller ve ma' 
lum örgütler ... 

Bir de kuliltekiler uar:Her 
devirdI. ıohne ile ,oyunma 
odaıı aralında oynayanlar . .. 

BwjuIJCJZi, "nıfşol çöz üm 
IÜZliigiini.in daya thlı koşullar
da yen; şa,hneler kurarken, 
oyunun ni�lik ve gerekine 
göre kul. kadrolarını ıeferber 
ediyor. Yakın �çmiştekj ör' 
nekler: Nihat Erim ler. Sadi 
Koçaş 1or, Naim Tolu 'lar, Fe
rit Mele,ı ıer, Talmaç 1or. 
Gürlerler ve benzerleri .. . 

Burjuvaz� 'f' yılların dı: 
ney ve kcriibelerfyle .ahneYi 
kuruyor, oyunu aahneye u.y.
gu.luyor .. . 

Ne uar ki, köprükrin alhn
dan çok .ular geçti. lfÇi nnı
fı, emekçi kitleler de zengin 
deneyler edindiler. Bur;uoo
zin;n lObiM kayıtları ka barık. 

/918'krin ıonunda bıoju
uazinin kopya katılları mah
kum ediliyor. Oyun, komedi
ye dönii,tiyor. Ama oyuncu· 
lar ciddi ... 

Kul;,in en çok puan topla
yan.lon do ,unlar: 

�yyat Boyluıra. Metin To
ker, Adnan Bofer ](ofaDI'u. 
Kemal Contürk, HÜ«Jmettin 
Çelebi, Mulu;n Bohu'. Nezih 
IHmirkent. VmU Haluk Bo
yüiken, Turhan Feyziol'u. 
Turcn GÜ"'f. Gü",n CılJıD.oI
lu, Komran Inan, COfkun Kır
CO, Kemal Koyacan, HoltıJr VI
man, Olın Ay,ün. . .  

Kodro bu kadar d ar  delil 
ama Çef,m dallarda üıtlendik
leri görevleri bugiinlerde 'özü
nii kITpmadan y,rine ,etiren
ler bunlar. 

Bu 'ie"i, "'banll'Tara mlc
kat! .. 

" 

UILıM ADAMLARı FAŞIST TERÖR t. LANEl LıYO R :  

Bilimsel düsüncevi 
/<at/edemeyece/<siniz 

FAŞIST CAN ILER KIRLI  E LLER lr-- 1 TOP· 
LUMUN TOM EMEKÇı KESI�ILERININ 
Y A N ıSıRA SISTEMLI ilIR BıçlMnE ıılLlM 
ADA�ILARINA DA UZATıYORLAR. BU 
K A N lı VAH ŞET ıılLlMSEL DOŞONCEYI 
KATLETMEYI, iliLıM ADAMLA R ı N ı  SUS· 
TURMAYI AMAÇlıYOR. GERKıLıCıN 
TARIHTE ÖRNEKLERI DEFALARCA Gö· 
R C LEN U U  EVRENSEL TAKTICINE ILIŞ· 
K IN OLARAK uiLIM ADAM LARı Y OR O
Y OŞ'ON SO R ULARıNı YANıTLADıLAR. 

• Doç. Dr. M. Zafer ÜSKÜL 
E'kiJOhir i.T.i.A 

Bilim adamlarma yönelen u.khn ye cinoı.yetkri bilime oliın duşmiilnWc.· 
tan :ayırma olaıu�ı elbette yoktur. Gerici güçler, kurulu dUu:nin sı.irmetini 
isteyen egemen güçler tarih hoyunc.ılbitimin aydınb8ma ku,ı çlkmı,ıar
d.ır ye şimdi de karıı çıkma,ktadırbr. Dikkat cdilir�, saldırıya uğrayan Y" 

:tJ.a öldırilen bitim adamlan'Scubbderinin iilltına... 1ı8UU.p :;kuh.ılu d �� 

�;:ı�:n�y��:ır� ;:�:�fo:!i�r!�;��, �:� �Ü,�i��i::;!= 
ğı", ve akılcılığına yönelmektedir. 

Bu saldınlar ye cinoı.yetlcr, ilerici, yunSoCver, dUrun, demukrat bilim 
adamlarllU olduğu kadar geni, emekçi halk kitlelerini de yıkıırmayı ye 
sindmney; amaçlamaktadır. Hir bilim ııdaınırun lildı.aiJbnetinin kitlelerin 
kCl"kutulmasında . yıkhnlmaıında etkili olacağı hesaplanmaktad ır. Emekçi 
halkın yanıncb yer alan Ye onun bilinçknmesine � ItklCia bulunma Çabası 
içindeki bilim adalTWlDl saldlrlya uğraması ya da cinayete kurban gitmesi, 
faşist tınnaru�ın bugünldı aşamada uyguladığı sindirme. yı1dınna, korkut· 
ma, yoketme pbruruıı bir paıçandır .  

Bilim adımı, b u  saldınlariil hrşı yılmadan direnrnek zorundadır. Top
ruma kar,ı olan görevi bunu gerektirmektedir. Bilim adamı, bilimin ay· 
dınlığını ye gerçekçiliğini yalnlZca öğrencilerine öğretmekle yetinmemeli· 
dir. Bilim iildamı halluı yörııelik aydınlatıcı y.ıyınlar yapmah, sendik.aların 
etitim programlannda görev almalı, demomtü. halk koopc:ratiflcrinc ön
der ye yuduna olmilidır. Butun bUnAn yaparken de örgütlenmelidir. 

• Doç.Dr. Rıdvan Karaı .. 
Eskişehir I.T.IA. 

Faşizmin bilime düşmanlık 
duymaksızın ve bilimi kendi 
amaçlarına h izmet eder duru
ma sokmaksızın dal budak 
salma51 o'anak5lzdır. Çünkü 
faşizm bilim dışıiıktır. Bili
min ne5nelliğinden duyulan 
korku, bu nesnelliği koru
makta titizlik gö5teren bilin 
adamlarını doArudan bir he
def durumuna sokar. 

ülkemizde düşünce ve bi
lim özgüdüğünün bulunduAu 
söylenemez . Özerk olduAu sa
nılan kurumludaki bilim a
damlarının çeşidi yasaların 
( 1 4 1 ·142 vs.) baskısı .(bnd. 
didindikleri bir gerçektir. Bu 
baskıları göğüs gererek sava
şım sürdüren gerçek bilim 
adamlarına orman yasalarını 
uygu'layarak saldırmak, öldür
mek son yıllarda işlevlerini 

büyük ölçüde yitiren yüksek 
öğretim kurumlarının ülkenin 
demokratikleşmesinde, ram 
bağımsızlığını kazanmasında 
tümüyle suskunlaşarılması 
amaçlarına yöneliktir. Bilim 
adamlarını gerçek dostların
dan yalırarak sırça köşklere 
akmak, faşizmn kapıkulu 
yapmak yada bukalemunlaş
armak," faşist gelişim önünde
ki engelleyicilerden bi� bölü
münün daha ortadan kıldırıl-
ması demektir. 

Bilim adamı toplum üstü 
değildir. Faşi5t tırmanışın 
durdurulması, geriletilmesi ve 
yokedilmesi için bilim adamı 
emekten yana güçier yanında 
yerini almalı. Kokmaı-bulaş
mazhk, yılgınlık ve kişisel kur
ruluş kaygıları, ülkesini ve 

halkını gerçekten seven hiç 
bir kişi ve hiç bir bilim adamı 
için söz konusu olamaz. 

� • Doç.Or.:Metin Yl'ldan 
A,U. Ziraat Fakültesi 

�ı...cniIc:n, kendi amaçlarma uYlUn 
Irwbınılmuf ÜrU\lcNtdc:rtfu.. f.a:. 
,itt aldın.1ar.ı, dnayd.lerin, t.erö
rimıiıı ıonuııda anı bedefi iJıC 
emekçi kit1derin, ikrid ve de
moknti1 6rgiitlcrin demokratik 
hak w: öztürlülderinl ortadan Iuıl
dDnu. ve balta Iç kargq:a.lıklara 
kadar dönllfcn olaybr IonuQl ik
tidan ek ıeçinnektir. Oire:tim 
üydc:rinc )'ııpı1an ta.ldtnlu, uYS'!
lanan planın yalnızca bir p .. ç ... 
d •• 

HaJün yindenen akktianı, 
dnayetJcrin öğrencileri Weyerek 
'On aylarda bilim acbmlarwıa da 
yolun bir biçimde yönetmCli, r. 
tut terörün naaJ blr tımunma 
içinde oldupnu aç&kça JÖItcr'
mekkdir-. Saldırganlar, Orhan Va
vuz, Valç.ı Sanabn, 8ed"ttin 
Cömert, Scnofl" TaniDi, Bc:dri Ka

ralakJoikl ve lOft olarak Necdet 
Bulut gibi biim adamlanu hedef 
oRralı. lcçmI,ll7dlr. Ancak a_1 
KÇtikkri hedd, bu bllm adamla
IW\dan da 6tc ümenitelenir, yü!:
ıck 6lretim b.ını.ml..w1dır, bi6m
.tir,Bl.lm adami.-Ina yapılan l&JCb. 
narla, i,&cncn cinayeUerte dÜfÜıtoderi, bli.nuel çalıfmalan ve f1Il
az ölretimi ba" aıt.ıda tutmak, 
bllm adamlanru yıldanu., andir
mck, iı.aha """"etle ıwtunnak 
amaçlanmatta vc b6ylca: bu yıl
pılıktu yaraıt.ulaıak Onlvcni� 
ler, adcoe eccmm muliann hb:. 
metinc ıokulmalı. l.taımcktedlr. 

Bu durum ka-t1llDda. bilim 
adamlarına dütcn görn!er nde� 
dir? 

B .. bLlim adamaun herteydco 
6nce biblıd gerçeklai olduğu p
bi yuwtma., yılpılJita d0tmcmc
li, bllnucl dotruıuktan ayn1ma
malı pddr. Bilim adamı teröri. 
min ıcrçdc. amaçlarwu biliıruıcl in· 
oe� Ue halka IcrgUerndidir. 
Ancak belirtmek ıaeltlt ki r&fiz· 
mc ve empttyalimıe kartı konu}. 
maa ve ba,an _Ilanın .. , dlıip
lini ve 6rıOücI bir mOcadde ilc 
ltçi anlfwun, emekçi kitlelerin, 
iJcrid ve demokratilı. IÜÇkrin et-

• Y .Prof.Dr. Kemali Saybaşılı 
ODT.lJ Idari Ilimler Fak. 
Siyaset Bilimi "ir 

Kamu Yönetimi I�ölümü 

Faşizm kapitalist �istemi, 
bzellikle büyük sermaye ve iş 
çevrelerinin ç ıkarların! koru
mayı amaçlayan bir 5iYHal 
görüş ve örgütlenme biçimi· 
Cir. Amaçlarının gerçeklrşti
rilmesi ancak otoriter bir dev
Irtle sağlanabileceği için te
melde demokratik bir siyasal 
sisterre kesinlikle karşıdır. Bu 
nedenle, demokratik �iyasal 
sistemin işlemediğini kanlHa
yarak ken'di otoriter devlet 
modelini bir alternatif olarak 
kamuoyuna sunmak amacıyla 
demokratik sistemi, güçleri ve 
düşün(.eyi yıpratmaya yönelik 

• Prof.Dr. Ayşe Bay&ol 
Hacettepe Universiteai 

terör ve saboı:aj eylemlerine 
girişmektedir. 

Faşist örgütlerin demokra
tik �çJere, ilerici demokrat 
aydın, öğrenci ve hilim adam
larına yönelttiği saldırıları, 
işlediği cinayetleri bu çerçe· 
vede görmek ve değeriendir· 
rnek gerekir kanısındayım. 
Demokrasi yıprandığı ve de· 
mokratik düşünce susturuldu· 
ğu ölçüde faşist devletin siy,,· 
sal şansı artacaktır. 

Demokratik güçlere düşen 
görev bu mücadeleyi bilinçli 
bir biçimde sürdermek ve Ge
moknsinin başarısını '  sağla
mak, bilim adamlarına dÜ$<tn 
görev de demokratik ve bilim· 
�i düşünce özgürlüklerini sa
vunmak ve en azından mÜQ
deleyr katkıda bulunmaktır. 

Bilim adamlarına yapılan IJOldırl)'1 bilim duşmcınhğında ayır· 
mak oloMkstıdır. Bilim, doima doğruyu IJ� �rçeği gö.te"'.. Bi
limıel düşünen birey ID(lOtlJ)'(J inanmaz, ha)ah cmo

_
ç�ra YO.MI

mez l'E' akıl dışı da"ranışlorda bulunmaz. Bilimsel duşı.:�� birey 
daima gerçeği til. dolruyu bulmak için çolışır ıe kendıs ıne t��
kin edilen görÜfleri bir siizseçten geçirme gereki duyar. B u  tur 
insanlar neyin halk yararına, neyin halk zararına olduğunu ko
lay kavrar körü körüne telkin edilen ideoloji do;rultUlunda ko' 
şullandınt.:ımaz. Bu ,/ledenle öğrencilini bilim.el düşünmeye, 
doğru IJE' gerçeli araştırmaya yönelten bilim adar'''" .. ckıl .ve ger
çek dışı IilJf.ata ideoıojiy i yaymak, '!Clkın 6omurul�tlıne da
yalı iktidarını gerçekleştirmek isn)'en gıiçleMn �ş .d�şman�dır. 
Onlar. bilimsel diişünen bireylerin kendı ideoloJıleMn ın .�ilı�n
ları oltımayacagın ı çok iyi bilirler. Onun için d� .var guçlerıy/.e 
gençlerin. bilimin gösterdiki doğrulu!:. gerçekÇilik. ın.�ı &el" 

me niteliklerinden uzaklaşma,ını urener. J�te .On gunlerde 
gerçek bilim ue &onat adomlannın birbiri ardınden katfedilmeıı.. 
gençlerin bilimııel düşünmeye )'önelh·/1"1e�ir.1 Cinlernek amacıyla 
yapılmaktadır. 

Bilim adam ı bilim ahlakına U) mcık zorundadır. Bilim adamı
nııı ödevi, bilimael araştırma yapmak. bulgularlnı doğru Oıarf!k 
degerlendirmek ve .onuçları ö�rencilerjne. toplumur.o ı'e ın
ılınıı,a yaymakhr. nu özgiirliık ı'e olanak bilim a.:1am.orına lOg· 
tanmodılı zaman O ülkede bilim yapılıyor dene1"1ez. 

OoçDr . TürkerAlkan � 
A.O Si)',sal Bügiler Faküıte,ı 

... 

Gelişen ülkelerin somut ve bilimsel gerçekliai bnm içinde 
devrimci bir görüşu>n yana ohna!o, gerf'l:tirir. Gelişen iJlkf'le�de 

insanlar "tutucu" bile olamazlar. ancak " gerici" olabilirler. Boy· 

le bir ortamda, toplumsal gerçekli�1 bilimsel rönıerr_�erlf' saptaytp 

ortaya koymaya çalışan Id�i, yapb�1 işin gerf'Q"1 . \'� �o:unlu 
sonucu olatak ıoplumsal siyasaloekonomik yapı deeışıkl t ınden 
yana olmak durumundadır. Ge1iş�n ülkelerin .�gula.rı ?e\"T�ci. 
dir. Gerçek bir bilim adamın\ betimleyer. en onernh ntl(ılik ıst, 
bilimsel yöntemlerle saptanan olgulara saygılı olmaktır. 

BUbn adamlarına yöneldıen saıdırıların en onemli nf'denlerin· 
den birisi. toplumsal )'apı deRişikl�inden yaM olmak zorunda 
bulunan bilim adar.1larıru, dehşet \'e korku i1f' sansür f'anektir. 
Onları "susarak yalar: söylemeye" zorlamal:tır. 5:usan ve ··yan· 
sızlaşan" bilim adamı. (giderek faşistleşen) saecı guçk'rin yanını 
da yer alıyor demektir. 

Bu koşullar alanda bilim adar.nnın yapması gerfken, bilim· 
sel verilerin \'! bulguların onu göttirdütü yere çekinmeden \pt· 
mektir : dosttan, düşmandan ve kendisinden korkmadar .. 
kinlikicrini ,OltCTcbihndcrinc 
batbd... Bilim adamları bu de
mokndk pçla yanında yerinl al
malı. onlarla dayanıtma Içinde 
buhanmahdır. öte yandan hUkü
melıe bil)'Ük gö�kr dUpnektcdir. 

Hükümcı, tcröriam.i kt:tinikle ort
lemek :torundad ... Bu ise ancaı.. 
tcrödımin bynai'" CCDn:Ur si
dila-d. _ğiarur. Bilim adamlan, 
bu yönde hüktln\�e uyarılCI nitc-
llktc ya.ıd.ocıolabi.lı1er. 
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MHP : TEKELCi 
SERMAYENi N 

U RUCU GOCO 
Son malatda MHP yanlw ba

anda, MHP sözcülerinin 4. Beş 
YıLLık Plana ilişkin olarak TB
MM 'nde yaptıkları konuşmalar 
çarşaf çarşaf yayınlaruyor. Bu 
yazılarda dile getirilen görüş ve 
düşünceler hem MHP'nin ekono
mik programuıı sergiliyor, bem 
de bu pro�m ile tekelci eer
mayenin çıkarları 81&.1lhdaki ya
kın i1i,kiyi açık seçik ıözler 
önüne seriyor. Böylece MHP' 
nin kimden ve kimlerden yana 
olduR'u, toplumun hangi kesi· 
minin vurucu iÜcünü oluşturdu
tu bir kez. daha ortaya çıkıyor. 
Bu nedenle, sözkonusu yazıla
rm ana noktaları üzerinde dik· 
kaUe durmak gerekiyor. 

EMPERYALIZMI 
GüCENOIRMEYIN! 

Ornelin Başbul Türkeş'in 
konuşması, özellikle dış politi
ka ile ekonomik politika arasın
daki ilişkiyi seriPlemesi açı.sı.n· 
dan önem taşıyor. Admın başm
da "milliyetçi" kelimesi bulunan 
bu putinin lideri, açıkça, emper
yalizme teılimiyet politikasmm 
s\ird\l.ı\ilmee\ni iaüyOl'. CHP hükü· 
metinin bu(Üne kadar pek ııomut 
sonuç \---ermediRi bilinen dı, poli
tika araYlflarına bile karfl çıka
rak, bu durumu planın dış fi
nansman gereA;i ile m,kilendirl
yor: "8 Milyar dolarlık dış fi
nansman bulmayı öngören bir 
plan hazırlayacaksınız ve bu fi
nanSInanı NATO üyesi olan, Or
tak Pazar üyeıi olan müttefilri
miz, dostumuz ülkelerden temin 
etmeyi tasarlıyacaksınız ve dış 

litikamızm üzerine şüphe 
,ürecek, Türkiye'nin güvenilir 

müttefik olup olmadı�:ı ko
Nnda şüphe yaratacak, Tür
e'nin hükümetinin Türkiye' 

dış politikaanı nereye götü
eti konusunda şüphe yanta
tinJZ. Bu şekildeki beyanlar 
'düncü De, Yıllık Planla baA;
haz, Türkiye'nin yararlarıyla 

__ ... atdaşmaz. (Herriin, 2 Aralık 
1978, 1.4) 

Bu 8Özlerin anlamı açıktır: 
Aman Türkiye'nin güveniliriili 
konuaunda emperyalist iÜçleri 
kuşkuya düşünneyelim! Yani 
örnetin Sovyetler Birilii'yle ve 
diRer sosyalist ülkelerle ekono
mik ve ücari i,birlilini ıelişü
rerek, onlarla poliUk anlaşmalar 
yaparak, NATO'nun patronu o
lan "müttefiklerimizin" .. vkini 
kumayalım ! "Üçüncü Dünya" 
denilen ülkelerle birlikte saf tu
tarak, "hiç �ereli yokken" sö
mürgecilite, emperyalizme kar,ı, 
lana da kal .. beyanaUar verme
yelim ! 

ANTI·KOMüNIZM 
UMACıSı 

D�er MHP IÖzcüleri de, tıpkı 
liderleri ı6bi, bu noktayı vurgulu
yorlar. örneAin Genel naşkan 
Yardımcılarından ve MHP'nin 
"veliaht prensi" Aıah Oktay Gü
nı!lr. "Türkiye'yi dış politikada 
her ı:ıin Turkiye'nin ne olacaRı 
endişesine ıötüren tavrın" sa
kıncaları unrinde uzun uzun du
rup. hu taVfm yabancı aennayeyi 

n&&ll olumıuz o1a.ra.k etkileyece
Rini ilan ediyor. (Hergiin,,12 An
Lık 1 978, s.4) DIRer Genel B.e.ş
kan Yardımcısı Sadi Somuncu
oRlu ise, Sovyetler BirLiRi ile ya
pılan anlaşmaya, "daha önceki 
hükümetlerin dikkaUe kaçmdllı 
uzun vadeli anlaşmayla. Türkiye' 
nin ticareti ve ekonomisi Rusya' 
nın kontrolüne balıanmış ola
cakta," sözleriyle saldırıyor. 
(Hergün, 15 Aralık 1978, &.4) 

Somuncuollu, böylece, lünü
miizde Türkiye'nin dış ticareti
nin ve ekonomisinin, dı, ticaret 
içinde en önemli paya sahip olan 
emperyalist ülkelerin denetimin
de olduRunu, dolayh olamk ilan 
etmiş oluyor. Sosyalizmin hiç 
bir ülkeye ticaret yoluyla gelme
dilini, buna karşılık, emperya
list-kapita1i.st sistemdeki sömürü
nün en önemli aracını ticari iliş
kilerin oluşturduRunu lizlemeye 
çalışarak, kocamı.t "antikomüc
izm" umacısını ycni bir kılıfla 
piyasaya sürüyor. 

Aslmda tüm MHP sözcüleri 
aynı tonuca varıyorlar:  'Ilirkiye 
emperyalizmle olan ili.ıj:kilerine 
gölge düşürecek tüm ımşimler
den kaçınmalldır. Bu konuda 
SomuncuoRlu daha da ileri gidi
yor: "Buriin dünyadaki bütün 
kredi kaynakları, İalam ülkeleri 
dahil, IMF'nin yeşil ı,ık denilen 
müspet raporuna bakmaktadır" 
dedikten &onra ekliyor : "Bu ger
çe�i görmek demek, Türk eko
nomisini, Türk paraslJU!l deReri
ni bu teşkilatın emrine vermek 
demek detildir." (Hergün, 15 
Aralık 1978, s.4) 

BüYüK SERMAYEYLE 
AYNIA(;IZ 

MHP'nin şiddetle kary çık
b�ı politikalardan bir di�eri 
ekonomide kamunun aRıdıtmm, 
denetiminin arttırılmaudır. Bu 
konuda termayenin sözcüleri ile, 
örneRin, A,ah Oktay Güner'in 
8Öyledikleri &raunda hiçbir fark 
yoktur. Bu özdeşlili ıörmek 
için Plan tarutma toplantılarında 
&ermayenin IÖzcülerinin söyle
diklerine kısa bir ıöz atmak ye· 
te�lidir. 

'1 Ankara Sanayi Ddal.! Ba,kanı 
�1ehmet Yazar IÖZÜ edllen top
lantıda fÖyle diyordu:  "Kamu 
sektörü enerji başta olmak üzere 
alt yapı ve demir-çelik, alümin
yum gibi temel ara malı sahala
rında yatırım. yapmalı, diRer ima
lat sanayü yatırımlarma küinlik
le linnemelldir ... Biz kamunun 
özellikle ıenel ııelişmeyi hızlan
dırıcı alt yapı yatırımlarmı ve 
toplumun refahma yönelen eRi
tim, "Rlık gibi so.yal yatırımları 
ve özel teşebbUsün liremediRi 
bazı ara malı imalat yatırımlarını 
yapmunı savunuyoruz ... Plan 
laalaRında kamu lektörü .. bit 
&ennaye yatırımları kamUoÖzel 
&ektör denıe.ini açıkça bozacak 
,ekilde kamu sektörü lehine de
tiştirilmiştir. Bu lae, kaynak ve 
zaman ıııarına ııebep olacaktır, 
Böyle bir sonucu taıvip etme· 
miz mümkün delildir," 

Türkiye ışveren Sendikaları 
Konfederasyonu'nun bu konu
daki yakmma .. ise ,öyle dile ıe
ürUiyordu: "Hükümetin maden 
işletmelerinin devleUe,tlrilmui, 
demir ithal ve daRılımının dev-
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leUe,tirilmesi, tnktör ithal ve 
dalıtımJl1lJ:li devletle,tirilmeli, 
kamu inşaaUarında ihale uaulü
nünün kaldırılarak emanet ,ekli
nin benimsenmesi yönünde attı41 
adımlar uygulamada özel te,eb
bü.lÜn !aaliyet alanmı ç!araltan. 

Raif Çiçek 
yeni . 

cinayetler 

peşinde 
MHP'nin Elazığ ve bölge

ıindeki yübek riltbeli ",6rev" 
mı Raif çiçek bitmez tiken· 
rnez " dinamizmi." ni  kullan
mak .. d ..... ediyor. YIIrtIytf 
186. ayısında Rm Çiçek'in 
öw "yetmelderl"oi bir bir a· 
nıIadJ ve bu prof .. yollOl kati
lin bir an öııce ceza1ıuıdınIına. 
• iç .. adli ve idari oıpnlan 
uyardı. Sözkonusu yezııla ıy· 
nen şunlarbelirtiliyordu: "Tez· 
gahlamn yeni· oyuolar da bir 

. sonnıki perdede görüleoeğe 
benziyor. Bugiin rıış�saldır. 
ganlar, geCe cezaevinden dışa
n çıkıp, yapacaklarau yapbk. 
tan sonra yeniden içeri dönü
yorlar." 

Bu söylenenler üzerinden 
henüZ birkaç hafta geçmişti 
ki, Raif Çiçek cezaevinderı 
çıkh ve çıkışmdan bemen 
sonra da EIazığ'da olaylar 
gözle göriillr bir artış göster· 
di. Elazığ'da önce bir kişi, he
men erte'; &ün de beş kişinin 
öldilrilldOğü bir terör ortamı 
yııratıldı. Faşist kuduıpnlar 
Raif Çiçek önıloı:liğbıde kent 
lçln4e SiIahh saldırılar dil ..... 
1CdiIOr. A .. dan birkaç gtIn 
seçmitti ki, dnayetlori ''be
"""dikt ... " ..-' bu kez de 
Yakup YıhnlZ adh bir � .... 
dyl bıçııklıımakmn .. mi< ola
rak yeaidaı cezaevine döndü 
Çıçek ve dÖllOr d6mnez de 
Kenan Aykut odb bir ,md 
bıçakladl. 

. 

Raif Çiçek dlItdlğl ıaınan 
oezaeviııe giriyor, diiedlii za
man çıkıyor. Içişleri Jlakanb. 
ğı, Adalet BoIaınlıj!l, VÜ, 
Emniyet MIidüril vi. Raif'i 
ya1ıuzca .. yredlyor. Bu MHP' 
ii  katil daı. rada cana kıyma
dan, yetkililer göıevlerini yep
nıalıJar. Elazıl ye cezaevinde
ki sonımlulan görevinden 
uzaldaşt...wı ve baldannda 
ruştunna açmalıdırlar. Hükü· 
meti bu konuda vokit geçir. 
meklizin ge .. 1di önlemleri al· 
Mlya çağ.-ıyoruz. 

lÜVenlik ve kararlılık içinde ça' 
lıtrnaıııu önleyen en beltretn 
örnekleJ' olmuftur." 

11SK, bu konuda bir tehdit 
.. vurmaktan da ııeri kalmıyordu: 
Eler bu tür uyjuıamalara ıon w
rilmeZle, "o zaman sadece karma 
ekonomi ilkesi deAil, liyali rejim 
dahi tehlikeye düşer. tl 

TEKELLERE ÇAlıNAN 
TEHLIKE ÇANI 

"Veliaht Prens" ise, devletin 
ekonomideki aRırhiml arttırma
ya yönelik tüm airi,imleri, ne . 
denli etkisiz olurlarsa ollUn.Iar, 
bir "einnet politikaıı"nın parça
ları olarak ni teliyor ve şu ıoruyu 
soruyor: " Neden bu hükümet 
Türk müteşebbisine hayat hak
kım çok ,örmektedir?" MHP 
olarak bu Planı reddetmelerinin 
ııerekçeai olarak iae, A.O.GÜner, 
planın "bür te,ebbüsü" ortadan 
kaldırmaya yönelik olmaan.ı ııCia
teriyor. Planın iç«ilini bilme'
yenıer, MHPıllerin 'le sermaye 
IÖzcüJerinin bu löriit1erine ba
kıp, neredeyle planın ıo.yalizme 
pçiş p1aru olduRunu bile ana
caklardır! 

Bu propap.ndanın amacı, bu
fÜnkü CHF hüJcümetini büyük 
Jennaye için ölümcül bir tehlike 
iPbi ııöstererek tekelimin demti
ni faşiat partinin, faşiıt darbe be· 
vesierinin arkasma daha Ilkı baR
layabilmektir. Ancak, bu konu
da AP'nin hakkuu da yememek 
ııerekir. MHP'den alman kopy., 
dtlha doRru5U "talimat" ile 80n 
AP Genel ıdare Kurulu bildiri
sinde de faşist partinin ıörü,le
ri nerdeyse aynen yer aldı. Ba
suida yer alap haberleJ'e ııöre, 

açıklamayı y.�n Gmel Sekre
ter Nuri Bayar "buIlÜnkü bükü
met dÖDemlnde ekonoınbıiD 
maka1lı oWak lalırip edildilli· 
ni. bu yolla toplumda yeni bir 
toplu düzeni özlemi uyandınl
rnuuım amaçandıluıı" lÖylü
yordu. 

AP'nIn MHP 'den .ıdı�ı kop· 
yalar bununla kalmıyor. Nuri Ba
yar yukarda IÖZÜ edilen açıkla
mUI.D.da daha ıonra ,öyle diyOI': 
"4. Be, Yıllık Planda tüm ka
mu hizmetleri, yatırımlar ideolo
jIk amaçb kooperatifiere ballUi
lanmı,br, köylülerin de bu koo
peratinerde ırpt olacaklardır." 
(Milliyet, 17 Aralık 1978, L8) 
MHP Genel Bafkan Yardımcısı 
Güner'in "4. Be, Yillık Kalkm
ma PIaıu'nda yer alan koopera
titçillk an1aylfl ve kooperatif
çilik tedbirleri bür tarım çift
çilini kooperatiflerin aptı yap
maktadır, "  IÖZleri daha 14 Ara
Iık'ta Twcürnan'da yaym1anan 
bir yazımıda yez alıyordu (a.2) 

Bu .öylenenlerden 'fit pualel
likten çıkan a:)DUÇ açıktaı: MHP 
l"e yan öqüt1eri, emperyalizmin 
Tiirldye'deki çıkarlarmm w te
kelci burjuvazinin .YUDucuIan
dır. Bu nedenle, C.,bm tehlike.i
ni udece MHP ve yan kunılu ... · 
nyl. özd.,ı.,tirmemek wl bu 
örlÜt1ain bpanm .. ıyl. r.,itm 
tehlikelinin bhcı biçbnde orta
dan kalkacaRını dü,ünmemet p
Tekir. Bu wrucu lÜçlerin ardm
daki amdaal (Üçleri rıönnek, ..ı 
hedefin onlar olduRunu anlamak 
zorunluluRu vardır. MHP ve yan 
ör(ÜUerinin kapatılmaıı talebi 
ancak bu uzun dönemli, geniş 
kapsamlı amaç açılından önem 
ve anlam taşır. 

MHP DOSYASI 
15 Anı/ık: Ankara Hasköy DoRu Mahallesi 291 No.1u evinde 

tabanca ve beş mennlyle birlikte yakalanan MHP AlimdaA hçe 
Gençlik Kolları Başkaıu Ahmet Türkaveı, eönderildiAI mahke
me tarafından serbest bırakıldı. 

1 7  Ara/ık: ı.mnbul Bayrampaşa'da önceki gün yualı olaralt 
yakalanan kJşlnin, 2 Kısım günü BayramPAf. Cezaevinden ka
çan Ali ORuzhan Cengiz'in kardeşi Cengizhan Cengiz olduAu 
anlaşıldı. Cengiz'in bm belinde biri elinde olmak üzere 'Vizör" 
marita ik! tabanca taşıdıRı saptandı. 

Bir süre önce Yakup Yılmaz adb bır öAı"endyl baçıltlalI\3k· 
tan sanık ve ElazlR OGO Uyesi, MHP'U Raır Çıçek cezaevinde 
bır hükUmlUyü bıçakladı. 

18 Aralık: Balgat'ta 10 ARustos gecesi 4 kahvenin taranm .. 
sonucu 5 ldşinin ölümü, 13 kişinin de yaralanmaslOa yol ıçın 
olayı gerçekleşttren faşistlerden Isa AnnıRan ve Mustafa PehU
vanhoRlu, duruşmada yapılan Iddialan reddettiler. Sanık ... 
verdikleri Ifadede gizli bir örgüt kurduklarını Itiraf ettiler. 

Bayrampaşa Cezaevinden 2 Kasım günü 12 arkadaşıyıl bir. 
IIkte kaçan ve 7 gün önce Malatya'da yakalanarak Istanbul'a 
getirilen Vedat Kagmlar'ın nrarda olduRu sırada bır kişinin öl· 
düriilmesi, ıkı kişinin de yaralanmag olayına kuıııtlAı bildirildi. 
Vedat Ka5lmlar, cezaevinden kaçışı Veli Can Oduncu ve Muı
tara Baki Gillean'la birlikte planladıklarını açıklamış ve kıç ış 
sırasında kendilerine dı.şarıdan da iki kişinin yardm etüRlni 
blldlnnışUr. Açıklamada ayrıca, 1977 .. çimierinden önce AP 
saOannda çalıştıRını, ancak daha sonra sempati duydulu MHP 
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YiGiT OÜNEl 

"Iyı çoc.aJordr blıdencir ' elye diye .pntajlo pa .. lor 
.... y ... Mıııyeıçl(l) bır demele. Oı.ym Ilk �ıı.-ıda " . 
.. UI"e çalan bır tolefon oluyor. LOks bır Iwerlnln klinl n· 
iiiiii bır tk:omIıonen". kimi .. man llIks bır loIaınıanın tole
fonu bırden çalıyor. Telefonun uaındakl "nç ,,""ilikle ,... 

�. bazen .... t bır Ifadeyle "pa1ron" ile 8ÖrOşmek isteellini 

.ayıtly.... . 
T eief .... ,,!en pa1ron duydulu Ilk cını le ile ,oke olu ... 

riyor. 
"- Efendim sizi mıllyetçı (i)  lIr;Jıınıllz ( .... ) .d ... arıyo

na. Maııyetçı dosdarımlık L..ent'te ii. kurma ııörcvi Mecldi· 
yeköy ",bemize _Pel. Başkanımız ( .......... ) sizi .,.",.",1z1 
bon.ı say"". Telefonum ( ........ ) .dım ( ..... __ .). Sizden tolefon 
beldlyGrum. Slıln iIr�lIze 100 bın In vermenizi uygun 
pcllk. Oı.yın aramızda pçmesinl. polloe �ber ",rml!Tnenlıl 
sizin adını .. rica ederiz." i 

Telefonun kapanm»11 ile. ii� ",konhiını _tao "pa1ron" 
hemen cllşiirımeye başlıyor': Kimlerle bai kurması gerekılğlnl 
Bilzden FÇlrlyo<. Ornek ılIayımaclaki ki,ı önce ortaiına baı' 
vuruyor. 001_1 olarak ortak da aynı pştınhiı yapnuktan 
bqka birşey yapmıyor. Bi- çare bulomıyor. 

Son". başlıyorlar mü,terileri _ından kendilerine 
yardım edebileceklerin kimler "dulunu dIqiInmeye. Hemen 
Ilk akılları,.. gelen milliyetçi (I) bir putenln ikinci sayfasınd.· 
ki fıkr.larıylo her�� sola küflirter y'idı,.n. kaleminden k_n .. 
damlayan bir y ..... oluyor. 

Oloyı .. laUyorw. Mlliyetçl ( I )  ya .. r fazlo" p,ırmıyor 
ve önerisini bllelriyor: 

- Iyi çocukwd ... Bizdendirier. Ödey ..... 
Sor.-. _ başka iinlülere ba, vuruyorw. Sllrekli mü,teri· ' 

leri I' .... en kuruluşu yöneticisi bır kaelfeclye soruyorlaC. V"e 
benz"; bır cevaplo kar,llallYorIar: 

- Bu çocukw Iyidir. Vardım e .. nlz ıyı olur. Biz de edi· 
yona ... 

Son,.. bır başka mllJ .... lden akıl .Imak istiyorlar. B.", ... 
ruyorlar. Bu lIfWkI 12 Mart dIInomlnde bqından bır kaçrma 

Milliyetçi bir dernek 
nasıl şantaj y�pıyor? 

valwı pçtlğl ıçın OnlenmÔ1 bır playboy. O da benuri bır 
cevap -ıyoro 

- ıyı çocukwdır. Geçende ben de _elm. Bizdencirler ••• 

UmuU." kırılıyor. Ödemek .... bqka çarelerı oimadıpıı 
dlilünmeye başlıyorlar. Giivenlik kuvwıderine haber ........YI 
.koıw ... bile "aremldlkl.1 lçhı "paran .. miktarını nud .. 
şikebllirlz" yolunda akıl yormaya bqlıyorlar. V. DnIU bır ml
liyetçl (I) filmcl.1ıom de parti ile yakın UlşkiD bır dosdarırıa(l) 
toIefon .derek ödeme miktar.,ı dllşllnneye çalı�ıyorlar. On
dan .Idıldarı ,_ da benzeri oIuy ... : 

"- Evet, 'izden fazla IstomÔ1ler. Bizin çocuklardır. Y.
dım edin. Ben de bır telefonla miktar., dIIfOrGImesinl bileiri
rim ••.. " 

Telefonw ı1ncirlnin son �Ikası Ilk 101ef ... edılen y ..... 
telefon eellerek clillinleniyor. 

. 

"- Karde,lm biz. ( ..... ) dan arıyorırı. ( ...... _. __ .. ) boyle 
8ÖrOşmek Isayoruz. Evet. siz misiniz? Bize bır gel .. de i'1eA!
nizi görüşe/Im,· 

• Aradan bır _t "çmeden hiçbir kor1<u taşımayan 
.ğzı zor Iof yapın bir ııenç giriyor mü ...... y •. Lafa ııeşekkilrle 
başhyor. Uzun uzun oturmaktan çekinmlyor. ör�derini ını.· 
uyor. MBlly.tçilij!i yaymak için paray. ihtiyaçlon oldutunu 
söylOyor. Albayım diyor. �şkanım diyor. In .. nwdan 1,lmler' 
den söz elmekten çddnmlyor. 

Bu arada bir telefon çalıyor. P ... . Imay. gelen gerıçtole
fom isteniyor. 

"- Ama olmaz ki. bize cil,," böl .. ..  ten kUçildik. Bır i.e
vent. bır Etiler. Orda da kaç _var ki. O kaciara _. 

Ama konu,manm sonunda "o kadar> oim.oz kı" denilen 
..kkamı kabul eelyor. MIIesse .. 2S bin In ilcIlyor. ''''tron
wh bır oh çekiyorlar. S6ylendijine &öre bu olay bilylece � 
pdlyor._ 

.' 

" (Türkoş) 'Siz Türk çocukla· 
rısınız, Türkiye sizin şehit atala· 
nnızdan kalan kutsal emanettir. 
Universiteler de bu milletin malı
dır; bunGn ne pahluına oturaı 
olıun komünistıere vermeyecek
Ilniz' demiştir. Bu emri alan üı· 
kıldı " .. çUk b .. türlü imlwısızIık 
içerisinde ,ön"in; yapmış. cad
de ve üniversiteleri kızıl oşklyala· 
nn _Ibıtundan, 20 genç şeb!. 
din kanı palıaana da olla kurtar· 
nu,tır. Hadiseleri yakından IZI .. 
yen Thık ordusu, tehlikenin bü· 
yüklülüı::ii gömıe imkanını ve 12 
Mart 'ı hazırlama r ırsatını bul· 
mu,tur." 

açık övgüaünün de yapı1dl�1 ki
tap. dönemin k""ullannon da uy· 
gunluRu nedeniyle. alabildiRine 
"cesaretli" ifadelerle dolu. O ka· 
dar kı. BqbuR bugün bunların 
bcıwıru Inkar bUe etmiş du· 
rumda. Bugün "Biz komando 
kamplan kunnıdık" diye feryat 
eden MHP, Propagondn Rehbe
ri'nde hislA!rlk çıj!lıkwla şunian 
söylüyor: 

yqatmak mak .. dı) yetiştirtimiş· gençlık" aslında da devletin gö
tir. yaz tattllerinde kamplarda reri olan(!) bütün bun1an. " vatan 
toplannuş1ardD'. Fikren ve bede· aşkı"yla yanıp tutuşarak yapa
nen eeltim gönnü,lerdlr, Tabla: cak •••. 

yeıli ra,istler de aynı .. htekarlık· 
lan kuUamyorlar. 

Fıı,izmln demagojlleriyle ya. 
.. tt�ı etklnUk alanı yalnız genç· 
likle sınırlı deeıı. SeslendlRI fark· 
lı kesimlere, toplumsal kategori· 
lere göre, demagojileri de farklı 
biçimlere bürünebiliyor. Böyle· 
likle de kitlelerin özlemlerini 
kendine kanalize etmeye çalışı
yor. Yine, çeşitli ülkelerin koşul· 
WL da, faşist ideolojinin farklı· 
laşmasuUi yol açabiliyor. 

Bu CÜletkar sözler, MHP'nin 
1973 genel seçimleri ıçın hazırla· 
dılı, MHP Propaganda Rehberi 
adlı kltapta yer alıyor. Yukanda
kl satınaıda 12 Mart faşizminin 

"OIküdl gençler bu maksatla 
(Türk mlUeöni koyaınete kadar 

Eyüp Gençllk KolIan Ile ilişki kurdueunu beUrten Kasımlar. 
basın mensuplan ile görüşürken de, '"Yaptıklarıma pışman de
Ritim. Çünkü bır kez ok yaydan çoltb, Kurtulursam ve üzerime 
gelmezlene bu işlerden vazgeçmm; aksi halde ayıu yolda de
vam edeceRim" demiştiı. 

TMMOB Adana Ziraat Mühendisleri Odası Bölge Ba,karu ve 
ADAJ(O Oenel /yI�<firii Akın özdemır. e�lyle bırlıkte oldueu �� sıradi. raşistIWQ!fraf'l'��Lff�)ım al!�? \utularak ö.\<Iiirül. 

U. ıd iner ,�. Mecidiyeköy UOO binasında yapılen amınada tahrip gücü 
yüksek patlayıcı madde ve bır dinemit Iokumu ele geçirildi. Bi· 
nada bulunan iki kişi de mabkemece tutuklandı. 

19 Aralık: Adana Si.imer Mahallesindeki bir kahvehaneye 
açılen yaylım ateşi sonucu Türkıye Işçi Partısı Oyesl Mehmet 
AU Alaybeyoeıu öldürüldü. 

Manisa OOD'de yapılan arama sırasında iki klşi üzerinde Iki 
tabanca ve menni bulundu. Arama sırasında SaUhU'de bir 6Üre 
Ince ilerici öRlencileri yara12:naktan saruk ve haklarında gıyabi 
tutuklama karan butunan Kadir Kılınç ve HaMn Güler adlı ra
,laler tutuklandL 

20 Aralık: Ankara Demetevler'de bir kahvehaneye ateş açd· 
ma"yla IIg1U olarak gözaltıne ahnan 12 kişiden Ikisi tutuklan· 
dı, SolUklar olayda kullanılan .ilahl,m Karşıyaka UOO kıtaph· 
Rının halen rırarda bulunan ikinci başkanından aldıklarını söy
lediler. Kltaphkla yapılan aranıada Karşıyaka UlkUcü Oba Uste
si, 2 adet tam, bir adet yarım dinamlt IQkumu ele ge<;lrildi. 
Arama sürerken, derneRe gelmek üzere olan bir grup çevredeki 
"üyenUk görevHlertnl gönneleri üzerine bir tabancayı yere ata
rak kaçblar. Yapılan açıklamada 14 Aralık «ün:) Jiilahla taranan 
kahveban e bulunan 7 adet boş kovan ve 4 acet mennl çekir· 
deRinden bir bölümünUn yere atılan tabnna (,ııı' çb�llC.ının ba· 
IIsttk muay( ne tionuru belirlendiRi kaydedildI. 

tm zorluklarına karşı tek ve top- MHP Propoganda Rehberi, be-
lu mücadele için yetişmişlerdir. men be,r sayfasında Türkeş'i yü
Kamplarda hayatlan beş vakit zünü kızarta<ak(!) ölçüde yalan· 
namaz esıana göre düzenlenmiş, lıyor. Aynen şunlar yazılmış. 
şafakJa kalkmışlar, yatSlda yat- "Oniversiteleri birer ihtilal ÜSSÜ 
ıruşlardır. Osman Gazi'nin Sölüt' olarak seçen komünistlerin oyun
tekl yieltleri gibi kafa·rub·vücut larıno böylece bozduk. Biz deule· 
eAltimlnl birlikte gönnüşlerdir. tin göreııini yerine getirdik .. Bizi 
Kitaplar okuyup tartlŞnuŞlar, gençııei bölmekle suçladıw. 
milli tarihimizi. milli ü1kümüzü Evet. biz gençUeı bÖldük. Böl· 
öRıenmişlerdir. Türk milletini meseydlk hepsi komünist olacak· 
yıkmaya çalışanların fikir ve si· h .. Bu sayede 12 Mart muhtıraSl 
yosetlerini, taktiklerini Incele· verilmiştir." (s. 31) 
mI;lerdir. Böylece bu yıkıcı ve Alman nazizmi ve ıtalyan Ca· 
bölücüleree fikren mücadele ede- şizml gençliRe ne kadar önem 
bileeek hale gelmişlerdir. Kendı- vermişse, MHP de o kadar önem 
leriyle fikren mücadele edemeye- veriyor. GençliRin küçük burjuva 
cek olanlarla da bedenen dövüşe· smlf özelliklerini, örgütlenme�ş 
cek şekilde yet1şmişlerdir." (s. tepkisini IÖmünnek için Hitler'in 
t�) 'u1. , propag�nda ,bpkanı O\"!bbeı<;II •. 

Ve hiç kuşku yok ki. "üUdıcli Sil ı&ıt.ı;.�arhklar yap1ıııJlıı, tIi�irnı 
'Vi J.l r--"'-f-""'�----''''-'---'''1Cı 

. S G f.U II 

Dün " üretimin emekçiler tara
fından yönetimi ve denetimi" di· 
yen faşistler, A1HP Propaganda 
Rehberi'nde "işçileri fabrikaya 
ortak" ediyorlar! Aynı Hitler'in 
"Nuyonal Sosyalist ışçi Partisi" 
gibi, BaşbuR'un "Milliyetçi Top
lumcu" partlsınlo Propaganda 
Rehberi de, antikapitaHst bir ha· 
va içinde. Düzenin her köşesine 
saldırıyor, kapitali2:ml-)'erden ye
raIıvuruyor! Ama sonunda 
gml»or, özel mülkiyelin kobıli! 
dOkundumuyor, temel düstunı· 
nu herşeyin üstünde tutbJRuou 
açıklıyor: "S�nnQ)'eye Güven. " 

MHP Propaganda Rehberi, (a
şist kadrolara nasıl propaganda 
yapacaklanm anlatmıyor. Kitle· 
lere yöneUk olarak hazırlanmış. 
Bu nedenle, yer yer apaçık itiraf· 
lar yer ıi)ıyorsa da, ba,ından s0-
nuna adi demagojilerden oluşu· 
yor. Katillerin demagojik silah· 
lannı etldslzleştinnek için, MHP' 
nın. BaşbuR'un yazıp çizdikleri· 
ni birer birer açıga çıkartmak, 
tüm Ilericiıcrin ve demokratlann 
bütün sekterlikleri, nemelazımcı· 
Ilkinn dışlayarak yapmaları gere· 
ken bir görevdlr. MHP Propogan· 
da Rehben' bizlere bu görev ın ne 
denU ivedi oldueunu gösteriyor. 
Kitlelerin antlemperyalist, anti· 
kap!lalist tepkilerini örgütiemek, 
bilimsel !!Osyalist hareketin et· 
klnUeinl yaygınlaştırmak, derin· 
leştlnnek için, zorunlu bir görev 
bu, 
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[ MEHMET K�K J 
ışçi sınıfınuzın yüzyıla yaklaşık 

direnişlerinin, ekonomik örgütlen
melerinin, politik ve ideolojik mü· 
cadelelerinin tarihinde her aşama· 
da farklı düzeylerde karşısına Çı' 
kan, gitgide karmaşıklaşır gibi gil
züken, ama özünde aynı kalan bir 
temel engeli var: Burjuvazinin 
kontrolü. 

Işçi sınıfınuzın kendi sendika 
örgütlerine kavuşabiimeleri için 
verdikleri mücadele çok uzun sür
dü. Ama bu mücadelenin her aşa
masında kazanılan her, mevzı bur
juva kontrolünün engenen'teleri ve 
saptırmacalanna karşı savaşılarak 
korundu. 

Sendikal örgütlemne özgürlüğü
nün, toplu sözleşme ve grev 1ıakIa
nnın elde ediimesi çabşmalarının 
başlannda burjuva kontrol meı.... 
niznıası çok kaba ve doğrudandı. 
CHP 'nin tek parti olduğu dönem
de işçi sözcüleri çoğunlukla Parti' 
ye. hükOmete, yani egemen sınıfla- . 
ra doğrudan bağhydı. Bağlı olun
ması için gerekli baskı yasalan, 
araçlan vardı. Işçi sınıfınuzın ken
di örgütlemnesini burjuvaziden ba
ğımsız kılabilecek olan ideolojik, 
politik bağunsızhğına, yani parti
Ieşmesine nefes aldırmayarak, bur
juvazi, kontrolünü çok geniş ölçü
de uygulayabildi. Toplu sözleşme 
ve grev hakkından yoksun olduğu 

fakat sendikal birlikler kurabildiği 
sıralarda da işçi sınıfınuz, o dö
nemlerin hükümetlerinin, siyasi 
polisin ve işçi içindeki hükümet ve 
patron ajanlarunn üzerlerinde kur
duklan kıskaçtan hiç bir zaman 
ferahlamadı . 

Işçi sınıfımııın politik ve ideo
lojik örgütlenme sıkıntı ve zorluk
lan içinde bulunduğu dönemler iş
çilerin aidanma ve sapmalarına, 
bölünmelerine kolaybl< sağlayan 
bir ortam yaratıyordu. Burjuvazi 
bu durumun tam bilincinde oldu
ğundan sosyalist bilinçlemne ve 
örgütlemneye, işçi sınıfının parti
leşmesine herşeyden fazla karşıydı. 

TIJRK-Iş VE DISK'IN DO(;UŞU 

Kontrollü sendikacıbğın tohum
lan sınıf mücadelesi tarihinin için
de saklıydı. Ne zaman toplu söz
leşme ve grev lıakIannın tanınınası 
kaçınılmaz bir tarihi zorunluluk 
halini aldı, o zaman bu sulanan, 
beslenen ve yetiştirilen burjuva 

. kontronü sendikacıbk da meyvesi
ni verdi. Türk-ış baştan böyle doğ
du. Ne var ki sınıf mücadelesinin 
içinde gerçek sınıf sendikacıbğının 
tohumlan da vardı. Çünkü işçi sı
nıfının yalnız ülke çapında değil, 
tüm dünya çapında yürüyen ideo
lojik ve politik mücadelesinin de 
birikimleri ve ürünleri vardı. Yeter
sizdi; fakat geleceğin kurtuluşunu 

. temsil etmesi ve gelişmesinin kaçı
nıbnazhğı ergeç bu ürünü olgunlaş
tıracaktı. 

1961 'de Tıp'in kuruluşu ve ge
lişmesi ile birlikte işçi sınıfırnızın 
tarihsel ideolojik ve politik müca
dele birikimi akacak kanalını bul
du. Işçi sınıfının aydınlannın sa
hipliğinde ve bilimsel sosyalist ide
olojinin önderlerini bularak Parti
nin sosyalistleşrnesi sürecinde sınıf 
sendikacıbğı anlayışı da serpildi, 
gelişti ve yayıldı. DıSK'in boyver
mesi de, tohumlarının sınıf müca
delesinin emek tarafında atıIııuş ve 
politik, ideolOjik önderliğince su
lanmış oimasındaydı. 

Türk-Iş sendikacıhk anlayışı ve 
pratiğiyle burjuva kontrolünün iş
çi sınıfı içindeki kolu rolünü oy
narken DISK sınıf sendikacıbğı an
layış ve pra tiğini yaydı. 

12 Mart'a kadar sosyalist işçile
rin sendikal mücadele perspektifle
ri tekti: DISK'i güçlendirmek, ö .... 
gütlemek. DlSK'in savunduğu sen
dikacıhk ilkelerini yaynıak ve Türk
lş'in sendikalarında egemen olan 
ve yalnız TıP'e karşı işleyen, parti
lerüstü sendikacıhk şeklinde savu
nulan san, Amerikancı görüşü çü
rütrnek. 

Bu hedeflerle çabşan sosyalist 
işçiler bir hayli yol aldılar. DISK, 
15-16 Haziranlardan da geçerek 
yaşadı ve bugünlere geldi. Türk-Iş 

SENDIKAL MOCADE 
sendikalanna hakim olamadı. bün· 
yesinden kopmalar oldu. Yöneti
min içyüzü tabandaki işçilerce 
yaygınca anlaşıldı. Ve Türk-Iş'in 
"sendikacıbk ilkeleri" iflas etti. 

Işçi sınıfı hareketinin i 970 yı
lındaki TIP'in 4. Büyük Kongresin
ce noktalanan ivmesine. sağ ve 'sol' 
sapmalardan arınarak Partinin bü
ründüğü bilimsel sosyalist kişili!!e, 
borluvazi dayanamadı. Bilindiği gi
bi 12 M:ut'1a birlikte işci sınıfının 
politik hareketi darbe yedi. Parti 
kapabldı. 

TARIHIN TEKRARl 

12 Mart'la birlikte ve o günden 
bugüne işci sınıfı hareketinin geliş
mesine paralel olarak, borluvazi, 
sendikal hareket üzerinde birara 

'kaybeder gibi olduğu kontrolü 
tekrar kurmak üzere yeni manevra
lara girdi. 

Şimdi günümüzde tarih bir üst 
düzeyde yeniden tekrarlaruyor. 
Gündemde yine buriuvazinin kont
rolüne karşı .sosyalist işçileri bek
leyen çetin mücadele görevleri var. 
Ancak bugün burjuva kontrol me
kanizmasının biçimi, yürütücüleri 
ve ilkeleri dün olduğu gibi doğru
dan ve kaba değil. Işin ölil aynı: 
Yalnız Türk-Iş saflannı değil, 
DISK de Ilahil tüm sendikal müca
dele alamm kaplayan ve bir üst dü
zeyde hortIayan eski bir ilke önü
müze çıktı. YaJmz TIP'e karsı, ya
ni yaJmz işçi sınıfımn bilimsel sos
valist partisine karşı çabşan ilke: 
"Partilerüstü Sendikacıbk." 

SENDIKAL ALANDA GORVNVM 

Günümüzde sendikal mücadele 
alanım tehdit eden burjuvazirtin 
kontrol isteklerinin kaynağı nere
sidir? Burjuvazinin işçi hveketini 
kontrol mekanizmasının ideolojisi 
nedir? Ve buriuvazinin işçi sınıfı 
üzerindeki kontrolünü sa2layan 
araclan kimlerdir? Kimler sendika
lar üzerindeki burjuva denetimine 
yardımcı olmiı'ktadırlar? Burjuvazi
nk yeni manevralan nasıl bozulıır? 

Bu sorulan yamtlayabiimek için 
sendikal mücadelenin temel ku
rumlaruu, yöneticilerine ve taban
lanndaki işçilere hakim olan dü
şünceler açısından ele almak, kısa
ca bugün sendikal mücadelenin 
içinde bulunduğu manzarayı gös
termek gerekiyor. 

MlSK'i ele aimavacağlZ. MısK, 
işçi düsmanUı ile sendikacıbiiı, 
kısa vadede elde edebileceği görü
nüşteki başarılar ne olursa olsun. 
uzun vadede asla ba!!dastıramaz. 
'şçi düşmanhğı ile sendikacıhğın 
uzlaşmaz oiması bir vana çağırnı
zın, faşizmin ve nazizmi" içyüzünü 
ortaya çıkarnus oiması baktmın
�n da MISK'in gelişme şansı yok-

GONCEL 
tur. Tarihte ver aldığı biçimde ye
niden bir aldaima için zaman çok
tan geçmiştir. MHP'nin kitlelerce 
anlaşılması ve terkedilinesi en ko
lay işçiler arasında, en cabuk işçi· 
ler arasında oimaktadır. 

Türk-Iş bünyesinde iki sendik ... 
cıhk anlayışı bulunmaktadır. Bu 
iki anlayıştan AP-MHP çizgisinde 
olan sendikalar kof ve işcisinin gil
venini yitimıiş sendikalardır. Kamu 
sektöründe ver aIııuş oimalan. ba
zı büyük sendikalan devlet ve bur
juva desteğinde avakta tutabiime
leri. korkulacak birşey de2iIdir. 
BueOn bu sendikaların tabanı iıaıe
ketIidir. Işçiler yöneticilerini gitgi
de daha iyi tanımaktadırlar. Ayn
ca bu sendikalar Türk-Iş içerisin
deki ideolojik ye ö�tsel hakimi
yetIerini de yitirmişlerdir, LııZIa da 
gerilemektedirler. 

Türk-Iş bünyesindeki "<osval 
demokrat" denilen sendikalara ve 
oynadıldan rollere daha çok dik
kat etmek gerekiyor. Bu sendik ... 
lar antikomüııisttik çizgilerini ko
rumakla birlikte eeçmişteki politi
kalannı aözden gecirmişler ve işei 
sınıfı hareketinin aldığı yoDa bir
likte ve büyük ölçüde sosyalistlerin 
ideolojik, politik etkinliklerinin 
yayılması ile birlikte birtakım san 
senelikacıbk anlayış ve ilkelerini 
terkediyor aörünOmüne girmişle .... 
dir. Ancak bugünkü hükümetin 
toplumsal anlaşma önerisine balık
lama giren ve işcileri hükOmet ve 
dolaVlSlYIa burjuvazinin ekonomik 
politikasına doğrudan bağlama yo
luna girenler de bu sendikaJardır. 
Işte bu sendikalar CHP ile birlikte 
burjuva kontrol mekaniznıasımD 
bugün için başlıca kuruınIan olm,l 
durumundadırlar. Ancak CHP'nin 
ekonomi politikasının iflasıvla bir
likte bu sendikalann yöneticileri 
de tabanıarındaki işçileri tatnin 
edemez duruma gelınişlerdir. 

DISKTE TASFIYEcILIK 

DISK, bünyesini oluşturan işçi
lerin ve önder işçilerin mOcadele 
anlayış ve aeleneklerinden ötürü sı
nıf ve kitle sendikacıbğının bu 
konfederasyon icindeki birikimini 
kolay kolay elinin tersiyle iteme
mekle ve sosyalist görünümlü çö
zümlemeler yapmakta, sosyalist 
bir dil kullannıaktadır. Ancsk 
DISK Içindeki sosyal demokraııi
nin manevrasını hep biimekteyiz. 
Sosyalizm havarisi görünümünde 
olanların göz boyamalan ardında 
DISK bünyesinde, önce, sosyalist
lerin yönetimindeki şendikalar eri
tilıniş, sonra da sendikalarda ve lş-



·EDE ıŞÇi sıNıFıNıN 
GOREVi 

yerlerindeki sosyalist işçiler tasfi
ye edibnişlerdir. Bu anlayış ve uy
gulama devant etmekte ve DISK "" 
DISK'e bağlı sendikalar mlen en 
büyük güçlerinden, önder işçilerin
den yoksun bırakılmaktadırlar. 
DISK'in içinde süren bu tasfiye 
anlayıŞı başta TIP'liler olmak üze
re dürüst ve çalışkan tüm ilerici, 
demokrat işçilere yönelmiştir. 
DISK ve DISK'e bağlı bazı sendi
kalarca TIP'e ve TIP'liIere karşı 
uygulanan, partilerüstü sendikacı
hk anlayışırun bu yeni biçimi, kısa 
zamanda DISK ve bağlı sendikal�
rm f-.nen sınıf uzlaşmacılığı çizgisi
ne getirme yolundadır. Yöneticile
rinin sözdeki tutarlıhklan eyleme 
yansunamakta DISK gerek ekono
mik mücadele anlayışı, gerek de
mokratikleşme sürecindeki yeri ve 
anlayışı, gerekse politik görüş ve 
anlayışlanyla bilimsel sosyalizmin 
gerektirdiği bağımsız işçi sırufı po
litikası çizgisinden uzaklaşmakta
dır, dalta doğrusu uzaklaştınlmak
tadır. Ancak DISK ve bajlı sendi
kalıırın işçileri gittikçe hızlanan 
bir bilinçlenmeyle yöneticilerini 
dalta iyi tanır duruma gebnektedir
ler. 

DISK dışında örgütlenme, DISK 
dışında kabna çabalan i çinde olan 
ve bazı bölgelerde yerel sendikalar 
durumunda kalmaktan öteye gide
meyen bağımsı.z sendikacılık anla
yışları, eğer san sendikacılıktan 
kaynaklannuyorsa, büyük çoğun
luğuyla maocu ya da goşist fraksi
yon, hizip ve 'siyaset' sendikacılığı 
olmaktan öteye gidemiyor. Bu 
sendikacılık çabalannın işçi sınıfı
nın sendikal birliğini böbnek ve 
baltalantaktan başka yaran yok; 
gelişme ve başan şansı da yok. Bu 
Idlçük sendikalıırın işçileri de poli
tik bilinçlenmeden yoksun bırakı
lıyor. Bazı ekonomik ltaklanm el
de etmek uğrunda yönlendiriliyor 
bile olsalar sosyal demokrat anla
yışın dışına yönlendirilıniyorlar. 
Bu küçük sendikalara da ltakim kı
Iman sosyalistlik anlayışı, partili 
olmak düşmanlığından, TIP düş
nıanlığından geçiyor. 

BURJUVA KONTROLONON 
ARAÇLARı 

Kısaca bu görUnllmO çizdikten 
sonra ortaya açıkça ltangi teMidin 
işçi sınıfının boynunda Demokle. 
in kıhCl gibi sallandıAı ortaya Çıkı
yor: Sendikalara sosyal demokrasi
nin tasallutu. Burjuvazinin işçi Ita
reketini kontrol mekanizmasının 
bugQn öne çıkan ideolojisi sosyal 
demokraBi, TlIr1dye'de de bu işın 

partisi CHP'dir. Burjuvazinin kont
rol isteklerinin başlıca kaynağı da 
burasıdır. Burjuvazinin işçi üzerin
deki kontrolünü sağlayan ve sağ
Iatmak için düşündükleri araçları 
da sendikaların ve bağlı oldukları 
federasyon ve konfederasyonlann 
içinde yer alan, bu işin bilincinde 
olan görevli sendikacılardır. Ancak 
işçi sınıfının en ilerici kesimlerini 
tehdit eden burjuva denetimine 
kimler yardımcı obnaktadırlar? Bu 
soruyu açıkça yanıtlamak gereki
yor. 

Bu sorunun yanıtım önce kısaca 
verip sonra açmak gerekir: Kısaca 
her kim ya da ltangi anlayış, sendi
kal mücadele 8ıanında, işçileri po
litik partilerinden, Türkiye Işçi 
Partisi 'nden uzaklaştırmak ama
cıyla, yer alıyorsa, onlar burjuvazi
nin kontrol mekanizmasının yar
dımcı parçalandırlar. Elbette sen
dikal ltareket içinde bilimsel sos
yalistler dışında da her türlü poli
tik eğilimde işçiler yer alacaktır ve 
yer alması zorunludur: Fakat sen
dikalarda politik görüş özgürlüğü 
başka şeydir, bilimsel sosyalizıne 
düşmanlığı amaç edinmek ayn 
şeydir. Bu ikincisi, burjuvaziye 
hizmet etmekten başka anlam ta
şımaz. Nedenlerine bakalım. 

Yukarıda Türkiye'deki sendikal 
mücadelenin içinde yer alan kuru
luşlann görünümünü verirken Türk
Iş ve DISK bünyesindeki sol görU
nümlü sendikacılardan baltsetmiş
tik. Bu sendikacı1ann başta şube 
yönetimleri, dalta sonra işyeri 
temsilcilikleri ve bazı ltallerde de 
üst yönetimlerde, aynca sendikala
rının eğitim yayın, örgütlenme iş
lerini yürütmekte kullandıkları 
kimseler TIP'liler dışında her 'siya- _ 

se!'ten sağlanınaktadır. Şube yö
netimlerine maocu ya da goşistler 
alınabilmektedir. Şu veya bu 'siya
set' içinde yer alan1arı sosyal de
mokratlar kullanınaktan hiç çe
kinmemektedirler. Çürıkü onlann 
merkezi, bağımsız bir sınıf siyaseti 
gütmedikleri, politik ve ideolojik 
tutarlıhk ve disiplin içinde obna
dıklannı bilınektedirler. Partisiz 
mücadele eden, "sızmacı" anlayışa 
sahip goşistler sendikanın bir ye
rinde bulunabibneyi işçi sınıfına 
hizmet sanarak, çoğu zaman, "kul
lanıyoruz" sarup. burjuvazi tara· 
fından kullanıbnaktadırlar. Maocu
Iara ve goşistlere gebneden bile 
sosyalist olma iddiasında olan grup
iann DISK içinde şimdiye kadar 
oynadıkları rol bu söylediklerinu
zin en güzel kanıtrdır. 

MAOCULUK VE GOŞIZM 

Maoculuk, burjuvazi için bulun
maz antisovyetik yapısıyla çok el
verişli bir oyuncaktır. Maocular 
örgüt bozguneuluklanyla işçileri 

partilerine karşı kışkırtan işlevle
riyle, yüzü açığa çıkan sendika yö
neticilerine karşı burjuvazinin öne 
silrdüğü kimselerdir. Uvriyerist slo
ganları, goşizan, bozguncu eylem
leri ve örgütsüzlOkleriyle maocular 
hem işçi muhalefetinin doğru ka
nala akmasını önlemekle, hem ör
güt bozgunculuklanyla da sosyal 
demokratları güçlendiren ikili gö
rev görmektedirler. Sendika yöne
tintlerine muhalefet biçimleri işçi
lerin bazılannı sendika yönetimle
rine bağlamakta, bazılarını ise 
doğru kanala girmekten ahkoy
maktadır. Bazen de maocular sen
dika şube yönetimlerinde ve işyeri 
temsilciliklerinde sosyal demokrat
iann doğrudan hiZmetinde tam bir 
sosyalizm düşmanlığı ve sosyal de
mokrasinin kraldan çok kralcı bir 
kuyrukçusu rolünü oynanıaktadır
lar. 

Görüldüğü gibi maocular, dalta 
doğrusu antisovyet konumlarını 
ön plana geçirmiş her grup ve frak
siyon, istenilen zamana ve yere gö
re burjuvazinin kontrol mekaniz
masının bulunmaz birer parçası 
olabilmektedirler. Herltangi bir il
ke, tutarlıhk ve politika, berltangi 
bir merkezi yönlendirme açmnd.n 
hiç birşey vaadetmeyen antisovye
tik fraksiyonlar sendikal nıücadele 
alanırun im zararlı Itaşaratları 01-
duklan gibi, sosyal demokratlann 
da sosyalistlere karşı kullanmak
tan en çok hoş1andıklan kimseler
dir . An tisovyet gruplann sızmacı 
anlayışlan, fırsatçılıkları, antide
mokratik eğilimleri ve goşistlikleri 
aşağı yukan aynı kişilik karakter- ' 
lerini taşıyan kaşarlanınış 'sol' 
sendikacı1ann arayıp da bulanıa
dıkları ni teliklerdir. Maocu, goşist 
'devrimciler' işçileri bazen öigütie
rinden koparmakta, bazen kopars
CakIan yerde örgütlerine bağla
nıakta, bazen oy verilecek yöne
timlere oy verdimıemekte, bazen 
de oy veribneyecek yönetimlere 
oy verdirmekte; yani ne zaman ve 
nerede isterse burjuvazi bu grupla
rı kullanabilmektedir. 

Goşist zihniyetin egemen oldu
ğu bazı sendikaların yönetimleri 
ise bulunduklan federasyon veya 
konfederasyonlarda egemen sosyal 
demokrat zilmiyetin devanunda, 
bulu"duklan yeri işçi sınıfı ltattın
dan uzak tutmakta rol oynuyorlar. 
Tabanıanndaki işçileri ise politik 
bilinçten ve partileşmeden uzak 
tutarak burjuva kontrol mekaniz
masınm ayrılmaz parçası olan ko
nwnlarını güçlendiriyorlar. 

TIP DOŞMANLI(JI 
BURJUVA KONTROLO 

Burjuvazinin kontrolü, bu kont
rol mekanizmasında sosyal demok
rasinin, CHP 'nin işlevi ve CHP'li 

sendikacı1ann işçileri kontrol işle
vinde maoculuğun, goşizmin ve di
ğer sapkın akımların yeri tek bir 
noktada birleşiyor. Burjuvazi, sos
yal demokrat CHP'li sendikacılar 
eliyle ve maoeuluğun, goşizmin di
ğer sapkın akımların yardınuyla 
temel bir amaca yöneldi: Türkiye 
Işçi Partilileri ve np'i sendikal 
mücadele alanından uzakla§tırınak. 
Dalta da özetlersek şöyle anlata bi
liriz: Işçilerin TIP'e yönebnesini 
önlemeye çalışmak demek, sendi
kal mücadelede burjuva kontrolü
nO sağlamaya çalışmak demektir. 
Artık yeni partilerüstü sendikacılık 
anlayışı bu. Eskisi de böyleydi. Pe
ki, işın karmaşıklaşan yanı neresi? 
Işin karmaşıklaşan yam, eslı:iden 
gericiler np düşmanı sendikacılığı 
partilerüstü politika olarak savunu
yorlardı, şimdi 'sol'cuiar, 'devrim
ci'ler -TIP düşmanı sendikacılığı 
yeni partilerüstü politika olarak sa
vunuyorlar. Işin içine maocular, 
goşistler, her tOrden 'sol' akım gir
di. 

. IşÇILERIN EN ACIL GOREVI 
BURJUVAZININ BU MANEVRASı 

NASIL BOZULUR' 

Bir kere şunu çok iyi kavnırnak 
zorundayız: Burjuvazinin bu ma
nevrasının bozulnıa .. antifaşlst bir
liğin gerçekleşınesind.en ayrılamaz. 
Şu şekilde söyleyelim: Antifaşlst _ 

güç ve eylem birliğinin sağlanması, 
giderek örgütlü birleşik güç olma 
çahşmalan, burjuvazinin TIP'e 
karşı yönelttiği bu SaIdınnın geri
letibnesi süreciyle içiçedir. Antifa
şist güç ve eylem birliği giderek 
örgütlO birleşik güç olma mücade
lesi aynı zamanda sosyal demokrat 
sendikacıhı< anlayışı ve onun kuy
ruğundaki maocu, goşlst sendika
cılık anlayışlarıyla da mücadele 
içinde oluşacak ve pekişecektir. 
Bu süreç Tlp'in etkinliğinin artma
sı, büyümesi ve yaygınlaşması süre
cidir. 

O iıaıde: 
• Sendikalar içinde örgütlen

rnek ve sendikalanmızın gOcünO ar
tırmak için, 

• Sendikalanmızın mücadelesini 
dalta etkin bir biçimde yönlendir
me� için, 

• Sendjkalarırnızm niteliğini ge
liştirebllmek için, 

• Maoeuluğu, goşizmi, her türlü 
sapmayı sendikalardan söküp at
mak için, 

• Gerici sendika yönetimlerini 
çökertebilmek için, 

• Antifaşist birliğin oluşabibne
si için, 

• Burjuvazin\n işçi üzerindeki 
kontrolünü kırabilmek için, 

Herşeyin başı olan ve herşey
den önce gelen en acil görevi bile
lim: TlIr1dye Işçi Partisi düşnıanlı
ğına izin vennemek, bu eğitime 
her yerde ve Iıer durumda kesinlik
le karşı çıkarak onu etkisizleştir
mek, TlIr1dye Işçi Partisi 'ne omuz 
vennek, O 'na üye obnak ve Oye ka
zımnıak görevi işçileri bekliyor. 



Büyük öğretmen 

boykotu 

güncelliğini koruyor 

MEHMET KOÇ 
Tllrklye ÖtmmenJer SenCIiIWı (TOS) le Ilkokul 0lreı· 

monieri Sendilwı (ILKoSEN) tanıfınduı .rçeklel1irilen bUyUk 
lIireınıen boykoıU. _ doiwz yıl pÇm .. ine "",ın &üncel· 
ııını koruy .... Çilnldl. 1969· ... LS·18 Anlık &Ünlerinde Ilerici. 
c!emoknl w sosyallsı 109 bin öğretmeni boykota Ôiirilkleyen 
eomoi sorunla- bu&ün de çözimlenmq deliL. Os .. 11k bu çöılıto· 
siiz ..... nı ..... boyutlm ıı.ıı. dı bUyUmIq ... Ve bir de "con &ii-
... Iil" .... unu Çıkmı, ortaya. 

Neyıl 1969'un sorunları .. iliretmenlerin bı; ...-unlvın 
çözimUne lliikin talepleril 

Oiretmenler ilncelikle Milli Eğitim Bakanlığı'ndıki y •. 
bancı uzmanların ve "BarII GönUlllleri" adlı casusların uUık· 
la,trdmalarım ve ABD'nin irelim ar�iı süt tozların,n okulları
ınııdın çekllmesill Isliyorlardı. Bu ...-un boykotıan bir sUr. 
....... çöılltolendl. Gerçek... uım.nlar .. barı! gönUllüleri 
uzakIa,tırıldılar. suL ıoılan dı okulı ... girmeı oldu. Ne var ki 
uzmanların ıı5r .. lerlnl i,birllkçi eğilim planeılan Usdendl; süt 
IDılannm yerini de "beslenme" aciı bilimsel (i) bir uyııularna 
aldı. 

T05'111 vi! ILKoSEN'1 öğretmaılerin ıIÖA &ünlük boykot 
........ yazıh .. sildii <ıiorak kamuoyuna duyurdukları .. 

tiiep etIIIderi;elldmde flnat ""dilnin "Ilanmu. uı�e��cIonıııIırdldetılrllınosl, Çalışanlarm yönedme ka
.... �Ioraw her tiirfi ilirenim ....... lnin 

;ı..nce illtıııa 
Iç" ç6iO/mıIt do· 

lt. baYIC8tUn ......... Inl koruma _lerIRden IıIrL 
LI8YIk 6intmen boykoıu domoknsl mllcadoleol .çlRlldan 

da �Inl lcoruyer. auyiıotçu i51retmen1erin slyasal lsıııııı· 
ı.ı .... and-demokraA yasaların kıldını....... . Anay ..... 
... __ ur ............ •• kamu penoneline _ hakkı ta· 
_ pononei _nm yen_ cllıeıılenme.ı._ pbl konu
.... y.- "oyerdu. 12 Mart fOllst baskı cııı-nilde. değil Ana· 
_KI tastamam uypılanınası. pekçok madde .nti-demokra· 
tik bir biçinde deli,drlldl, kamu penonelinin sendikal haki .. 
psbedIlıi. temel hak .. öz&ürlUkler kıRdande 

BIlyOk iliretmen boykoıunun dile ",tirdiği sorunlardın 
biri de iliretmenlerln ",çin zorluklarıydı. Geçmi,ten ",leceğ. 
siiriip ııiden bır der� Bu sorun dı ilin çözimsUzlüğUyle yine or· 
tada. Ve yine ALL bir eli, elleri .. vurulacok .. ,teri bekliyor. 

Şindl demokradk öğretmen harek_tlnin önünde, boykot· 
I. öne Çıkarılan ve kamuuyunun gözleri önüne serilen bu 
sorunların çözli'nü için verilecek mücadelenin örsUtlenmesi ya-
f!Yor, � ı Ili L Buray. �.dır silYıenenler boykOlıjn L'I! t>en.«i ınUcodele 
biçlınlulnin &Üf1CeIliiYle ilBi)�IBir �bQYt.aI�n yol sösıerlcilb' 

•.. ji .. ilireti,U.i .... Astı önemlı ol.nı dı bu, 
BusOn bir eylem hazırlıima giri,ıı.e, "eylem ve ajituyo

nun devrimci içeriAin; saptamak üzere" on dört tlgrup'l orQya 
çıbClkar. Büyük bir ihtimalle uzun süren broşmalırdi" son
ıa eylem platformu "anlaşmaya V3IiImadllındın" millicıkor. 
Kalan "grup! .. " öğretmenlik mesleği dı,ınd. ne varsa tartı,ıp 
sonund. "eylemde birlik, ajitasyond. serbestilk" ilkesinin altı· 
na imz.ı atıp. eylemlerini yapacaklardır. Böylesi bir "eylem" 
cürmü kadar da yer yakmayataktJr. Artık kamuoyu bu cins 
"eylemleri ' k.Jnıksamtştlr. 

Ooku1 yıl öncesinin slogan ve tılepleri ortaya atıldılmda, 
yani 1969'un IS .ralık sabahındı fıtil a .. ,lendlilnde gerç.k· 
ten ortalığı bir yanııın kapl,,"ı, ve 147 bin Hiretmmin 1 09  
bini okuil .... kapılarına kiiideri .. mıılardı. Çünkü talepler kıı· 
lenin somut özlemlerin! yansıtıyordu. Ve halkla dlrsek teması
nı yitirmem" bır ör&Üıli� Oyelm halkı. kol kola mücadeleleri· 
ni sIlrdUrUyorlvdl. 

Boykotun en bUyük öğretisi budur. Büllln Hlretmenlere ve 
önceliıd. demokratik öğretmen hareketi ıçınde "yöneticilik" 
iddlasını sIlrdOrenlere. 

t"t- .. . - J  
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SEliM MAHMUTOCıU 

Silahıar, çok aayıda tabrika
nın bir arada bulunduRu aynı 
zamanda d. işçi ve emekçilerin 
yolun olarak oturdulu ı.tanbul' 
un ünlü bir bölgesi. Silahtar'm 
ünü, i,gallerden, boykotlardan. 
16·16 Haziran'1a.rdan gelir. Bu 
eylemlerde ba,ı çeken Sunıur
lar, Rabak., Elektrornetal ile bir· 
likte Türk Demir Döküm işçile
rinden eelir. Bu (abrika işçile
rinin 1969'da pauon ve aarı.,n
dik. çemeberini kırmak, DISKte 
balh MBden-İş sendikaaına ıeç
rnek için tarihimizin en büyük iş
yeri işgallerinden birini yaptıkla
rını sarurım bilmeyenirniz çok 
azdır. ı5·16 Haziran'da bölgede 
başı çekmelerini ve tüm civar 
{abrika patronlarının yüretini 
hopl.tan eylemlerini de öyle. 

Ancak Silahtar'dan, özeUikle 
Demir Döküm'den babaederken 
birşeyi de unutmamamız gereki
yor. Şovenizmin, mezhepçUitin 
en çok körük.lendilti,zaman za
man bu fabrika işçilerinin kürt, 
laz, göçmen diye kamplara 00-
lünmek istendiRi, hatta bu duru
mun işçilerin birbirlerini fabrika
ya &Okmamasına kadar vardırıldı
Aint da hatırlayaltm. üstelik bun
ları, üyesi olmak için ölüm dahil 
her şeyi göze aldıkları Maden-İş 
Sendikasa yöneticilerinin salt 
kendi koltuk hesapları, seçim he' 
sapları için körüldediklerini hiç 
ama hiç unutmayalım. 

Her neyse şimdilik konumu
zun dışında bun1a.r. Konwnuz 
"Silahlar'da neler oluyor?" özeL
likle Maden-ış'in kalesi diye bili
nen Demİr Döküm'de neler olu
yor. Allmda Demİr Döküm'de 
olanlar başka yerlerde olanın bir 
devamı veya etkin önlemler alın-

� maz ise Maden-İş'ten yotun bir 
biçimde kopmanın önemli bir 
başlangıcı olabilecetinin işareUe
rini taşımaktadır. Metalurji işko
lunda bulundukları il'in en bü
yük fabrikaları olan, İzmir'de 
META Ş, Bur .. 'da TOFAŞ. Ko· 
caeli'nde GAZAL ve daha nice
lerinden sonra Demir Döküm'de 
Çalışanların da Maden-İş'ten ay
nlmUl. daha doA'nısu ayrılmak 
zorunda bıraktlmuı üzerinde du
rulması, nedenlerinin ortaya 
çıkarılmUlDl ·"erektirecek kadar 
büyük öneme sahiptir. Çünkü bu 
!abrikadaki her eylem yalıuz bu 
bölgeyi, bu işkolunu delil, genel 
olaraktüm işkollarmdaki işçileri 
etkilemekte, eylemleri bütün 
yurtta yan.kı1aıunaktadır. 

Bugüne kadar hep oIwnlu. ile' 
rici eylemleriyle tanıdlRımlZ de
mir döküm işçilerinin. bugün 
yanlış, kötü örnek olacak son 
girişimlerini eleştirmeden önce 
buna hakkımız olup olm.dılını 
ve eenel olarak Maden ·İş üyele-

• rini sendikalarından ayrılm.ya 
zorlayan nedenleri yeniden löz
dtnrgeçimlerniz gerekiyor. r. 

, �t .. ı ılbütüNütün, .. �ian· 
I'Q,81ft ve korunqıaıuun temel 1ı9ı 
şulu örl(Üt içi demokralinin i,le
melidir. öflÜt içi demokrasinin 
i,lememnin önemlİ IÖltergelerin· 
den biri de, üyelerin kararların 
oluşmuınd. söz hakkı olmam, 
yönetime talip olma, yönedeile· 
rini seçme hakkmı özgürce kuıı.· 
nabilmelidir. Seçme eçilme 
hakkının üzerine eerekçeııı.i ne 
olursa ol.un hiçbir enıel, anır 
konulanıız. 

Bu nitelikte olmayan veya bu 
niteliQ:ini yitiren örrıüUer er veya 
eeç dalılm.ya mahkum olup, 
üyelerinin şu veya bu _ndlkay. 
aaVfulmaanl, ne y.parlarsa yap· 
.ınlar, hangi yöntemleri kulla· 
nularsa kullanaınlar önleyemez· 
ler. 

Demir Döküm ittnerinin ve 
dillorlerinin tendikalarmdan ay
nlmalarınm ba,bca nedeni, Ma� 
den·r,'te zaten tam oturmamı, 
bu nit81ilin 10.0 yıllarda tama
men ortadan k.aldırılmaadır. EL
bette yalnız bu delil. öri\iı.ı 
bütünlütün sallanmaanm diler 
bir f6J'b da her kademedeki ii-

Si lahtar�ğa' da 
neler · oluyor 

çim sonuçlarına saygı ıö.teril
mui. tasfiyeci zihniyetin yok 
edilmesidir. M.den·ış yönetimi 
bu ilkeyi de çilnem.iş. merkezi
yetçilik adına kendisi eibi düşün' 
miyenleri akıl almaz yöntemlerle 
görevlerinden llZfIklaştırm.ış ve 
bununla d. yetinmeyip işyerle
rinden sendikanın çeşitli kade· 
melerindeki seçimle löreve gel
mi', yöneticilere kadar hb dü
zeydeki yöneticiyi i,ten atm· 
mı,tır veya öre\itten abnlftu'. 
Demir Döküm işçilerinin ve di
Rer Maden·rş üyelerinin sendika· 
lanndan aynhnalanrun bir sebebi 
de budur. . Orıüf,ııel bütün1ültün satlan
mesının bir dilter çok önemli il
keli de, örgütün özgün görevleri
ni verili koşullarda eksiksiz ola
rak yerine getinnesidir. üyeleri
nin ekonomik demokratik hak 
ve çıkarlarını koruyarnıyan, daha 
ileri haklaı elde etmede başarı..sız 
kalan Maden-ış yönetimi, bu ba· 
ş&rıaz!.ılını örbnek için, genel 
soyut politik mücadele hedefleri
ni one sürmüş, tabanından_kop
muştur. Demir Döküm işçOeri· 
nin ve dillerierinin aendikaların
dan ayrılmalarmın bir .bebi de 
budur. 

• 

ÖrlÜt.l bütüntüR'ün allan· 
mallPın bir diler çok önemli il
keai de, öreütün öZl(Ün görevle� 
rini ?erili ko.uUarda ekabiz ola
rak yerine ıetinnesidir. üyeleri
nin ekonomik demokratik bak 
ve çıkarlarını koruyamıyan, daha 
ileri haklar elde etmede ba.-rı· 
Lu kalan Maden-lı; yönetimi, bu 
b.ı;arwzlıilıru örtmek için. 
ıenel, soyut politik mücadele he
denerini öne IÜnnÜ', tabanından 
kopmuştur·Demir Döküm işçile
rinin ve diRerlerinin aıendika1arm
'dan ayrılmalarmm çok önemli 
nedenlerinden biri de budur. 

Bütün bunlara namen, Demir 
Döküm ifçileride dilerleri de pi
reye kızıp yorpnı yakmış1ardır. 
Aa10lan iXlÜttür. örlÜtte kalıp 
yönetimi deli,tirmek, dün için 
de bUl(Ün için de tek ,eçerli yol
dur. Bu çok zordur ama dolru 
yoldur. Ancak bunun nu:ıl yapı· 
lacalı ilk adımların naa1 atıla
ealı bUfÜne kadar somutlana
mamlftır. Bu nedenle bu yolun 
doaru yol clmaarım bilinmeline 
ralı:nen hu yolda önemli adımlar 
atılLmı,tır. Yönetimin tufi
yıcMli. anti emokr.tik uyıula
m':ıarı karfl lÜçlere propaganda 
malzemesi olmUf, bazı üyelerin 
aavrubnaııııa neden olmuştur. 
Nitekim EreRli'den ıonra Silah
tar'da Maden-ı. eakilerince kuru
lan ııendika da yönetJmin bu 
açıklarından yararlanarak adım 
atmayı ııeçici de olu baf8rl.bU
mitiir. 

Maden·r. için .ınteıjik önemi 
büyük olan Demi! Döküm'ün 
teru "eriye dönmeei için yöne
tim; akıl almaz yöntemlere baş
vurmaktadır. Şimdi bu yöntem
lere bir göz . talım: 

Demir Döküm ltçilerinin 
önemlı bir bölümü fabrikanın he
men U.t kllltlUlda "Yıldız tabya
Kahveı.,." denUen .. mtıe eece' 
kondulard. veya benzeri evlerde 
otururlar. Semte "kahveler" de
nüm8linln bir nedeni de çok a
yıda kabvenln bir arada olmum
d.ndır. Demir Döküm I,çüeri ge
nelllkle vardiye Çıkı,ı veya vardi
ya önceai bu kahyelere çay lç� 
rnek, ıobbet etmek, bir kumı da 
oyun oynamak için çok .k uR
nrlar. 

3 Aralık ak .. "" bir grup 10D' 
11 bu kahvelere bukıD y.parak, 
önce ÜJt bat aramaa yaparlar, 
daha sonra da "Devrimci Maden
lt 'e giden (Maden'İş .. kilerinin 
kurdulu aendikaya) namuauz
lardan hcup ıoraealız. Bun_ 
oolara mezar olacak ... " eibi IÖZ
i. ve arkaandan küftirıerle kor
kunç bir terör Htlrlrler. Bir haf
ta sonra gene 30·40 ki,ilik 10D' 
li bir Ir\Ip bu kez ellerinde küçük 
eL i..lanlanyla aynı aemle ealir
ler. Semtte ne kadar bakkal, kah
ve, lokanta. mobilyacı, berber ye 
benzeri yer varsa tamamına eire
rek ellerindeki el ilanların, uy
(Un eördükleri cama, aynaya, 
heryere yapıştlralar. Bir haCta 

. önceki terörün bir kaç mi.slini 
estirirler. Açıkçası o esnada ora
da kim varsa siner, sesini Çıkara
mız. Toparlanıp bu teröristlen 
karşı koyamular. 

"Politika'nın haftalılı" _ 
Demir Döküm'deki durumu "., 
sosyal demokrat-maocu balta· 
şıkhlı" olarak nitelendirerek tek 
.uçluyu ortaya çıkarıyor! ve 
durumu kurtarmak için her za· 
manki m.ni ten.cru. ile de ıoluk 
almaya çallfıyor. Delerlenditme 
aynen ,öyle: "Ne vv ki, buraya 
kadar iyi i,1eyen eerici plan bi
linçli Madeo-lt i,çn.inin ve Ma
den·İş yönetiminin ilkeU çallf
malarıyla bozuldu. 14. Böıa:edeld 
tüm fabrikaların bat tem'UcUeri 
Demir Döküm i,çOerini deetek1e
yen bir bildiri yaym1adılar. Böl
gede _kı bir dayanıtma .. lin 
sendikaya kar" ortak ..... ım 
örgütlendi. Bu atırlaı yazıldılı 
sıralarda, "devrimci" Maden·lt' 
in çe,itli yollarla ve zorbalı1da 
kendiaine üye ettili, ve üye p. 
ı.dili i,çilerin bu lU1 _odika
dan istifaları ba,la11Ufb. Böyle
likle Erelli'den IOOU Silahlar' 
da da AI kanat CHP'i unauzlar
la maocu1ar u .. ndaki i,birlili
nin ve tertiplerin bofa Çıkanldılı 
ıörüıüyor ... " 

Kendilerinin de bu deRerlen
dinneye inandıklarını sanmıyo· 
rum. Ayrıca bu bir deRerlendir' 
me deRii, yapbk1ar1 ama y.za· 
madık1ar1 ııerçekleri ört bu et· 
mektir. Kaybetmenin ıetirdili 
hırçmhkla hem ı.ör uyıu1aya
cikan._,hem de ıuçu ba.tkaana 
a'!Bkem. O •• lik terörü itçi ve 
em�çDere uy(Ulayacakan. Yok 
ÖYleı yaR mL ltçi _nılına \6ör 
�enin Ionuç1arm. katlana
cakan ,imdi. 

Bu olay da bir k.e daha p. 
terdi kl. Maden-ı. içinde kalıp 
yönetlmi deti.tlrmenin Dk 10' 
mut .dımı, Üyet.N terör .tiren-
1 .. ile bunları dettekJeyen her 
düuydeld yönetieDere br,ı mü
cadeleyi yiit.ltmektir. Bu çok 
ıomut ve mutlalı:a yerine getiril· 
metl ııenıken bir görevdir. Demir 
Dökiim Itçüerinin da cIlt.rleri· 
nin de .ndikalarma dönmeleri 
mücadeleyi bu ıomut hedefe yö· 
nelimeyi gerekli kılıyor. 

H .. zaman oJduRu gibi mao
culo.nn ve tüm blrey .. l terörist
lerin bu mücadelede yerleri yok
tur, olmayacaktır. Tek tek ki,Ue
rin delil, tüm Maden-Iş üyeleri' 
nin birlikte mücadeleti olacaktır 
bu. Maden-Iş kurtarılacak, i,ko
lunun tek .ndllt .. olıu:aktır. 

KollarımlZl .... yalım. örl(Ü� 
tümüze -.hq, çık.alım. ltçi 'f'8 
eMekçüere terör uYlUlayanwl 
ityerlerlmb:. ıoknuyalım, .ndl
ka yönetlminden urakla.bıalım. 

L i 
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5 233 
yaka 

nwnarah 
Safiye 

s.fly. özonlr 5233 yaka 
DWlWllb poaporl poıı.ldir. 
Kıbrıs 'ı kaçtıklan töyleDen 
MlfPll mnıtanlarla 11,"1 pea. 
pm YWÜme konUlunda yapı
lan an,tırma sırasında bu Isbn 
mmya çıkmı,tır. Ve siyasi fU
b.derin deylın�le "MHP'li ey. 
}emellere pasaport" verilme 
Işleminin yürilÜCÜIÜ Satiya 
özenlr'cIr. 

Bu olayın ortaya çıkmasın
dan sonra bir &üre hiçbir ge
lişme olmldı. Sonra, "Eylemci 
MHP1i1e", pasaport ,.rdieı" 
konusunda bir Ihbar yaptldı" 
gerekçesiyle soruşturma açıl
dı. 

6233 yaka numaralı polis 
memuru Safiye özenir'm 45061 
numaralı slcDi bu araştinnanın 
sonucuna löre belki de dej!işe
cek. Bır önemıı olumsuzluk 
kaydı düşülecek bu ılene. Anla 
en ufak bir olayda ''PoI-Der'li
dır. Sıyasel yapıyor" di)"! 
birçok poll& (Örevlisi onıdan 
onya dola,brtlırken, ,leUleri· 
LIiıı bozulmuma çab,ılırk.n, 
s.nye iıaruın bAli (Örevine de· 
.. m ediyor. Açıtı filan ılınma· 
dı. Soru,_ IÇılml, ıma "'. 
nuçlanmamııı. o nedenle soru,· 
_ IOIlUnl kada< (Örevine 
d ...... edec.km". Ne denir? ... 

''E KONOM ISı DI ŞA BA
�IMLI BIR üLKE, HELE 
BIR DE 'BORÇ YI�IDIN 
KAMÇıSı' OLARAK Gö
RüLD ü�üNDE HANGI 
NOKTAYA GELECEKSE 
TüRKIYE ORAYA GEL
MIşTIR. " .  BU· SöZLER, 
DiP'LI BIR PARLAMENTE· 
RE AIT. DiP'LI PARLA
M ENTER, 1979 YILI PROG
RAMıNA YENI BIR IÇERIK 
KAZANDıRMAKTAN DA 
SöZ EDIYOR. ANCAK, 
GEÇMIş YıLLARıN UY
GULAMALARıNı SüRDü· 
REN BOTÇE'YE ARKA 
ÇıKMA GOREVINI DE IH
MAL ETMIYOR. 

Hifa bo�ınd. l,anbul Em· 
niyeti'nde meydana gelen bir 
olay ortılıAm birden karışma
�ni neden olwAu gıbı, DiP' 
ii sosyal demokradarın da ne 
denli "demokrat" olckJklarınl 
oraya koyw. 

Genç gazetecilere, Sirkeci 
Emniyet BaSın Odasında otur· 
ÔJklarl sıradı, Gayrettepe'de 
birinci �ube tarafından bir 
açıklama yapılacağı ,öylen�i. 
Bürolara haberler verildi, pa
ralar denkleş1'.irllip otomobil
ler tutuldu. Gayrettepe'ye 
vanldı. 

Ancak, gazeteciler yolday
ken açılan bir telefon sözü 
edilen açıklamanın yapılma
ması gerekti�ini Birinci Şube 
yetkililerine duyurdu. Böyle
ce gazeteciler geldiklerinde, 
kendilerine, "açıklama erte
lendi" denitmek zorunda ka
lındı. 

Gazeteciler kös kös �. 
ri dönerlerken, Emniyet MU
wrlüAünün Sirkeci binasında" 
bir açıklama yapılıyordu. 21 
Id�inin fotoğraf ve kimlikle
rine yer verilen bu açıklama
da son günlerin "Veliefendi" 
gibi önde gelen soygunlarını 
yapan bir örgütten(!)  sözedi
liyordu. 

Türl<iye 
nereye 
geldi, 

nereye 

"-------... 
gidiyor ? 

� ,/ {. , i,", ıı , ! /. " ·', ... , 
Maliye Bakanlılt'nın 1978 yı· 

lı "Ekonomik RapCl'u"nda, TUr· 
Idye ekonomblnln bu yıl asgari 
"1,lerllk" düzeymd. kaldı,ı be· 
Ilrllllyor. Enfla.yon ve dlSvlz dar 
botazınm ekonomi liıerlndeki 
ba.kııınm IÜrdüAU kaydedilen 
raporda töyle denUlyor: 

"Ekonoınll< bayı bo bır sü
reç oldulu ve tım raallyeUerin 

m,alıklı elki ve tepkiler yanttb
it bır gerçek olduRuna (Öre, her· 
hangl bir dönemin oiuçumunda, 
tir önceld döneme ait olaylar 
baAlayıcl ko,ul nllollll ta,ıya
caktır. Bu bakımdan, 1978 yılı 
sonlannda TUrk ekonoml&inln 
dunununu özeUerkm, 1977 ve 
daha önceki yıllarda ekonomik 
önlemler ve gel"melerle baııan· 
tı kurmak zorunludur." 

Verilen listeye ara�tJrıcl 
bir gözle bakanlar bunlardan 
sadece yedisinin, Toptaşı ceza
evinden kaçan bir grup birey
sel terör yanlısı olduklarını 
gözl.diler. Diğer 14'ü ya bi· 
reysel terör eylemlerinde" 
vazgeçmi� ya da hiç bu 
işe bulaşmamış k.i�ilerdi. Br 
takım suçlamalarla ilintileri 
kurulup açıklanml�lardl. Ki· 
min hangi suçla ne ilirıthi 

,.. olduju ise, verilen emniyet 
açıklamasında yer almıyordu. 
Bazı kişilerin bazı suçları işle
akleri suç ve kişi açıklanarak 
belirleniyor, diğerleri ise, sıra
lanmı� birçok suç ve sırala"
n:ıı� birçok isim olarak listeye 
ekleniyordu. 

Basit bir ilk gözlem le bir 
yetki anla�mazlığı �taya çık
ml�tJ. Gayrettepe'de bulunan 
Emniyet Birinci Şubenin, 
yani siyasal bölümün yapması 
gereken bir işlem, Sirkeci'de 
Emniyet Müdürlüğünde bir 
baka böliiıı tarafından kendi 
yetkisi içindeymi� gibi yapıl
mıştı. 

Konuyı. ilgilenenı... öA
rendiler ki, Emniyet Birinci 
Şube"in bir kısmı PoI-Oer 
üyesi olan demokrat yöne
ticilerinin bir süredir izle· 

Türkiye'nin 1978 y�mda kar· 
,ııa,tıeı ekonomik sorUnların 
köklerini geçmiş yıllarda aramak, 
gerçe�n yalnızca küçük tir 
bölümüne ı,ık tutacaktır. Ekono
mlnln dışa halunh yapısı gözler
den saklanmı, olacaktu". Oysa, 
Bütçe Plan Karma Komisyonu' 
nda, CHP 'Ii Er toz Vahil Suiçmez' 
in açıkyüreklUlkle söylediII gibi, 
"mevcut ekonomik düzen ' çer
çevesmde, geçmiş yılları salt 
sonuçları nedeniyle suçlamanın 
anlamı yoktur. 

Ertoz Vahll Sulçm .. şöyle 
diyor: 

"Ekonomiol dışa bo�ımh bır 
Ulke, hele bır de 'borç yilidin 
kamçmı olarak (ÖrUldüeünde 
hangi noktaya gelecekse Türkıye 
oraya lebnl,lIr. ı,ın ilginç yönü 
ıellnen noktanm çok çeliŞkili 
olu,udur. Blı yandan bCl'ç öde· 
me durumuyla kar,ı karıııyasınız, 
diRer yandan da normal ekono
mik ya","ı sürdürebOmek ıçın 
borç almak zorundaSlDlZ. 

DöviZ KAYNAKLARI 

Arbk herke. dışa ba�ımbhk· 
tan kurtulmak Için ekonomik 
yapm .. dej!iıllrllmesl gereklli!!
nın bilincindedir. Ancak, hem 
üretimi sürdürebilmek ve Istih
damı belirli bir düzeyde tutabII· 
rnek Için, hem de ekonominin 
yapısını deRiçlirebilmek içln ta
ze döviz gerekmektedir. 

Ttirklye'nln döviz saRlaya
bUeceRi kaynaklara gelince, ayrı 
ayrı bankalardan, AET, OECD, 
NATO gıbı kuruluşlan kadar, 
paranm açdması IMF'ye baııan· 
mııbr. IMF' nın ne ıslocllllnl 

dikıeri tubJm "yukarısı" ta· 
rafından p�k beienilmemek
ı<yd. Emniyet Müdürlüğün· 
de "hep saAcllar mı suç i�li
yor, hiç solcular suç iş'emi
yor ınu?" gibi memnunsuzluk 
taşıyan bir c(iıı'e bir süredir 
dillerindeydi. Ve Pol·Der üye.l 
si oldukları imasıyla bazı siya
si kısım amirieri suçlaniyor
du. Bunların bı�ında da gü
venlik grup amiri Günay Uslu . 

ile "Dal grubu"diye isimlendi
rilen dinsel gericilik olaylarını 
bakan grubun ami"i Macit No
yan'ın isimleri geliyordu. Bi
rinci �ube müdürü Çetin Do
maç 'ın da bu demokrat polis
lerin yanında olduğu söyleni
yordu. Söylentiler bir süre 
sonra " yukarının" görevden 
alacağına dair dedikoduları 
getirdi. Ve i�te tam bu sırada 
biraz önce sözünü ettiğimiz 
açıklama olayı meydana gel
di. 

Kendi görev alanına ba�k.a
larının girmesi dopl olarak 
birinci �ube müdürü Domaç 
ve ekip amirierinin tepkisile 
yol açtı. Çetin Kaya Domaç 
hemen yeni bir göreve atın
dı, yerıne yenı bır birinci �u
be müdiril getirilei_ Bu lutum 
kar�ısında her demokratın 

gerek gazetelerden, gerekse ulus
lararası deneyimlerden, ömeein 
Portekiz'den biliyoruz. Aslında 
bunun albnda, Ortado�u'da güç
lenen bir Türkiye'nin kontrol 
altında tutulmasının yatb�ını da 
gözlüyoruz. 

YINE "TAZE KREDI" 

Bu kuruluşlar ıçın Türkiye, 
babnın bekçUlllnl yapb�ı ,ürece 
dosttur. Ve o çerçeve içinde des
teklenmektedir. Bu çerçeve dı
,mda gelişme perspektifi Bab' 
nın kontıolunu azalbr ve o ne
deni. de 1,Ionlleblllr bir nltelikOO 
deAıldır. 

Bu konunun ayrıntısına lPr
rnek istemiyorum. Türkıye bır 
yerden taze kredi bulmak zorun-
1"luRundadır. Bu, diyeıbn kı, 
[MF'nln açtılı kaynaklardan ola
bilir. Benim vuıeul&mak I,OOdl· 
lım nokta, bizim 1979 progra· 
mma kazandırmarnız gereken 
Içerikle 11&111." 

1979 PROGRAMıNA 
YENI BIR IÇERIK 

CHP11 Sulçmez, 1979 progra· 
mına yenıbır Içerik kazandır
maktan söz etmektedir. Parti
da,ı Süleyman Genç de, özel ola
rak IMF'ntn, genel olarak ise Ba
tı'mn Türkiye'ye sunduAu reçe
telerin demokrasl llebaRdaşmadl· 
eıDI haykırmaktadır. Buna kar
,ın, 1979 bUtçesl ve programı' 
nm, IMF'nin güdUmUnde ve 
klasik reçetelerı dotrultusunda 
hazırlandılı bılmmekoodır. IMF' 
nın "ıtand-by" düıenlemesl var
Iılmı korudukça ba,kıca bır ola· 
ıılık da yoktur. 

yapması ser,:keni yapan çetin 
Domaç ve Günay Uslu dı is
tifalarmı vererek mes'ekten 
ayrılmak istediklerini bitdi"di
ler. 

Bu yeni Fli�meler üzerine 
Istanbul Emniyet Müdüriı Ko
zakçıoğlu Ankara'ya davet 
edildi. Emniyet Genel Mü
oorlüğü ve lçi�leri B.killlllAı 
yetkilileriyle görüşmeler yap
tı. Zaten çoğu oradan ora
ya sUrülmekle olan Pol-Der 
üyelerinde büyük bır tedirgin
lik doAuran bu olay sırasında 
Tercüman gazetesi Pol-Der'e 
saldırı için bunu bir vesile ola
rak kullanmak istedi. 

Olay �u ana kadar öyle bir 
geli�me gösterdi ki, CHP sos
yal demokrasisinin yöneticile· 
ri, en tepede lçj�leri Bakanı' 
ndan başlayiiil bir yapı içinde 
"demokrat" tavır içindeki po
lis görevlilerinin kar�ISlnda Of
taya çıktılar. Demokrat polis 
görevli'eri ise, demokrat tu
rumiarını, görevlerini terket
rnek zorunda bırakılarak öde
diler. Bakalım konu Pol-Der' . 
in kapatılmasını isteyecek b
dar i leri giden (]iP sosYill de
mokratJarın," huruç tW'ekitJ 
içinde daha ne gibi yeni bo
yutlar kazanacak? 

Gerek Suiçmez, gerekse 
Genç, kuşkusuz böyle bir Bütçe' 
ye "olurlOlarını koymakta tered
düt etmeyeceklerdir. Oiurlannın 
gerekçesinee �yle dlyecekler· 
dir: "1978 yılında alınan önlem
lerin kapsamını daha da genişle
tip rasyonalize elliRI ıçın, top
lumda sosyal ve ekonomik den
geleri sa�lanıa nllollRlnde oIdu
Rtı için, enflasyonu, 5Osyal..eko
nomik ve sıyasal bütUnlülü için
de ele alıp çözümlemede &erekli 
yaklaşımlaıda bulundu�u için .. " 

BAGIMLlLlK ÇEMBERI 
DAHA DA DARAlıYOR 

Böylece, "borç ödeme duru
munda ve borç almak zorunda" 
biçiminde formüle ettlkleri Ttır· 
klye ekonomloinln çell,kl'l, 101· 
yal demokral c!ÜDyııarındl, )'Id
sıdıkları IMF'II yenı Içerikle .. 
yönelmelerine neden olmaktadır. 
Ancak, önceki yıllardan devralın
dılı ııerekçeslyle sırtlan atılan 
ekonomlk·mall batıml�ık 
çemberinin bu anlayı,ı. dlha da 
kesk1nle$eceli açıktır. 

"Bulunması zorunlu" denilen 
yenı kredilerin giderek artan bt)-. 
tümü, geçml, borç_ın ödenme· 
sine ayrılacakbr. Bir süre sonnı, 
tıpkı 1977 ve 1978 yıllarında 
oldueu gıbı, dı, borç geri öde· 
meleri yapılamaz hale eeleeekör. 
Bu durumda, alacaklılar. 1959' 
da, 1978'de olduRu gibi, alacak· 
larının sUresini uzatma yoluna 
gideceklerdir. Süre uzabmı, Tilr· 
kiye'de o zaman da blr kaç yıııık 
bir rahatlama "Rlayacaktu. An· 
cak, aynı çember faız yükleri 
aıırlaşmı, olarak yenıden dön
meye ba,lAyacakm. 
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MUltarist Japonya, İkinci 
Dünya SavaŞı nda müttefiklere 
karŞı faşist saf1arda savaştı. Ja
ponya 'nın yenilgisinin kesin ta
rihi 15 Agustos 1 945·dir. 1kinci 
Dünya Savaşı'nın hemen sonra
sında A\TUpa'da etkisini göster
miş olan anti-faşist c.-tamın Ja
ponya'da da bazı uzantıları gö
rüldü. Japonya'da bulunan Ame
rikan işgalci kuvvetleri, çok kısa 
süren bu anü-faşist ortamın et
kisiyle bir temizılk harekatına 
giriştiler. 1945 \"e 1946 yılIann
da birçok faşist ve aşın sae- örgüt 
kapabldı. Yaklaşık dörtte biri 
militan olan ikiyüzbin faşist taki· 
bata u�adı. Bunların bir kısmı, 
ç�itli yollardan intihar ettiler. 
Faşist örgütlerden bir kısmı, ar
tık iyice bilinen bir yönteme 
başvurdular. öıgtitlerinin faşist 
kim !iRini "masum" bazı tabela
ıar ardına sakladılar. örnetin, 
Japonya Ulusal Partisi. "lnsan 
Haklarının DostJarı Derne�i" 
adını aldı. Oysa. bu örgütün bir
çok militanı savaş suçu işledik
lerinden bti.irü hüküm giymişti. 
Bazı faşist örgütler de son derece 
özgtin ve ilginç bir buluş sonucu 
ticari işletmelere dönüştüler. An
cak, faşist örgütlerinin ticari de· 
neyimierinin çok kısa sürdüAünü 
ve tam bir iflasla sonuçlandıgını 
hemen belirtelim. 

Savaşdan sonra ilk ne:>·Caşist 
or6\lt, CIA 'nın dog:rudan dene
timi altında ve ı 94 7 yılında ku
ruldu. Bu örgüt., Japon Devrimi' 
nin Krizantemll Bayra�ı Dostları 
adını taşıyordu. Kendini de şöy
le tanıtıyordu: "._. komünis t 
harekete karşı etkili bi. şauaş 
wrmeyi amaçlayan ülkedeki tek 
deurimd örgüt...  .. 

d. EMPERYALIZMIN 
YEŞIL IŞI(;I 

11951 yılında yapılan San i 
Franslsco Konferansı'nda japon
ya hükümetine (a,lstlerin temiz
lenmesine olanak saRiayan yasa
lan gözden geçirme yetkisi 
tanmdı. Aslında, İ"kinci Dünya 
Savaşı'ndan sonra Japonya 'yı iş
gal eden Amerika Birle,ik Dev
letleri komünJ:zme karşı etkili bir 
"pan-zehir" olarak gördüRü (a
şistlerin örgütlenmesini engelle
yen yasal dilz.enlemeleri kaldIl
maya dünden mıydı. Bu çerçe
vede soRu k savaş diye adlandırı
lan dönemin başlamış olması 
yalnı.zca bU bahane olarak kul
lanılmıştır. Nitekim yasal enge
l in ortadan kaldırılmasıyla çok 
sayıda neo·(aıılst grubun ortaya 
çıkmış olması, daha önceden fa
,lsUere gösterilmiş belirli bir 
hOfgörüyü kanıtlamakladıı. Bu 
mada kurulan (aşist grupların 
hemen lümli 1956 yılında tek bır 
öreütün çatısı altında toplandı
lar: Cenel /laIk Federaıyonu. 

Japonya Neo-Faşizm 
din masıtesinin ardında 

1957 ydında, Kishl (KI,I, hü
kümetinin kuruluşu Japonya'da
ki (aşist hareketin gelişimindeki 
önemıı bir aşamayı belirlemek
tedir. Faşist örgütlere karşı yad
smamaz bir "sempati "  besleyen 
Kishi döneminde faşist örgütle
rin tabanlannda. önemli genişle
meler oldueu ve şiddetin yüksel
diei gözlendi. FaşisUer hüküme
te işçi, öRrenci ve tüm demok
ratik kitle gösterilerinin bastıııl
mısında büyük yardımlar saeh
yordu. Buna karşılık da ondan 
destek ve anlayı, görüyorlardı. 
Liberal - Demom t Parti 'nin des
tetiyle on milyon yenlik bir süb
vansiyondan yararlanan faşistler 
1959 yılında Hiroşima da topla
nan Nükleer Silahlara Karşı 5.  
Dünya Kongresi ni sabote etmek 
için ellerinden geleni yaptılar. 
Sokaklarda çatışmalar çıkardı
lar, birçok kişiyi yaraladılar. Ay
rıca Kongre 'ye kablan birçok ya
bancı delegeye de saldırdılar_ 
1960 yılında, alh neo-faşist ör
güt, Möke'deki ma den grevini 
bastırma işinde hükümete yar
dımcı oldular. Bu· olaylar bir 
sendika önderinin katledilmesi 
ile sonuçlandı. Bu olaylardan 
birkaç gün sonra faşisUer Japon
ya.'nın en büyük gazetelerinden 
biri olan Maynişi'nin rotatitlerini 
kırdılar. Bu olaylarda, faşistler, 
ülkenin namlı serseri ve eşkiya1a
rır ile omuz omuza ilericilere sal
dınyorlardı. 

i 7 YAŞıNDAKI 
SUIKASTÇILAR 

1960'ları izleyen yıllarda Ja· 
ponya'da el1iden fazla faşist ör· 
güt, grup ve frakslyonun demok· 
rası mücadelesini zayıflatmak 
için sonu gelmez şiddet eylem· 
bri içine girdieini görüyoruz. Bu 
terör ve vur·kaç örgütlerinin be
UrU bir programı yoktu. Ancak, 
buluştukları ortak paydayı olu,· 
turan başlıca noktalar şöyle 
özetlenebilir: Nükleer Si14hlorln 
Yayılmamaıı Andlllşmo.ıına kar· 
ŞI direniş, militarisı

'
ve emperya

liıt Japonya döneminin gelenek
ıel gerici degerlerine geri dönül
mesi yolunda çabalar, tüm .oıya
liıt ve ilericilere karşı aman.ız ue 
'ilahlı mücadele, giiçlii bir ordu 
kurulması iıtemi ue boşta Sovyet 
egemenliAindeki Kuril adaları ol
mak üzere toprak istemleri. 

OA 'NIN ADAMı, 
JAPON HtrLERI : AKAO 

Bu dönemdeki örgütlenmele· 
rin tümü ilz.erinde dunnak pratik 
olarak olanaksız, aynı zamanda 
da gereksizdir_ Bu açıdan, bunla
nn arasında en tehlikeli ve en et
kililerden biri, belki de birincisi 
olan En Büyük Japonya Yurtse· 
ver Partisl'ne biraz daha yakın
c:ın bakaca�ız. örgütün kurucu
su Din Akao'dur. Akao'nun fa
şist ideolojiyle buluşması anar
şist yoldan geçerek gerçekleş
miştir. Bu neo-faşist partinin ör
güt yapısı askeri örgütlenme şe
masına uygun olarak düzenlen
miştir. Akao, dünya görüşünü 
şöyle özeUiyor: " ...  tüm büyük 
.orunlar bosittir: Liberalizm ko
münizm; durduranıaz. Onu dur
durabilmek için bir kez daha fa
şizme başuurmaya gerek oordır. 
Japonya Aıya 'daki önderfiği ye
niden ele geçirebm,. uc! onu nOl
yonal-ıosya/i&t bir ruh14 donato
bilirse Moskova ue Pdin emper
yalist prqjelerini rofa kaldırmak 
zorunda kakıcaklardır... Komü-
ni,t tehlike karşuında A'Ya 'nın 

12 Ekim 1960'da, Japonya faşist olacaAına ue .onunda bii
Sosyalist Partisi'nin 63 yaşındaki yük bir rehber, yeni bir Hitler 
başkanı lnejiro Asanuma, üçbin "'" bulacalına inanıyorum. " 
partilinin, gazetecilerin, radyo ve Akao, bu sözlerini bu önde
televizyon muhabirierinin gözleri rin kendisi oldu�unu ıtçıklayarak 

,önü}�de LJ\ yaşında bir faşist bitiriyor. Akao'nun marifetleri 
ta,ı:�Vld.PJ kaUedildl. 17 yaıın· burada kalmıyor. Kendisi, bir de 
daki bu fanaUk genç, İkinci Dün· ClA.E<cUe sıkı�ve dostç'a IIJşkJler 
ya Savaşı'ndaki Japon Gestapo- içlnde olmasıyta tamnmaktadtr. 
sunUn elemanlarından olan Na- En Büyük Japonya Yurtsever 
kata 'nun başında bulundu�u As- Partisi içinde çok sıkı bir disiplin 
ya'nm öziÜl'lü� İçin Anti-Faşist uygulanmakta, Parti nin tüm 
Birlik adlı bır örgütün üyesiyıl. üyeleri Bın Akao tarafından sap· 
Gerçekte Ise, bu öra:üt her ba- lanan özel görevıueree lzlenrnek
kımdan bir CIA ürünü olan Dün- tedir. Bin Akao 1967 yılında, da
ya AnU-KomünIstler Bb-IlQ:I'nin ha sonraları bir vurucu güç ola
Japonya'daiu uzantısından batka rak yararlanacaRı Japonya Halk 
bir şey deQilm. YamaillşI adın- Kulubü adlı saldın örgütünUn ku
daki !a,ist katil, cinayeti lşleme- rulu,unu gerçekle,timlştir. 
den bir gün önce bır başka !aşıst Japonya'da 1967'den sonra, 
örgütlen istifa etmlşU, Amaç (aşlstlerln iç1!!!le bulundueu tUm 
çok açıktı: Kanıtlar karı,tınla- terörist eylemlerde Bın Akao' 
rak hedef ,a,ırtması yapılmaya nun adamların m parmaRı ya da 
çalı,ılıyordu. Olayın sonucunda, en azından katkısı vardır. 1978 
Yamaguıi'nln davadan dönme yılında yapılan eıltim sendikala· 
oIasıhRı gözönüne alınarak hapis- rı kongresine saldıran Akao nun 
te " intihar" elmeslsaRlandl! komandoları birçok delegeyi 

Bu olayın üzerinden henüz a�ır yaralamışlardır. 1975 yılın
çok kısa bir süre geçmişti kı, da Ise, blr cenaze töreni BıRıın· 
yine 17 ya,ındakl bir faşist ml- da başbakan Takeo MDd. Hiro
lItan, bır gazetecinin evine saldır- YO'I adlı faşisUn saidmGndan 
dı. Saldırı sonucunda bir hizmet- raılantı sonucu kurtulabilml,Ur. 
çı bayatını ylllrdi, eazetaclnln Akao'nun örgütUnün malı kay· 
karısı Ise alır yaralandı. naklan ıçınde en önemıı kalemi 

Fukuda: Liberol-Demôkrat hükii
me ı/cr Japon neo·faşi.tlerinin 
umudt.ı.. 

BUGüN BAŞlıCA NEO·FA· 
ŞIST öRGOT OLAN KO· 
MElTO'NUN JAPON MEC· 
LISLERINDE AZINSANMA· 
YACAK SIR YERI VARDıR. 
JAPONYA'DA UZUN SüRE· 
DIR IKTIDAR PARTISI DU· 
RUMUNDA BULUNAN LI· 
SERAL·DEMOK RAT PAR· 
Tj'NIN HALK DüŞMANı 
POLITIKASı FAŞ IST PAR· 
TlYE BULUNMAZ SIR 
PROPAGANDA MALZEME· 
Sı SAGLAMAKTADIR. Sı· 
LINDlGI GISI, J APONYA' 
DA ADAM KAYıRıcıııGı 
VE YOLSUZLUKLAR SON 
YıLLARDA ÇOK BüYÜK 
BOYUTLARA ULAŞMıŞ· 
TIR. FAŞISTLER YOKSUL 
HALK KITLELERINI KEN· 
DI TARAFLARıNA ÇEK· 
MEGE ÇAlı ŞMAKTADıR· 
LAR. HAnA, KOMEıTO 
1980 YılıNDAN ÖNCE IK· 
TIDAR OI1ACAGINI d ÖNE 
SüRMEKTEDIR. ,,!. 

'.an' ...,. 

uyuşturucu madde kIÇakÇı1ltı
nın oluşturduau belirUlmekte
dir. 

Bu örgüt, Dünya Nasyonal
Sosyalistler Birııeı ne üye örgüt· 
lerden birisidir. Faş.lsdere duy
dua u derin sempati Ile tanınan 
.,Id ba,bakanlardan KJshl'nln 
öncUIURöndeki 'Ulusal Cephe" 
nın kuruluıu Ile ııgııı çalı,mı· 
lara da kablmaktadır, Ancak, bu
gün sayısal desteRI donmu, pbl 
görUnen örgüt Japonya 'daki neo· 
fa,lst hareket ıçınde arka plana 
IWml, durumdadır. 

Buolzı.ı·F AŞIıM SENTEZI 

Asya 'nın HlUor'lnl eÖıııede bı· 
rakma becerisini Iki neo·taolat 

örglit göstermiştir. Gerçekte bu 
iki örglitün farklı yapıları oIdutu 
,öylenemez. Çünkü biri, DoRer· 
I,rln Canlandırılm... Dem,RI 
(Japoncası, Soka Gakkal); diReri 
de onun politik uzantısı olan 
Kendi Hükümetimizin Partisi 
(Komelto)cIr. Bu örgüUerin te· 
meııeri 1928 ydında Maklgutl 
tarafından di..,1 bır mezbep bi· 
çiminde atılmıştır. 

BUlndlRi pbl, budlzm Japon· 
ya 'da ımparator'un .lmııelediRI 
devlet dınlyle baRdaşmamakta· 
dır. Bu yüzden öraütlerin gerçek 
kurucusu Makigu,1 1944'de Im· 
parator un zindanlannda ölmÜf
tür. örgütün resmi kuruluşu 
1945'de Toda tarafından ııerçek· 
le,örllınişllr. Toda,SokaGakkal' 
nın ilk yedi yd ıçınde 750 bın 
Japon ailesini örKift çatısı altında 
toplama hedefini ortaya alınış· 
br. Nitekim, birkaç ydlık bır 1'" 
cikmeyle 1957'de bu hedef ııer· 
çekleşmlştir. BUlÜn bu SAyının 
on mUyon aıle gibi korkunç bir 
nıkaına ulaşaRı sandmaktailır. 
Soka Gakkai örlÜtü ve mezhebi
nin dünyanın ba,ka yerlerinde 
de kollan vardır. Kol atılan böl· 
geler arasında baıta ABD olmak 
üZere, Güney Dotu Asya, Orta 
Doıu, Güney Amerika ve batta 
AfrIka .. yubUır. 1977 bo .... · 
da örgütün 18·24 ya,1an arasıı:· 
daki Japon ııençlerl lçlnd, üç 
milyonu aşkın üyesi vardır. bt
okul çatındaki çocuklardan bile 
yaklaşık yarım mUyon üyesi 01· 
dutunu söylemek bu fışi.t örgü
tün yayılma boyuUanm Köster
me bakımından yeterli olabile
cektir. 

Soka Gakkai örgüte ballı aUe· 
lerin çocuklarına beş yaşmdan 
başlayarak askeri bir etitim ver
mekte ve onlan gözü kara bırer 
faşist militan olarak yetiştirmek 
için ul!raşmaktadır. BUlndiel p. 
bi, budizmin insanın tiin kötü· 
lüklerden kaçmarak erdeme ula,· 
ması ilkesi üıerine kurulduıu 
söylenir. Soka Gıkkal örgütü lte 
insanın zayıf yönlerini sonuna 
kadar sömüreret onlan fallZmln 
emrine sunmaktadu. Bu anlamda 
da budlzml elinden ",IdiRineo 
çarpılınakta�ır. 
<lC Japon Anaya.ıı'nın dlo.l 
meıhepleıin poIlUkl lle uRnı' 
mmnnı yasaklayan bır mıdde· 
.Inden ölürll Soka Gılıkal, Ko
melto ıdlı porUyl kurmuıtur. 
Aslındı Soka Gıtkal .. Ko· 
melto farklı ıdIar ta"yan tat 
bır örgüttür. Nltaklm, Soka GaIt· 
kal mezhebinin tim üyeleri Ko
melto'ya üyo oImaya ıorlanmat· 
tadır. 

Bugün Komolto'nun Japon 
mecUslmnde Ulmanmayacak 
bır yert vardır. Japonya'da uıun 
IÜıedlr IkUdaı paru.ı durumunda 
bulunan Llberal·Demomt ParU 
nın balk dUşmanl pollUkuı tatl.ı 
parUyo bulunmu bır propapn· 
da malzemal satlarnakta!hr. BI· 
lindiRI &Ibi, Japonya'da ıdam 
kayırıcdı,. ve yoilıızlutlar ann 
ydlardı çok büyük boyuUara 
ulaşmı,ıır. ratlau. yok.ul baik 
klUeloıinl kendl tantlanna çet· 
mot. çalışmaktadırlu. Hıtta, 
Komaıto 1980 yılırıdan önce 
IkUdar olacalını b otımıetta· 
dir. 
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ERCAN EYUBOGLU 
Çin Halk Cumhuriyeti Ue 

Amerika Birleşik Devletleri 1 
Ocak 1979'dan ,eçerli olmak 
üzen: normal diplomatik ilişkile
rini kurmaya karar verdiler. Karar 
ayru zamanda ABD'nin ÇHC'ni 
Çin halJunın tek ve gerçek tem
silcisi olarak tanımaa, dolayısıy
la da işgali alb.nda bulundurduRu 
ı:ayvan'ın OHC'nm bir parça&! 
oldulunu kabul etmesi anlamına 
geliyor. Bu yönü ile olay, tüm 
sosyalist ülkelerin, kapitalist ül
keler işçi sınıflarının ve ulusal 
kurtuluş hareketlerinin utrunda 
yıllardil mücadele verdikleri hak· 
la bir davanın Klnuca ula,maııı' 
dır. 

Bilindili iibi, ABD 1kinci 
Dünya Savaşma, fa,izme karşı 
olan Cephe içinde katıldı. Gene 
ABD 1945·49 arUl Çm 'de Ko
münist Partisi. karŞJ.Rnda fa,ittle 
ri desiekledi. Ama ikili bir aeliş
me oidu. Dolu Avrupa ülkeleri 
soşyalist bir yola &irdi, Çin'de 
de, 1 i Ekim 1949'da ÇHC ku· 
ruldu. ABD 'mn deıtekledi�i 
ÇankaY4ek komutasındaki 'mil
liyetçiler" Tayvan'da kendi "Çin 
Cumhuriyetlerini" kurdular. 
Başta ıosyalist ülkeler olmak 
üzere ulusal kwtulu, hareketleri 
ve batının kimi ülkeleri ÇHC'nin 
Uno buyruA:undaki emperyalist 
sistem ve yörünııe1indeki ülkeler 
"Milliyetçi Çin'i aerçek Çin diye 
tanıdılar. Bu bakımdan, emper' 
yaliat bloktan bir dizi ülkenin 
ÇHe'ni gerçek Qin olarak tanı
mak zorunda kalma&! ve en son 
olarak da ABD'nin bu ",erçel'i 
kabullenrn_" ilk bakışta fOlyB'" 
lilt ülkelerin ve ÇHC'nin bir ba· 
fUIII olarak deAerlendiri1melidir. 

Ne var ki 1949'da.n bu yana 
ÇHC yönetiminde ortaya çıkan 
a:elltmeler ve Çin'in dı, politika
da benim_dili kar,ı-devrimci 
çizei, olay üzerinde biraz daha 
ayrıntılı biçimde durmayı ııerek-
!irmektedir. 

' 

ÇELlşKILERIN AçMAZı 

ABD Ue diplomatik ilişkilerin 
kurulmu yalnızca Çin halkının 
delil tüm halklarm ve ba,ta da 
aOlYalist ülkeler halklarırun bir 
baf8llaclır ve olumlu bir geli,
medir. Pekin yönetimi yönünden 
olay. k.ararb bir mücadele sonucu 
ABD emperyaliı:minin dize ieti
rilmeai deAil, i,çi anıfı bilimine 
ve enternuyonalizme ters 
dUtmenin dayattılı bir Çıkmaza 
emperyalizmin yardımları ile çö 
zUm aranmasıdır. Mark_un-Ien!· 
niı:mden aaptlmaa içle ve dı,ta 

ABD 'nin Çin 'le diplomatik ilişki kurmoııyla noktalanan ,elişmeler. Mao ile Nixon ora6lndaki ,örüfmtler� baflamlfh. 

birbirini bütünleyen ve besleyen 
bir dizi ıelişmeyi de birlikte Itt
tirdi. 1968'in ekonomik "büyük 
atılımı" n onu izleyen "Büyük 
Proleter Kültür Devrimi" üretim 
lÜçlerinin büyümesini yavaşlattı, 
kimi yıllarda geriletti. Proletarya 
adına Beethoven 'le Debusay ile 
sınıf mücadelesi yapıldı. Ailede 
devrim yapıyoruz diye çocuklar 
yaşlı ana·babaları �itmeyeı 
maqzedunı düşüncesini benimae
meyenleri de devrim komiteleri
ne bildirmeye, yanı ihbarcılıla, 
zorlandılar. Konfüçyü%,  Lin Piao 
4 'IÜ çete... bunlarla uçaşmak 
da, tıpkı Kızıl Kitabın ezberlen
meai gibi, ülkenin sanayileşmesi
ni, tarımın modernleşmesini saR
lamaya yetmiyordu. 

Çelişki kuramı yaz-boz tah· 
tası olarak algılanınca iç ekono
mik tercihler de bir uçtan bir 
uca yalpaladı durdu. Kışla eko· 
nomisinden tüketim toplumu 
nun elilimlerine geçildi. Tek tip 
Mno giysileri yerini ünlü Fran8lZ 
modacııı Pierre Cardin'in yarab
larma bıraktı. Vitrinlerde renkli 
TV'Ier boy ,österdi, Coca-Cola 
Çinlilerle de "daha iyi" gitmeye 
başladı. Coca Cola içilmesi, ame
rikan sakızı çilnenmesi kuşku
suz tek baŞUla kınananacak bir
ı;ey delil. Sorun, bilimsel çizıiyi 
terkeden bir yönetimin halkın 
günlük gereksinmelerini ithalat 
yoluyla, emperyalist ülkelere 
açılma yoluyla karşılamak zo
runda kalması. sorunu. 

Bu amaçla, Çin, Batı Avrupa 
ve Japonya ile yoRıtn ilişkiler 
içine girdi. Fransa ile 14 milyar 
dolarlık bir işbirlili knJaşmaSl 
yapıldı. Ithalat 1977'ye göre % 
50'lik bir arbŞla 10 milyar doları 
aştı. Bu batıya açılııı, borçlan
mayı da birlikte getirdi, ve ilk 
kez geride kalan Temmuz ayında 
bu yolla kalkmmanm deneneceli 
dile getirildi. 1978 'in baharında 
toplanan 5. Ulusal Kongre&i'de 
8ya.1 boyutları ile bu geliŞl1'\e'Yi 
yanmttı. :1 10< Körle yatanın "" I  kal.k:rilUl 
örne�i, batıya en aallıkatz pen
ceresinden, borçlanma ve tüke· 
tim ekonomisi pencerelerinden 
Kirmeye kalkan sosyalist bir ülke, 
kapitalizmin onu1maz hastalıRı 
enflasyonu da ulwa! ekonomisi
ne Ithal etti. Temel beslenme 
maddeleri fiyatlarırun bir yılda 
yüzde yüz artbIı aaptandı. 

Çin yönetimi bu açmazlardan 
kurtuıu,un yolunu marksizm·le· 
ninizmin evren.l ilkelerine dö
nü,te delil, ABD emperyalizmi
nin ,öndereceli .rmayede, tek
nolojide ve tüketim mallarmda 
aramaktadırlar. Siyaw boyutu 
ile kuşkuıuz olumlu bir ııeliı;me 
olan son karar, bu yönü ile Çın 
yönetiminin içine düttülÜ çık
mazı da yanııtmaktadır. 

KAR şı-DEVRIMcI 
oış POLITIKANıN 

ODOLLENDIRILMESI 

Kapitalist batının kimi gerici 

çevrel� ABD 'yi komünizm kar· 
şumda kararsız davranmakla, ge· 
rilemekle auçlarken, kimi sosya' 
lizm düı;maru sol ve demokrat 
çevreler de olayı "Çin'in büyük 
diplomatik zaferi" olarak deter
lendirdiler. ABD emperyalizmi 
ÇHC'ni "tek Çin" olarak taru
makla komünizmin karşıııııda 
geri bir adım mı attı gerçekten, 
ve ABD'ce tanınmış olmak ÇHC' 
için gerçekten bir zafer midir? 
Hayır, olay, özetle Sovyet düş
manlılını temel ilke olarak be
nimteyen karşı-devrimci bir dı, 
politikanın ödüllendirilmesidir. 

1949 öncesinin içsavaşında 
Çankayşek'i herşeyi ile destek· 
leyen ABD ÇHC'ni neden yıllar' 
ca tanımadı? Ve neden 1978'de 
tanıdı? Çin, başlangıçta izledi�i, 
bilimsel çizgiyi dış politikasmda 
da &ÜrdÜldü, 1955 Bandung Kon
feransının da gösterdilti ribi anti
emperyalist bir dış politika izle' 
di. Ne var ki 1960'larla başlayan 
Sovyet düşmanlılı, bir yandan 
gerici üç dünya kuramı Ue, öte 
yandan "kendi gücüne bel bal
larna" ilkesine dayanan bir ka
buRuna çekilme ile somutla,tı. 
Kültür Devrimi sonrası dı, politi· 
ka yeniden etkinlik kazandı. 

Oç dünya kuramı iBliştirildi. 
NATO'nu.n Avrupa halk1an için 
bir güven uynaAı oldulu esas 
alındı. NATO bu yaklaşunı ödül
lendirme dqerbilirlilini ,öster
di, sosyalist ülkelere gelişmiş 
silah satmama kararını Çin'e kar
şı uygulamama kararı aldı. Çin 
yönetimi AET ile, AET içindeki 
en gerici,- en şoven ve militarist 
çevrelerle işbiıliline yöneldi. Al
rilra'da Aniola'nm, Moz.ambik'in 
Etyopya'run kurtuluş mücadele' 
lerinde emperyalizmle yan yana 
yer aldı. Sudan'da Nimeyri'yi, 
Şili'de ııene ABD emperyalizmi
nin imalatı Pinochet'yi destekle
di. Bengladeş'te gericilede işbir
liA"i yaptı. Afganistan Demokraı 
ük Cumhuriyeti'ne kar,ı Belucia
t.a� bölcülüR\inü kıŞkırttı, Pakls� 
tan ve İran 'ın gerici yönetimle
rine "Sovyet tehdidi kar'lImda" 
destek oldu. SOI)'aliat sistemi 
içinden wrmaya yöneldi, ken
dince zayıf halkalar olarak 
gördüA\i Romanya ve Yuııoslav
ya 'yı hedef aeçti. ABD emper' 
yaHzmini dize getiren Vietnam 
halkının kurdulu sosyalist cum
huriyete karşı tavır aldı ... 

Bütün bu ııeliı;meler emperya
lizmin ,özünden kaçabUir miy
di? Emperyalizm Çin'e kızıl ol
dulu lçm ve IÜrece dütmandı. 
Dünya ölçÜlÜndeki eııemenllllne 
yöneıık bir tehlike olutturduıU 
için ve sUrece dütmandı. Oyaa 
yukarda yalnızca bir bölümUne 
dellnilen geli,meler de göıterl
yordu ki Çın yönetiminin aııı 
derdi Sovyetler BirtiRi ve dUnya 
soıyalllt sistemiydi. Emperya· 
lizm ve ABD 'nin bat ve en tehli· 
keli dÜfmanları Sovyetler Birli· 
Ri ve sosyalist ülkelerdı' Ve ÇHC' 
nin dı, politikası soşyalizm dü,
manlllı sınavını "başarı" Ile ver· 

mişti, ödüllendirilmeye hak ka
zanmıştı. 

ABD EMPERYA LizMiNI 
AKLAMA ÇABALARı 

Çin Halk Cumhuriyeti ile dip
lomatik ilişkiler kurma "akıllılı
Rmı" ııösteren ABD emperyaliz
mi bir yandan da bunu haşka 
"alulh" amaçlarla kullanmaya 
dikkat ediyor. Dünyada ve Tür
kiye'de sermaye basını, aerici, 
sat, faşist çevreler bu yönde ça. 
bl. gösteriyor. Carter'in güvenlik 
sorunları danışmanı Brezazinski 
"Güçlü bir Çin devleti görmek 
istiyoruz" diyor. Bu çevreler ka
leme, mikrofona sarılıyorlar. 
Peki ABD neden güçlü bir Çin 
devleti istesin? Neden örne�in 
"güçlü bir SSCB devleti görmek 
istiyoruz" demiyor, neden düne 
dek ÇHC için böyle bir istekte 
bulunm�yordu ABD? 

"ABD, heiemonyacılıA'a karşı 
çıkan bir anlaşma imzaladı." Şa
şırtıcı. ABD, artık heııemonyacı
lLla karşı çıkıyor. Demek ki 
NATO'yu ve benzeri tüm saldırı 
paktlarını datıtecak. Güney 
Amerika'daki, Afrika'daki, Asya' 
daki hegemonyacı, hegemonyacı
!ıktan öte reamen sömürgeci iliş· 
kilerine son verecek ... ABD dün· 
yanın neresine rittiyse hegemon
yacı, dayabcı'  i baskıcı niteiili 
ile gitti. Hegemonyacı ilişkilerini 
dayatamadıRı, sosyalist ülkeler 
ve ulusal kurtuluş hareketleriydi. 
Bu son noktada, "ÇHC ile imzala
nan anlaşma bir istisna yaratasa. 
şaşmamalı. 

Güçlü bir Çin devleti gönnek 
i&tedi�ine, heııemonyacılıla kar
şı çıktıAma ııöre, ABD 'yi emper
)'alistJik:le suçlamak ancak "ko
müniatlerin işi" olabilir. 

FAŞiz M  VE MAOCULUK 
SOVYET D O ŞMANLlÖINDA 

i BIR L E Ş IYOR i' �eb 
<. 

Sovyet dü,manlllı ne demek
tir? önce bir , .. çeti yeniden 
saptamak gerek. Günümüz 
dünyaııııın temel çelişkili, em
peryalizmle sosyalizm arasındaki 
çok yönlü, karmaşık mücadelede 
somutla,ıyor. Bu mücadelede 
ıosyalist ülkeler, kapitalilt ülke-o 
lerin işçi suufları ve uluw kur
tuluş harekeUerl emperyalizme 
karfl aavqmaktadlıLar, ve Sov
yetler Bililli, inan (ÜCÜ ile, tek
nolojik eeli,me düzeyi, kültürel, 
Ideolojik ve kuramsal yetkinlilli 
ile belirleyici bir roJ oynamakta· 
dır. Dolayısıyla, emperyalizmin 
her adımı, her giritimi bu belir
leyici halkayı zayıflatınayı arnaç
lamaktadır. 

ABD emperyalizmi, SovyeUer 
BirljQ'i'ni ve Iol)'alizmi ku,atmak 
amacıyla &a1dlıpn NATO, CEN. 
TO ve SEATO pakUarIDI kurmu, 
ve kurdurmu,tur. Bugün Güney· 
dolu Asya 'da ASEAN'm kuruıu-

şu.nun altında bu amaç yatmak. 
tadır. 

AydınltA'a göre "Sovyet iOS
yal-empe:ryaJizmine aRır bir dar
be" olan ",elişmeler, Herriin 
için, sovyet emperyalizm mi kö
,eye akıştamak bakırnmdan ya
rarlı olmu,tur." 

"ABD'oin Çin ile diplomatik 
ilişki kurmaya karar W!'meıU, 
Wuhineton'da şahinlerin aRır 
bumakla oIduAuna bir ifUetw. 
Sovyetler Bmili'nin yayılmaana 
karşı şahin politikası izleyen bir 
ABD 'nin, dünya hantlarma karşı 
nisbeten riivencinleşmeai bir zo· 
runluluktur. Sovyetler Birliti'ne 
karşı yumuşama politikası ile, 
ABD'yi dünya halklarına karşı 
daha saldıraan bir tutuma itecek
tir." 

"Yumuşama" politik.a.sm.ı d. 
birlikte , delerlenditen (a�st· 
maocu çizıi ,öyle devam ediyor: 

"Bab ile maelelerini bitire· 
rek bütün ekonomik, siyasi 'nt 
askeri IÜcüyle Asya 'ya konsantre 
olmak isteyen Rusya, Amerika
Çin-Japonya duvarıyle kar,da,
mUltil." 

Mao'ya atfedilen bir Çin IÖZÜ 
"fare yakaiayabiliyorsa kadinin 
renai önemli deAildir" der. Ay
dınlık·HerlÜn çizilisi de aynı gö
rüşle birleşiyor: "önemli olan, 
Rusya'ya kar,ı bir Çin'in varlılı 
idi. Bunun renai batılılar için 
ikinci derecede Olana ifade eder· 
di." 

Bu deterlendirme üstelik yeni 
de delil. ÇKP'ye egemen olan 
bilimdışı kurarnın, volontariat 
görüşün pratile, dı, politikaya 
yanıımasıda söz konusu olan. 

Ostelik Sovyet düşmanlılı, 
Çin dış politikası ile de llnD'h 
kalmıyor. Tüm ilerici dünya (Üç
leri gibi, hatta en ha,ta, Sovyet
Ler Birlili, bir tek Çin'in varoIdu
lunu, Tayvan'm Çin'in ayrılmaz 
bir parçaııı oIdulunu ba,ından 
beri kararlı ve tutarlı bir biçim
de sawndu. Bu böyle bilmiyor. 
Ama emperyalizmin antenleri ve 
rotatineri harekete pçmekte ge' 
cikmiyor, Çin'in ABD'ye yal"a,
ma. ile yalnız kaldıımı hi_den 
Maakova, Tayvıın'la yaktııla",· 
caktı. Evet, yerlilinin de yanki' 
linin de ..... ıldılı propaganda .iLa
hı bu. Yalanm ikinci yanı, Sov
yetler Birllti'nin ABD-ÇHC iliş· 
kilerinin kurulmalUla kar,ı oldu
lu. Oysa bizı.at Carter'm nçıkla' 
dılına ,öre SSCB olayı olumlu 
bir ııelişme olarak deterlendiri
yordu. Sofya 'da kıplanan Komü
nist Partiler Konferansı'nın da 
belirtti� gibi, kartı çıkılan, 
ÇHC'nin ABD ve Japon emper
yalizmiyle, itericl, karljl'devrimci 
bil Ittlfa.ka girmMi, sosyalist ül
kelere ve bÖIE:e ha1klarUlın ulusal 
kurtulu, hareketlerine kar,ı bir 
lavır Içine sokulmAiıdıı. 

• 
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MARX TEKiN 

DEGiLDiR 

KOTÜ 

CARPAR I • • •  
• 

"TaıiIıIıı clyolekliji öyledir kı, 
ırıIIkıIZınIn kurun konuowıdaki 
yaı", dli,manlmıu marktiı 

kılığa pmek zorunda b� 
t •. ," . 

Lenin 

HÜSEYiN BAS 

Kapitalist düzenin yapısal çelişkileri 
&.rbp iyiden iyiye krize dönüşıükçe. bu 
ıerçetin örtbu edilmeli yönündeki ça
balar da kaçınılmaz bir biçimde yojtun
ı.,ıyor. 

lıeri kapitalist ülkelerde büyük ,erma
yeDin r\idümiindeki tüm kitle iletişim 
araçları, bir yandan, ııi_temin artık hiç 
bir çuvaıa ılQ"d.ınlamayan yapısal kriıini 
,özlerden sakamanm beyhude çabuı 
içinde didinip dururken, bii"'yandan da 
" .ırtm.ca "ennekle, ıenkatinde yala
na, iftiraya bqvurmaktan çekinmemek-
!edir. . 

Sözü aeçen büyük kapilalist ülkelerde 
büyük Mnnayenin eti aıtmda ııerçulerin 
aaptmımuına yönelik &iritimleri allayıp 
pullayan, bunlara sahte bilim (iy.leri 
(iydirerek öylece piy .. y • •  üren buı k.
lemlerin varlıluu bilmeyen yoktur . . 

Gerçeklerin aaptuılmaauıda .on dere
ce ince yöntemler kullanmakta yekta 
olan bu takım, burjun kültürü açı.andaıı 
.. nellikle iyi 'teçhiz' edilmi,lerdir. Ço
lunca, yalanlarınm mumlan yataJ.yı bul· 
m.ua da, yin. de çok "yıda iru.nı (fer
çeklerden .. ptırabilme beceriaine sahip
tirler. Buna kar,ılık, lÖz konulU takunın 
Türkiye'deki benzerleri için aynı teyi 
ıöy)emek mümkün delildir. ülkemizde
kU,rin yöntemleri daha çok 'körparına
lun ,özüne" türünde, kaba çizCmdlı. 
Kültürleri i. acınacak düzeydedir. 

Bu yüzden bunlar, çolunca, .01 görü
nüp aat vurma yöntemini, ımılaal miı
yontarını beW ebneyecıek biçimde, ince
den kulLanamadıklan, i,çi .mıfın. kartı 
onulmaz nefretlerinden kaynaklanan Qf· 
keteriııi ha.bncak yeteneklen de bütü
nüyle obun olduklarından d.ha ilk 
lÖıler;rde yakayı ele verirler. 

Bunlardan ilki i,çi ıın.ıfına liderlik 
br .. tını beceremedili için, kendi .çıan- · 
dan pek onwlu "yılmayacak bU- biçim
de. ıoıyalizınden emekliye Mvkedilmi, 
bir "uki lider". Çekc:.lovakya olaylan 
.ıraanda "aOIyalizmin ilk ,ünah:ının" 
bizzat bllim .. 1 ıoıyalizmin, liderek BU
YUk Ekim Devriminin. özünde bulundu
Ru .. vını ileri .ürerek I,çl aındmuı reb
bederine ,ölp dü,ü..rmaye, onu tarihMıl 
kaynaklanndan .. ptınp revizyonizmın 
bataRma .Uriik1emeye lu.lkı,mı,b. 

Ne var kı TUıklye i,çl ıındı, kapIta
liat tüm beyin yıkama araçlanrun Mter
bel' edilerek orta.blı toz dumana boR du
Au o ,ünlerde, akılalmaz ena:ellere raR
men, bu oyuna ,elmeml" bu yapay "li
deri" ufianndan uzaklattı.rmaanı bU
ml,U. 

Son .. çimlerde tek kI,lUk ordUAlYla 
12 Mart'tan yaruı çık ... Türldye Itçl 
Parti,ı'nJ Mc:.kova'daıı para almakla 
.uçla) .cU: derecede ipin ucunu k.çtıan 
bu ki,ı, lı:u,kulUı, yüklendill bölücülUk 
mI.yonu dolnaltulU.J\da,lon za.ma.n1arda 
ltı Iyi"" .. ıtaıait Lonin'l �'tan ko-
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pann&mn hayalinde, boyunu &şan işlere 
kalkışmıştır. Bir .üre önce bir gazetenin 
cömertçe .çbtı sayfalarında yer alan 
yuı dizisinde o da, tıplu benzerleri gibi, 
bilimael lc:.ya.1izme karşı duydu lu kli
nik nefretini daha ilk sözcülete belli et
mekten kurtulamamışbr. Bütünüyle 
mullak ve basmakalıp düşünce kınnbl.
rından oluşan söz konusu yazılarda bir 
yıQ'ın boş latın ardında anlatılınu iste
nen, Mark.ıt dü,ünüt1üRe heveslenen 
yazann belki de yeni duydulu bir eski 
antilOllyaü,t öyküdÜl. Bu, k.pitali.ı ide
oloıIa.rın BUyük Ekim Devriminden bu 
yana alızlanndan düşünnedikleri "Soı
yali.t Dünya"nın demokn.ai.den yoksun 
bulunduiu .avıdır. 

KUfkulUz ,ünümüzde, aerçektili 
" kendinden menkul" vugyun.1arla, çok 
,ükür, çocukları bile kandırmak olanak
lu. Bu ymden. ellti liderin bizz.t kendi
.i tarafından ortay • •  tılan ve tümüyLe 
aaymacadan ibaret olan "Sovyetler Billi
linde demolı:rati yoktw" öneerçeRi üze
rine temellenen mçlaınalarını ciddiye al
mak mümkün delildi!'. 

SOSYAı.JsT DEMOKRASI NEDIR? 

Demoluui, Lenin'in tanımın. "öre, 
her zaman ıunh .. ı niteliRe .ahip olmuş· 
tw. Genel anlamda bU- demokrali mev
cut d�lildir. Bu nedenI. ancak burjuva 
y. da ıoıyalilt demokra.den söz edile
bilir. ı,çi andı, kUfkulUz. sermayenin 
_aemeo olduRu ko,ullarda, inatçı müca
deleler ,0Dunda kazanılan demokratik 
hak ve özgürlüklere bUyük önem verir. 
Ama bu burjuva demokrul.inin niteliRi
ni deli,ünnediRi libl, "erçek halk. ikti
darının ancak .c:.yalizm tarafından ,er
çek.le,tirilebileoell olrulUnu da ortadan 
ka1dınnaz. 

Yine Lenin'In ölretiline ıöre, ıo.ya
liat devrim ve lOI)'ü.t deRitimler, ... de
ce ',çı anıtınm yönetiminde b .. arıya 
ula,.bilir. Marx'ın doktrinlnin elUl bu 
,erçetin ortay. konulmaa, .c:.yaU.t 
toplumun kurucusu olarak, proletarya
nm tarihMI ve evrenael rolünün aydınlıl. 
ç ıkanlıııuıd ır . 

Oy.. ylne Lenin 'in öRntiline ıöre 
ıoıyallzmln yenııW. ,eU,mciIIi , halkın bü
yük: ölçüde Iktidarı oJ.mak.ll%ln, dU,ünü
lemez. 

ı,çl .ınıfı .rm.ayen1n e,.menlill al· 
tında baklanru .. yunmak zorund. kaldı
Rı dönemlerde bile demokra_nin Idealle
rine kop..,.. bır biçimde b_ılı kalnu,br. 
Lenin'e ,öre ı,çl .ındı demok_ .. v .. ı· 
mmda "berke_n önUnde ve b .. ındada'." 
Demok.ra.liyi .00yaUzmin dı,ınd. ar.
mak, ,erçek'-ri •• ptırmaya yönelik bir 
, .. ınmacıdır. Demoltn. dUn oldulu p
bl, buifUn de, ıoıy.hmin özlinde, bamu
runda m .... cuttur. Tüm poHtilı:alann olu,
muı, yqam.a leçlri1meIi, tıpkı lOI)'allz-

min vuolmuı, gelitmesi gibi, milyonlar
c. emekçinin aktif, dotrudan kalktll ol
IlVtkıızm, mümkün delildir. Geni, ta
benb ierçek demolı:rui, ıoıyalizmle e, 
anlam.lıdu, Bu nedenle, "ulu lider"in 
sc:.ya1i.ı dünyada, özeltikle Sovyetler 
Bir1i�inde demokruinln bulunmadıRı 
yolundalı:.i varaayımLannı, ,erçek ,pbi 
gömnnek i.temeli, söz konulU ülkede 
yönetimin tabandan yukan dolru delil, 
bütünüyle a.kai yönde, yani dikey oldulu
nu ileri .ünne. bilai eklikHlinden ,elmi
yOrla eler, 141-142. maddelerin kalka
nUla 'lAınılarak girişilen ıo.yatizm dü,

- manlılına yönelik bir karalamadır. 
Sosyalizmden emekli "e.ki lider" is

teee de i.temele de Sovyetler Birliltinde 
sOlyalist demokra. 'u somul temeller 
üzerine oturmaktadu: 

• Halk ıovyetlerinde 2,2 milyon 
milletvekili vardır. Bunlann Yüksek Sov
yeLler dahil, yarıdan fazlası, doltmdan 
üretimden gelen işçilerden ve kolhoz 
üyelerinden oluşur. 

• Seçimle ielen halk .ovyetlerine, 
işlerini en iyi biçimde yürütebilm,leri . 
için, 30 milyon kitilik bir uzmanlar or
du.u yardım eder. 

• ışçilerin üçte ikilinin olu,turdulu 
5,5 milyon üye,sürekli üretim konferan .. 
Iannda yer alır. 

• ışçi ienel kurullarınca seçilen 3,2 
milyon kolhoz yönetim üyeli ile 7,3 mit
yon sendikal ö1'lütler yönetim üyeai, 
devlet politikalannın olu,maıında dol
mdan katkıda bulunur. 

• ışçiler tarafından seçilen 9 ,5 mil
yon halk denetçi., devlet örgi.ltleriyle 
birlikte, yasalara uyulmaanı, ıosyalist 
y .... mın ilkelerinin ve ölçülerinin uygu
lanma.ında berban,p bir aksaklıltın bulu
nup bulunmadılını denetler. Seklı mil
yon yun.tq ise kamu düzeninin korun
masında iörevlidu. 

''E.ki lider"in yönetimin yukardan 
tabana yönelik oldulu S.vtnl ileri .ürdü
LÜ Sovyet. Ii.temi, özetle bu. KU4kulUZ, 
Sovyetler Birliltindeki w.yalist &istemi 
eleştinnekte herkea özgürdür. Ancak:, bu 
ele,tirilerin bütünüyle hayal ürünü varsa
yımlara, giderek art niyetli önyargılar. 
delil, nMnel ierçeklere dayanması a:e
reklidir. Akli durumd., kara çalına giri
şimlerinin er ya da ,eç, "a,mu bir bu
merani gibi, dönüp birıün mutlak . .. hi
bini bulacalmdan kimleının ku,kuıu ol
mamahdu. 

BIR KRA VÇENKO öZENTISI 

Sa.yalizın dütmanlılının tarihi, LOt
ya1izmln tari� k.dar e.kldir. Ne var ki, 
zaman ve zemine uylfUl1 olarak ıoay.
llzm dU,manlılırun yöntemleri de deli,
mi" en azından çellitlenmi,tir. Omelin 
.olulı: .. ., .. ın katı ve yoz döneminde 
eni konu ,ürUltü koparan, bu nedenle de 
akılalmu ölçüde y.yıınlatan Kr.'Vçen
ko türü "Hüniyeti Mçme" edebiy.tı, 
tıpkı demirperde , .. ırım.c •• a1bi, uya
nanlan M1'Iün biraz daha artan bir dün
y.d., artık. leçerliURini büyük ölçüde yi
tinni,tir. Sennayed anıf ve onun lizli 
açık bendeleri kitlelerin ıo.yalizme yö
nellnelinl eOllllemek Için biraz da bu 
yüzden .ınla.nna Muk_tt: giyliler ,eçi
!'erek .. ptırma i,lev)erini öylece .ürdür
mek yolunu Mçmi,lerdir. Bununla bir
Ukte, günümUzde, ı.'nın öldUrübnelinde 
Yahudi parm.aRıntn da bul�ndulunu ye· 
ni duyan yeniçeri örnetindeki "bl,·.� 
luk "vl.f artılı yöntemlenn h'i' geçer
U oldulu lBn"ın. Iı:aptlıp Kra'Vçenkolu
La öykünenler de yok delil. 

Bir .üre önce çok ııtı,lı ıazetelerden 
birinde kı,ilel Iı:omplekalerinl ".nı" diye 
piya .. ya .üren Kravçenko özentili bu 
tüıiin .on örnekleri &rUlnda. 

Nazun'ta, "yıın bir .00yaU.t " ... Çl 
olan etinin ,öı,eliode yıllarca konulı:. 
edildill emekçi .0fıUlna bıçak. .. playa
cak ölçilde vefa dUYlUlundan uzak olan 
bu lı:::ltinin bUyük ozana yönelttlll .uçla· 
maları yanıtlayacak. deRiiiz. 

Vl1l'1u1amak ı.tedilimiz "anUann" 
antilO.yaU.t özüdür. Nuım'ta 11IIU ya
lanlanru birer lki"r luyrulundan tutup 
ortaya çıkaran Inta! aahipleri çoluoluk
la olayın bu yanma dokunmak ıerellni 
duymadılar. Buna kertıhk kimi çelebı 
y .... , akdalma. bir balifllkle "BUyUk 
oı.anluuı yatamlarıoda olur böy)e .,aka
lar" dlye .. k, Zlkri Beyin kuyruklu ya
l.aıı.larıııı, örtUlU bir biçimde dotrular 16-
riindü)er. OY" "arulann" ,erçek hedın, 
Nazım'l. blrUkı., oaUD, akb ve yUnlly
le kopmu bır biçimde b.lb oldulu aa.
yollzmı kitlelerin I&ıUnden dU,iirmektlr. 

Burarn burun ilkel lOaya.lizm dlifmanlılı 
tüten "aru1ann" hemen her .. tuında, 
Kravçenko özentilinin, loayaJjzme kaqı 
onulmaz nefretini ,Ö'Zlemek mltmkün
dür. 

Bu dütm.anbk 2. Dünya Savatım Izle
yen yıllarda Moskova 'ya yolcu1uk yapan 
L'Humanite yazarı Dominique Daanti' 
ye atfettili Iltrenç yalanla had düzeye 
ulaşır. Trenin pencerelinden yıkantalan, 
ha1km :yokauUuRunu ,ören De .. nti, p
ya ' 'bizi aldatutar hani. cennet nerede .. " 
diye çilhklar atmı" böylece d. "dü, kı
nklı�ını" vurıu1amak ı.teml,tir. 

Ama leUn görün ki "anı" yazan ötke 
krizi içinde, her türlü Ihtiy.tı eklen bı
rakmitbr. Omel'in 2. Düny. S • ., .. ınd. 
Hitler f.,izmine kartı 'Verilen ölüm-k.
lım 8&vqınd. 20 milyon kurbanın yanı 
,ıra &kılalmaz ölçülerde yıkuna ulrayan 
Sovyetler Birlilinden, aa., ... izleyen yıl
larda "mamure" ve ''boUu'' beklemek, 
bunu ,öremeyince de "k.andU'ıldık" çtı
bldan .tmak, kanımızca ilkel oldulu ka
dar, inwaı; bir yalandan batka bir"y 
deaildir . 

Zikri Bey, Kra'Vçen.kolar Iı:ervanına 
katılmakla ieç kalmı,tır. Bu nedenle 
modaa çoktan .. çen yöntemlerle rıiri,
tili anülO'yali.t kar.çalmalann hakim 
sınıflan yeterince bo,nut kıldılı ku,ku
ludur. Ne ki o nefretini dökmü" yıllar
dU' içjni kemirip duran kompleklini d� 
yunnu,tur. ı. 

Ama yine de inanın ahır ömründe 
önüne atılan ziyafet artıRı bir "Zekeriy. 
ıofrası" için böy)eline blr I,e bulatmaa, 
.Cldır. 

MARXVE "MARX'IN KARİKATORO" 

SOıyali.t jaqonda dönekliRin tanınu 
bine de, çqitleri oldukça boklur. Ne 
var ki dönek olmak için bile ki,inin, en 
azından, marksizmle iyi kötü bir ıeçmiti 
bulunrrw.k gerekir. Bu nedenle, ömetin 
y .. amın.ın hiç bir döneminde m.arkliıt 
obnamı, bir Zilı:ri beyi ideolojik anlam
da dönek bile .. yraak mümkün delildir. 
Buna w"ıiık ıa.ya.lizme balıklarna dahp 
.ynı hızla uzaklat.n .. bıraz küçülı: bUI'
juvalardan, ölntiden temelde kopmakla 
birlikte b'l' mark •• t .. çinınakte diN
nenlere, ,pdenk Marx'., Enae1a'e, LA
nin'e "eklem" ,etirme be'Velinde ele p
ne rezU olma pahaana, ömür tüketen 
"dönell" türlerine, dün okltalu Ilbi bu
,ün de "mabzu." miktarda rut.iaıımak 
oudır. 

Bu arada · '  ..... m .. rt.n birbirlılrin. 
yatlatblından-con"llance-" , ıa.yaöat 
dünyanın kapitalam. yöDlldilinden, 1'
çi a:ınıflJUD bwju ...... talmdan IÖ:I edın. 
modem marlı:liandan, ııüJıtryülii 101)'8.
tizmden, teknoIı:ıaaden dam YUrU'U bi· 
JitDNI .o.yaU.mUn IdUa ... y.yılınaanı 
entellernayi amaç.yan büyük .ıma,.. 
ideoloc1annı d., elbette ki unutmama.lı: 
,erekmelı:tedir. 

Serrııayad auuluı kalemler! bir _
dir, iti iyice u.ıtan.k. bllim.1 ıoıyals
min lı:urucua1nun '1Jaa mark"t deli
tim ... " tektindelı:i aöalerini, bia.t mark
.zmi 'le onun Uzerine temeUanen aa.ya
H.t dUnyayı kötülemenin aracı olarak 
kullanma ""d.an. k.pılmı,lardır. 

Bu takıma ,ön, Marx, ,uya mark_a
min uy,ulamalanna bakıp ''Marnzın 
buy •• eRer, ben mark .... i detllim" diye
lidir. cin olmadan "ytan çarpınaya kal
kı,an kapitali. ideoıo,ların burada d. 
bedeneri açıktır: Büyük Ekim o.nimly· 
le birlikte mlk ,eri dönülmn bir biçim
de Ylfama ,eçirilen marlı:_zmin ıoaya
Ii.t dUnyadakl uyfUlamalarını daha etkin 
bir biçimde lı:ötülemek için marlı:_.t 
postlan bürünmelı:. Oyu 1dU'Jl'lO bu 
mleri, d.ha '''lIIlOd. dolı:trinini öı;ün
den aaptırarak "lı:arikatün" dönqtürme
ye, böylece de i,çl undıru, .. rmay.'d •• 
nıfla .. ., .. mund., en ,tkin blB�1 alla
hından mahrum etmeye çü,an dö_ 
talamı ıçın .öyledılı hiç bır biçimde 
aaptınlamayacak n.nel bir tarihlel .. � 
çektir. Bu nacleü Man'ın bu .aderiDi 
markıizmin Ilk Iı: •• yqama ,eç1rUmeli
nin ıomui ömall olan SoyyeUar BUBRI' 
ne kartı kullanmay. ka1k.ıtmak. bOf ol
duRu kador anlam .. bir çabe oiarıık ku
maya mahkumdw. 

Federal Alman Cumhuriyetlinin "n .. 
ml" derıIIi SCALA'nm 10/1978 numa
ralı ayıtmd. Jochen TrUby adında biri
nin J.T. rumusuyıa y.yınıadJil:ı yaı, yu
kanda .özünü attlRimlz tUrde bır , .. ut
mac.ı\. O da, çotu benzeri ii bi , "Ben 
mat'k .... t deliUm" ba,bRını tqıyor. Batı 
AImaıı hükUmellııln r..mı y ..... "BUyük 



ın Dünyası ve O' 

Celişenler 

!�= ��� ��:�� Milliyet 'te yayınlanan yazı, Joehen Trüby 'nin Federal Alman hükümetinin rum; organı 'SCALA "nın 10. layumdok; yazvından t'POhp çevri' 

Alnıan.lar" ıenel b .. lıl. çerçevesinde 
yaym1anmak. üzere kalem. aldılı yazıda, 
Marx'ı, bir yandan büyük bir A.1ma.n ol
dtılu için &ahip çıkmak, öbür yandan, 
amlannda bizzat Federal Cumhuriy.tin 
de yer aldıtı .rmaye düzeninin çanma 
ot tıkanınaanın yolunu açtılı için de, 
,.rektiRlnde yalana da b&fvuıarai<. oat
dırma.k Jibi ,üç bir tti batarmak zorun· 
da bırakıI.mJ" Tüm yaı boyunca bu uz
lqmaaz iki.m uaanda boca1amaaının 
nedeni bu. Ometin Jochen Trüby "Karl 
Marx'm ,özüpek dü,üncelli tarihin loko
motifi olacaktı. ı,çiler bir htımlede zo
runlu i,ten ve kapitaHzmden kurtulacak
lardı", "OY" bu hiç bir zaman cerçek-
1.,merDi,tir" derken. düpedüz yalan 
söylemekte. t:&riIuel cerçek.leri çarpıt· 
maya yeltanınektedir. Marx'm doktrini
ne düzüat yaklqan1ar bilim.l sosyaliz
min kurucuaunun ula bir hayal adahu. 
olmadılıru, doktrininin iae .omut du· 
rumların .omut çözümilnden bqka yön
temi ,.çerli .aymadılıru kolaylıkla te .. 
üm ederler. 

Marx Iosyal ,eU,lml belirleyen temel 
yualann varhlı.nda.o haberaz olanlarla, 
deYrimi.n uzun soluklu ve -son derecede 
karmqık bir lüreÇ oldulunu bir türlü 
k..afa1anna ııldıranlayan " .. kter 101" 
"ioti.zm· araandaki ili,kiyi _ptark.n i,· 
çilere ,öyle 1eIle1U: " Halihazır ko,uıları 
detı,tirmemz ve epmen dUNıy.a ,elme
niz için belki d. 16, 20 ya da 60 yıl .. - rj 
vatmantz cerekecektir . .  " Sad.ce bu bile 
Marx'ın yatamlDlD biç bir dönemind. 
emekçilerin kurtuıu,unun "bir hamlede" 
,erç*ıe"oelinl söylemedilini yad&ın· 
maı bir biçimde kamUımaya yetip � 
ma.ktadır. "ıktidan ya ,imdi alırız, ya 

. çekip yatmaya cideriz" diyenler "&nar
,"Uer"dir. Tüm y,,&ml boyunca onlarla 
.manazca ... atan Karl Marx delil. 

MARKSIzM VE KÜÇOK 
BURJUVALAR, YA DA 

ELMALARLA ARMUI'LAR 

Jocben Trilby, ,erç_leri te ..... ne çevi
rip. Marx'a aaldll'll'k.n. ku,ku.uz bizde· 
kı .ebH mU ... kkep taJum IIbl kafaltol ll
ri,miyor I"; bunu örtülü, Ilna, "'derek 
köpek. bır Hrinkanlılık.la yaptyor. 80 .. 
yalizme, .00yaB.t dUnyaya olan dÜlman· 
lıltnı, öfk •• ni, IUNd haktan ,öNnerek, 
olduıunca bub.rmaya özen ıölt.riyor. 
YUWDlD bir yerinde ı......u..·ın A.J.man 
eoeyal demokn.li.linl, Mark .... t doktrin· 
den kayn.aldanan loqal1zme yellerken 
'ı..a..aııe Dnıet'ı. ·buıiuva d.vled a.n1a. 
ymız· so.ıyal bant amaçbyordu_ Bu yüa. 
den Alman ı,çl banketinl, Marx'tan ba-

lunaız olarak bqka yöne yöneltti" di· 
yor. Bu ku,kusuz cerçek. Ama Jochen 
Trüby, burada ,erçelin ..ıt i,ine celen 
yanına delinerek, ... hnda dotru yolu, 
seçenin 1.. ... u11e'o .oıyal demokratlar 
oldutu izlenimini uyandırmaya çalı,ı
yor. Bismarek'la pazarlıla ,intip, Lenin' 
in saptadıl'ı eibi işçi .ınıfını llberal bur
juvazinin "eki" ·appemiice- haline ,etir. 
mek i.teyen, bu yüzden de düşünce ve 
eylemleri Man·En,ell tarafmdan &eıma· 
RZ bir biçimde ele,tirilen Laua11e'm ba· 
'lDl çektili Alman ıo.yal demokn.&i.ai· 
nin ve hele onun dolal u.z:antuı .... yılan 
bu(Ünkü Alman ıo.yal demokraaJinin, 
Batı Alman işçi amıfım nerelere ,ötürdü' 
LÜ ortadadır. 

Marx'tan ayn yöne yönelen Alman 
aoayal demokra.ıhi ,ünümüzde bizzat 
rehberUk .t.tili Batı Alman i,çi .m.ılIDl 
oldulu cibi ABD emperyalizmi ile or· 
tak.lqa dünyaDlO önemll bir bölümünü 
bYUlya &Ömürmekle mefluldür. öte 
yanda yazıanın bir bqka yerinde Joehen 
Trüby, ''böylece Marx buıiin bmmın, 
,iddelin inu.n haklannın ayaklar altına 
&hnmasmın faili olmakla ku,kulanılmaJc
tadır. Bilim bu h ..... orunu lncetemek· 
tedir: ömeQ'in Marx, StaUn'in şiddet ha
reketlerinin .orumlu.u mudur? Kimse 
soruyu kellirıllkle olwn.u.z: yamtlama· 
maktadır. çünkü Man'ın kurarru tiyasal 
manevram çok yer bırakmaktadır" 
derken iyice .u kaçırmakta:dır. önce 
"bilim" dedili de kim .0rUlUnu ıormak. 
,eliyor içfmizden. AYrı.. lIOnra, bereket, 
Joehen Trilby, yaruthyor .oru.muzu: Bi
lim dedlli Frana'daki "yeni CelleCe" 
ak.uruymıt! FiJ:ch.r'lerln, Kolakow.ki'le· 
rio, CIA cuwu Mercu .. 'lerin müridle' 
rinden olUfan zevzek t.akurundan .öz 
ediyor, Joehen Trüby. Fellefenin "Yeni 
Sefaleti" nden yani . .  , 

Federal Alman hükümetinin "retmi 
yuannın" &öz konu.u yazııının hemen 
ikinci paraara!ında yer alan bir uvını, 
bu entiso.yalist propq:anda türünün ül
kemizde de yolun bir biçimde kullanıl· 
dıRı, en aklı bqında demokratların bile 
zaman zaman bu prop.,andarun tu.z:aRı· 
na dü,tUkleri ,özönUne ahnırsa, mutlaka 
yarutlamak ırerekmektedir. 

Resmi . yuar .özü ,eçen paraırafttı 
aynen fÖyle demektadlr: "Ama bu ı:is· 
tem hiç bır zaman tam batanya ul."ma
nu,br. Büyük dÜfÜnce, her zaman yeni
den Betç.lderle çeti,mey. dU,mü,Wr. 
Bu,un mark •• tler çok •• yKla siyasal 
yönlere yönelmi,ler ve marklli.t fel.Ce 
hiç blr yerde bütünüyle ,erçekle,tiı-ilme' 
mi,ür." 

Joehen Trüby, burada "elmalarla u· 
mutları" toplayan bir antilOlyall.t pro· 

pq:anda türünden hareket etmektedir. 
Gerçekte marksi.tIer, Marx'm .. lhllD· 
dan bu yana hi ç bir zaman ayn yönlere 
yöne1memi,lerdir. Bunu y.panlar ıenel
ll.kIe y. mukllizmden kopan dÖDekler ya 
da burjuvazinin ekmeline daha kolay ve 
etkin biçimde Y&l .iirmek için keDd.ileri
ne "mark •• t" etiketi yapı,tıranlardır. 
Slbll'llZ küçük buıiuvalu, troçkiıtıer, 
anarşiıtler, nihiti.tıer, Çin'd.ki ideolojik 
fırtınanın önünde yıprak eibi .. nularak 
her IÜn bir klili bırakıp öbürünün ardın· 
da nele. tüketen meocu takım, ciderek 
tüm Bo,Lat (rUpçuklardır. Şimdi bütün 
bunlara bakıp markli.tler ayrı yönlere 
yönelmi,lerdir denilebilir mi? 

Bu takım, hem dü,ünce hem de ey
lem olarak kellinlik1e marklli.t delildir. 
Bu nedenle de marksizmin bin parçaya 
bölündülümen söz etmek, aaJt onu bö· 
lünmü, ,ömrerek marklUt dÜfÜnce ve 
eylem. birlilini çökertmeyi hedefleyen 
lina oldulu kadar tehlikeli anti.osyali.t 
propq:andadan bqka anlam t.&4lmaz. 

Söz konusu ,o,i.t t.akımm. daha açık 
bir deyi,le, P'Upçuklı.nn önemi, uhnda, 
bunlann toplum içindeki ,üçlerinden 
delil, hakim sınıflann onlara verdiRi 
önemden Ueri ,elmektedir. Haldm .ınıf'· 
ların ,oş.tlere verdili önemin kayaa
Imda iae bu P'llpçuklan marklist birli
Itin bozulmalUlda etkin bir propq:anda 
aracı olarak kullanılabılmesi olanaRı 
m�vcut bulunmaıdadır. Bir avuç 10411 .... 
tin 12 Mart'tan bu yana yedikleri hen..-'· 
leıe baka.nlÜ', kendilerini dev aynıwnddlr! 
,örmeye alı,mı, ideolojik sapıklar takı
mının yepay lÜçlerinin nereden ,eldiiti
ni, bunların hanal karanlık ıüçler tara' 
fından desteklendiRini kellinlikle "pta· 
makta lÜçlük çe.kmeyeceklerdir. 

Trüby'nin "marklli.t Celse!e hiç bir 
yerde ,erçekle,tirilememi,dr" ınına 
,elinee... Federal Alman hükümednin 
resmi yazarına .. dece y .. anun her ala· 
nında koku,mu, burjuva düzenine .... R· 
lıklı bir alternatiC olara.k herrün biraz da· 
ha lÜçlenen loıya1i.t dünya o1a:u.unu 
hatırlatmak yetip artacakw. 

DAY MONTEHIL 

Joehen Trüby'nin Marx'., Lenin'e, 
loıyali1t dünyaya kara çalan YUlanı, 
hele bu ylZl yayrınbRı deRilse bile, iü
barı hayli .u ,ötüren bir "reami" deqride 
yayııılannu,., yanıt1amaya, elbette kı 
delmezdL Bir rutlantı 'onucu ,özümü
ze m,en yuı kapitalizmin "puaJı ka· 
lemleri"nin tanrlDın her günü döktürdük· 
leri köpeka karaçalmalardan biriydi, 
Ama, bir .üre lIOnra, aynı yuıyı Milliyet 
,ibi ülkenin önde ,elen etkin pzeteleri
nin birinin ikind .. y( .. ında b .. ka bir 

imzayla cörünce, Joehen Triiby'nin yuı.
aına olan i1ıimiz:, dotal bir biçimde, bir 
kat daha artmakta cecikmedi. 

Oniveraite <>Iretim üyelili yanı ma, 
üatün ıb.lakıal yetilerinden ötürü Türk 
Yiikaeltme Cemıyeti -maıon locaa- üye
Uli katına da tırmanan bu .. "del_ bi
lim adanu.nm( !) Milliyet GazeteamD 
" DütÜDenlerin DÜfÜnceleri" IÜtun1ann
da, açık Unnm .. adJyla yer alan ''Man' 
ID dÜDYUI ve O'nun çü,kUeri" 'adını ta
flyın YU1ll, bütünüy. Jochen Triiby' 
nin Feden1 Almaıı'reRni deıJi,1i SCALA' 
da yayın"ochlı ve bizim yukUlda yanıt
lamay. çalıttıaınuz yaZKfan, b ... yla 

. ay&lıyla " ... umadır." 
Onlü Fu.ıım .öz.lüıü Littn. latince 

"Plaıiatu."tan celen .... ırmayı" .. tki 
dilde intihal- "bir e.rden qınlan -yüıü· 
tülen demek de mümkün- bölümlerin "i
rılm ..... .,..mi" biçiminde talUm.lıyor. 

Pıa,iaire, yani " qU'I.D ya da .. ıımacı" 
ile, �tk.i dilde müntehil· yine Littn'ye 
,öre "Bir eserden, o .. erin adını anmak· 
IWD, dü,ünce, ilı(inç deyi,ler ya da bul 
bölümleri a"ıran kil'J\Mdir. 

E .... t. önüne ,elen yazıya komüni.Wk 
damcuı bu&n ,edikU "bitirki,Uerd.n" 
biri olmakla ünlü .... y'Kiel.r proC .. ör de, 
tıpkı zikri Bey iibi, ıoıy&liz:me ..ıdır
mak tehveti içinde her türlü ihtiyab el· 
d_n bırakarak, Joehen Triiby'nin yaz .. ı
m olduAu cibi "qll11l&kta" hiç bir Ntt 
kULca ,önnemi,tir, J 

Gerçek yuann-adıw bile kullanmaYıI' 
rak. J'Ümuz koymakla ,eçi,tiıdiaı yaZl)'\j 
üzerine adı Y&DL aıra ünnnını d. koyarak 
öyleee .... ıracak" ölçüde .orum.u.z:tuk 
bataRıDI. .aplanan bu il(ind bilim adarru
mn yakı,ıkaız davraıuf!, elbette ki. ön· 
celikle mensup bulundulu ünivnt. ta
rafından delerlendirilmel.: durumunda· 
dır. 

Yazınuz. noktalamadan onee mark· 
si%me "eklem" ptirme hevetliMe :t amp 
tutu,an irili ur.uh tüm revizyonbllede. 
marksi.t dütÜDeeye . .. rçekleri tenin. 
çevirerek onunuz. bir biçimde aaJdıran' 
!ara, bilim .. 1 ıosyaliımin kurucu.unun 
tekin olmadılını. ölümünden dokN11 be, 
yıl .onra da, bu cibileri "çarpma'." de:" 
vam ettiRini ve ku,kulUz d,van1 t' I�<.'f'· 
Rini hatırlatmak i.teriz. 

Müntehil proClllörün ötreno�rine ie' 
llnce ... Onlara da ""Iili hocalanyla ılgili 
bir çU't sözümüz var: Bu p" I'. �oQunca 
oldulu (ibi bu kez de. ııonunda örtba.\ 
edilebilir. Ama, .... Ylldeler proCelÖriin 
ötrencUeri olmak taHhllidilin,. uQHyllJl 
lider. sev,ili bocaruz.ın okumak 'Zorunda 
oldulunuz " .. derini" yine de " .. ,Ila· 
nodan" okumanın yolunu bulnı.aya ba
kın . .  
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TGS Genel Başkam 
Kurtböke 

T e l(elci 
sermayenın 

• 

• •  • • • •  • • 

somurusu 
durdurulmadan 
faşist 
odal(Iar 
temizJenemez 

OKTAY KURTDÖKE, 1939 yılında ıStanbul'da dofdu. Or
ta ve lise öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde yapb ve istan
bul Oniv ... it .. i Iktisat Fakültesi Gazetecilik EnstitüSi'nü bi
tirdi. llalen aynı Enstitü'de öğretim görevmidir. 

KURTDÖKE gazeteciliğe 1960 yılında Ankara Yeni Gün 
gazetesinde başladı. Daha S01U3 sırasıyla, öncü, Kudret, An
kara Ekspres, Son Baskı ve \Iaber gazetelerinde mu\ıabir, 
sekreter ve yan işleri müdürü olarak Ça\ışb. lIalen Cumlıu
ıiyet Gazetesi Genel Yayın. Müdürü olarak gö .. v yapmak
tadır. 

12 MART DÖNEMINDE Cumhuriyet Gazetesi yazarlarDl
dan ılhan Selçuk'la birlikte tutuklanan ve 1 59.  maddeden 
Askeri Mahkeme'de yargılanan Oktay KURTDÖKE, bir yd 
bapse, 4 ay da sürgün< mahkum edildi. Dört ay tutuklu Iad
dıklan sonra Askeri Yargıtay ın davada gö ... sizlik kararı al
ması üzerine, dava dosyası sivil mahkemeye gönderildi ve si
vil mahkemece tahliye edildi. 

OKTAY KURTDöKE aynca Türkiye Gazeticier Sendikası 
Istanbul Şube Sekreteri ve Genel Merkez Genel Sekreteri 
olarak gö ... yapb. 

EVLI ve bir laz çocuk bab .... dır. 

TGS'NIN GENEL KURULU 
BU AYıN ILK GONLERINDE 
TAMAMLANDı. GENEL KU
RULU BASıN EMEKÇILER! 
NIN MOCADELESI AÇıSıN
DAN NASIL DE(;ERLENDIRI
YORSUNUZ? 

n.u:ak olanlar işçi sınıfıdır. Bu 
nedenle de, faşizm karşısında ke· 
sin bir durum almak öncelikle 
işçi sınıfı ör�tlerinin kaçınılmaz 
görevlerini" başında gel ir. Genel 
Kurulumuıda da tarbşılıp karara 

Her Genel Kurul, emekçi kit- ballandığı ilzere belirtmek zo
lesini" demokratik davranışları runlu ki, Türkiye Devrimci Işçi 
açısından bir deneyimdir. Bu de- Sendikaları Konfederasyonu, bu 
neyim sürecinde geçmişin hesap- konuda Uzerine düşeni yapmış
laşması yapıldığı gibi kitJelerin tır. Bundan sonrasında gelişen 
ae1eceğe dönük davranışları da Oıaylar basın emekçileri açısın

'bir programa bağlanır. Bu yüz- dan kesin bir saptamaya olanak 
den Sendikamız Genel Kurulu vermediğinden, Türk-Iş'in tuto
da, ülkemizin genel koşulları mu nu benimsemediğimizi açık
içinde basın emekçilerinin konu- !amış bulunmaktayız. 
mu ve sorunlarının irdelenmesine Bizim Genel Kurul bildirimiz
bir araç olmuştur. Ve sonuçta de sözü edilen bu bulanık du
alınan kararlar, sendikamızın şim- rum, sonuçta ofumsuzluk anla
diye değin yürüttüğü mücadelesi- mını taşımaktadır. Ilkeleri zede
ne bundan sonra da, uygulama- lemeksizin, toplumun başında 
sına yararlı katkılarda bulunmuş- bir Demokles Kılıcı gibi asılı 
tur. duran faşizm tehlikesine açıkça 

Bil indiği gibi basın emekçile- karŞı çıkmayan emekçi sınıf ör
ri, güncel olaylar içinde ve bunla- - gü tO nil uyarmak, o ör�ün üyesi 
nn kamuya yansıtılmasında ger- bir kurum olarak başta gelen gö
çekten sorumluluk getiren ağır revlerimiz arasındadır. Genel ku
görevler yüklenmişlerdir. Bu yü- rulumuz bu görevi yerine getir
kOmlUlOklerini, ülkenin genel ko- miştir. Ve görüşürij kendi bildri
şullarından soyudamaksızın yü- sinde açıkladı�ı ve bizi de bu gö
rlitmekle görevltdirler. Görevleri- rüşU uygulamakla görevlendirdiği 
nin gereği orarak da güncel eko- için, katıldı�ımızı belirtmekten 
nomik gelişmelerinin yanında, başka bir şey söylemeye gerek 
fikir özgürlüğü ve her türlü ya- duymuyoruz. 
şam güvencesi içinde olmak hak- BAZI YAYıN ORGANLA-
kına bütün emekçiler oranında �ı;D:E:tlıL�L

 E���1f!rf:�: 
sahip bulunmalıdıriar. MESlNE IŞVERENLER TARA. 

Ne yazık ki, geçtiğimiz gün- FINDAN ÇEŞtrLl ENGELLER 
lerde bu doğal hakkın, her ke- g:����t�tJi'OfA�IJ/�g;i 
sim de olduğunca basın emekçi- ENGELLER KARŞıSıNDA 
leri bakımından da çok kısıdan- TGS'NLN ONOlıfOZDEKI DO
dığına tanık olunmuştur. Genel �f�/!ıZ�����f

R70YUTLA' 
kurulumuz genellikle bu konula
rın tartışmasını ve önümÜZdeki 
dönem içinde yasal sınırlandır
malarm yanısıra faşist tırmanış
ların da önlenmesini bu yüzden 
kesin bir karar oIa�k istemiş
tir. Bu istem, basın emekçileri
nin önümüZdeki mücadele döne
minde şaşmaz bir gösterge ola
rak yaşama geçirilmeye çalışıla
caktır. Bu yüzden de görev alan 
arkadaşlarımızın Usderine düşeni 
yerine getireceklerine inancımız 
sonsuzdur. 

GENEL KURUL SIRASı",
DA YAYıNLANAN BILDIRIDE 
rytı

K
ô��WfsıZ�ftndn;;: 

TI(;I. OLUMSUZ KALDl(;1 
DILDIRILDI. BU KONUDA 
GOROŞONOZO AÇıKLAR Mi
SINIZ/ 

Bilindili üzere, fi\şist urman
malar, toplumun her kesimını 
temsil eden demokratik kurum
ların ortak davranışlarıyla engel
lenir. Ancak kesinolan bir nokta 
vardır ki, o da faşizmin yerleş
mesi halinde, asıl baskı altına alı-

Yalnız basın kesiminde deAii, 
bütün kesimlerde anayasal bir 
hak olan örgütlenme özgürlüğüne 
karşı çıkılmaktadır. Bunun bir 
parçası olarak elbette basın işve
renlerinden de. bazıları bu doğal 
hakkı kısıdamaktadıdar. 

Ancak bilindi�i üzere, ör�t
lenme ve yasal hakların alınması, 
baskılar ve kısıtlamalara karşın, 
emekçilerin dirençleriyle başarı
ya ulaşır. Denilebilir ki, örgüt
süz emekçiyi sömürmek, örgütlü
sUril sömürmekten elbette daha 
kolaydır. Bunun karşısına kendi 
haklarını almak amacıyla çıkmak 
da emekçilerin hakları, ödevleri 
ve sorumluluklarıdır. Biz basın 
emekçilerinin tamamının bu bi
linçte oIduAuna inanıyor ve bas
kı yapmayı düşünen Işverenlerin 
o Işyerlerinde çalışan emekçile· 
rin direnci ile sendikal hak ve öz
gUrlUkJeri tanımak zorunda kala
ca�ına Inanıyoruz. Arkadaşları
mız birincil ödevln kendi üstle
rlne dUıtllğUriI biliyorlar. Sendi-

kamlZ da her türlü çaba ve deste
ğin bu hakların sağlanması ama· 
cma dönük olduğunu açıklamak. 
tan kıvanç duyar. 

Önii'Tliizdeki çalışma döne
minde, baskı yapan işyerlerinin 
tümünde yasal hakların kullanıl
masına çalışmak görevimiz ola
taktır.lnanıyoruz ki, kısa zaman
da bu arkadaşlarımız da kendi 
dirençleriyle oluşacak toplu gü. 
veneelerden yararlanacaklardır. 

GENEL KURUL SONRA
SINDA YAYıNLANAN BILDI
RIDE GERICI VE FA Ş!sT 
�

A
#::l�ı ����l���L/�i: 

RAFINDAN DESTEKLENDI
(;1 IFADE EDILDI. OLKEMIZ
DE TERORE SON VERILMESI 
IçIN TGS'NIN ONERILERI 
NELERDıR' HOKOMETIN BU 
KONUDA HAZIRLADI(;I YA
SA TASARıLARINI NASIL DE
(;ERLENDIRIYORSUNUzr 

ülkemizde teröre son verilme
si için TGS'nm başta .fen öre
risi, daha önce de bir sorunuza 
yanıt verirken belirttilimiz gibi, 
emekçi sınıfın ve demokratik 
kitle örgütlerinin ortlk bir daya
nışma içinde faşizme karŞı dav· 
"nmasıdır. Bu yolda TGS üzeri
ne düşen her ödevi yerine Ftir
meye hazırdır. Ve sendikanıızın 
anlayışına göre Ulkenin kargaşa 
ortamında bulunmasından, işsiz
liğin ve pahalılığın arnşında", sU
rekli sömürü olanakları sağlayan 
tekelci sermaye sorumludur. 

Bunun sömürü alanları daral
tJlmadıkça geri lemesi ve yasal 
çizgide davranması varsayılamaz. 
Bizim odaklara inilmesinden an
ladığımız budur. Bu oldulu için 
de 'sadece yasal ceza önlemlerin 
getirilmesi ya da var olanlarının 
arttırılması yoluyla önüre geçile
cesine inanmamaktayız. 

Yasal önlemler sonuçta dü
şünce özgürtüfijril ve örıjltlenme 
hakkını kısıdamaktan ileri gide
mezler. Bu biçimcieki önlemler 
de sömürü hızını stJrcilrdükçe, 
yarar sağlamaz. Bu nedenle, hO
kiinetin getirdiği önlemlerin sı
nırlayıcı yanlarına karşı çıkıy0-
ruz. Ancak, terörle yasal o'arak 
mücadele etmek de kaçınılmaz 
durumdadır. ÖzgUrlUğün sınırları 
kısıtlanmaksızın, özellikle de si
lahlı eylemi esas alacak önlemler, 
demokratik nitelikleri göz önUn
de bulundurularak gereklı olabi
l ir. Yasa koyucunun takdir hak
kına karışmak istemeyil. Ancak, 
önlemler yukarıda ve genel kuru
lumuzun bildirisinde bel�tilcjği 
çerçevenin dışına çıktlA'lnda, her 
türlU yasal direnme &örevimızi 
saklı bıttuğumuzu da bellrdrlz. 
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