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Daha 'g,üçlü bir 
YüRüYüŞ için 

F�şist cinayet şebekelerinin ilericHeri, demoknduı ve 
sosyalisderi hedef alan terör eylemlerinin toplu kırımlara ulaş
ağı, eşine ender rasdanan vahşet eylemlerinin wıneye konul
duğu bir yılı geride bınkuk. Tim bu vahşet eylemleri, başını 
işçi sınıfımlZın bilimsel sosyalist p;ırdsinin çektiği bağımsızlık, 
demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin daha ıjlçlü, daha etkir 
bir biçimde sürtip gitmesine ensel olamadı; bundan sonra da 
olamayacak. Yeni bir yıla giriyoruz. Bu yıl içinde de bağımsız
lık, demokrasi ve sosy�lizm mücadelesinin önUne çıkan, ya da 
çıkartılabilecek tOOı engellere karşın daha güçlil bir biçimde 
kesintisiz süreceğine ilişkin en ufak bir kuşkuy� yer yok. 

YüRüYÜŞ yayın yaşamını dört yıla yakın bir zamandır 
sürdürüyor. Bağımsızlık,demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin 
çetin dönemeçleri ile dolu bu dört yıl boyunca YÜRÜYÜŞ 
tüm ilericilere, yurtseverlere uzun erimli, zor ama başarılması 
zorunlu görevleri işuet etti. Faşizme ve emperyalizme karşı 
ör!Üdü birleşik gücün yaratılmasında üzerine düşen onurlu gö
revleri ııuçekleştirmek, bu görevlerin tüm ilerici ve demomt
luca p�ylaşılmasını sağlamak bu yeni yıl içinde de YüR(). 
YÜŞ'ün temel �macı olacaktır. 

Yayın yaşamı boyunca engellemeler YÜRüYÜŞ'ün önün
den eksik olmadı. Bu enseliemeler yugısız, sorgusuz YÜRü
YÜŞun toplatılmasından, dergimiz okurlarına yönelik saldırı
lara, derginin dağıtımının çelmelenmesine kadar her alanda 
kendisini gösterdi. Ama bütün bu engellemelerin üstesinden 
seliıebildi ve buıjln YüRÜYüŞ çok daha seniş bir kesime 
ulaşıyor. Bunca engelin aşılmasında temel etmen, hiç kuşku
suz, YÜRüYüŞ'Un okurlarından görcilğli destek oldu. Ensel
'meler kadar, bu destek de kendisini YüRüYÜŞ'ün önüne 
konan tüm engellerin aşılmasında en etkin bir biçimde gös
terdi. Y�ygın bir dalıam oI�nağından yoksun olan YüRÜ
YüŞ ancak okurlannın desteği ile olabildiğince en seniş-ke
simlere ulaşabildi. Oe,.ımlzin bundan sonn daha da geniş ke
simlere ulaşabilmesinde tıek gjivencemlZ gene okurlarımız. 

Okurlarımızın desteği, yazı, haber vb. alanında da kendi
sini hissettirdi. Sermaye basınının çupı�larının ortaya Çı
karı'masınd� dergimize olumlu bir biçimde yardımcı OIW. An
cak hemen ekleyelim ki bütün bunlar gönderilen yazı ve haber
lerin tOOıUyIe yeterli oIwğu anlamına gelmiyor. YüRüYüŞ'U 
daha etkın ve daha güçlü kıl�bilmek için bundan böyle de 
okurluımızın dah� fazla desteğine sereksinimimiz var. 

O.ört yıl� yakın süredir YüRüYüŞ dım ensellerin yanısını 
son derece ıjlç mali sorunların üstesinden de sene okurlarının 
desteği ile seIebiidi. Yayın y�şamı boyunca temel gıder kalem
lerinin y�şam pahalılığı nedeni Ile oç kaa apn �nda fazla
laşmasına karşın YüRÜYüŞ'On fıy�tının u ttırılması cilşOnül
medi. Bu yapılırken de dergimizin ikinci sayısında okurlarımıu 
verdiğimiz SÖZ, "okurlarımız buıjlnden flilrillebildiği kadarıyla 
ilerde hiçbir fıyat artışı oIm�yagAınl bilmelidirler" sözü, te
mel etmen OIW. 

Ancak okurluımız 1arafından kolaylıkli,. �nlaŞllacağl ıPbi 
buıjln dergimizi eski fıyaa üzerinden çılc.mak olanaksız du
ruma selmildr. Bu nedenle de YORüYüŞ yeni yıla yeni bır 
flyad� ıirecekdr. Hemen beli1ıellm ki bu fıy�t derıPnin malı 
_wılarının dımünün üstesinden selebltecek bir oranda YpQn
mış değııdir. Okurlarımızın abone oIınak, abone bulmak, der
ıPnin dağıamını yayıınra,armak yönlndekl çabalarına en az 
eskiden oIwğu �nda pıekslnlm wymakaylZ. 

1979 yılmda, ILdımsıılık, demokrasi, sosyalizm mOcadele
sinde daha -'çı!, daha .ddn bır YOROYOŞ .. _ 
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TSıP" Kongresi yapıldı 
TSİP 2. kongresi geçtiitimiz 

hafta İatanbul'da yapıldı. Oç gün 
&Üren kongreye TSıP Genel Baş
kanının çalın mektubu ile Türki
ye İşçi Partisi Genel Başkanı Be
bice Boran da katıldı ve tam 
metni Yürüyüş'ün geçen sayıllD
da yayınlanan konuşmayı yaptı. 
Genel Başkan Bebice Boran'm 
"hareketin tekleşrnesi ve birlili" 
üzerine yaptıltı konuşma kong
rede ilgi ile karşılandı. Kongre 
sonucunda Ahmet Kaçmaz yeni
den genel başkanlılta getirildi. 

Kongre yapılan yoklama ile 
başladı. 4.1 i i çevresinden 135 
delegenin seçildilli belirtilen 
kongreye bazı delegeler katılma
mışlardı. öte yandan tüzülte göre 
29 genel yönetim kurulu üyesi ve 
7 merkez onur kurulu üyesinin 
doital delege olarak kongreye ka
tılması ııerekirken, yoklamada 
ancak 18 doital delegenin ismi 
yer alıyordu. Genel Yönetim ku
rulunun 8, meı ... ez onur kurulu
nun 3 yedek üyesi de dikkate 
ahndıltında bu kurullardan 29 
üyenin iki konile dönemi arasın
da görevlerinden ayn1mış olması 
gerektilti ortaya çıkıyordu. 

ı. VE 2. 
KONGRE 

RAPORLARI 

Diiter konukların konl14mala
rından ıonra çahşma raporunun 
okunmasma geçildi. Raporun de
legelere daitıbldıitı bildirilerek, 
sözlü olarak özetlemek Için Yal
çın YUlUfoitlu söz aldı. Raporun 
yer yer özetlenmesi i yer yer ise 
açıklanma.. ve genişletibnesi 
şaklinde yapılan konl14mada 
özellikle "soııyaliıt birlik" üze
rinde duruldu. TIP Genel Başka
nı Behice Boran Im konuşmaaı ile 
daha da aktüel hale gelen bu ko
DU üzerinde daha Bonra Genel 
Başkan Kaçmaz ve kararlar ko
miıyonu sözcüsü Tektaş Aitaoll
lu da söz aldılar. Raporda "Soo
yalist birlik için ideolojik birli· 
Ain önemi ii üzerinde duruluyor 
ve TSIP'in kuruldultu günden be
ri llsosyaliıı birlik" meaelelinin 
savunuculuitunu yapbltı, kurul
duitundan beri "birlik çi politika
nın sürdürücüıü oldulu" görüşü
ne yer veriliyordu. 1. Kongre ça
hşma raporunda partinin kurulu
şu sırasındaki "birlik politikası" 
na ilişkin "özeleştiriilde yer alan 
delterlendinnelerle, ideolojik bir
Ii� önemini ön plar,. çıkaran 

KONGRE bu görüşler birbiriyle çelişiyordu 
AÇıLıYOR ama yine de olumlu bir gelişme

i nin işareti sayılabilirdi. ı. Kong
re çahşma raporunda bu konuda 

197 � .yılında kurulan . v� ı. şijşle deniyordu: "Gerçi, birlik 
kongre .. nı 1976 Mart ayı. ı,!.ınde sloganı, işçi sınıfının birlilti bi
yapan TSıP, ılk kongre.. 0ııce- Iimsel ilkesine uygun bir slogandı 
sinde devamlı iç çekişmeler �çi�- ve bu 'prensip ışııtında, soııyalist 
de obnuştu. ı. Kongreye gelindi- hareketin birliiti doltrultusunda 
Itinde, kongrey� s�n�� çah,. ma çaba göstennek doltru bir tavırraporunda belirtıldıltıne gore, dı. Ama o dönemde birlik politi-800'den fazla üye partiden ay�- kaaınıiı öne ıürülmesinde, böyle mı, veya çıkarılmış ve genye bir yaklaşımdan çok faydacı 450'si aaıl, 162'si aday üye ol- (utilitariaq bir tutum b:.ıomdi." mak üzere toplam' 612 üye kal
nuşb. 1. Kongreden sonra da bu 
iç çalkantılardan kurtulamayan 
TSİp'te 2. Kongreye gelene ka
dar iki önemli aynlma daha ol
muş ve kurucu üyelerden bir kıs
mı partiden ayn1arak Politika ga
zetesinde yazarlıAa başlamış, di
ıter bir grup ise işçi Ilnıfı hareke
tinin geçmişine bakuı açısı ve ça
lışma anlayışı konularında ayn 
düşüldültü için partiden ayrılmış
lardı. Bu gelişmelerin sonucu ge
nel merkez kademesinde görevli 
yöneticilerden 29'u iki kongre 
arasında partiden kopmuş olu
yordu. 

Genel Başkan Ahmet Kaç
maz1m açlf konu,muından ıon
ra konukların konu,malanna Ile
çildi. TİP Genel Bqkanı Bebice 
Boran'dan ıonra DISK Genel 
Sekreteri Fehmi Işıklar'. iöz ve
rildi. Fehmi Işıklar yaptıııı ko
nuşmada özellikle kitle öf!IÜtle
rindeki gelişmeler üzerinde dur
du. 

TöB-oı;jR ömetinde olduRu i 
llibi bazı siyaal çizgilerin, örııütle
rin bölünmelerlne, dallı1ma1anna 
.. bep olabılecek tutumlannı 
kendi açısından eleştirdi. Bunu 
yapmen baaına da dallıblan ya
zılı konllfma mebılnin dışına çı
karak, kitle örııUtlerindeki doRru 
tutumu dolayısıyla TSıP 'e örııütü 
adına teşekkür etti. Daha önce 
yapılan konuşmadan dolayı böy
le bir teşekküre ihtiyaç duyuldu
Itu anlaşılan Işıklar'ın bu ıözleri 
delegelerin ve izleyicilerin bir bö
lümü tarafından alkışlarla karşı
Iandı. Çaitdaş Metal-I, ba,kam 
olarak DISK'e baııh Maden-Iş'in 
Buna'da örııütlenmesinl önlemek 
için llaJıi mllcadele(l) ettillıni, 
daha sonraları sendlkalınlMaden
İş 'e katıp Maden-İş'in genel ba,
kan yardımcısı olarak bugün kar
şı çıkbklarıyla omuz omuza vere
rek "ileri demokratik düzenlı. 
"toplumıal Ilerleme" nutuklarıy
la ilerici, ıooyaliıt kadroların tu
flyesinde llaJıi ba,rollerden biri
ni oynadıılını hatırlayaalar ı,ık
Iar'ın bu IÖzlerlnl tabaaııilmle 
kar,ılıyorlardı. 

2. Kongreye sunulan ııenel 
yönetim kurulu raporunda geçen 
dönemdeki çahşma1ara ait öz
eleştiriye raıtlanmıyordu. Daha 
sonra bir delegenin rapor üzerin
de yapbltı konuşmada raporun 
özeleştiriyi kapsamadıitım söyle
mesi üzerine bu konuşmaya ce
vap veren Genel Başkan Kaçmaz 
özeleştirinin politik özü olan bir 
oIııu oldultunu, içinde bulunulan. 
politik durumda rapora özeleşti
rinin alınmasını uygun ııönnedik
lerini açıkhyordu. 

RAPOR 
OZERİNDE 

GöROŞMELER 

Rapor üzerine söz alan deleııe
ler özetle, raporun ellerine ,eç 
ııeçtiiti, ı. Kongrede kararla,bn
lan günlük ııazetenin ııerçakle,tI
rilemedilli, ııo,iıt hareketin' Tür
kiye'deki durumunun eleştiril
mesi Ilenıktilli, Türkıye ekonomi
sinin yap.ının dıniniemeline in
celenmeıi gerektiRI üzerinde dur
dular ve raporun parti lıörü,lerini 
yetkin bir şekilde dile iletirdiliini 
belirttiler. Oç delege ile temsil 
edilen Sivu örııütünden bir dele
ge iM, ııelen üyelerle IJııilenileme
diRi ıçın, bunların Ilittiklerini, 
TSİP'e ııönül verenleri deıtil üye 
olanları tutabilaeydik Sivu'ta 
üye sayımız 100'ü bulurdu dedi. 
Deleııelerin üzerinde durduitu bir 
konu iM partinin yıllınsanaşma .. 
ıorunu idi. 

Daba IOnra Genel Baııkan 
Kaçmaz delegelerin ele,tirilerini 
cevaplamak ıçın iöz aldı. Kaç
maz ıözlerine, atılan ıloganlarda 
.yine bır kwrhk olduııunu belir

, tenık başladı ve kongre divanma 
sert eleştiriler yöneltti. Divanın 
kongreyi yönetmedlitlni, Mylrd
lik yapbitım, ne zaman ayarla
ma .. yapbııını, ne de buı deleııe' 
lerln yanlı, anlamalara Mbep ola· 
bilecek konuşmalarını düzeltme 
yoluna llittlıılnl belirtti. Günlük 
ııazete konulU IIzerinde duran 
Kaçmaz, bu ıorunun aynı .. -
.manda l!enıl örııUtlerin yayın 

borçlarını ödemelerine de baith 
olduRunu belirttl. Kaçmaz buı 
genel eleştirilere karar tuarıiarı
nın görüşülmesi aıraRDda deltlne
ceıtini söyleyenık sözlerine ıon 
verdi. 

KARAR 
TASARıLARı 

Karar taaarılarının görü,ü1me
sine ııeçildi#inde söz alan komiı
yon başkanı Yalçın YUlUfoRlu, 
delegelerin zamanı da dikkate 
a1arak söz almamalarını ve öneri
leri varsa komiayona i1etınelerini 
iıtedi ve 1 No.lu karaı'ın lIörü,Ü)
mesine ııeçildi. 1 N o.lu karar 
"soııyaliıt birlik" konutuna ili,
kindi. Teklaş ARaoRlu tarafın
dan açıklanan gerekçeden ıonra 
Abmet Kaçmaz konu üzerinde 
konu.şmak için söz iıtedi. Kaç
maz yaPtııtı konuşmada TİP Ge
nel Başkam Bebice Boran'ın ko
nu,masma da delindi ve ıı�a_ 
üzt birlik" i çinde ııördükleri çiz
Iliterin deiterlendinnesini yapb. 
Bunlardan birincisinin "amimi 
olmadıimm" ve me.leye "mil
liyetçi" eıtilimlerle bakbitının ve 
bu durumun derııilerinin ıon .. -
yılannda ortaya çıkbitını; ikinci
ıinin ne dedil'i konUlUnda "ıon 
günlerde radyoyu dinleyemedik
lerini "; ama "soeyallıt lep.! par
tiler" edebiyatının sürüp Ilittiılını 
.öyledi. Türkiye İşçi Partili ko
nUlUnda ise, Genel Başkan Bebi
ce Boran'm konu,maıım "parti
yi kapatın, ııelin katılın" dendiıli 
şeklinde delterlendirdiitini belirt
ti. 

Daha ıonra diller kararlar üze
rinde komiıyon üyelerinin "teb
Ui!"eri özetlenerek kararların 
oylama .... a ııeçlldi. Kararların 
"ulusal demokratik haklar" bölü
müne ek yapılma.. yolundaki 
öneıilerinin komiıyonca ,erekti
ili gibi incelendiııi konUlUnda 
kuşkulan olduitunu bildirerek 
bir delege IÖz aldı ve önerilerini 
kongreye lUndu. Komiıyon baş
kanının açıklamaaı ve yapılan bir 
ek bu deleııeler tarafından yeterli 
ııörübnedi ve Genel Başkan Kaç
maz'm konu,maRDdan ıonra ko
misyon önerili kabul edildi. Bu 
arada bir düzeltme kOllgrede iiü
!üşmelenı neden oldu. Köylü me
.. leıi konutundaki kararın ııenık
ç esini anlatan Merkez Yürütıne 
Kurulu üyesi Veli Gürcan'ın ko
nl14muı aıruında "bu konudaki 
çalışma1arda da o her zamanki 
TSİP'lilerin hunbılhllının kendi
sini ııöaterdillinl" lÖylemeıi üz .. 
rine söz alan Ahmet Kaçmaz, 
böyle bu.eyin IÖZ konUlU ola
mayacaitını ve TSİP'lilerin feda
kar, çab,kan kitller olduRunu ve 
bu yüzden bu sözlerin zabıtlar
dan Çıkartılmallill iatedlRi ,örül
dü. Divan i .. bu iatıeRi ''Biz Veli 
arkadqımızın nuıl konllftuııu
nu blldlitimiz Için zaten IÖzlerinl 
zabıtlara almadık" şeklinde k .... 
,ıladı. ' 

-Kararların kabul edilmesinden 
ıonra gündeme ,önı "pro....., 
akl" üzerindeki deıtltlkllkler ya
pıldı ve bazı "acıı talepler" .. r
çekle,tial Için pro.....,dan çıka
rıldı ve bazı yeni eklemeler yapıl
dı. Tüzük'ta i .. buı maddeler kı
ıalblarak yenlden düzenlendi, 
maddelerin yeri deıti,tirildl. Bu 
arada ,enel yönetim kurulu üya 
-.yı .. 41'. çıkarıldı ve liye aidatı 
tak dilim olarak 100 lira belirlen
di. Bunların dı,ında Ankara Ge
nel Merlcez büroıuna ııı,ldn tü
zük maddeıi tüzüktıen çıkarılıyor 
ve parti Içinde çıkan ıon bi.ıp 
hareketinin oilak1andııtı bu büro
nun kaldırılmuı kongrece alk,,

, 1ar1a kabul ediliyordu. 

1. Kongre çalı4ma raporunda 
TSıP "öncü müfrezelerden biri" 
olarak ııörülüyordu. 2. Kongre'd. 
I .. "iktidar bed.llnl" d. dqıı .. n 
bir ciddiililin ıçınde olunma,.a 
baıılanc!ıilı IÖrilldü. 
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Sonunda is!edilderi oldu, sıkıyönetim ilan edildi. Aralarında Istanbul, 
Ankara, Adana gibi başlıca büyük illerimiz ve önemli merkezlerimizle birlikte 
13 ilde bırden. Daha da fazlasını istiyorlardı, die de getirdiler, ama herşeyin 
s .. ası var. Ecevit hükümetinin sıkıyönetimi isteyerek benimsemediği üzerine 
çeşitli !anıtlar sıralanabilir, ama sonunda istenmeyen gelip çatmıştır. 

Gerçekte, işbaşında olduğu bir yıldanberi Ecevit ve hükümeti devamlı 
gerileme, üstesinden gelip yönlendiremediği olayların akışı Içinde devamlı sü
rük/enme durumunda olmuştur. önlenmek bir yana daha da tırmandırılan 
cinayetlerden IMF gibi emperyalist kuruluşların isteklerine boyun eğmeye, 
Amerika ile ilişkilerden Kıbrıs konusundaki tutumuna, Konya'da üs vermek· 
Ilen motor ve aktarma aygıtları hakkındaki daha önceki görüşlerini bir yana 
bırakmaya, mevcut yasaları yeterli bulurken özgürlükleri daha da kısıcı deği· 
şiklik önerilerine, nihayet sıkıyönetim ilanına kadar, bu gerileme ve sürüklen· 
me ekonomik ve politik hemen her alanda izlenmiş, bugünkü noktaya kadar 
gelinmiştir. Belirtilen son konularda CH? grubunun direnci ile karşılaşılmış 
olması da bu gidişi frenleyememiştir. Her gerileme ve sürüklenmede, buna 
"özgürlükçü demokrasi" adına bir neden veya nedenler bulunup bununla 
�ıklanmasına özen gösterilmiş; üslerin açılıp yeniden üs verilmesinin bölge
deki hassas dengenin korunması gerekçesine, önceden reddedilmiş veya 
reddettiriimiş kısıtlayıcı yasa tasarılarının ise "özg!irlükçü demokrasi "n in ko
runması gereğine dayandırılması ihmal edilmemiştir; son sıkıyönetim kararın· 
da bile. Ancak, giydirilmeye çalışılan kılıfların yalnızca birer kılıftan ibaret 
olduğu gerçeği, bu gerekçelerle ortadan kalkmamış, giderek daha geniş kitle
lerce de farkına varılır, kavranılır olmuştur; "umut" olarak belleyip benimse· 
yenıere varıncaya dek. Bunun ise, aynı ivedilikle çıkış yolunun da bulunama· 
ması; asırıda ortaya Çı!an her sorunun, sorun olarak bilincine varıldığında çö
zümiftl de birlikte getirdiği bilimsel gerçeğinin aynı açıklıkla kavranıp benim· 
.,nemernesi halinde, kısa dönemdeki etkileri kuşkusuz olumlu olmayacaktır. 
Bu durumda, kitleleri itildikleri çözümsüzlük ortamından gerçek çıkış yolunu 
(lÖsterip aydınlatırak çıkarma (lÖrevi diıha ind olarak kendini dayatmaktadır. 

"Gelinen bu noktada olasılıklar nelerdir? Yakın gelecekte toplumu, işçi 
ve emekçi yığınları; yurtsever, demokrat, ilerici ve sosyalistler olarak toplu
m'" tüm demokntik güçlerini bekleyen nedir?" sorusuna, bu belirtilenierin 
ışığında bir yanıt arayınca karşımıza çıkan olasılıkların en yakınına geçmeden 
önce, bugüne kadarki gerileme ve sürüklenme gidişini tersine çevirebilecek ola· 
nakların henüz tlkenmiş olmadığını öncelikle belirtmek gerekir. Yalnız, bu 
olanağı bir olanak olarak değerlendirebilmek için, buraya kadar gelişin neden· 
leri üzerınde, daha önce çokça söylenmiş olsa da, yinelemek pahasına yeniden 
kısaca durmakta yarar var. 

' 

Kimsenin öznel niyetinden kuşku duymaya gerek yok. Ancak toplum· 
sal olaylar öznel niyetlerle değil, kendi nesnel yasalarına bağlı olarak gelişir, 
düğümlenir, düğümler çözülir. Herşeyden önce kabul edilmesi gereken, öz
gürlükçü demokrasi adıyla adlandırılan Isteğin, daha doğru deyimle demokra· 
tikleşme mücadelesinin, toplumun istisnasız tüm bireylerinin değil, en büyllk 
kesiminı oluştursa da nihayet bir kesiminin işçi sınıfı ve emekçi kitlelerin çı
karlarıyla uyuştuğu, bu çıkarlara dayalı bir mücadele olduğudur; toplumun 
birbirine karŞıt sınıf ve katmanları arasındakı mücadelenin bir parçası oldu
ğudur. Kabul edilmesi ve bilincine varılması gerekli ilk olgu budur. Taraflar, 
buna bağlı olarak yerlerini almış, saf tutmuş durumdadır. Böylece daha ba
şından, emperyalizme ve yerli büyllk sermayeye dayanarak veya onları ürküt· 
memek, gücendirmernek ölçütlerı ağır basarak faşizmin t.-mandırılışının önü
ne geçmeye, demokntikleşmede daha Ileri adımlar atmaya olanak bulunma· 
dığı da anlaşılmış olacaktır. Bu takdirde, toplumun bUtIln demokratik güçle· 
rlnin en aktif biçimde, tutucu, gerici, karanlık güçler karşısında demokratik 
kitle.,ı ağırlığın konmasına, bu ağırlığın her durum ve olayda bütUn açıklı· 
ğı ve genişliğiyle duyurulmasına gerek vardır. 

Oysa, bUlJjlne lWIar Izlenen politika bu açık gerçeğin tersi doğrultuda 
olmuş ve sonunda, prileme ve sürüklenme kaçınılmaz olarak hIlkUmeti bu 
noktaya lWIar flll'ti'mlştir. Toplumsal yapmın her anında dayanılacak ve da
yanıldığı da en açık biçimde gösterilecek olan genış yığınlar, yalnızca seçim, 

günü sandığa atılacak pasif bir "oy" olarak görülmüş, bunun dışında hatırlan· 
mak bile istenmemiştir.Hatırlanmak bir yana, işçi ve emekçi sınıfların, iktidar 
dışında ve iktidara karşın yIlrüttükleri kitlesel demokratik mücadelesi, sonuçta 
demokratikleşme doğrultusunda mevzi kazanmada birincil rolü oynayacak. 
olan bu mUcaclele, bir karŞı (-ıkış olarak değerlendirilip, ,ekilmeye, önlen· 
meye çalışılmıştır. Ecevit hükümetinin kurulduğu günden şimdiye kadar ge. 
çen bir yıl bunun sayısız ömekleriyle doludur. Isterseniz buna, bilinen dey� 
miyie, bütün dünyada sosyal demokratların temel yanılgısı ve buna bağlı ola'· 
rak çıkmazının bir yansıması dfyelim, ola�lar daima bu temel yanılgı içinde 
değerlendirilmiş, gelip bu çıkmaza dayanmıştır, 

Bununla birlikte, belirtildiği gibi herşey bitip tükenmiş değildir, cfjzel· 
me olanağı bulJjln de mevcuttur. Bir yıl boyunca boşa yitirilen zaman dola· 
yısıyla sorunlar olanca ağırlığıyla gelip kapıyadayanmış olsa da, gene mev
cuttur. Yeter ki, temel yanılgı ve çıkmazın hiç değilse bundan sonra bilin· 
cine varılsın ve izlenecek politika buna göre temelinden yeniden saptansın ve 
biçimlensin, Falan bakanın gerekeni yapmadığı veya yapamadığı, filan kuru· 
luşlann gerekli istihbaratı vermediği veya yasal gerekleri yerine getirmediği, 
filan veya falan devlet görevlilerinin (lÖrevlerini yapmadığı savları bu temel 
gerçeğin ışığında ancak yerli yerine oturur ve gereken önlemlerin ivedilikle 
alınması olanağı bulunabilir. Türkiye Işçi Partisi Başkanlık Kurulu'nun sıkıyö·  
netime ilişkin bildirisinde çok önemli bir noktaya parmak basılarak bugün ik· 
tidarın iki başlı olma durumunun mevcudiyeti gösterilmektedir. Bu iki baş· 
lı olma durumunun kesinlikle önlenmesi de bu olanağın tezeiden kullanılması· 
na bağlıdır. Yoksa bu durum herhalde uzun süre devam edecek değildir, yıllar· 
dır tek tek taşları döşenen yolda ilerleyerek ergeç bir sonuca ulaşacak, tek 
başlılığa indirgenecektir; ama o, bugün başta görünen yasal iktidar olmayacak· 
tır veya daha da kötüsü, bu iktidar şu veya bu biçimde öbürüyle bütünleşecek· 
� , 

Ikincil odağın sözcüleri sıkıyönetim ilanı ile önemli bir başarı kazanmış· 
lar, önemli mesafe almışlardır. Bu durumda, sıkıyönetim ilan edilmeli miydi, 
daha az ilde veya tek ilde ml ilan edilmeliyd gibi tartışmalara girilecek değil· 
dir. Bugün 13 ilimizde sıkıyönetim vardır. Faşist güçler ve bağlı oldukları ikin· 
ci odak yasa dışı şiddeti, bunu elde edecek biçimde kullanmaya olanak bul· 
muştur, Şimdi, yasa dışı şiddetin yerine yasal şiddeti koymaya, sıkıyönetim 
koşullarında ikinci odağın etki alanını, birincinin aleyhine daha kolay ve 
rahatça genişletmeye haulanmaktaı!ırlar. Bu umutla ellerini oğu�turmal< 
dıriar. 

Mevcut yasal hükümete ve arkasındaki CHP 'ye gelince, son karara ilişkin 
olarak grupta önemli muhalefetin ortaya çıkışı ve Ecevit'in ağırlığını koymak 
zorunda kalıŞı gibi -kıpırdanışlar görülmekle birlikte, ne yazık ki şimdye 
kadar görünenler, bugüne varılmasında önemlı rol oynayan temel yanılgı ve 
Çıkmazdan geri dönUlcfjğllne ilişkin ipuçları verecek doğrultuda değildr. 

Bu durumda, işçi ve emekçi yığınları; yurtsever, demokrat, ilerici ve 
sosyalist toplumun tüm demokratik güçlerini daha güç günlerin beklediği 
olasılığı Ister istemez ağır basmaktadır. Faşist gIlçlerln işlerini kolaylaştncak 
hiçbir provokasyona dl�meksizln, maceracılığın hiçbir türüne prim vermeden 
bu güç günlerin koşullarında, daha zor, daha çetin, ama sonunda mutlaka ba ·  
şarıya götllrecek yolda kitlesel demokratik mücadelenin bayrağı daha yIlk!iel
til me durumundadır. Bu kararlı ve onurlu uğraş, Ister durumun gereğini artık 
kavramış Ecevit ve hükUmetiyle birlikte, Ister büyük olasılıkla onsuz ve herhal· 
de bugüne kadar CHP'yi desteklemiş, ona omuz vermiş en geni� yığınları da 
yanına katarak ama mutlaka verilecektir. 

Yeniden altını çizerek belirtelim. Bugüne kadarid prlleme ve sürüklen· 
meyl tersine çevirecek asıl gIlç kaynağı Işçi ve emekçi yığınlar ve onların 
kıdesel demokratik mücadelesidir ve bu mücadele buglln başlamı� değildir, 
sürmektedir, sürecektir; başarıya erişinceye kadar glderel( yükselip ivme kaza· 
narak sürecektir. 

Gerisi boş bır avuntu, boş bır hayalden ibarettir, o kadar, 
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CHP SıkıYÖnetim uyguıamaıarının 

sorumluıuğundan kurtuıamaz 
1965 'lerden bu yana devletin 

haber, bilgi ve hoşgörü alanlarm· 
da sennaye destek ve finansma· 
nıyla ve yerli·yabancı karanlık 
güçlerin egitim ve yönlendirlcili· 
ginde beslenen, yeşertilen, 
semirtilen, silahlandırılan, kudur· 
tulan faşist robotlara verilen 
alarmla Kahramanmaraş kıyıldı, 
yakıldı, yıkıldı ... 

özellikle Nisan ve Mayıs ayla· 
nndan bu yana faşist parti lideri 
ve kunnayları ile Istanbul, ızmir 
oteUerinin odalarmda Başkent 
politika dehlizlerinde büyük ser· 

maye temsilcl ve sözcülerinin sür· 
dürdükleri ve yerli·yabancı ka· 
ranlık kordonlarla beslenen ıuş· 
kiler, planlar aeı, geçtilıimiz haf· 
ta büyük çaptaki kanlı ihaleyi 
böyle gerçekleştirdi. 

Faşist saldırı ve cinayet şar. 
teli Kahramanmaraş 'ta kan akı· 
tır, ırfan özaydmh'nm partili 
parlamenter arkadaşlan, AP'li ve 
MHP 'li parlamenter arkadaşlarıy· 
la ortak deklarasyona imzalarını 
&karlarken Içişleri Bakanı da, 
:<ahramanmaraş'ta yaptı!!ı 

DISK: 
''TEMEL HAK VE ÖZGüRlüKLERI KALDıRıP 

VEYA KI SARAK YAPILACAK TüM UYGULAMALARDAN 
BAŞBAKANı VE HüKüMETI SORUMLU TUTACAGIZ" 

Sıkıyönetim ilanına Y2r.UL 0-

laylar ""'ıuında diğer dom!)l<ratik 
lwruIuılarm yaD1lıra DisK Yö ... • 

tim Kurulu \le Ba,kanlık Konıeyi 
toplanarak görüt '" kararlarmı 
kamuoyuna açıklacb. 

DisK 'in bildirUinde daha önce 
ba,vurulan ııbyönetim uygulama
lanna milkat çekiliyor ve IUnbr 
heirtiliyOl': "cıki Illayönetim uy
gu1amalarmd', lveY.... cngc1.1cn· 
mit. lobvtlar yaygınlaımıştır. 
Demokratlar, ikricilcr, )"UrtKver
ler. .<»yaliıdcr batta Anayaa 
profClÖrım tutuklalU1Uf bula al· 
tına abnmı,1:ardar. Sıkıyönetimler 
dönrm mdc anayual pencc � 
tında bulunan ekonomik ve de
mokratik haklar, Frl yöııd< do· 
ği ıildilden: uğraıtUfbr. !ıçierin, 
köylülain, küçük eaıaf ve u.naat
kuların ve bütün çahıanlann, 
ekonomik ıoıyat yatamlan ik 
doğrudan npl� anti-demokratik 
yeni yualar kabul cdilmq ve 

u ygulamaya ıokubnqtur" 

DISK'., bilciri • .,de kanh fa· 
,ilt terör eylemleri .ınb.nıyor ve 
bu eylemleri önleme .özü vererek 
iktidara ",Imq bulunan CHP 
htiklOneti "eıtiriliyor. DisK bil· 
diri.inde alayönetim bıuna varan 
JOn duruma ve hükimete dÜfen 
ıorumluluğa i1qkin olarak ıunIar 
beli1-tiliyor: "CHP, iktidar olma' 
dan önce fa,ilt .. ldln ve terörü 
yok etme 'ÖZÜ YCTmit oI.nıuma 
rağmen, faıiot .aldırıiann önlene' 
bilmesi için, öncdiklc doğru bir 
icıh i. koyamaınılbr. DoIayuıyla 
bıiDnc kar,. mücadelede de 
baıany' uIaıamamııbr. "Sağa da 
IoIa da kar,ıyım" ciycrek f'ıizm' 
Ic mücadele edebileceğini u.nnuf
br. 

Son Kalıram.n ...... ' kadlarnı 
Ye kadlamı ",rçcklcıtin:nla &ön 
gibi ortada ikat, Iç !tım n,kanı· 
nın B'ıbakanla bile çelqat ye ud 
.uçlutan "' .... bir biçimde Meclio 
Künüaioocn açıldama yapma .. , 
bu y,nhı manbP 'çık p. 
terF'W. 

!tçi ... IIm, ve emekçi hal· 
ka dayanmadan, anlann eko' 
nomik ve demokratik var olan 
• aııtb özgüıiükJcriııi '-Ditlttmc
den , laıizme karıı mlicadele edi· 
lem ... CHP ağll"bldı lıilkilmd bu 
"rç<ği _ olarak kavrayama· 
mı,b.r. 

BüIUn bu "Itınıder karıı' 
LiDda DisK, dün oöylcdlği p. 
bi butUn de, ",eri bir adım 

ımı, ......... rajmaı, 0fP 
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ağırbklı biimndin daha Frl 
konumlara dütmemeıinin ancak 
qçi mıUı ye emekçI hallıımıza 
dayanmalma ve onun gücüne 
güvenm .. inc bağlıdır" domekte· 
dir. 

Baıhakan, Mecl_te yapbğı 

konu,mada libyönetim JlCftkçe
.ini ,öyle bellrtmq!ir: 

"Sabyönetim demokratik ku
ra1Iar içindo uygulana<akbr. Tc· 
mel hak ve özgürlükleri k.a.ldmp 
kumak için değil, aa.ldınlara katıı 
korım>ak için uygulanacakbr." 

Bu "n:kçe dlfma çıialarak 
ıcm" ıiak '" özgiirlükleri kaldırıp 
veya kuarak yapılacak tüm uygu' 
lamalardan Baıbakuu ye HükJi.. 
med tonImlu tuta.cağız.·· 

DisK Y Öııctim Kurulu ye 
Ba,kanlar Konocyi toplantıtUıda 
Kahramanmaraı olaylan kuıuUl' 
da: 

"Bugüne de it ölen bütün inaan-
1anmızm ve öze11ik1e Kahn.man
maraı kadiamında baybedilcnlerl 
anmak için: 

halta örgöıwuiiıe bağlı q. 
çileı olmak literc. tiin ilÇie-
ri, tiOn domkratik kuruluı il
ycleriol ye emekçi halJum1Zl 5 
Ocak ı 979 Cuma giiDi bulunduğu 
yerde .... 1 ı 1.00'do 5 dakikakk 
ölenlerin anuı için uygı duru,un
da bulunarak C'ıioı olaylarm 
özüDi ıa...demcye çağnlmamıda, 

!ıçı ıuılCımızm ve emekçi 
halkımızın bundan .onn. ra,izmc 
""'11 bir bütUn olarak ye özelllkJe 
itçOeri hangi .. ndikaya ilye olur' 
tan, oI.unlar, birlilde CtJdn karaı
lı bir mlic,dolc içinde oIm,ya ve 

hiçbir provokaıyona meydan ver
meyecek kararlı ve örgütJü dav
ranmaya, 

Kahramanmaraı olaylan \le 
ilgiU olarak olayların b ... orumlu· 
.u MHP'nin mWetvcldllcri Uc 
birlikte ortak de ldcraoyon Im .. • 

Iayan CHP malcm:W\criıı., kı· 
nanmuUl"- Jwar Yerlıdi. 

DisK _da kararla,bnlan 
"5 Daldb1ık .aygı duru,u" ey
Iem.,in yetenlzlijil hIçbir tarbı' 
maya gerek bırakmayacak ölçüde 
'çıldır. Böyletkı< bir cy\cın Ue 
Kalıramannıanıı olaylan ilc dor .... 
ğ' u1aı.n kanlı faılol terörii ". 
n:kdğl ölçllde aı etldn, at ldd_1 
biçlmdo "ııcdcyebllme olanağı 
bulunmuYOO'. ADak bütün bun' 
iara karım "iLC de bu cy\cın tüm 
anıl-f .... da taıafmdan bır ....... e 
O1araIı. de .lmınak ve dcterlcııdi· 
rilmek durumunda. 

"incelemeler" dosyasına "sol" 
malzemeler toplamakla meşgul· 
dü. Bir takım sis yumalıma saı· 
ma!!a özen gösterdi�i faşist ter· 
tibe ilişkin bilgilerin yamnda 
·'sol" olarak sunmaea çalıştıeı 
ıİıalzeme de, sennayenin "sol" 
cebinden beslenen provokasyon 
siyasetiydl. özaydmh kafası için 
önemli olan bu dej!ildl, önemli 
olan kafasına uygun "sa�·sol" 
terazisinin zahiri kefeleriydi. 

"IMTIYAZlI SUÇlULAR" 

Faşist tırmanış ın adım adım 
ve böyle bir sıçramayla bugürıkü 
duruma gele�i bilinmeyen şey· 

. ler dej!ildi. Kahverenkli gömlekll 
basında, iş adamlanyla ülkücü 
dernekler arasında para dolaşımı· 
nı sa!!layan yazarlardan ve faşist 
tansiyonu parça parça ölçümle· 
yen genel yayın müdürlerinin sür· 
dürdükleri ilişkilerden gazete 
sayfalarma yansıyanlar büyük bir 
komplonun belirtilerini fazlaSlY' 
la veriyordu. öte yandan özellik· 
le doeu ve güııeydoj!u bölgelerini 
çevreleyen alarılardaki faşist 
yıi!maklarm gözle görünür bi· 
çimde irlnleşmesi, Kahramanma· 
raş'ta büyük bir prodüksiyonun 
sahneye konacaj!mın izlerini sak· 
lamı yordu. 

Aslında 1 Nisan'da Ankara'da 
düzenlenen "büyük yürüyüş" or· 
ganizasyonu bunun ilk sinyalini 
vermişti. "Büyük Yürüyüş" başta 
''Hürriyet'' olmak üzere kahve
rengi gömlekli basımn büyüttü� 
ve göstermek istediei gibi salt 
MHP'nin eseri dej!ildi. Gene o 
günlerde Hürriyet'in "Doeu bö· 
lünüyor" başlıeıyla girişti!!i işin 
birdenbire ertelenmesi de ilginç· 
ti. Gazete bu başhk altmda bir 
misyona girişmiş, fakat blr·iki 
gün sonra bu prodüksiyon sah· 
neden çekllmlşti ... 

YüRÜYÜŞ'ün 4 Temmuz '
1978 gün ve 169'ncu sayısında 

. "imtiyazlı suçlular" başlıklı ya· 
zıda şu soru sorulmuştu: 

". Acaba kimler, Süleyman 
Demirel'in kulalıma, canım hükU· 
meti düşürmek istiyorsa, çıkara· 
lım hadise, ölsün 100 kIşi bu iş 
bitsin, fısıltısmı ilelrnlşlerdi? .. ." 

YÜRUYÜŞ 'ün o haftaki sa· 
yısındaki satırlar şöyle devam 
ediyordu: 

". Acaba Alpaslan Türkeş'in 
bir yımdan bazı para babalanyla 

SıKıYÖNETIME KIMLER 
ALKIŞ TUTUYOR? 

Sıkıyônetlm ila.. bazılar ... 
çok ocWııIIrdi. Bunlarm baıaıda 
aelcıılcriıı biri de Demirel'dl. De
mın:ı aluy6netim lçiD öbıdcn bal 
oiirdilrdlljti yorioao çDbr1IWI b.· 
,anya ............... mutlu .. ğu_ 
yatıyordu. '"Sanpatik'" tebcMG
möylc ba,_ıu tebrike aelcnJcrl 
kabul <diyonlu. Tebrike p ...... 
ara ... da biri özellkle dikbt1 çek· 
ti. !opliz Büyükelçisi Sil- Dm:k L 
Dodaon 'du bu kifi. II8yiikclçiain 
Demirel1 tebrilıi __ da çekiJ. 
mi, bU- fotoğraf .. , bU- JÜDIiIr. p. 
.etcde yaym_ çeıitB yı ....... 
lan yol açtı. Bu "doItanıe It....,. 

..... , lıkı)"Önetimc a1IUt tutaalu . 
hall.mda Cula iöz< gerek b..J<ı.:· 
mıyordu. 

nüfuzlu kişiler arasında meklk 
dokumasının esbabı neydi? .. ." 

"GENIş T.ABANlIlAR" 
SıRADA 

Ve herşey, TIP Başkanlık Ku· 
ruhı 'nun geçti!!imiz hafta yaptı· 
!!I olaeanüstü toplantıdan sonra 
yayınladı!!ı bildirideki çözümle. 
melerin yansı�ı ışı!!m aydın· 
lattı!!ı halkalar halinde bu radde· 
ye geldi. 

Türkiye son bir yıldır, legal 
Iktidarın ötesindeki, terör oda· 
eında belirginleşen dl!!er bır mli 
iktidar çatallaşmaSlnm sarsıntı· 
smı yaşıyordu. Ortada bır hükü· 
met vardı, ama, di!!er bir ikti· 
dann kanla, cinayetle, terörle 
varıııımı duyurdu!!u da ortaday· 
dı. 

Bundan sonrasının muhtemel 
gelişmeleri ne seyir izleyecektir'? 

"Genış tabanlilar" şemsiyesi 
altındaki bir sahne arası grup, 
kibar adıyla ülkeyi "istlkrara 
kavuşturacak" oluşum saltıana· 
na kadar aradaki tampon görevle 
yüklenmiştir. En ılıınlısının 
"kansız bıçaksız MHP" progra· 
mıyla biçimlenen kafaya sahlp 
oldu!!u bu "genış taban1ılar" 
güruhunun, kendisine ve partisi· 
ne saR\adıRı avantajı Demirel 
en olumlu sonucu ulaştırma ça· 
bası vermektedir. Bu sonuç ise 
en parlak yanıyla, "erken seçim· 
den sonra AP", bu dej!ilse "AP· 
MHP" koalisyonudur ... 

Demirel geçti!!im1z hatta An· 
ka Ajansına verdi!!1 demeçle de, 
programının ana batlannın açık· 
lanabilecek yanlarmı açıklamış· 
tır. Anayasa'mn d�lştlrilmesi, 
seçim yasalarının yeniden düzen· 
lenmesl gibi konularda smtan 
hesap, rejimln emperyalizm ve 
bUyük sermaye zırhlanyla glydı· 
rilmesidir. 

K�tliam için nasıl sinyal verildi 
"Son olarak 'Türkiye 'nln 

hainleri 'ne yapılan ıhtar şu· 
dur: 

''Menfur emellerinizin ta· 
hakkukuını kolaylaştıracak 
ganet ve delalat &ahlpleri Ikti· 
dar olaa bile, yilkJek tarih şu· 
uru ile örfıine, geleneklerine 
ve mlııı kUltUrUııe batb mille· 
tlmlzln gazabından kurtulma· 
nız mUmkUn deıııldlr. Mmetl· 
mize hetl1p vermekten asla 
kurtulamayacaksınlZ." 

Son Houadia 
21 Aralılt 1978, P."emb. 

Te/ı'n ENr ·AParn 
Tür/ı Millctine 

"Ecevit Iktidan aUıımyor. 
Hem Içerden bUyük tepkilere 
maruzemr, kendı Içinden, 
hem dlf8fdan bUyük tepkilere 
maruzdur. Bumın takribi dU,· 
me tartlıl lIzerlJıde kelln bir. 

şey söylemek mUmkün dej!lI· 
dır. Fakat lstlklal marşımızın 
bır dlzesl vardır. 'DoRlcaktır. 
&aDI vDdettlRI günler hakkını 
Kimbilir belki �,belkl ya. 
rından da yakın.' Kesin bır ta· 
rlh BÖyleyemiyorum. Suyu 
ısınmı,tır .• ." 

Her"flÜn' 22 Ara/ılı 1978 
Tür"', 'iıı tEA a,!O,..,rı4 

lJfIrdi#i mü/oluıttıııı. 

"Şehltlarlmlzln kıynai!ı 
kInlmlzl blllyor, Iııaııeımu:ı 
kUV"feıJendlrlyor ••• 

"Hedefe yUrilmUyoruı ar· 
tık, kOfUYoruz. GöııilıııUzde 
.. blıı.tnıızln haıua. Yıl, KU. 
tur çelıne takmak bUyur bize, 
çelıne �yor, dUtmedIk, 
ilutınıyoruz, dutmeyecetlı," 

Genç Arıtoda, De",. 
26 AI'/JIıAo 1918, 2. Sayı 

''Ecevit iktidan, bir yılını 
doldurmadan, 1000 ölUyti 
doldurdu Ye ta,ırdı. 19 Aıalık 
1978'de bu çlrldn ıkıldar 
.DIl,1sInIn kurbaıılıın 1000 
ıakaııııııdaydı. Buaıııı 1025 '. 
rı ııeçmi., belld 1050'yw yak-
lafIDIt olacak." 

Ahmet Kabalt/ı, Terriman 
23 AI'/J/ıIı 1918, CUIftIII'"te,; 

'''I\iJk ınIl1eU, haqeyw raL-
men devletin (Cumbıırtıqka- . 
m, ordu, �n�, ii� 
pıırtll. vı.) � oldulwıu.clU
flimrak, komUııilt canlıer ye 
komllnlzınln dayaııatı olan 
ıkıldar ile mUcsdole elmek &o
Nodadır, Bu bakımdaıl M' 
nın 'mllcsdele ve eylem çıtn. 
.' tam uınaıwıda, mefN bır 
III1m-dbtm ka.. 11IzwıIı. 
nun ı..,.titrtııi v.mtkfıldlr:' 

AIı_t Kabıdı/ı, Tercil,...,. 
UAN'" 11178,,. .4 



ıDveıiik 
kesin kendi eliri alhıa 
almayı ba_Ildır" 

MARAS KIRIMI : -----ı 

FASiSI iCSAVAS 
· DEIEMESi · 

Uzun bır süredir hazırlandık
ları bır operasyonu Kahraman
maraş'ta sahneye koyan faşist 
�çler, örgütlü saldırılan sonun
da yüzü aşkın yurtta,ı katleWler, 
binden fazlaııııı yaraladılar. Kah
ramanmaraş'ın birçok yerinde 
evler, Işyerleri, otolar yakıldı, yı
kıldı. Düklwılar yaRmaiandi. 
Tüm toplumun bir "vahşet" ola
rak nitelendirdiRI bu iç savaş 
�işiml faşist güçlerin sistemli 
olarak empoze etmeye çalıştılıı 
bir sonucu da beraberinde geti

riyor ve 13 ilde sıkıyönetim uy
gulamasına başlanıyordu. Uzun 
süreden beri sıkıyönetim istekle
rini sürekli öne süren MHP 'nin 
başbuııu Türkeş bununla da ye
tinmiyor ve başka illerde de sıkı
yönetim uygulamasına gldilmesi
nı Istiyordu. 

GÖSTERE GÖSTERE 
GELEN OLAY 

Maraş olaylarının hazırlıkları" 
bütün bir yıl boyunca sürdürül
müş , Doııu ve Güneydoııu Ana
dolu'nun birçok kentinde faşist 
�çlerin yarattıklan saldın ve te
rör olaylarında bu katılamm pro
vaları da yapılmıştı. özellikle 
AIevi-Sünnl, '!ürk-Kürt gibi ay
nmlar kullanmaya çalışan faşist 
güçler, bu ayırımları körükleye
rek olaylara zemin hazırlamaya 
çalışmışlardı. 

Kahramanmarafta daha önce 
meydana gelen bazı bombalama 
olayları sonunda yakalanan 
küçük yafta bazı çocuklar "Esir 
Türkleri Kurtarma Ordusu" (ET
KO) adlı bır gizli örgüte mensup 
olduklamu söylüyorlardı. özel
likle bu örgütün "ortaya çıkarıl
ması.ndan" sonra Kahramanma
raş'ta eörece bır ._Izllk dikkati 

çekiyor ve İçişleri Bakanı da bu 
sesslzlll!l, "Kahramanmaraş'da 
bir örgütün kapatılmasıyla huzu
run sa!!landılıı" biçiminde yo
rumluyordu. İçişleri Bakanı'na 
göre Kahramanmaraş hükümetin 
anarşi ve teröre karşı etkili mü
cadelesinin "bir örnelıl" Idi. 

"MALA 1y A 'NIN INTIKAMINI 
ALACAKLARMIŞ! " 

Ne var ki, Kahramanmaraş'ta 
karanlık faşist güçler İçişleri Ba
kanı'nın Iddia etti!!i gibi sinmiş 
dei!Ulerdl ve sonradan acı biçim
de görülecel!i gibi, daha geniş bo
yuUu bir olayın hazırlıkları için
deydiler. 

Gerçi görünürde ETKO'nun 
liderleri ele geçirUerek "bomba
lama olayları" sona mlirilmlşti 
ve bu İçişleri Bakanı 'nı "anarşi
nin öniendlRi" konusunda yo
rum yapmaya sevkediyordu. 
Ama, Kahramanmaraş köylerin
de MHP 'II faşistler propagandala
rmı sürdüriiyorlar, "M ala /ya 'nın 
intikamın. alacakların." söylü
yorlardı. Kahramanmaraş'ta 
"Komüniıtlerin Mala/ya 'dıJ oldu
�u /Ibi cam iIeri yakacakları " 
söylentisı yayılıyor, gerici-fa
şist propagandanın etkisi albn
daki çevreler toplu bır ka U lam ın 
gerçekleştirilmesi ıçın sürekli ha
zır tutuluyorlardı. 

KATLİAM, 
EMNİY'sT'E YAPILAN 
İHBARLARA RAtMEN 

GERÇEKLEŞTI 

19 Aralık gecesi MaraŞ'ta fa
şist propagandaya yönelık bir m
min oynatıIdıj!ı bir sinemada 
patlayan bomba faşist güçler ta
rafından Işaret sayılıyor ve kent 
Içinde çeşıtlı s10ganlarla yüriiyü-

şe geçen faşist gruplar CHP ve 
PTT binalarını tahrip ediyor, gü
venlik kuvvetleriyle çatışıyor ve 
bu arada halkı galeyana getirmek 
için yoRun bir kışkırtma kam
panyası başlatıyorlardı. Ertesı 
gün lteaiye meydanında bulunan 
ilericilerin gittiRI bir kahvehane 
bombalanarak 'ilk saldm sinyali 
veriliyordu. 

21 Aralık günü TöB-DER 
üyesi iki öRretmen görev yaptık
ları Sanat Enstitüsünden çıktık
tan sonra Yörükselim Mahallesi
ne girerken liseden 100-150 met
re ilerde kurşunlandılar ve oiay 
sonunda biri hemen, di�eri de az 
sonra öldüler. nk bombalama ve 
saldırı olaylarının üçüncü günün
de işleniyordu bu cinayet. Bu ci
nayetin işlenmesinden kısa bir 
süre önce de, Emniyet'e faşist 
güçlerin kentteki sessizllj!i boz
mak için cinayetler düzenleyebi
lecekleri ihbarı yapılıyor, ancak 
hiçbir önlem alınmıyordu. 

üç Kışı 
FAŞIST KURŞUNLARıN 

HEDEFI OLtNOR 

nk saldın olayından tam 4 
�n sonra, 22 Aralık Cuma gü
nü, öldürülen TöB-DER üyesi 
ö!!retmenlerin cenaZesi kaldınI
mak üzere çok sayıda ilerici ve 
demokratın katıIdıi!ı yür!iyüş 
korteji Cenaze namazının kılı
nacaRı Ulucami 'ye do!!ru ilerle
meye başladı. Yolun saRında Ma
raş kalesi, solunda Ise Kaniıdere 
ıçınde daha önce mevzIIenmiş si
lahlı faşistler bulunuyordu. Kor
tej camiye yaklaştıRı sırada, Ca
mi kapısında bakleyenler ''komü
ni.tls';n ue alevilerin cenaze no· 
mazları burada kılınamaz " diye
rek yüriiyüş kortejine karşı taş, 
sopa ve takunyalarla saldınya 
geçtiler. 

Saldm yürüyüşçillerin Yörük
selim mahallesine çekilmesln� 
karşın sürüyor, ancak Güvenlık 
Kuvvetleri saldırgan faşist güç
leri daRıtmak ıçın hiçbir müda
halede bulunmuyordu. Bu sırada 
faşist grupların aÇtlııl alAış sonu
cu üç ilerici öldürülmüştü. Köy
lerden ve çevre Illerden getirtilen 
faşlstier de bu arada şehir Içine 
daııılarak dükkanıarı yakıp yık
.naya başlıyorlardı, yakıp yıkma 
harekatları sırasında üzerinde 
MHP Işaret ya da sloganlan bu
lunduııu hiçbir yere dokunulmu
yordu. 

FAŞIsT SOYKIRIM 
BAŞUYOR 

Maraş'taki provokasyon saldı· 
dırının çıkışından tam beş gün 
sonra doruk noktasına ulaştı. 23 
Aralık Cumartesi günü, bir önce
ki günkü çatışma sırasında sal
dırgan grupta .  yer alan ve polbi 
kurşunuyla öldürüldülıü bildiri
len bir kişinin cenaze töreninin 
yapıIaca�1 ve halkın törene ka
,tılması gerekti!!i sabah saat 8.00 
den itibaren tam 1 ,5 saat süreyle 
Belediye Hoparlöründen anons 
ediliyordu. Kentin AP'II Beledi
ye Başkanı Ahmet Uncu kışkırt
ma için belediye olanaklarını fa
şistlerin emrine veriyordu. Bu 
arada Ahırdal!ı'nda Zeytin kö
yünden balta, tabanca, satır gibi ' 
silahlarla faşist gruplar Maraş'a 
getiriliyordu. 

Çeşitli bölgelerden ve Maraş 
köylerinden gelenlerle deste kle
nen faşist gruplar saat 10.da sal
dırıya başladılar. nericilerin yo
Run olarak bulunduRu Yörükse
lim mahallesi saldırganlarca be
men sarıldı. Saat 10'da Valilik 
Belediye hopariöründe ... soka!!a 
çıkma yasaRınl ilan ediyordu. 
Ancak bu yasak faşistler Için ge
çerli deRllmişcesine, bir mahalle
yi saran faş!sUerln daRıtılmasl 
ıçın hiçbir girişim yapılmıyordu. 

Daha sonra saldırgan kalaba
lık Yörükselim mahaileslni ateş 
ya!!muruna tutuyor, Maııara ve 
Develer mahallerine saldırıya ge
çlllyor. Şehir merkezinde bir 
gün önce yıkılan dükkanlardan 
bütün mallar çıkartılarak üzerle
rine benzin dökülüp yakılıyor, 
dükkanlar da ateşe verilmeye 
başlanıyordu. Bu arada alt ka
bnda yanan bır dükkandan yük
selen alevler, AP n Merkezinin 
de yanmasına yol açıyordu. Fa
şlstlerin Yörükselim 'den kaçırdı
ııı kızlar ve küçük çocuklara Iş
kence ediliyor, zeytin aRaçlarına 
çakılıyorlardı. çatışmaların 
oldullu üç mahalle dışındaki ma
halleierde örnel!in Tekke, Yeni
mahalle ve Karamaraş mahalle
lerinde Ilericilerin oturdui!u evler 
ateşe veriliyor, yangından kaçan· 
lar Ise dışarıya Çıkınca kurşunla
nıyorlardı. ölülerin tenasill uzuv-

ları satır, makas, pala gibi aletler
le kesiliyordu. 

Bu olaylar sırasında Maraş 'ın 
batı bölgesinde, Karayolları'nın 
arkasında bulunan kesim de 200 
kişilik bir saldırgan faşist grup 
iki direRin birine Türk bayra!!ı, 
diRerine MHP flaması asıyorlar, 
çeşitli sloganlarla CHP milletve
kili Hüseyin Doııan 'ın kardeşinin 
fabrikasını alAışe veriyorlardı. 

Fabrika ateşe verildikten son
ra, faşistler dışarıda mevzilene
rek işçUerin dışarıya çıkmaları
nı bekledi. Ancak işçiler dışarı 
çıkmadılar. Bu sırada olayları iz
leyen bir yurttaş işçilerin fabri
kada mahsur kaldıj!ını Valillj!e 
haber veriyor, ancak Vali yetki
sının olmadılıını söylüyordu. 
Polis saldırganlara karşı hiçbir 
önlem alamıyordu. Yangının 
söndürüimesl için gelen İtraiye' 
ye ateş açılıyor, bunun üzerıne 
itraiyeciler müdahale edemiyor
lardı. Benzeri biçim de ilericilerin 
ve alevilerin azınlıkta olduııu 
'!ürkoj!lu, Afşin ve Göksun ilçe
lerinde de hiçbir emniyet önlemi 
alınmıyordu. 

Bir yıirttaş Jandarma Komu
tanını arayarak bu durumu bildir
di. Ancak jandarma dördüncü 
kez arandıktan yarım saa t 
sonra olay yerine gelebilıyor ve 
gelen askerlere 5 saat süreyle mü· 
dahale emri verilmiyordu. Faşist 
gruplar neden sonra daıııtıIıyor, 
bu kez de ellerinde sUahla giden 
faş[stlerl yakalamak için hiçbir 
girişimde bulunulmuyordu. 

FAŞIsT GÜÇU;R 
BU KA TLIAMIN 

HESABıNı VERECEkTIR 

Kahramanmaraş olaylarında 
resmi açıklamalara göre 1l 0'u 
aşkın yurttaş hayatını kaybetti. 
nericl Işçi ve emekçilerin evleri 
yakıldı, yıkıldı, yaj!malandı. 
Tam be, gün bir barut flÇlS1 ha
linde bekleyen Kahramanmaraş' 
ta, daha önce bir önlem alınma
,ından yararlanan faşist güçler 
rahatlıkla Istediklerini ,erçekıeş· 
tirebildiler. Faşist ayaklanmanın 
tam anlamıyla bastırılabilmesi 
için ise aradan bir be, gün daha 
geçmesi gerekecektı. 

YVR VYVŞ - 2 OCAK ! 9 79 · 5  



Doğu ve Güneydoğu ' da faşist 
provokasyonun bir yıl ı ' 

i 

Planlı. cinayeııerden 10Plu  kırıma 

ıs N IsAN 1 978: 
"TüRKEŞ KAHRAMANMARAŞ'TA 

OLAYLAR ÇIKACA�INI MüJDELEDI" 

"Geçtiğimiz Cuma günü bir basm toplanbsı düzenleyen 
MHP Genel Başkanı, Malatya benzeri olaylann pek yakında 
Erzurum ve Ka1ıramanmaraş'ta da meydana ııelebileceğini 
müjdelemiştir! Tüıkeş'in basın toplantısı yaptığı saatlerin ari
fesinde Kahramanmaraş'ta terör pedalına basmakta önemli gi
rişimler yapılıyordu." (Yüriiyüş, 2S NAn 1978, sayı LS9) 

16MAYIS 1978: 
"KARS VE IGDlR OLAYLARı DAHA BüYüK BIR 

OPERASYON UN üVERTüRüDüR." 

"Malatya oIay1annın ateşi henüz külenmeden Doğu bölge
sinde yeni oywılar tezgahlanınaya başladı. Kars ve Iğdır'da ce
reyan eden olaylar, sanki daha büyük bir operasyonun üvertü
rü izlenimini veriyor." (Yüriiyüş, 1 6  Mayıs 1978, sayı 1 62) 

30 MAYIS 1978: 
HATAY'DA FAŞISTLER KITLELERI 

TUTUŞTURACAK KIVILCIMI ATE ŞlıYOR." 

"Antakya ilinde bugüne dek saldın ve kmlcım1arnı nicelii 
sürekli bir artış göstermektedir. Faşist ı;;çler, bu kıvılcım1arı, 

i kitleyi tutuştııracak düzeye kadar ça1cmaya niyeııi oIdıık1armı 
göstermektedirler. ' (Yürüyüş, 30 Mayıs 1978, Sayı 1 64) 

, 

28 KASIM 1 978: 
"FAŞIST GÜÇLER KITLELERI 

SILAHLANDIRMAYA HAZıRLANıYOR." 

"Kendilerine üs olarak seçtikleri illerde sürekli bir terör ya
ratarak kiııeleri teslim almaya çalışan faşist örgütler, şimdi de 
taraftarlannı da siahlaodmna aşamasma ııeçiyorlar. Bu amaçla 
halk kiııeleri arasındaki yapay aynmIan körüldey� taraflar
iaruu da silah1andırma aşamasma ııeçiyorlar. Bu amaçla halk 
kitleleri arasmdaki yapay aynmIan körükley� kışkırtmanın 
ötesinde sürekli bir kiııesel çatışma kodaısunu ayakta tutma
ya çalışan faşistler "alevi-kürt isyanı" korkutmacasını komü
nizm umacısı ticaretiyle birleştiriyorlar." (Yüriiyiiş, 28 Kasım 

i 1978, Sayı 190). 

12 ARALIK 1978: 
"FAŞIST PROVOKASYON BüTüN D�U ıLLERINI  

TEHDIT EDIYOR." 

"Malatya, Sivas ve Elazığ Kentlerinin oluşturduğu Doğu fa
şist üçgeninde saldınlar, katliam girişimleri ve ha1IU faşizm kar
şısında suslaın bırakma çabaIan alabildiğine sürüyor. Tiim Do· 
ğu illerini kontrolleri a1tma almak için faşistler bu üç ilde ya. 
rattıklan terörü sürdürüyorlar." (Yürüyüş, 12 Aıalık 1978, 
Sayı 192) 

19 ARALIK 1 978: 
"FAŞlsTLERIN SıÇRAMA TAŞı OLARAK 

SEÇTI�I MARAŞ YENI OLAYLARA GEBE." 

'Faşist parti Kahramanınaraş m en büyük ilçderindeıı biri 
olan Pazarcık'ı Kahramanmaraş'la birlkte bir sıçrama taşı ola
rak kullanmak istiyor. Faşisııer burada özeJlikle alevi-&mıi 
aynmmı kullanarak olay çıkarmaya çalışıyorlar ve sınıfsal mil
cade1eyi saptmnaya uğraşıyorlar ... A1evi-&mi, Türk-Kürt düş
manlığı yaratılmak iatenmesinhı, bunun körüklenmeslııln acı 
ıonuçlan Malatya 'da, Elazırdaı SIvas'ta yaf8lldı. Bir yanda fa
şisderin diler yanda maocu1arm eylemleri Kahramanmaraş'ı 
acı olaylara ııebe hale fll!tirdi." (YUriIyIIş, 19 AnıIık 1978, 
Sayı 194) 

. Geçııgımiz hafta fiŞıst &üç
lerı n Kahramanmaraş 'ta yarattı
gı ve bır katUam blçlmlnl alan 
"iç savaş başlatma girişlml",  
son yıllarda özellikle 1978'ta fa
şist tınnanmayı izleyen herke
�n gelecegınI önceden göreblldl
�i bir olaydı. Bu "Iç savaş ba .. 
latma - girişimi' 'nın denemelerı, 
provaları, daha önce birçok do
i!u ilimizde tezgahlanmış, Kah
ramanmaraş olayıyla blrUkle 
yepyeni boyutlara ulaşmışb. 

Sadece günlük gazetelerde son 
bir yıldakl olayların geUşlmlııi 
dikkıı tle Izleyen herhangi bır 
yurttaş bile bu boyutta olaylarm 
ortaya çıkabllecegınI, özeWlı:Ie 
Doi!u ve Güneydogu 'da slstema
Ilk bir biçimde tınnandmlan fa
şist terörün bu noktaya geleblle
cej!lnI görebllirdl. UsteUk Doeu 
ve Güneydogu'da tınnandırılan 
faşist terör, hem kışkırtma yön
temleri, heı;n de bu kışkırtına
lann bır "soykırını "a dönüşmesi 
açl'lından, dünyanın çeşltU ülke
lerinde faşist güçlerin Izledlklerı 
yöntemlerle yakın bır benzerUk 
gösteriyordu. 

FAŞIST GüÇLERIN 
PROVOKASYON 

YÖNTEMLERI 

Faşistlerin Dogu ve Güneydo
i!u kentlerinde uyguladıgı kış
kırtma blçlmlerl genellikle üç çe
şlttI : 

ı. ölümü genış ölçüde tepkl 
yaratmak üZe!'e kullaıulabllecek 
kişilere suikastlar düzenlenmesi, 

2 . Kentlerin görünUr yerleri
ne "kızıl bayrak" vb. asılarak 
anti-komünist koşullanmaların 
kışkırtılması, 

3. TürkIye'de çok denenmiş 
bır yöntemle camiiere ve ibadet
hanelere saldırı olaylan düzenle
yerek " dln elden gldlyor"kışkırt
masıyla genış toplulukların hare
kete geçirilmesi. 

KImi zaman da bu provokas
yon biçimlerinin Ikisi ya da üçü 
bırden de kullanılıyordu. Sonuç 
olarak başka kentlerden gelenler
le desteklenen faşist saldırı grup
ları kentin çeşltU kesimlerinde 
otunulann evlerine, Işyerlerine 
saldınyor ve "ellerinden geldi
gince" yakıp yıkıyor, vuruyor, 
öldürüyorlareiı. 

DoRu ve Güneydogu Anado
lu'da bu tUr tezgAhlann en çok 
düzenlendıeı lUer Kahramanma
raş, Elazıi!, Malatya, Sıvas, Urfa, 
Gazıantep gıbı mezhep ve etnik 
kökenli aynııkların en belirgin 
biçimde var olduRu lUerdL 

SıÇRAMA NOKTASI : 
MALATYA 

Böylesi bır provokaayonun 
büyük boyutta tezgahlandıRı Ilk . 
kent Malatya oldu. CHP hüküme
tinin kuruhışunun Ilan edlldll!l 
5 Ocak günü Malatya'da Tekel ve 
Sümerbank fabrikalarına MHP ve 
MSP eglUmli oldukları bildirilen 
300 kışı Işçi olarak alınıyor ve 
bu uygulama kentin Ilerici halkı-

Maraş katliam, 
bir yıl, aşan 
provokıuyonbrın 
son perdelii 

nın tepkilerine yol açıyordu. Fa
şist güçler bundan sonra saldm
Iannl sistematik biçimde gelişti
riyorlar ve kenti "sürekil bır ger
gln1Ik" ıçınde tutmaya çaba 
gösteriyorlardı. Bunlara şu ör
nekler verilebilirdi: 

• ıs Ocak'ta fqlst _lar 
Malatya 'da bır &..yl l,pJ ede
rek den yapılııwını öııledllcr, 
bu ....ıa lA öi!ı'eııdyl yaıala
dılu. Aynı SÜD Tls Smdln. 
eski ",nd ,c:kreterl Necad Gü
!ayın f.,ı.tJcr tarafından 'lır 
yaralandı. 

· 24 Ocak'ta Malat,a'da IId 
Idt! öldliriildil. 

• 27 ocak 'ta bır m1m. öl
diiriildü, bır Id,ı.�. 

. 6  Şubat'ta 5 OIP'& bt
çaltlaDdı.. 

· 21 Şubat'ta oç ldt!aIn 
eVi bombalaDdı. •• 

· 25 Şubat'ta 0Udi Ocak
ian Malatya Şube Ba,kaoı dcr
neğIn yeni biaaaD1 açarken, 
ilIId1c111cr1n daha kararh bır 
milcadclıeye ıılrcc:ellnl lÖylodi. 

• lA Mart'ta f.t!ItI .. bır 
top ...... .  tc, .çtı. 2 Idt! öl
dü. 

· 25 Mart'ta 2 ldt!aIn evi 
bombalandı. 

• 5 NIaıı 'da bır 6i!ı'etınen 
61di1rii1dü, IId 1d,1 ağ. yaıalaıı
dL 

• 16  NIaıı 'da üç 1d,1 öld6-
ri1ldü •• 

• 16 NIIaıı'da bır _De 
tön:ııiııc .te, .çıldı. Oç Idt! 
öldü. 

. 

• 17 NIaıı 'da Malatya Be
lediye Ba,ka .. , ıellnl ve IId 
torunu Ankaa 'dan adma 16n· 
deri.... bır paketln p.tıamuı 
ıonaca 6"U. Bu olaydan ıon· 
n MHP, AP ve MSP'II oldulJu 
blldlrlkn ""plar aaldırıya ,eç· 
tikr. CHP b Merkezi, TOJl. 
DER,IIcrIdIm: alt çok .yıda 
I,yeri, matbaalar .. ."Ier tah
rip odiidi. Yllıılcrl muk.' Id
tiicr \lcrId yurtta,1an hedef 
aldılar. Malat,a dıtOlda de
nılryolwıda Uç ıcndn eeoc-

dı buhmdu, oı.r- yonIıı
...... hir ICDÇ aldı.. 

Ba olaydan lId .... 6_ 
la.. _iInD Malat,a 'da 
"CIIıoda ç.ın" biidiriicri da
jJUıkIan blldlrllyoırda_ Oky-
lar ""'...... 60 kiti YaaIaD
dı. Ba ....ıa kcatte .çbk teb-
lIkaiJIIn bal&llKadlii, JıaIkm 
cvieıiııdca Çıkamadıiı bIIıIIrU
dı. 

Bu bır cilzl ve sistematik pro
vokuyondan sonra Malatya 'da 
faşist giiçlerln saldırılan ıona er
medi ve çeşltU aralıklarla meyda
Il. gelen olaylarda, yıl sonu .. 
kadar toplam 17 kI,i öldürüldü 
ve çok sayıda kI'l yaralandı. Bu 
arada zaman zaman düzenlenen 
tophı saldırılarda faşistler birçok 
I,yelinl ve egıtim kurumunu tah
rip ettiler. 

FAŞIST üÇGENIN 
SIVAS AYA� I VE 
BINGöL YEDE�I 

FII41st terör'ün hızla tırman
dınldıi!ı dlRer ıkı tl de Slvu ile 
Bingöl'dli. Slvu'da Şeker Bayra
mı 'nın Ilk günü meydana ıelen ve 
uzun süre yabştırılamayan olay-
1arda 5 'I atkın yurtta, öldiir\ilü
yor ve birçok I,yerl ile ev tab
rlp edlRyordu. Sivu'taki olaylar
da da saldırıanlar "komiinüllerin 
camiiere ıoldırdılılan" lÖyleııtill
ni yayıyor ve kendllerlne böyle
ce başka dllltekçller bubnaya ça
I"ıyorlardı. BinlÖl'de de yine 
aynı blçbnde bır propapııda yU
rüWlUyor, çevreye "Kızıl Bayrak 
aııldıi!ı" lÖylentilerl yayıhyordu. 
UGD Genel Başkanı Muhlln Ya
ZIClOghı , Slvu olaylarından bır 
süre' ıonra olaylar lIn.nda "1tJ4-
kırtıcılık yaptlRı ıçın" tutuklam
yordu . Slvu olaylarının lelişImI 
ise ,öyle: 

• 2. AIJu .... 'ıa qıdm 
Enltl_'ııdc çıkaıı okylar U 



merkezi .uıırlonıu aı'" 58. Tu· 
py olay"'" müclahale etd. 

• 25 Ağuoto.'ta lIaid bır 
6p-eımeD açılan mıle yara' 
laoch. 

• •  EyIU (ÜnÜ çıkan olay· 
Lar IDDIında 5 kı" öklü. Bu 
olaylar oedmlyle 12 kı" tu· 
tukkııdı. 

· 9  Eylül (ÜnÜ Si ... 'ta 
öJeolcrin .. yan 10'. y1lkoddi. 

Bingöl'de 28 Aıa1ık ıünü 
ra.utler CHP'li ve Alevi yurt. 
uılarm evlerine ve ı,yulaine 
oaIdırank tahrip etlilc:o.· 

Bıngöl olayları da faşist top· 
lu saldırı harekatınm bır provası 
gÖlÜnümünü taşıyordu. 

ELAZIG'DA BIR YılıN 
BI LANÇOSU: 60 CINAYET 

Do�u Anadolu 'da faşist te· 
rölÜn geçti�lınIz yıl en çok can 
a1d�ı bır diger kent de EIaZ� 
oldu. Faşist saldın ve provokas· 
yonlar sonucunda Elazıi!'da yıl 
boyunca 60'ı aşkın yurttaş öldü· 
IÜldü, çok sayıda yurttaş yara. 
Iandı. EIaz�'da da dikkati çe
ken, olayların sistematik biçim· 
de son aylarda yoj!unlaştırılarak 
raşlst terölÜn tırmandırılması 
çabalarıydı. EIaz�'da Aralık 
başında aynı gün beş kişinin 
öldüıühnesiyle sonuçlanan (aşist 
toplu terörden sadece bır hafta 
öncesine göz atalım: 

• S 1 Ekım 'de AkViIerin ço
ğwıIukto olduğu Olpnlar 
MahaI.IeOiOe bombalı oaIdın 
yapıldı. 

• S Kaam 'da Eğitim EDIci· 
tüoü müdür yardımCıIl bıçaklan· 
dL 

• 6 Kaam 'da bir klıl daha 
ökliiıWda. 

• 9 Kaam 'da bir po" 
bıçak\aodı. 

• 17 Kaam günü Milli EğI· 
tım Müdür Yardmıcuı yaralan· 
cı.. 

• S Anlık güna bır genç bı' 
çokkoarak öldüriildü ... 

· 4  Aıa1ık günü meydana 
PeIen olayluda 5 kiıi öldürül
da. 

Faşistlerln EIaz�'dakl saldın· 
ları da tıIsteınll biçimde geUşerek 
tınnandınlıyordu. 

Bu arada Do�u Anadolu'da 
birçok ii ve Ilçede tophı terör 
olayları meydana geUyor, faşist 
güçler bır dızı yönteırıle kışkırt
lDIlannı sürdürerek bır "soykı. 
nm harekatı" tezgahlarnaya çalı· 
şıyorlardı. Bu amaçlanm ancak 
Kahıamanmaraş'ta bu denU bU· 
yük boyutlarda gerçekleştirebII· 
dller. 

FAŞIST TERöR 
KARŞıSıNDA HüKüMET 

lç\4lerl Bakam İrfan özaydm
lı, yaz aylannda yaptıRı bır açık
lamada Kahıamanmaraş 'ı "anar· 
,ının ve terölÜn önlenmetılnde 
örnek" kent olarak Ilan ediyor 
ve bu kenttekı terör yuvllannm 
cıaıııtıldı�uu öne sürüyordu. Kah
ramanmaraş'ta yı�maal bır kat
Hama dönüşecek olan olaylar 
ba.lad�ında Iıı hükümetin ka
rarlı bır tutum takınamayışı, 
olayların gerıl,lemetılne etken 
ohıyordu. 

Dotu ve GüneydoRu Anado· 
lu 'da sistematik biçimde geUş
tlrUen fa,ıaı terörden sadece bu 
teröıü yaratanlar d�II, aynı za· 
manda Wm Ilerici ve demokrat 
güçler tararmdan defalarca uya
nIdllı hIIde, raşıat odaklara kar· 
,ı kararlı bır tutum almayan 
IÖzde bır "denge poUtikara:' yü
zUnden ratlst odaklarm üstüne 
gitmeye çeklnen hükümet de so
ruırıludur • 

MHP'nln SikıYÖnetim 
Istediğı niere dıkkat 

MHP 'nin Başbuit 'u . .  kıyö""timin ilon edilen illeri ve  sayı
smı yetersiz buldu. Sıkıyönetim ilanı için uzun süredir elinden 
geleni ardma koymayan Başbuk, şimdi de ızmir, Antalya, R i· 
ze, Artvin, Diyarbakır, Tunceli, Mardin gibi faşistlerin etkin 
olamadıklon illerde sıkıyöne timin zorunlu olduitunu söylilyor. 

Başbuk, bu açıklama ve talebiyle, önümüzdeki günlerde 
sözü edilen illerde de bir sık,yönetim ilanı için gerekçe sayıla
bilecek olaylonn işaretini vermiş sayııOcakbr. Başbuğ'un sözle
ri, bu illerde sıkıyönetim ilan edilmemesi durumuna karşıuk 
bir tehdit deitildir de, nedir? 

MHP 'nin sıkıyö""tim istediği iller, sıkıyönetimin "kısa sü
reli olması temennisi";" dile getiren hükümetin dikkatle izle
mesi gereken illerdir. Başbuğ'un işaretini verdiiti tertipleN! 
meydan brrakılmasınuı sorumluluğunu da hükümet taşıyacak
tır. 

YltIN SON DÖRT AYıNDA MHP VE OlXOCO KURU· 
tI,JŞ1Mtf �t _ Kıtlıık TERöR VE ChAYET 
OLA� lCII. WR. ALDtCi WTANOI. 

YIIJN SOiIf rKt � � ck4YET VE YARALAMA 
OLAVJNJN. �� �  VAN KUıWLU ŞLARI. 
NIN 6YEsI 0I.1)(1(ti BELau;e,.ıpı. 

SON DU. AYDA Wl." .. 0GDi;: 00D VE ol(;ER BeNZE· 
Ri  KURULU şLARIN 0VE5I 215 KıŞı  fAŞisT TERöR 
OLAYLARıNıN SANI� OLARAK TUTUKLANDı' 
. SAOECE ARALIK AYlNO .... IIIHP VE YAN KURUWŞ. 
LARlNA OYE 9 KIş I TOPJ,.AM OtARAK 46 YIL & AY HO. 
KDM -G IYot 

YO 

Ülkeyi ILZWL siftdir kasıp 
kawran lıerörizm daigasmm 
birbirinden kopuk bir olaylar 
zinciri ıimadığı, lıeröıizmin 
siıtemli ve planlı olarak ııeIiş· 
tirilerek iiikede faşist bir yö
netim biçimiBin oluştıını1ma· 
smm hedef alındığı, ilerici Vf 
demokra lik güçler tarafından 
bugüne kadar ısrarla vurgulan
dı. 

Faşist la'örizmi oIağanUsW 
boyudan ulaştıran iIIega! "ik· 
tidar odağı", tüm iktidarı de 
ııeçinne stratejisinde bugün 
amaçlanna doğru yeni bir 
adım atmış bulunuyor. Geliş· 
melerin terödzmin Iepleş
mesi ve faşist bir yönetimiı 
bütün açıklığıyla oluşmııaı 
yöııilnde mi 8Onuçlanacağı, 
yoksa bugünkü hliklimetin fa
şist terör odakiarmm üzerine 
yllriiyerek faşist bir iktidar 
planlannı bozmaya mı yöne
leceği, Ilkedeki güncel duru
mun temel sorusudur. 

€tıvit hliklmetinht önün
de, faşist odakiarm Uzerine 
yiiriime ya da yürilmeme gibi 
bir alternatif yoktur. Faşist 
odakiarm Uzerine yilriime, ya 
da tiim devlet iktidarını faşist 
güçletin elb tetılkn etme gibi 
bir lltematif vardır. ilan edi
len sıkıyönetim koşuUannda, 
Ecevit hükümetinin faşist 
odakiar karşımıdaki uzlaşma
cı ve ödlIıı.cII polltikasmı ııilr· 
dünneal, kaçmlmaz olarak fa· 

M 

şist odaklamı iktidarı ele ge. 
çme stratejisinin sonuçlan· 
dınlmasına yol açacaktır. 
Ecevit Hükümeti, ülkedeki tek 
iktidar odağı haline gelmek 
ile, ülkeyi faşist bir yönetime 
bırakmak arasında kesin terci
hini yapmak zorundadır. 

Ecevit Hükümeti, bir sıkı· 
yönetim lIanınm dayatılma
sma boyun eğerek faşist güç' 
lerin karşımıda bir mevziden 
daha çekilme ooktasma,ku· 
ruluşmıdan bu yana izlediği 
basiretsiz politikasının sonu· 
cunda gelmiştir. Bu politika
dan dönüp dömneme karannı 
vaıne giiııii gelip çatmıştlr. 

Hükümet, faşist güçlerin 
iktidan ele geçme p1anlarmı 
önleme kaıarlılığını göstere
cebe, karşısmdaki somut he· 
defler çok belli ve açıktır. 
Sadece bugüne kadar yapılan 
son derecede yetersiz belirle· 
me1rl' bile, teröıizmin gizli ve 
açık sorumlulannı crtaya 
koymuştur. Sonm devlet ör· 
gütlerinin emde çok daha ge
niş ve ayrmtı1ı biçimde olma
Sı gereken bu kaıudan daya
narak, faşist terör ağının bü
tünboyudarmı açığa çıkarma 
ve kökünden temizleme soru
nudur. Hliklmet, elindeki 
araçlan bu çok belirgin hede
fe, ve sadece ve sadece bu 
hedefe yöneltmek zonmda
dır. Ivedi ıonm budur. 

__________ · � ___ • ____ • __________ • ____ r __________ • ________ __ 

AP: Darbe ve 
ayakıanma 
çağrı ıarının 

merkezi 
Kahramanmaraş katliamını izleyen v e  sıkıyönetim i lanıyla 

tamamlanan gelişmeler, faşist bir darbe için elverişli ortamın 
yaratılması girişimlerinde AP'nin de MHP 'yle sıkı bir işbirli�i 
içinde oldu�unu bir kere daha kanıtladı. Demirel'in başım çek.
tiRi AP yönetimi, uzun süredir hükümetin devrilmesine yol aça
bilecek ayaklanma denemelerine, özellikle Do�u ve Güneydo
�u'da yeşil ışık yakmaya yönelik bir politika izliyordu. 

AP'nin bu politikası, gerçekte yılın başında CHP hüküme· 
tinin kurulmasıyla birlikte uygulanmaya başlamıştı. Hüküme· 
tin kuruluş biçimine karşı ç ıkma bahanesi arkasında AP, açık· 
ça hükümeti "gayn meşru" ilan ediyordu. Hükümet programı 
gÖlÜşülürken 15 Ocak günü A. Naili Erdem şöyle diyordu: 

"Bu hükümet ömürlü obnaya
aktlr. Ya FiDrya 'da ya Tarab-

ya 'cıa , ya da bilmem hang; 
odada bilecektir." 

AP Temsilciler Meclisi'nin 21 Ocak tarihli bildirisinde de 
hükümete "güvenoyu verilmiş olmasınm o'na meşruiyet kazan· 
dınnaya yetmeyeceti" ilan edHerek , açıkça hükümetin devril
mesi çalır .. ı yapılıyordu. 

Ecevit hükümetinin yerine şu ya da bu biçimde faşist bir 
yönetimin geçirilmesini hedef alan AP, bunun için yılın ilk ya
nsında hükümetin ekonomik alandaki başarısızlıkların somut
lanmasını bekledi. Ancak Demirel'in Mayıs ayı sonunda dört il
de yapılan "Bayra�a Saygı"( !) mitingleriyle birlikte, kaba bii 
antikomünizm maskesine bürünmüş darbe ve ayaklanma çatıı
lan apaçık nitelik kazanıyordu :  

" Bu milletin davası hakhdO": 
Daha evvelde bu milletin kud
retini denemeye kalkan gafiUer 
omuştur. Toz olmuşlardU' • 

toz!" (Demirel, 26 Mayıs 1978 
btonbul) 

" Mesele daha vahim haL alma-

dan, Türkiye Cumhuriyeti dev
letinin yanında olanların, Tür
kiye Cumhuriyeti devletinin 
karşısında olanları ay .. t etme
si, devlete, miUetin bütünlüğü
ne sahip çıkması gerekmekte
dir." (Demirel, 2 Haziran, iz
mir) 

Demirel, bir iç savaş bayraktarlı�ını da 16 Haziran'da 
Adana'da şöyle kanıtlıyordu: 

''Pozanu'da, Karboğazılnda, 
omuzunda çakmak.h tüfeği ilc 

barut kabağından, sırtında 
abaı., ayağında çarığından 
başka birşeyi olmayan bir 
avuç kahramanın, Mcnil tabu
runu iman gücüyle nasıl teslim 
aldığını, Nacın'da, Sis 'te, Kars' 

ta Gavur dağlarında, Yüreğir 
ovasında yurdumuzu isab 

eden dü,ma.nla nasıl yiğitçe 

dövü,tüğünü, her sene Ocak 
ayının başında hatırlaru. Bu
nun bir anlamı vardu·. Dün, na
sil vatan tehlikeye düşünce, 

millet şahlanmasını bibni.şsf', 

bugün
· 

de, yum da aynı şryi 

yapacağını her
'
kes bilmelidir." 

"Son piımanbk para etme/, iş 
işlen geçmeden, komünizm ca
navanııı boğma1lyız. Bu belayı 

dcf etmeliyiz." 

Demirel, 24 Haziran'da da Erzurum'da şöyle diyordu: 

"Bilinmelidir ki bu yurdun her 
kan, toprağı bir Aziziye tab
yasulır. Türk. devletine ve Türk 
milletine ihanet etmeye kal-

kantann. Türk dnıleanin 
Türk miUetinin düşmanlarının 

batma gök kubbeyi geçirmek 
boynumuwn bc.-cudur." 

Demirel, faşist bir yönetimin oluşturulması için gerekli or
tamı yaratabilmek için yurt düzeyinde ayaklanma benzeri giri· 
şimieri meşrulaşbnna çabasını, I I  Ekim'de Afyon'da şöyle di
le getiriyordu : 

" OIke kaybediyor. miDet kay· 
bediyor. 'Obnaz böyle ıey, ol· 
maz böyle hükümetl' deme za
manı çoktan gemi,tir. Milleti· 

miz, devletine sahip olmayan 
bu bükWuetin karıIAnda gaıc. 
yan içindedir. Bu gaJeyan yurt 
sathında dalgalanmaktadır." 

AP'nin, faşist bir yönetim oluştunna çabalarında MHP'ye 
omuz vermesi, Parti'nin Ekim ayında yapılan 9. Büyük Kongre· 
sinden sorua en açık biçimleri aldı. Kongrede kabul edilen Te· 
mel Meseleler Komisyonu Raporu'nda, meclislerden çekilme 
tehdidi savroldu. Bu, ülkede bir darbe hazırlı�ı iç indeki raşist 
güçlerin harekete geçmesi için işaret venne anlamını taşıyor
d u .  Kongre'nin bu kararı MHP tarafından alkışlarla karşılsndı. 
Kongre kararları Rrasında yer alan, do�rudan dolroya işçi sını
fının haklarına saldtrl önerisi, APtnin "faşizmin güçlerini ken
disinde toplama" çabasının nedenlerini ortaya koyuyordu .  

MHP 'nin BaşbuA'unun Kasım ayında yaptı�ı "direnme" 
çalınsının aradan bir ay bile geçmeden AP Genel Idare Kurulu �:. bildirisinde de tekrarlanması. faşist güçlerin iki odaA'ı arasında
ki paralelli�i ortaya koydu. 

. � 
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ZEKi KI LIÇ 

Gelişen olaylar diM, şimdilik 
sıkıyönetim ile noktalandı. Önü
müzdeki gelişmeleri, bu gelişmele
rin olası sonuçlamu doğru değer
lendirebilmek için bugünü yaratan 
dünün hata ve tersliklerini tekrar 
da olsa yeniden gözden geçirme-
miz gerekmektedir. . 

12 Mart'tan önce, başta MHP 
olmak üzere bütün faşist örgütler, 
AP hükümetinin şemsiyesi altında 
hem örgütleri yaygınlaş tınp etkin
leştirmişler , hem de talim kampla
n kurarak profesyonel vurucu tim
ler ve caniler· ye ti Ş timıi şlerdir. 1 2  
Mart faşist rejimi v e  onun elindeki 
sıkıyönetim, l\lliP'nin ve ona bağlı 
ya da "bağlı olmayan" diğer faşist 
örgütlerin ve vurucu tirnlerin des
tekçisi, çoğu zaman da onlar adı
na hareket eden bir araç olarak 
kullanılnuştı. 

CHP'NIN lKTlDAR OLUP 
OLAMAMASI 

Kısa süreli CHP-MSP koalisyon 
hükümetinden hemen sonra kuru
lan MC hükümeti,  faşistlerin devlet 
aygıtı içinde örgütlü bir şekilde 
yerleşmesine gereken olanaklan 
sağladı. Faşist örgütler, yasalan, 
kurallan ve gelenekleri bir kenara 
iterek, temel örgüt yapılanna ve 
d.isiplinlerine bağlı obalar, hücreler 
ve timler oluşturdular. Devlet ku
ruluşlanrun hemen her alanına 
yerleştirdikleri faşist birimler, 
mevcut işleyişe alternatif bir işle
yiş haline geldi. Giderek birçok 
yerde, faşist örgüt birimleri, meka
nizrnalUn tümüne kendi kurallannı 
egemen duruma getirdi. Düzenle
meler yasalara, yönetmeliklere gö
re değil; faşist örgütlenmenin işle
yiş kurullarına göre ayarlandı. 

Bu durum, demokrasi mücadele
sinin önüne ciddi bir engel olarak 
dikildi ve çözümü güncel, ivedi 
olan bir sorun haline dönüştü. MC' 
nin düşürülmesi, bu nedenle kitle
lerin aktif bir istemi oldu. CHP'nin 
demokratik toplumsal muhalefetin 
odağı olarak gösterilmesi için, 
böylece elverişli bir ortam elde 
edildi. 

Kitlelerin, MC 'nin faşizmi sü
rekli tırmandıran politikası ve uy
gulamaları karşısındaki tepkisi, 
CHP'nin hükümet olabilme duru
muna gelınesiyle sonuçlandı. CHP' 
nin gerçekten iktidar olup olama
ması bu noktada önem kazanıyor
du. 

SıKıYÖNETIMI HAZıRLAYAN 
ORTAM 

CHP hükümetinin, gerçekten i 
iktidar olabilmesi, kendisi açııın- , 

Delilokrası 

dan talihsizlik sayılan sıkıyöneti
me başvurma durumuna düşürül
memesi için ..aşmakla yükümlü ol
duğu iki temel engel vardı: B unlar
dan biri, CHP'nin kendi ikircikli, 
uzlaşmaa tutumundan uzaklaşına
sı, kitlelerin aktif desteğini koru
ması, korumaktan da öte örgütlü 
kitlesel güce olan ihtiyaa gözardı 
etmemesiydi. Diğeri ise, ikinci bir 
iktidar odağı durumuna gelen fa
şist örgütlerin ve çetelerinin tasfi
yesi ve kaynağırun kurutulmasıy
dı. CHP hükümeti, her iki koşulun 
da gereklerini yerine getirmedi. 

CHP i iktidann'n , yerine getir
mekle yükümlü olduğu bu temel 
görevler karşısındaki vurdumduy
mazhğı, işleyiş kurallan ve uygu
lama araçlarıyla\demokratikhak ve 
özgürlükleri kısıtlayan ve- kullanıl
maSılU engelleyen bir yönetim »i
çinıine bOrünebileceği geçmiş uy
gulamalarla kesinlikle belli olan sı
kıyönetime ortam hanrladı. Tüm 
çaba ve ' uyanlara rağmen, sıkıyö
netimin gelişini önleyecek, bunu 
getirmek isteyenleri caydıracak 
yeterli ve etkin kitlesel örgütlü gü
cün oluşturulamarnış olması, dı
şist ' güçlerin mevzi kazanmasına 
olanak yarattı. 

DEMOKRATıK MEVZILERı 
, KORUYUP GELlşTıRMEK 

Şimdi başlıcatıörev 'bir yanda sı
kıyönetimli koşullarda olduğumu
zu bilerek, demokratik hak ve öz
gürlüklerimizi, sahip olduğumuz 
mevzileri korumak; bunlan kıs
kançlıkla savunmak ve demokratik 
mevzilerimizi kolay kolay terket
meyeceğimiz yolundaki kararlılığı
ının göstermektir. Diğer yandan , 
da, sıkıyönetimin en kısa sürede 
yürürlükten kalkması için olması 
gereken uğraşıyı kararlılıkla vere
bilmek, kitlelerin, demokrat ve ile
rici güçlerin ekonomik ve demok
ratik haklarına kısıntı getirecek, 
onların örgütlerini zaafa sürükleye
cek veya ortadan kaldırmaya yö
nelecek girişimler karşısında sus
kunluk ve harel.etsizlik içine gir
memektir. 

Bilinmelidir ki, demokrasi mü
cadelesi, yalıuzca yasaların çerçe
vesi içerisinde tutularak ele alına
nıaz. Demokratik hak ve özgürlük
lerin özünü sınırlayan, onun çerçe
vesini daraltan yasalar, toplumsal 
mücadelenin nesnel gelişimi ile aşı
lır. ışçileri, emekçileri ve demok
ratik güçleri, kısacası, toplumun 
ezici çoğunluğunu hedef alanlar, 
onlann diş sökercesine kazandığı 

eetiıı 

"StkıyOnetlmln an.ayı.SlI demokratik hlk ve OzgOr1Dklerl fIIlen ortadan klldır_" bır yöne· 
tım biçimine bOrOneblldıal yakın t..,lhlmlzcM gOrOlmOıtor." 

' 

örgÜtlenınesini, bu demokriıtik 
hakIan gasp etınek isteyenler adı
na baskı oluşturanlar karşısında 
kitlelerin suskunluğunu ve pasifli
ğini beklemek kimsenin haddi ol
mamak gerekir. B u tür girişimlere 
karŞı mücadele etmek, sadece bir 
zorunluluk değildir. Bu doğrultu
daki mücadele hiç bir gerekçe ile 
üzeri örtülemeyecek bir meşruluğu 
ve haklılığı içermektedir. 

CHP'NıN KONUMU NEDıR? 

B ugün gelinen noktada da, şu 
sorulara yamt vermek gerekmekte
dir. Demokratik hak ve özgürlükle
rimizi bütünüyle ortadan kaldırma
yı amaçlayan faşist tehlike karşı
sında, CHP'nin ve Hükümetinin 
konumu , 1 2  Mart muhtıralanyla 
veya MC partileriyle özdeşleştirile
bilir mi? Ya da, sıkıyönetim, tek 
başına ele alınabilir, hükümetler
den ve burjuvazinin partilerinden 
ya da bütünüyle burjuva devlet ay-

, gıtından soyutlanabilir mi? Daha 
dün kimileri tarafından bilimsel 
sosyalizm adına, devrimcilik adına 
CHP'ye koşa koşa gidilerek oy ve
rildi. Bununla da yetinilmeyerek 
CHP tek seçenekrnişçesine ortaya 
kondu ve ona oy verdirilıneye çalı
Şıldı. Bu yönde davranmayanlar 
ise "faşizmin ekmeğine yağ sürü
yorlar" diye suçlandı. CHP iktida
ra geldikten sonra ise, CHP ve hü
kümeti, MC ile özdeşleştirilmekte 
ve böylece bütünü ile demokrasi 
mücadelesi' açııından yok sayı!
maktadır. Bınjuvazinin oluşturdu
ğu toz duman içerisinde, her soru
nun çözümüne mutlak anlamda 
"Ya o, ya diğeri" türünden bir 
mantıkla yaklaşılınaktadır. 

Öte yandan, burjuvazi sıkıyöne
ümi, kendi başına ve sorumluluğu 

sadece komutanlanna ait bir me
kanizma olarak göstermeye titiz
likle çabalarnış ve çabalamaya da 
devam etınektedir. MC partileri, 
sıkıyönetimin hükümet çıkarlan 
d oğrultusunda işlev görmemesini 
ısrarlı bir şekilde ileri sürederken; 
burjuva basınının en yüksek tirajh 
gazeteleri ise, Ecevit hükümetinin 
sıkıyönetime ilişmemesini yaygın
laştırmaya gayret etınektedir, Bir 
kısım iyiniyetli, ilerici ve demok
rat çevre ile maocu1!oşist akımlar, 
burjuvazinin oluşturmaya ÇalıŞtığı 
bu ideolojiyi, bir başka biçimde ve 
kılıfla aynen sürdürmektedirler. 

DEVLET AYGıTı YE 
PARÇALARı 

Tıp Başkanlık , Kurulu'nun sıkı
yönetime ilişkin bildirisinde, "unu
tulnıamalı ki, sıkıyönetim komu
tanlan resmen hükümete bağlıdır. 
Ne yapılırsa hepsinden hükümet 
sorumlu olacaktır; hiç bir gerekçe 
ve 'neden sıkıyönetim süresince ya
pılacaklann sorumluluğundan, hü
kümeti kurtaranıaz. Bu hükümetin 
soruınluluğunu da CHP ve Genel 
Başkaru Ecevit taşırnaktııdır" de
nilerek, burjuvazinin oluşturmak 
istediği ideolojik kampanyanın 
önüne önemli bir engel konulmuş
tur. 

Gerçekten de, devlet aygıtı, Iş
levleri, görevleri ve karşılıklı ilişki
leri bakımından çok sayıda birim
den oluşur. Bunlardan herbirinin 
kendine özgO bir işlevi, görevi ve 
sorumluluğu olsa bile, herbiri, bü
tünün genel işleyiş ilkelerine ba
ğımlı ve uyumlu olarak: çahşır, Iş 
görür. 

B urjuvazi, devletin sınıf temel
lerini ıözlerden kaçırtnıak içkı ge
rek duyduaunda parçalardan biri-



Döııe", 

ni tek başma ele alarak, bütünün 
üzerini örter. Kimi zaman kitlelere 
herşeyin sorumlusu olarak bürok
ratik işleyiş, adliyenin yetersizliği 
ve yavaş iş gömıesi, kimi zaman 
da kolluk kuvvetleri, sıkıyönetim 
vs. gibi durumlar sis.temin ve onun 
devlet yapısmm bütününden soyut
!anarak sunulur. 

TALEPLERlN YöNü 
CHP HüKüMETIDIR 

Sıkıyönetimle girilen ve koşulla
rı dOne göre değişik ortamdA. el· 
bette olacak Illanlardan yönetici 
durumunda olanlar sorumludurlar. 
Ancak asal sorumluluk, sıkıyöne
tim ilanına karar vermiş olan CHP 
hükümetinin olacak tır. Işçi ve 
emekçi smtf1ar, ilericiler, demok
ratlar ve sosyalistler açıımdan mu
hatap, CHP ve onun oluşturduğu 
hükümettir. Bu nedenle de, talep-

ler ve uyarı1arm yönü hükümet ola
caktır. 

MC partileri ve özellikle MHP ve 
diğer faşist örgütler, bugüne kadar 
-tırmandırdıldan faşist terörün ya
sal terör haline getirilmesini iste
mektedirler. Faşist güçlerin bu he
saplarını boşa çıkartmak, oyunla
rını bozmak, toplumun demokra
tikleşmesinden yana olan güçleri
nin mücadelesiyle mümkün olacak
tır. ışçi ve emekçi sınıflar ve ör
gütleri, ilerici ve demokrat güçler, 
hangi gerekçe ile olursa olsun CHP 
hükümetinin bu anlamda göstere
ceği tereddüde, ikircikliğe olanak 
tanınmamak durumundadır. 

SOMUT KOŞULLARıN 
SOMUT TAHLILI 

Somut koşulların somut tahlili
ni yapmak, özellikle böyle dönem· 
lerde önem ve anlam kazanır. Sa
vunma yapmadan, savurunanın an; 
larnı ve önemi kavramımadan, ta· 
arruz yapılamaz. Aslında her iki 
mücadele türü de, özünde aynıdır. 
Biçimler farklıdır. Nesnel ve öznel 
koşullar, savunınayı gerektiriyor
sa; bu koşullara taarruzun biçim 
ve ilkeleri uyarlanamaz. Israr edi
lirse, sonuçta başansızıık ve mace· 
racılık deneyinden başka elde bir
şe kalmaz. 

Burjuvazi ile son hesaplaşma de
nilen çetin ve zor dönemlerin mü
cadele biçimleri, ancak koşullar 
nesnel olarak gerektiriyorsa hedef 
olarak alınabilir; bu çc:rçevede bir 
çalışmaya girilebilir. Dünya işçi sı
nıfı hareketi bunu kanıtlayan yüz
lerce deneye sahiptir. Zaten, bu 

, mücadele biçiminden diğerine ge· 

çiş, an meselesi değildir. Bu da bir 
süreçtir. Sürecin uzunluk ya da kı
salığını koşullar belirler. Koşullan 
dikkate almadan, biçim tutsağı 
olan maceracı eğilimler, çılgmlık
tan öte bir işlev gönnezler, görme
mişlerdir. Ama bu çılgmhk, sadece 
kendileri ile de sınulı kalmamıştır. 
Kendileriyle birlikte, toplumun tü
müne de zarar veren, on1an baskı 

altına almaya yönelen her türden 
girişimin de gerekçesi olmuştur. 

Bu yüzden, demokratlar, ilerici
ler , sosyalistler aynı zamanda pro
vokasyonlara karşı da son derece 
duyarlı olmak zorundadırlar. Du
yarhktan da' öte, maceracı akımla
ra karşı aktif bir mücadelenin de 
içerisinde olmak durumundadırlar. 

"TEK GEÇERU öNLEM 
FAşıST ö RGOTLERlN DAGITILMASIDIR" 

Olumizde son olaylar w sıkı
yönetim Uan i çeşld i kuruluşlırc:a 
deierlendirilmekte ve ı;>rfIş1er açık
Iınmaktadır. GörO, açıklayan kuru
luşlar arasında üniversiteler ve dlier 
yOksek öiredm kurumlarının yetki
Li kurulları da bulunmakta. ODTO 
Idari lIımler FakUl1ıısl Genel Kuru
lu'nun yaPbiı dejerlendlrme de
mokrııdk hak w özaıırlOkIere sahıp 
çıkılması açısından önem taşıyor. 

ODTO Idari ilimier FakUltesl 
Kurulu yayınladıiı k_da "uzun 
yıllırdır faşist gllçlerin dotrudan 
yönlendirmesi Ile Fılşen vahşi 
saldırıları"derln bır üzUntU Ile kınarı 

' ken, Kahramanmaraş olaylarını "ar· 
tık ardına saklanacak bır bah_ 
aramala dahi Frek duymayan b
şlst saldırıların yayıınlı,tırılması" 
olarak 5apıamakta.FakUlte Kurulu 
kararı şöyle devam etmek1ıı : "kol
luk kuvvederlnin Kahramanmaraş
tak; Insanlık dışı kad lım i önlemek· 
te ye1ıınlz kalıŞıarı, sıyasaı Iktida
rın buaııne kadar, al dın odakları 
Uzerine sitmektekl karanız tutu· 
mundan kaynaklınmaktadır. Bunu 

ı;>zönUne alın Kurulumuz, benzerı 
kadlımlınn yiıelenmemesl ıçın 
alınabilecek iLik FÇlrfl 6nlemln fa
,ın 6raDderln dailblması oIdıılunu 
Vlll'JllIar." Fakül'" kararında � 
sonr.ı Hükümetten etkili önlemleri 
alması beklenirkm, unutulııwnası 
Freken bır noktanın da "Anayasa
da IInJllrOlnıeslne rajmen, ııkıyil
netimln _yasal hak w özaıırlOk
lerln ayaklar albna alınabllcljl bır 
yönetim blçlnıiıe bOrfInebllecejl" 
oIdııluna Ipret edilmeklii wl "ya
kın FÇmlşlmlzde &nei1 JllrOlen 
böyle bır pllşmeyl önlemek ıçın" 
Kurulun "Frekli denetim ve ı;>ze
dm sorumlululunun siyasal ıktı· 
darda oIdıılunu habrlıtmaya; sıkı
yönetim uy.,lımasmın iline! hak 
wl özaıırlOklerln, askıya alınmasına 
ııwekçe olmaması ıçın, UYlUlıma· 
nın yasal ve fıılı sorumlululunu ta· 
,ıyan siyasal iktidarı olaian demok· 
radk sls1ııme en kısa amanda dilnU· 
şU hedef alarak, önlemlerını bu ylln
de belirlemesini llnermeye" bnr 
verclil açıklınmaktadır. 



Türkiye / I i  işç i ler, Türkiye ve Belçi ka hükümetlerin ı  suçluyor 

BELCiKA 'DA MODERI KöLELiK 

DOGAN ÖZGÜDEN; 
BrUksel'den yaziyor: 

Dil kavgası yüzünden yeniden 
bunaInna ve ardmdan etken seçi
me sürüklenen Belçika'da, bir
çok bllljuva pWtikaanm seçim 
kampanyasmda kuDandığl sDah
lardan biri de, "yabana düşman
lığı"ydı. Özellikle Liberal Parti' 
ye mensup adaylar, her seçim 
konuşmasınm önemli bölümüDi 
şu '

hezeyanlarla dolduruyorlar.
dı: 

"Yabancı. evine dön!" 
'lIelçika 'da yabancı işçiye 

yer yok! " 
Kapitalist sistemin içine sü

rüldendilli bunalımm, bu buna
Iımm doi!al ürünü olan işsiZııııin 
&Orumlusu, sanki yabancı işçner' 
di ve sanki bu yabancı işçiler ka
pıdışarı edilirse. ",omaj bum." 
(I,ıizlik sigortaandan para alebil
mek için yapılan &ünlük yolda
manm Türkiye'li işçiler araamda
id ifadesi) kuyrukları sanki bir
denbire lwaIacak, sanld 1929 bü
yük bunalunmm horUayan Iii
rünlüleri birdenbire ortadan kai
kacaklı! 

Bunun böyle olmadııımı Bel
çika politikacıları da pek iyi bi
liyorlardı. Biliyorlardı ki, bu&ün 
Türkiye'li, Anp, Yunanistan'lı, 
İtalya lı işçilerin çall,tıııl en aııır 
ve pis i,lerde çalıştıracak Belçl
ka'lı bulmak çok zordu, y.baIlCI
lar dışarı edu.. bile, kilometre
lerce yeraltma inecek maden i,
çisi, gökdelenlerin iıı.şaatmd. 
çalışacak iDfUI lşçiai, ıokakları 
temizleyecek çöpçü Belçika'lıla
rm aruıııdan pek çıkmayacaletı. 
Belçika11 böylesi /4lerde çalış
mattana, heraün ,omaj baap i,
ııizlik sigortaandan geçinmeyi 
yeııleyeeekti. 

Ama beyinler bir kez yabellCI 

düşmanlıi!ma şarUanm" .. , man
bkAz da olsa "Yabancı, evine 
dön!" "oauu oy pazarında gv
çerli;ydi ve bunun Içindir ki, .. : 
çim kampanyası boyunca bol 
bol kullanıldı. 

Seçimlerin üzerinden birkaç 
aün geçm/4ti ki, Belçika radyola
rmm hoparlör/erlnde, televizyon
larmm ekranlarmda ve gazeleleri
nin manşeUerinde yabancı işçile
rin cevabı bir şamar gibi ",Idadı: 

"Kapitalistı.rin örgiitledili 
mod.m kölelik! " 

'lIelçika ile Türkiye anısında 
kaçak işçi trafilli! " 

' Türklerden çalıştırmak için 
rüşwt alınıyor! " 

'Türkler, patronları ue polisi 
,uçluyor! " 

TtlRKtYE'Li işÇiLERIN 
___ �SIN IOPLANTISI 

19 Aralık 1978 aünü saat 
10.30'da, Ortak Pazar merkezi
nin hemen yarubllljmdaki Ulu.
larar ... Basın Merkezi'nin salo
nunda Türldye'li maden işçileri 
gerçekleri açık1ıyorlardı. Fran
sızca, flamanca notlar alınıyor, 
Televizyon kameraları, radyo 
milı:rofonlan çalışıyordu. Besm 
toplanııaru düzenleyen Türkiyeli 
!şçiler Kültür Merkezi 'nin sözcü
SÜ, Türkiye'li maden işçileri adı
na ilham ediyordu : 

"Yıllardır mal gibi alınıp, satı .. 
lıyoruz, kiloyla, metreyle ... Ha
raca balllanıyoruz... Ezilip, 
horlanıyoruz . . .  Patron-Pol.-Kon
_olOlluk üçg.ninin c.ndere.i al
tında iliklerimize kadar _ömürü
ıüyoruz. Ye tti artık!" 

Ve ıonra belieler, rakamlar 
sıralaruyardu. 

Kim getirıni.tti bu Anadolu 
çocuklarını, bu dilini, töresini 
bilmedikleri yaban ellere? Kim 
indirmi,ti onları kilometreleree 
derinliklerdeki maden ocakları
na? 

Yıllar wl Id, Belçlka'ı pat
ronlar, mezbahay. ııııır avkeder 
gibi, gepegenç,  tuttlllunu kopa
ran Anadolu köylülerini tarıle 
tarıle devşirip siirmütlerdi, Bel
çika '1ılarm arbk inmediideri 
ocekiar .... MültinuyonaUerin de
mlrçelik sanayileri, onlarm alm
terleriyle ıaianan kömürlerle i,
lem" ti yıllar boyu, onlsrm 
em.lderiydi .. ıvellerine .. rvet 
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katan Belçika'lı patronlarm, 
Amerika'lı patzonlarm, Alman 
patzonlarm. 

Ama ıonra ne olmuştu? 
Kapitalizmin kaçmılmaz krizl 

tüm ai!ırlııııyla çökmÜfIü bır ka
bu. gibi Belçika ekonomiaiııiıı 
üzerine. Demirçelik fabrikaları 
birbiri ardma kapanmaya be,la
mı" bandlar durmuş, üretim faz
laları depolarda paılanmaya yüz 
tutmu,tu. 

Ve yıl 1 974. Aııuıtoa'un ııcak 
&ünlerinde Belçika 'ya göç durdu
rulmuştu. 

Bundan ıonrasını, l,çDerin 
kendi aıızmdan dınleyelim: 

LIMBURG MADENLERINDE 
___ ._-.-İŞ.Q SIMSARLICI 

''Son illlıti.tiklere göre, Be/çi
IUJ 'da en azından 66 bin göçm.n 
Türkiye 1i işçi uar. Bunlann en 
azından 26 bin 'i Limburg ma
denlerinde yada Genk 'teki Ford 
te_islerinde çallfır. 

''Belçika ile Türkiye anısında 
m.ucut anlaşmaya ra/lmen, Tür
kiye 11 işçiı.rin bu madeniere ge
tjrilifi, tamamen patronların 
kendi çıluJrlarma göre kurdukla
n, Mafia 'ya Ilış çıkartacCk bir 
_istem içinde yapılagelmiftjr. 

'Patronlann işçi getjrtme .i
yesetinin e&a&1. işgücünü miim
kün oldullunca ucuza maletmek
tir. 1974 'den önceki yıllarda bu 
ıiya.ut. Türkiye 'den kilosuna, 
boyuna, "'ıllık durumuna göre 
'kaba kuwet' devşirmek şeklin
de uygulanmıştır. Türkiye 11 iş
çiler, BelçiluJlı '/ara göre daha 
dÜfük ücretl.rl., konut, eğitim, 
mıllık bakım olanaklarından 
yok.un ş.kilde madenIerde ça
Ilftınlmalla başlanmıştır. 

"Göç re.men durdurulduktan 
.onru ise. tüm 'ipiılik ' edebiye
tına rallm.n, maden patronlan, 
Türkiy. 'den i,çi getirtmelle de
vam etmiflerdir. 

"Çünkü, üretim düş .. bile, yi-
n. d. deuam .tmekte, ue maden
dy. ih6yaç .üriip gitmektedir. 
Daha önc. _apamlllam getirtjlen 
yabancı işçil.r 6-10 yılda allır 
çalışma koşullan altında Ilk Ilk 
hastalanır hale geldikleri yada 
tamamen çalı,amaz duruma dü,
tükleri için, y.rlerimı yenil.rinin 
alınmaıı gerelılidir. B" çiluJlı 'ia
nn madene inmeye h� niyetleri 
yoktur. Şu /rold., yin., göç dur
durulmuş olıa da, y.ni yabancı 
işçiler bulmak ger.klidir. 

"K""caıı, pa trona kaçak '-
min edllmif i,gücü ,.reklidir. 

"ı,te bu atamada, orllıya, 
patronların hizm.tindeki Türk 
'-rcümanlar çıkmalıtadır. Aııı 
göreui, dil bilmeyen yabancı iş
çile,;n .orunlarının çöZÜ1nÜM 
yardımcı olmak olan bu tercü
manlar, k"" sürede patronlann 
lıöl. deuşiricileri durumuna dö
nIl,mÜflerdir. 

"BelçlluJ 'da '-rcümanlar, 
ulUllara ..... 1 anlaşmaların ue Bel
çtlıa yalalarının hükümlerini dile
diklerinc. çilney.bilirler. Çün/ı/i 
sadec. patronun adamı delli� 
oynı mmanda yaıaları uygula
makla yUkümlü B.lçika Polill' 
nın ve Türk ·KoneolOlluklarının 
da adamıdiMr. Tercümanlann 
IuJnun.uz ve yolıuz uygulamala
n, onlann da i,ine gelmekt.dir. 

"Göç reım.n durduruldullu 
*<Iman, belli kOfulla'" lahip ya
bancı i,çil.r Için, belli bir aU
raye IuJdar çallfma izni alma ola
nallı da Ilınınmlf tı. 1974 yılında 

. tercümanlar, ıl; bin 'den 60 bin 

frong'a kadar varan rüşvetlerle, 
durumlannı kitabına uydurarak, 
binlerce işçiyi madenlere tuze 
kuuvet olarak yerl.ştirmifle,... 
dir. 

"Bu 'üre bittikten 'onra, bu 
işçi .imıarlı" durmamlf, rÜfuet 
IuJrŞllığl çalış ma izni çıkartma, 
madene yerleştirme işlemleri d.
vam edegelmiştir. 

''Bu .immrlık, Belçika pat
ronlarını, pol.inin ile Türk Hü
kümeti temailcil.rinin de i,lne 
gelmektedir. Bir k.z patron, dü
şük ücrete ue allzını kolay kola-y 
açamayacak bir kol .melline m
hip olmaktadır. 

'Polis, bu kanuneu-zlullo göz 
yummakllıdır, çünkü '-rcüman, 
kanun.uz olarak iş. yerl.ş tirdi
Ili işçiler her mman '-hdit altın
da tutabilmekt., _endikal "" 
.iya,al bilinçlenm. ve örgiitl.n
meı.rini eng.llemek'-, gerekti
Ilind. greu kıncılı" yapmalıta
dil'. /J.t.lik, işçil.r /rokkuıda po
I.e ııiirelıli jurnallem.d. bulun
makIlıdIl'. 

"Yurt dlfındaki Türkiye 7i 
ifçilerin yardım.cııı olmak ,öy
I. dunun, onlan ",dece döuiz 
makine_i olarak gören Türk kon
_OIOlluklarl da, bu tercümanlaruı 
,ahıında en iyi if birlik çilerini 
bulmuşlardır. Çünlıü, ifçiı.ri 
k.ndi .lyaıal ue ideolojik dili>
linieri altında bu tercümanlar m
y •• ind. tutmakta, ilericil .. hak
kındaki ilpiyonu onlardan al· 
mak ılı, dölliz toplama IuJmpan
yalannı onlar aracılıfıyla yüriit· 
mektedirler. " 

Açıldamanın bu ..nıasınd. 
TİKM IÖZCÜı.ı, pzetecll.e 
yazılı belaeler lUnuyorlar. İtçUer 

. terafmdan yazılm .. , Im"'anmlf 
belıeler. Bunlarm orijlnaUer\ da
ha önce Belçika Krellyet Savcılı
ııı'na verilerek reımm ıoru.tur
ma açılm" durumda. 

Soru,turmanm konUlU, Wln
terala, m.denlerlrıln Türk tercU
manı Zeld Agırer'ln I,çl cm .... lı-
tı. . 

Halm Brübol'de oturan 42 
y.,mdald Mehmet Can, Im"'ı 
dilekçesinde ,öfle diyor: 

"1 974 yılında çallfma izni al
mak i.tey.nlerd.nim. /zni alabil
mek için herıeyden önc. patron 
bulmak ger.lıIyordu. Patron ara
malla ba,ladım. Winterllag kö
mÜ>' mad.nlerlnin i,çi aldl,,"1 
.öyledil.r. Oraya gittim. Dil bll
m.dlllim için, madenin tercüma
nı Zeki A/Jırer'i buldum. Tıbbi 
kontroı, gölliU fflm� çallfma 
IuJrruıli ve oturma izni için 

16.000 Belçika Frangı vermem 
gerektillini söyledi. Hollanda 'da
ki akrabalanmdan 1000 Florin 
borç alarak kenm.ine bu parayı 
verdim. Sonradan bu paranuı ID
mamen rÜfuet oldullunu öllren-

, dim. Dcıha .onra benden kendi
.i için ve Genk Belediyui 'nde 
göreu/i Martj aduıda bimi için 
tekrar para iltedi. Reddettjm. 
Bunun üzerine işten ohldım. " 

Bu da, Wmteula,'da 01uıaJı 
Niyazi Kolkıran'm dilekçeai : 

"Winterılag madenine girebil
mek için ilk kez 1 Kaııml977'de 
ba,uurdum. Li.g. 'de oturan B.
kir Ta, adındaki bir tarııdı"m, 
Winterılag madenindeki tercı;. 
man Zeki Allırer'in para kar,ılı" 
beni iş. aldırobil,c'llini .öyle
miftj. Bu parayı ödem.k ilteme
dilim için, dollrudan dolruya 
ocalın penonel ,elf"" ba,,,,,,... 
dum. Kolu Iıuik Belçikalı bir 
memur, bana i, olmadılluıı söy
ı.di. Bir /rorta .onra telı",r git
tim. Aynı memur bana bu kez 
tercüman 'ı görmem i .öyledi. Ter
cüman Zeki benden i,. aldıl'mak 
için 16.000 Frank, Qlmly. yar
dım için de 6.000 Frank iltedi. 
Parayı Beldr Ta, anJcılı"yla öde
y.rek ife girdim ve çallfmaya 
boşlodım. " 

Tercüman Zeld, "çDerin yo
lun aldıllu böl,e1erd. onlan 
kontrol a1tmd. tutmak Için Kon
IolooIuk larafmdan kurdurtulaıı 
Türk i,çi dernelderindsı birinin 
de b •• kanı. Dernelin tüzüRiinde 
"çllerln kültürel, oponıf Ihtiyaç
iarıııın kar.ılanmuı amaç olarak 
ııöalerilcQl halde, buaiiM kadar 
y.pılan tek teY, Wlntenla,'de 
bır cami kurmak. 

Kardetleri ftataayla bölpel. 
çetiW meyh....... ft ...... ce 
yerleri Itlelirten, tercüman Zeld' 
nin bır batka ulraf1 da, cami 
yaptırmak. Ksıdl lfad..ırıe liire 
cami 6 mOyon Belçika Franaı 'na 
malolmu,. 

Oya, l,çDerIn lfad"ne Iiire, 
camlnın 1 ,6 mOyon BF'dsı fas
Iaya malolmaa olanak ••• Qiinkii 
caminin .... belediye terafm
dan 99 yıl eüre U. kar.ılıkIl. 
olarak wrilm". tıı ... ı ı., eb
perlerin deilerl.ndlrmeolııa ,öre, 
en fa ... 1,6 mDyon trenı' . .. -
ç.Ide.lirllelılllr , 

Aradaki 3,6 mUyonun h_hı
nı Tercüman Zeld ... rmeye hiç 
yana.mıyor. 

Bu parelar, bır y.ndan I .. alı
nan "çil.den, yukarıdald öc
netle liirüldUgü ıııbl, rü .... U. 
toplanıyor. öte yandan, h. cu
ma liinU, namazdan Ionre, l.çD.-

. rin dlnal duyaulan 8Ömiirülaret 
..ıma Çıkarılıyor. Toplanan para
lar ıçın matbuz ...ııdıRI liirül
mem". 



n.nı.tiA ..... tçW Ahmet 
Tannö...... bu yolaWukla iiiill i 
bir rap .. �. bu rapor da 
haftan Zeki A� larafmdan 
bamaltı edilmlt. 

14çilerin tek batianna bu yol· 
• uzIu1daıın üatüne ili Imeleri de 
mümkün delil. Zira. tercüman 
Zeki'nin meyhaııelerinde. ellen' 
ce yerlerinde en eecııldi mÜfteri· 
ler. Türk konaoloaluldan men
lUpian. Bölgeye her Iliden kon
ıolooluk menlUbunun. ilk aradıRı 
adam Tercüman Zeki. 

CHP IKTIDARA GElDI. 
YINE 

__ DECISEN BIR SEY YOK 
Soruyoruz: 
''CHP, yurt dışındaki " işçileri 

güvenceye kauuşturmDk iddicuıy
ID iktidara geldi. Bir yıldır delli
ş.n bir şey yok m u ' "  

TİKM Genel Sekreteri Hilte
yin Çelik cevaplıyor: 

"DelJişm.k fÖyle dursun, 
Tercüman Zeki CHP7l geçindilli 
için. ciinti,.; d4ha d4 artırdı. 
iki yıldır gelip giden CHP yöruıti
cileri"" bu durumu yanııttık, il
sile""n olmDd� .. Id tu" .. Id ha
mDm. 

''Geçenlerd. Brükael'e yeni 
. lXiyükelçi atundL G.,ir gelmez 

. illı yaptı" if. WintersIDg� gidip 
tercüman Zeld ye şeref ... rmek 
oldu. 'Hükümet de, "onıolo.luk 
da • •  Içilik de, polw de ar"amd4; 
bana karfl çılıanı yafatmam ' di
yor. Ad4mı ko.koca Türlıiye Bii
yiilıelçwiY/e belUber karfwrında 
göriince, iMnmDmDk mümkün 
mü'" 

Dın.ı dunuIan ıomurme 
yöntemi o kadar cüretkar itleti-

Köle 
devşirmenin 
kısa öyküsü 

Savq IOIlnsl ekonomik cmi.jlcmc dönemm. anckpcü 
ihtJyacml karşılamak üzere Akdeniz ülkelerinden getirtilm göç
men ilÇilerin büyük Iwmı kömür madenielinde, yeraltında Çalı,
tınJdılar. Sadece 1946 yılında ,  Kömür Madencileri Fcdrrasyonu 
(Fedecbar) 49.196 luıyan ilÇisi ilc Dojiu'dan gden 19.386 miil-
1Itciyi iıc aldı . 

Maden patrOllbn, (Once ttalya, daha sonra &panya, Fu ve 
Türkiye olmak üıcre) doğrudan doğruya kmdi ülkelerinden 
özenle oc:çıiklcri emekçileri 15 kiıiden büyük gruplar halinde 
doğrudan doğTuya ",mlmc yolunu tutmutlardı, Bu <mekçnerin 
sağlık bakımından mükemmd olmuma ve tam çab�ma çağında 
bulunmalanna meUikle cik..kat cc:6liyordu. 

Ocreti Fedcchar tuafından ödenen konvoylar halinde Bel
ÇikaY2 p:tirt!len bu emekçiler, hemen madeniere dağıtıhyorlar
dı. Madcn ocaklannm .. yu. 1940'da 170, 1956'da ise 150 idi ve 
Linbourg, Liegc, lbinaut'da buhUluyordu. 

Bekar veya ailelerindcn ayn olan göçmen işçiler, ya i:ılct
mdcrc ait yatakhanclcre veya en azından dört kiıinin kaldığı di
ğer tqJlu lojmanlara yerleıtiriliy(W'lardl. 

Kendi ülkesinde uzwl yıt.b.:r madende çabfmll olup tecrü
be bzann:uş ilÇil� dahi manövr (sıradan işçi) olank iıe alım
yorlardı. Kı:ndilerine bir B permisi ile bir de iı ıözleımesi verili
yordu. Bu sözlefIDeye göre, baıka bir yerde çalışabiimderi için, 
madcnde en azmdan bef yılı doldunnu, olmalan gerekiyordu. 
Buna uymayacak ola.n1ar çıkana, bilet parasını alabilecek. kadar 
pan kazanmalarma göz yumulduktan sonra, sınıra götüriil� bın
lahyodardı. Ustelik, nıa.zcret.siz olank bir kaç gün deva.msızWc. 
gösterilmesi de, polism derhal müda.hale etmesi için yeterli nr:den 
sayılıyordu. 

Yabancı iıçilam esas olarak madcn1crde çalııoklan 1945 
ie 1958 yıiian arasmda maden ocakian 190.000'dı:n razla yaban
cı ifçi çalııbnyonlu. 1945 ilc 1970 y�1an ansuıda kooımjaolar 
ha&ıde getirilerek madenlerde ça.l.qtm1an yabancı iıçilerin aaym 
218.000'e oIalb. 

1945 yılında kömür endüstrisinde atılımı Frçekleştirmek 
üzere bazlılanm programda öngörüldüp gibi, Belçika 'nın kömür 
laYaII'nm kazanıbuum] sağlayan göçmen işçiler oldu. 

Kömür Savq:ı'nm gerekçesi ney <i: 
Kömür, enerji ihtiyaanın yüzde 90\m karıılıyordu. 
Dcmir-çdik sanayi, kok kömürünün en büyük Iwmını 

tüketiı durumdaydı: toplam kömür tüketiminm 1950'dc yüzde 

üyor ki. maden oca�da ...ıı.an Bu patronl'oıı.-koııioıoaluk 
tim Tlirkiye'li I,çilerin ücretle- üç,eninin i4leyltini, CSC/ACV 
rinden her ay -Ili Ilibi, ., .. ta Bendikuı Türk Temlilciai Mu
primi Ilibi. bır de "cami para_" i hanem Karaman da doııruluyor: 
bıoiIiyor. Birkaç Itçi buna kar,ı '71u konuda bize de "k "k şika
çıkacaJı. olmUf. Kmdilerini der- yetler yanııyor. Ama çeşitli uya
hal ocaitm kapwnda bu1mUflar. nlara rallmen, "" Belçiluı ma-

line f1kayette bulunmu" o dabi 
bir ıonuç alamamış. 

Kraliyet Savcılıitma reemen 
,ikayet dilekçem veren I,çilere 
aoruyorum: 

'71undan 'onra "" oIDcaH Şi
kayetlerinizden sonuç a/acaifı
n&:ıdan umutlu mUlunuz '" 

Cevaplıyorlar : 
Kapı dı ... ı edildi ını, ardın- luımlarındDn, "" de Türk mDkam

dan IUIIl'dıfI edilme tebllkeoi .... lanndan bu konud4 herhangi bir 
Zira. Belçlka'nın ubilı utık keo- olumlu müd4ha/e gelmedi. " 
liitl kMlik Yabancılar Polili. ",e- HÜleyin Çelik'in .öylediRine 
çim olanaitma aaiıip olmayan ya- ,öre, Belçika 14 ve 14çi Bulma 
bancı I,çlyl latedili zaman 1l1l1l- Kurumu da bu I,çi Iim_lıitm
dı41 elme" yetld.olne ahip. . dan rahataız olarak Belçika poll-

'71iz 6 kifi uerdik dilekçeyi. 
Sonuna kadar gidec.lJiz. Bıçak 
kemill' d4yand. Do"" 10 kadar 
işçi uar dilekç . ....... c.k. Elbettıı 
tercüman Z.Id. f«lall4rini .. f .... 

72'.i. 1960'da yüzde 85'� 1969'da yüzde 90' •. 1 949 y�.na kııdar, 
diğer ülkelerin demir-çc:lik sanayi ıava,ta büyük yıluma uğramı, 
bulunduğundan, Belçika ağ.,. sanayi (clcmir-çdik), hiçbir reka
betle wıllaımadan çdiği istediği fiyata satabilir durumdaydı: 

_ Ancak sonraki yıllarda özellikle federal AJmanya 'nın 
demk-çdik ÜJ'ctiminin artmasından sonra, bu üretimle rekabet 
edebilmek için Belçi.k.a. dc:mir-çdik ıanayi mimkün olduğu ka
dar çdiği ucuza maL etmek, yani iıçi ücretlerini düşük ıutruak 
zorundıı kalacakb. 

Oıulik' 
- Belçika kömür, demir-çdik sanayıeri modem tcknie 

sahip olmadığmdan, yoğun emek FrekiYOl"du. Avrupa Kömür 
ve Çel. Topluluğu (CECA)'da. adam baıına ortalama üretim 
1421 Kg. iken, nu.den yataklannOl çok derinde olması nede
niyk bu mikw Belçika da i 169 Kg. idi. 

Belçika madc:n patronları, r;etirdi.kJc:ri ilÇilai insanhk dı,ı 
ko,uliar altmda çalılbrdılar. Siikoz'u bir meslek .... ıabğ. oIa",k 
dahi tanınuy(W'lardı. Bu ancak 1964 ıcneıinden ıonra minıkün 
olabildi. 

KömÜl' ıanayi, ölümcüJ iı k.aıalannm ve sürekli çalı.şamu· 
lık halinin en yoğun olduit' sanayi idi. Örneğin 1947'de Mr 
10.000 i�çiye isabet eden ölim .ayısı 9,5, Ilirekli çahşamazbk 
halii .. 99,3 idi. 

Bu ağır koşullara rağmen, madenlerde işçilerin çok. dağınık 
durumda olmalan nedeniyle. sendikal örgütleNne ve mücadele de 
çok güç oluyordu. 

Bdçika hlar ağa ve pis iılerde çallfmayı reddettilUm için, 
ma-denlcrde çalışb.nlan yabancı işçi sayuı çok yüksek oldu. 
1948'de kömür damarlarında çallJan işçilerin yüzde 64U yabancı 
iken, 1953 'u bu mikt .. yüzde 72'ye çık ... 

En önemli iısizlik dönr:mlerinde dahi bu d emeğinin kömür 
madenlerine akını asla kesilmedi ve bu sayede patronlar: 

ı .  Türkiye'i işçiler örneğinde görüldüğü gibi, pol�in ve 

konsoloslukların da desteğiyle, ulw1ara.n.u anlaşma kurallarını 
ve toplu sözlı:şme hükünlerini hiçe saydılar, maden işçilerinin 
ücretlerinin diğer sektörler işçilerine göre yi.2de 25 yüksek ol· 
ması gerekirken, bu kurala asla uymadılar. 

2. Sendikal bilinçlerinin dütük seviyede olması ve kendi ül
kelerine bir an önce dönmek istemderi ocdmiyle göçmen işçile
rin çallfrnayı daha kolaylıkla kabullendiklcri ağaç kesim işlerin
de prim sistemi uygulayarak randunanı artırdılar. Ancak bu sis
tem, işçilerin daha fazla para alabilmek için dikkatsiz. çalı.tmab.
nna yol açbğm.dan, birçok ölimcül kaua.1ar kaçmı1maz hale gel
m.. Aynca, donabmm çok. eski olması da hu bcialarda büyük rol 
oynadL Sadece 1945 ila 1959 yıiian ansuıda Ilclçika Madcnle
rindeki kazalarda 2241 ilÇi can verdi. Bunlann büyük kı.mı ya
banc. i,çilttdl. 

3. Haftalık çalışma süresinn 40 saate indirilmesi ı 963 
yılında kabul edildiği halde, Belçika roadeneneri bu hiikmü dahi 
1967 yılına kadar uygulamaya .okmadılar . 

4. üstelik, yabancı ifçiler adeta getto'larda yaprunağa XOl'
landıı .... Eğitim oIanaldarından yokııun bıraluldılar, ",lifmit ILCL
çika Dm göbeğinde IcCalct adalar. oluıturuldu. 

5. Sağhk kurallarına hiçbir şekilde riayet edilmemekte, 
özctlikle Türkiye'li işçiler, patronun emrindeki doktorlar tarafın
dan, hasta hasta işbaşı yapmaya zorlanmaktadu'. Bu yüzden iki 
yıl önce işçiler Limburg madenierinde vahşi grC:v yapmak zorun· 
'da kaldı. Bu greY de, Türk Konsolosluğu Ue tercimanların ortak
laşa komplolarıyla. uzun erimli çözlin sağlanarnadan kınldı. 

ber ederek bize tehdit/erde bulu
nacak. gözdaifı uerecek. A mD bu 
iş bu kadar açılJa çıktıktan, rad
yoya, telellizyona, balına yanıı
dıkton _onra korlıumuz yok flIJy
ri. Elbette Belçika 'd4 olaun, Tü,.. 
Idye 'de olaun, ilericiler bizi yal
nız bllUkmayacak, bu iiçlii)le da
ha fazID ezdirtmeyecek bizi.. " 

BU Göç sIY ASETİ 
____ -AECISMELIDIB 

KonlOloaluk çevreleri. I,çi 
aimaarı tercümanları, "Dolu 
Anadolu'deki aRalarl avunma" 
mantıRı içinde avunuyorlar. 

"N. ;yapalım' TIirk işçileri 
yabancı dil bilmiyorlar, derdini 
anIDtamıyor, k.ndi işini kendui 
halled.miyor. Bu tercümanIDr da 
olmasa, dDha fazID ezilir/er, daha 
fazla .öm iiriiIlirler. " 

Hattı, I,çilerin bu tercüman· 
lara verdikleri rü,vetleri, _rf i' 
bulabildlkleri. 1,lerini haııettir
dikleri Için "helaı" .. ydıklarmı 
.öyleyenler de var. 

Bunu hatırlatıyorum. Kar,ı 
çıkıyorlar : 

"G<ıçli o giinler. E ... t. bir ZG
mDnIDr işçi bunIDra muhtuçh. 
N. deaeler, boyunları kıldan in
c.ydi. Ama 1 5-20 yıldır, buro
lard4 Türkiy.1i işçi çocukları 
y.tişti. FIDmancoyl. tronıızcoyı 
ana dili gibi konu,.n gençler uar. 
Biz diyoruz ki, ocakIDrda tercii
mDnIDr pa tronlDr turafından 
tuyin .dilm.,in, işçiler tarafın
d4n .. çU.in. Bizimle h.mdert 
olanlDr gelain bu göreul.re ... " 

TİKM .özcülerl, Belçika buı
nına açıldadıkları Ist.ılderi bir 
daba t.ıkrarhyorlar: 

'Me.� lDdece tercüman me
aele.i d.llil. Göç .iya_ti, artık 
patronların .iyııaeti olmaktan Çl
kartıImDIıdır. U/ıulararaıı anIaş
maIDra göre .optan," .. kurallar 
ek.ik_iz uygulanmDlıdır. 

'Türlı Hüküm.ti iıe, artık biz
leri .ad.ce döuiz mtIkiruı.i olalUk 
görmekt.n uazgeçm.lidir. Yaşı
m.za, boy um u.ıo, kilomUZ4 'Ö'" 
",tıldık biz. AmD inlOnlZ. i,çiyiz. 
Bizi herşeyden öne. Türk Hiilıi>
meti "'in korumaıı gerekir. Ama 
böyle işçi .imI/Jt'IDrıyla. işçi .im
ıorlarına arka ç.kon dı, milyon
IDrla olmaz bu korumtl ... Herşey
den önce işçid.n yana bir göç .i
yaaeli ... Sonra bu ,iya .. ti dogru 
dürüat uygulDyacak dış göreuli
ler . . .  

"Başbakan Ec..,it, Aurupa ka
pituliıtlerinden birkaç milyar do
Ior kopartubilm.k için. defalarca 
Brük .. l'in luıpııını a,ındırdı. 
Tam baifım,ızlık bekliyorduk, 
bu birkaç milyar dolar ulJruna 
Am'erikan iiı/erini y.niden açh, 
uerm.diRi ödün kalmadı. Oy .. 

biz . gurbe tı.ki işçiler her yıl bir 
milyar dolDr 'a yakın döuiz ıoll/ı
yoruz Türkiye y •... B.klediRimiz 
tek şey, biraz ilgi, bir Yunan 11, 
bir 1ıpanyol, bir ıtalyan göçm.n 
i,ç'lJıinin .. hip olduRunca güv.n · 
c., onurumuza mygı. ı, te belf.
ı.ri;,ile açıkladık. Bekliyoruz 
,imdi. Hüküm.t, bu pa tron-poliı· 
konıolOlluk iiçgeni"" kar,ı ne 
diy.ceH "  

"Ve ym.. bekliyoruz. S.çim 
. kampanya.ında 'Yabancı işçi. 
erine dön! ' çıiJlıklDrı atan B.lçi
ka politikacıIDrı şimdi ruı yapa
cak'" 
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Bumedyen: Seçkin bir,:bağımsızlıkı savaşçısı 
Zamanımızın e tkin politik liderlerinden, hal· 

kının yiltit evladı: .. çkin bir ba/tım.ızlık IovaŞ' 
Çlll, Cezayir Devlet Ba,kanı Huari Bumedyen 
27 Arabk günü öldü, 

Bumedyen (direniş yıllarında bu adı almadan 
önce Buhammed Buharuba), yalnızca kendi hal· 
kının uIUlOI kurtulu, dava.ının önderlerinden 
de/ti/di, O aynı zamanda, emperyalizme karşı 
ba/tım.ızbk mücadele.i veren di/ter bütün dünya 
halklarının da e .. nli/ti için sava,mayı, yaşamı· 
nın başlıca amacı soymışh. 

Bumedyen 1 925 yılında .ömürgeeililtin top· 
rakıarından .ürdü/tÜ yüzbinlerce yokıul köylü 
çoeu/tundan biri olarak dünyaya geldi. Bumed· 
yen 'in haftzasında yokıu/luğun anılan, .ömür· 
ge yönetiminin inlOnlık dı,ı uygulamalarının iz· 
leriyle birle,mişti, Avrupa 'da faşizme karşı za· 
feri simgeleyen 8 Mayıs 1945'te Cezayir halkı 
onbinlerce evladının bir .oykınmla katledildi/ti 
Setif katliamını yaşadı/tl .ırada, Bumedyen De· 
mokratik Ozgürlüklerinin zaferi için Hareket ör' 
gütünün .aflanna katıbyordu. Bumedyen yükıek 
ö/trenimine başladıltl � tanya 'dan (Cezayir) EI 
Zaar'a (Mııır) geçtiği .ıralarda, geleceğin UlUlOI 
Kurtuluş Cephelinin çelUrde/tini olu,turacak 
kadrolar arOlında yer alıyordu. 

Bumedyen 'in ı.lam kültürü, ülkedelU din .. ı 
yargıların .ömürgeeililtin oRır baıkı ve t4hakkü· 
mü altında Arap milliyetçililtinin adaRı haline 
geldilti dönemde oluşmuştu. Bu yetişme ort4

,
ml 

Bumedyen lı güçlü bir uIUlOI boRım.ızlık duşun· 
ce'inin, gelişmiş bir ekonomik baRım .. zbk ira' 
de,inin oluşmOlına yardımcı olmuştu, 

rarblıllı, daha çok 1965'� iktidara geldikten bu 
yana yollun mücadeleler boyunca olU,tu ve 
yokruldu. 19 Hazıran 1965 '�. Bin Bello yöne' 
timin� herteyden önce "milliyetçililti bankalo· 
n dellil hamamlan millileştirmek olarak anladı· 
Ilı ve uyguIDdıkı için " deviren Bumedyen, o dö' 
nemde yine kendi deyimiyle, "kendi kapa,i/ele· 
rinin ve do/lruıru.unun farkında delli/dj ", 

Bumedyen 'in 13 yıllık devlet ba,kanlıllı, C�· 
zayir halkı için önemli ulu8al ve toplum",1 ka
zanımlDrın elde edildi/ti bir dönem oldu. 1966' 
da madenier, 1967 AIlUltOl'unda en büyük pet· 
rol �keli E .. o St4ndart millile,tirildi. Mayıı 
1968 't. ülkedelU tüm petrol ve gaz ürünleri pa. 
zarı kamuloştırıldı. Haziran 1968 '� kimya, ma· 
Idna ve be.lenme .. ktörleri uIUlOllaşhnldl, 
1971 Ocak �nda bütün petrol ve gaz üretimini 
devlet eline abnd. Aralık 1 9 73 '� bütün laRiık 
hizmetleri Cezayir halkı için parDIlZ hale getiril
mişti. 

27 Haziran 1 976'da Cezayir halkının ezici 
çaRunlukunun oylonyla kabul edilip yürürlük. 
giren UlUlOI YOIO ile ülkenin bakı_ız gelişme 
yolu yeni bir güvenceye balllondı. Bu, 19 ]{a,ım , 
1976 'da yürürlü/t. giren AnayOlO ik t4mamlon· 
dı. 

Ne var ki Bumedyen 'in ülke,ini .aklam bir 
Bumed�n: .. çldn bir boifımaızlılı _ç.. uIUlOI ve toplumlOl kurtuluş yolunda tutma ka· 

Bumedyen, dünya çapında da baRIDntııızlor 
hareketinin etkin bir güç haline dönü.maind., 
anti."mperyalilt bir yönelim kazanıp gelifm.
.ind. de etkin bir rol oynadı. Bumedyen böyle. 
ce dünya emperyalizminin ve gericiliitinin nef· 
ret ve öfke,ini, ama tüm dünya halklann"" ba. 
nş ve demokrDIi güçlerinin ıoygı ve .. vpini 

,kaza.ndı. 

Güney AfriIaı'da neo-fa,lzm 
tarihinden söz etmek gerçekte 
Güney Afrika Cümhuriyeti 'nin 
tarıhsel öyküsünün son böliimünü 
anlatmakla aynı anlama gelmek· 
tedir. Bilindi�1 gibi, İkinci Dünya 
Savaşı'ndan sonra, Afrika kıta
sında ulusal b�unSlzlık 8 teşl bü
yük bir hızla ve coşkuyla yanma· 
ya başladı. Afrlka'da ulusal ba· 
�ımsızlı�mı elde edemeyen halk
lar arasında Afrika'nm güney 
ucunde yer alan Güney Afrika 
halkı, komşu Rodezya ile birlik
te en çok aa çekenlerden biri. 
Bu Iki ülke halklan yabancı sö
mürgecııere karşı deRii, ülke için· 
deki beyaz faşlat sömürücülere 
karşı mücadele vermek duru· 
munda. Güney Afrika'da neo· 
faşizm olgusuna bu açıdan bakıl
dıRmda, faşizme karşı wrilen 
mücadele ııe ulusal ba�lmSlzlık 
yolunda verUen mücadelenin ay· 
nı bütünün kopmaı parçalan ol· 
duRunu söyleyen teorik Dkenin 
d�landıııı somut bır örnekle 
karşı karşıya oIunduRu açıkça 
görülür. 

Bu yazıda, açıkça faşlat bır 
nitelik taşıyan Güney Afrika re
jlmhıin özellıklerı yerhıe, bu ül
kedeki neo-faşlat örgütlenme ve 
hareketlerin çeşıtlı belirleyici 
özellıklerı üzerınde kıaaca durul· 
makia yeUnllecektir. 

Bugün Güney Afrika'dakl en 
güçlü neo·faşlat örgütlerden biri 
1934 yılmda Manle Marltı tara
fından kuruldu. Bu yıltarda, 
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i G'üney Afrika 

MadalYOnun ıkı yUzU: 
Apartheid ve neo-ıaşizm 

Boere Nasle admı taşıyan bu ör· 
güt, Hitler'in Almanya'daki hare· 
ketiyle dayanışma ıçınde olmayı 
amaçlıyordu Tüzü�nde, Hitler 
Reich'l ile dostça ilişkiler kuru· 
lacaıtı ve kültürel ilişkilerin yo· 
�unlaştırılarak turist de�işlmhı· 
de bulunulaca�ı belirtiliyordu. 
Burada unutulmaması gereken 
bır nokta, söz' konusu dönemde 
Boere Nasle'nln Güney Afrlka'da 
rakipsiz durumda olmadııtı ve 
daha pek çok nazi ve faşlat ör· 
gütle amanSlZ bır yarış içinde ol· 
duRudur. Bu örgütlerden, Osse· 
wa Brandwag, Boere Nasle'nin 
en büyük rakibi Idi. Bu örgütün 
kurucusu yüksek rütbeli bır su
bay olan Von Rensburg'du. ör· 
gütte iki numaralı adam Ise Heill' 
rlck Frank Verwoerd idi. Ver· 
woord adı aradan bir süre geçtik
ten sonra Güney Afrika "Cum
huriyeti "DIn başbakanı olarak 
tekrar karşımıza çıkacaktır. Ver· 
woord'ln Ossewa Brandwag'daki 
görevi örgütün yayın organı olan 
Die Traıısvııller'ln yazı Işleri 
müdürıu�dür. Evet, bu faŞIBt 
gazeteci Güney Afrlka'da beş· 
bakanııRa dek yükselmiştir. Ver· 
woord 'In yayınlAdlRı faşlat ana· 
yasa taalaRmdan dolayı gazeteBI 
1943 yılmda kapabidı. 

1945 yılma gelindiRInde ör· 
gütsel baRunBlzlıRınl korumayı 
başarabııeni' tek taşlat hareketin 
Boore Nule olduRu görülür. TUm 
dlRer gruplar Mnllyetçl Parti 
ıçınde eriyip gitmişlerdir. 1945' 
lerden başlayarak bu parUnln 

kimliilinde som utlanan aparthe· 
id rejimi Güney Afrika halkları· 
nı faşist pençesı altına almıştır. 
Güney Afrika yönetiminin bugün 
çok iyi tanıdııtımlZ çirkin BUr8t1 
o yıllarda blçimlenmeAe başla· 
mıştır. Faşistler koskoca ülkeyi 
büyük bır toplama kampma dö· 
nüştürmüşlerdir adeta. Burada, 
sıyah derUi tüm emekçilerin en 
basit hakları dahi çil!nenmekte 
ve giderek insan oldukları bile 
yadsınmaktadır. Bır devlet kuru· 
mu olan Toplumsal E�itim ve 
Araştırma Bürosu'nun başında 
bulunan kişi Hltler'hı Nazi Par· 
tlsi'nln esld üyelerinden ve Dr. 
Goobbels 'in gazetecilik dönemı 
arkadaşlarmdan Erlch K1aus 
Holm'dur. Holm'un Güney Afrl· 
ka 'ya Hitler'In verdiRI direktif 
üzerıne geldiRI söylenmektedir. 
Holm Güney Afrika devlet örgü· 
tü Içinde çok kısa sürede çok 
yiikBek bır yere ulaşmıştır, 
Holm, yazdıRı bır kitapda, Gii
ney Afrika 'nm düşünce ve Ifade 
özgürlü�, kardeşlik ve eşitlik 
gibi ''yahudl ülküleri" ne yolun· 
dan çıkarılmı, olduRunu söyle· 
mektedir. 

- FA ŞJsT GAZETECI 
VER WOERD BAŞBAKAN 

1962'de, daha önce adından 
söz ettlRlmlz tescilli faştat Ver· 
woerd Güney Atrıka Başbakanı 
oldu, Başbakan olur olmaz en te· 
mel burjuva özgürlükleriDI bile 
kökUnden kazıyan onlld yenı ya. 
sayı yürürlURe soktu. Bu yasala· 
rın en önemlUerl siyahtarla be· 
yaz!arın evlenmelerini yasakla
yan, ayn bötııelere yerleşUdlme· 
lerini öngören, yalnız beyazların 

görebileceRI işleri belirleyen ve 
komünizmin ortadan kaldırılma
sını amaçlayan yasalardır. 1963 
yılmda getirilen bir yasa ile de 
siyasal polise ola�anüstü yetki· 
ler tanınarak faşist yönetime en 
küçük bır eleştiri yönelteDIerin 
bile en �ır biçimde cezalandı· 
nlması "yasalaştınlıyordu". Ver· 
woerd, başbakanlıRı sırasında 
neo·faşlst ve neo·nazi hareketle· 
rin ve yayınlann gelişmesine des· 
tek olmuştur. Bu yayınevlerin· 
den birinin başında bulunan 
Joan Schoomann, faşlat ajltasyo· 
nun en Idrli yüzünü, hükiimetln 
koruyucu kanatları albnda en 
hayaslZ biçimlerde seraılemiştir, 
1964 yılında, savaş sonrasmda 
nazUerln cezalandırılmasında 
katkıları olmuş bır Avusturya' 
Imm kelieshıl getirene 50000 
Dolar vadetURini açıktan açıRa 
ilan etmiştir. 

- FA ŞIZM VE 
ANTI·KOMVNlzMlN 

NAMUSU 

1970 yılında Ulusal Parti içhı· 
deld huzunuzluk Iyice arttı.Partl 
lçlndeld bır grup başbakan V <ın. 
ter'l "yumuşak" bulduklan ıçın 

, her fırsatta parti yönetimhıl aRır 
biçimde eleştirıyordu, Böylece 
bazı mOletvekillerl Sa! MDliyetçl 
ParU 'nın kuruluşunu gerçekleş· 
tırdıler. Bu Parti ırkçı fanatik 
,örüşler savunuyor ve Güney Af· 
rika'da "beyaz hUkiimranlıRı"nm 
kurulacaRım söylUyordu. sat 
MlUlyetçl ParU 'nin en bUYÜk deı· 
teRI daha önceden adından IÖZ 
"ttlRlmlz Boere Nule �gütü ldı. 
Bu parU GUney Afrika parlamili' 
tosundaki yerını de giderek IÜÇ-

lendirmekte w oy oranmm % 
30'1ara dolru hızla artırmakta· 
dır. Sa! MOliyetçi Parti 'nın önde 
gelen yöneticilerinden biri olan 
Gert Bletge, Komünizrole Müca
dele Kongresi adlı kuruluşun da 
genel sekreterliRini yapmakta· 
dır. Güney Afrlka'dakI tüm Ileri· 
cDere savaş Dan etmiş olan bu 
örgüt Dünya Anti·Komünlstler 
Blrıı�ı adlı uluslararası kuruluş· 
la orpnik lIIşkUer ıçınde de bu· 
lunmaktadır. Bu anti-komünist 
yuvalarm finansmanını seRiayan· 
lar ise silah kaçakçıları Ile para. 
lı uker slmsarlanclır. Neo·faşlzm 
ve antı-komünizm hı namUlu Işte 
busavaş kışkırbcılarının cepleri
ne çok sıkı baRlarla baRlıdır. 

Güney Atrıka' daki en esld le 
en köklU fatıat örgütlerden biri 
olan Boere Nule _lıRını bu&iin 
de sürdürüyor. örgütün tlmdild 
başı eıki bır general, Ray Rud· 
man. Ray Rudman dünyanın çe
şitli yerlerine savrulmuş olan le 
gerçek Idmilklerlnl pleyerek 
cezadan kaçan nazi saft, suçlu
larıyla gör!işınekta ve hatta onla· 
rı GUney Afrlka'da aRırlamak· 
tadır _ Aynca, ülkede görevıı ame
rikan pll ajanlarının tümü Rud
man 'ı yakından tanımaktadır. 
Rudman 'ın aylık yahudi dlltma
nı der; "South Afriean Obser· 
ver" da çe,ltll Imzalarta yazılar 
yazdıRma da tanık olunmakta· 
dır. Rudman w örgütU, dünya· 
DIn çeşitliyerlerinde bulunan 
neo·nazI örgütlerin Güney Af
rlka'daki aoentuı durumunda· 
dır. Bunun dışında, "kara tehlı· 
ke' 'ye karşı mücadelede Rodez· 
ya 'daki tüm fa,latl,rIn doRai 
baRla,1ı1 ,. en bii)'üt dmtu yı
.. Ray Ruıban'dır. 



Ortadoğu : 
Soğu k ba r ış ı nb i r y ı l ı  

1978 yılı günümüz uluslarara
sı ilişkilerinin genel gelişme do!!
rultusunun belirgin olarak izlen
diei biryıl oldu_ Emperyalist sis
temin gen�1 bunalunı, biçim ve 
düzeyi farklı olmakla birlik te sis
temin bütününü içererek, emper
yalizmin gelecekten yoksun 01-
du!!unu bir kere daha karutladı. 

Geçtlilimiz yıl, emperyaliz. 
min dünya banŞlıun, tüm de
mokratlk güçlerin baş düşmalU 
olduğunu, egemenlik ve sömürü
sünü sürdürebilmek için bunalım 
koşullannda saldırgan politika
sınun da yeni bir hız kazandığı
nın kanıtı oldu . 

Ulkemizin de içinde yer aldı
ğı Ortadolu ve Yakındoğu'da 
geUşm_. g.çen yılın uluslarara
sı gelişmelerinin en yoğun ve ti
pik bır alanı olarak özel anlam 
taşımakta. 

Ortadoğu bölgesinin gerek 
dünyanın barışçı ve demokratik 
güçleri, gerekse dünya halkları
/UD önemli bir Imırunı baskı al
tında tutan emperyalist sistem 
açısından stzatejik önemi bilini
yor. Böyle bir bölgede geçtiği
miz yıl, emperyalizm bir yandan 
yeni darbeler yerken, diğer yan
dan da. demokratik gelişmelere 
karşı bölge bar�ını tehdit eden 
girişimlerini özel olarak yoj!un
laştırdı. 

Emperyalizmin özellikle 
ABD'nin en yo!!un çabalan Or- , 
tadogu bölgesinde Arap halkia
rUlln ilerici birliğini bölmeye, 
emperyalizmin bölgedeki saldırı 
üslerini ço�altmaya yönelik 
oldu. Bu politikanın ortaya Çı
kış biçimi ise,  emperyaUzmin 
egemenUj!ini güvence altına ala

cak bir "Amerikan b�ı" kur
ma görüntüsü oldu. 

Ortadoj!u'da saldırgan ısrail' 
ın işgal etti�i tüm topraklardan 
;<ikülüp atılmasına , bölge halk
larının demokratik özlemlerinin 
gerçekleş",e yollarının açılması
na hizmet edecek gerçek bir ba
rışın "nüne set vuru lması için 
ortaya .\BO'nin "barış" çabala
rı ç ıkarı ld ı . Bu çabalarda ARD 
emperyalizmi nin işbIrlikçisi ge
rici Arap rejimIeri yanında başka 
destekler de aradı. Halkına iha
net e�en Barzani hareketine ka
dar uzanan bu desteklerin başın
da işbirlikç i "!ısır hurjuvazisi 
ve Sedat rejiminin Arap halkları
na ihaneti ypr aldı. Arap halkla
rının ilerid birli�ini dinamitIeme 
de Piliotin halkının mücadelesini 
engellpme�e Sedat'ın ihanet 
ad ımların ın anlam ve dej!erini 
Sedat'ın IsraiIli Begin Ile birlik
te Nobel "Barış" ödülü ile ar
maeanlanrlırılması ortaya koy
makta. Sedat'ın yanıbaşında 
OPEC ülkeleri arasında yer alan 
Suudı Arabistan gibi gerici rejim
IerIn bölücü rolüde unutulmama
lı . Lübnan'da sürekli akıtilan ka
nun arkasındaki emperyalist par
makla ortada. 

"Ranş çabası' görüntüsü arka
sında, Arap ülkelerinIn bölünüle-

rek kazarulan geçlcl başarılar git
nümüzde emperyalizmin gerUeyi
şinin üstünü örtemiyor. Afganis
tan'da emperyalizme indirilen 
aj!ır darbe ve Etiyopya'da dev
rimci sürecin att�ı ileri adım
lar bu gerileytşln en somu t ör
nekleri , Afganistan'da banş ve 
demokrasi güçlerinin zaferi 
emperyalizme ve onunla aynı 
paralelde yer alan Çin 'e raj!
men Afganistan halkına toplum
sal Kurtuluş sürecinin önünü ke
sin olarak açtı. 

Emperyalizmin bölgedeki ko
numunu temellerinden sarsan bir 
başka olayda İran'da faşist Şah 
rejiminin halkın mücadelesiyle 
içine itildlj!i durum oldu. ABD' 
nin tüm destej!ine karşın, baskı
lar ve katliamların engelleyeme
di�i direniş lran'da faşizmin 
mutlaka ezilecej!inin müjdeclsi. 
Emperyalizmin petrol deposu 
lran'da emekçilerin üretimi dur
durmaları kuşkusuz şimdiden 
emperyalizmin ç ıkarlarına a�ır 
bir darbe_ Faşist rejimin devril
mesiyle emperyalizmin lran'da 
hareket alanı en azından görece 
olarak daralacak. Bu durum, sa
dece Iran halkının demokrasi 
mücadelesi için değil, tüm böl
ge ve dünya halklarının barış, 
demokrasi ve toplumsal kurtu
luş mücadeleleri içinde önemli 
kazanundır. 

Emperyalizmin yediği bu 
darbeler yanında, geçici başa
rılar kazanıyor göründüj!ü Or
ta-Doğu 'da da arnaçladıj!ı "Ba
�"a ulaşarnadıj!ı unutulma
malıdır. Sedat'ın ihaneti ve 
gerici rejimierin destej!ine rağ
men Arap halklarının mücadelesi 
engelienememiştir. Bu nedenle 
Sedat dahI Amerikan barışına 
kesin imzayı koyarnamaktadır. 
Bu koşullar karşısında emper
yalizmin önümüzdeki yıtda da 
Ortadoğu 'da yeni oyunlar peşin
de koşacaj!ı açıktır_ Dünya ba
rlŞUlI tümüyle sabote etmeye 
kadar varabilecek emperyalist 
kışkırtmaların bölgenin bütünün
de yeni bir ivme kazanması do
ğaldır. Emperyalizmin bu oyun
lar da başlıca dayanağı ve aracı 
bölgedeki faşist güçler olacaktır. 
Ortadoeu'da uluslararası planda 
meydana gelebilecek gelişmele
rin bölgede yer alan ülkemizi 
de dışanda bırakması düşünü
lemez. 

Kahramanmaraş katılarnı 
ile şahlandırılan faşist saldırıların 
da bu bağlam dışında düşünül
memesi ve dej!erlendirilmemesi 
gerekir. Türkıye'nin IMF gibi ku
rulu şlar aracılı�ıyla emperyaliz
me kapılarını daha da genış aç
makta olduğu bir dönemde fa· 
şizmin genel saldırısı", bölgenin 
tümündekı geUşmeler ışıj!ında 
deeerlendlrmek ülkemızın tüm 
demokratik ilerici güçlerl ıçin bir 

. zorunluluk ve görevdir, Faşist 
güçlere ülkemizde geçıt verilme-
mesinde emperyalizme karşı mü
cadelenin yeri ve önemi emper-

yalizmin tüm bölgedeki konu
munun göz önüne alınmasıyla 
daba da açık olarak .ortaya serl
lecektir_ 

Kıbrıs'taki gelIşmeleri, Türk 
toplumu yönetimindeki değişik
likleri ve ABD'nin hazırlad�ı 
" barış" planının dej!erlendlril
mesini de emperyalizmln Orta
doj!u'dak! yeni girişimleri çıırçe
vesi dışında tutmaya da olaııak 
bulunmamaktadır _ 

Bütün bu olaylar ve olgular . 
bir bütün olarak ele alındıj!ında 
ülkemizde ve bölgenin her kesi
minde demokratlk güçlerin fa
şizme ve emperyalizme karşı mü
cadelesinIn hem u lusal planda 
hem de uluslararası planda bir 
bütün olarak ele alınmasının an
lam ve gereklili!!i de ortaya çık
maktadır. Bu gereklilik ülkemiz
de yürütülen demokratik müca
delenin uluslararası mücadele 
ile dayanışma zorunluluğunu da 
daha açık bir şekilde ortaya koy
maktadır, Unutulmamalıdır' ki 
emperyalizmin her türlü oyunu
nun boşa çıkarılmasında en bü
yük güvence bir bütün olarak 
dünyanın tüm barışçı, demokra
tik ilerici güçlerinin mücadelesi 
ve başanlandır_ Emperyalizmin 
1978 yılında da yedij!i darbe
lere ra�men genel ve açık bir 
saldırıya geçemeden girişimleri
ni ister Filistin ve Ortado!!u, 
ister Kıbrıs sorununda olduğu 
gibi "banş" kisvesi altında yü
rütmesinin bir ve temel nede
ni de emperyalizme karşı mü
cadelenin bütün banş ve demok
rasi güçlerinin ortak mücadelesi 
olmasındadır_ Hareket alanı ve 
olanakları daralan emperyalizm 
soğuk savaş tahrikçisi girişimle
rini "barış" görüntüsü arkasına 
gizlemek zorunluluj!unu duy
maktadıro 

Bu olgu yalnız Ortadoğu'da 
deeil, tüm dünyada gözlemlenen 
ve emperyalizme karşı mücadele
nin biitünıüj!ünden. kaynaklanan 
bir olgudur, Emperyalist siste
min vurucu, egemen gücü ABD , 
soj!uk savaş koşullarının yaratıl
masına yol açacak yeni girişim
ler peşinde koşarken, örne!!in 
Nato içinde silahlanmaya yeni 
boyutlar kazandırıp, Nato tipi 
saldırgan paktlarına "Okyanus 
Paktı" gibi yenilerini eklerneye 
çalışırken, Salt görüşmelerinIn 
sürdürülmesinden de kaçarna
makta, hatta belirıı ilerIemelerin 
gerçekleştirilmesine karşı koya: 
mamaktadır. çünkü çaj!ımız ka
pitalizmden sosyalizme geçiş ça
!!ıdır ve emperyalizm ortak düş
manı olduğu tüm barışçı, de
mokratik , ııerici güçleri karşısın
da bu lmaktadır, Tüm Ortado!!u 
bölgesinde gerek ulusal planda 
(ve bu arada ülkemizde) gerekse 
bölgesel planda faşIzme geçit ve

rllmemesi , faşizmin ezilmesi için 
olduğu gibi, emperyalizmin da
yatmak istedl!!1 "so!!uk barış"ı 
aşıp, gerçek barışa ulaşmanın 
yolu da emperyalizme karşı mü
cadelenin bütünlüitünü görmek 
ve mücadele Içinde aktif olarak 
yer almakla mUmkün olacaktır. 

Küba'da 
SOsyal izm 
20 yasında • 

Küba sosyalist devriminin zaferinin 20. yıldönümü. 20 yıl 
önce bilimsel sosyalizmin bayrağı bir daha inmenıek üzere di
kildi Küba'ya. 

Küba devrimi, dünya devrimci hareketinin en önemli dene
yimlerinden birıdir. En saldırgan emperyalistin yanıbaşında, 
dünya halklarının derin saygı ve sempatisini kazanan Küba dev
rimi, o gün bugündür en fazla tartışılan deneylerden biri oldu. 

Küba'da daha 1 9. yüzyılda J ose Marti önderliğinde başlatı
lan devrimci mücadele, ABD emperyalizminin kontrolünde, ül
keyi cehenneme çeviren Batista diktatörlüğünün yenilgisine ka
dar, durmaksızın sürdü. Küba işçi sınıfı partisi, dağlarda yurt
sever gerillaların başlattığı savaşı, en geniş kitle hareketiyle bü
tünleştirmek için en fazla çabayı gösterdi. Fidel Castro önder
liğindeki gerilla hareketi, kitlelerin politik hazırlığıyla bütünle
şince de, nihaJ zaferi kazanmak kolaylaştı_ Küba deneyinin en 
fazla tartışılan yanı da, i şte bu yanı_ Goşistlerin anlayamadık
ları, ya da anlamamakta direndikleri nokta bu.Küçük burjuva 
maceracı akımlar, devrimin başarısını yalnızca gerillaların ver
dikleri silahlı mücadeleye dayandırırlar_ Onlara göre kentlerde
ki işçi sınıfı yalnızca pasif bir destek sağlamıştır. Bu desteği 
sağlarken de, işçi sınıfının hiç bir güçlükle karşılaşmadığını 
söylerler. 

Kuşkusuz, bilimle i lgisi olmayan bu iddiaların bir anlamı 
yoktur. Devrimin son anında, gerillaların Havana'ya tek kurşun 
atmadan girmelerini aç ıklamak olanaksız olurdu yoksa_ Batista 
diktatörlüğüne karşı, bir yan'dan dağlarda gerillalar kahraman
ca savaşırken, diğer yandan da kentlerde işçi sınıfı, Sosyalist 
Halk Partisi'nin yol göstericiliğinde fedakar bir mücadele veri
yordu. Olağanüstü gizlilik koşullarında, grevler düzenliyor, bi
limsel sosyalizmi emekçi kitleler arasında yayıyor, işçi ve köy
lüleri iktidar hedefine doğru örgütlüyor, silahlı mücadeleyi do
laysız bir biçimde destekliyordu_ Dolaysız destek, silah yardı
mıyla ve Sosyalist Halk Partisi 'nin militanlarının bizzat gerilla
larla birlikte savaşmasıyla oluyordu. Kısacası, her iki mücadele
de de somut bir iç içelik vardı. Karşı devrimci zalimlerin yenil
gisi, bu bütünleşmeyle mümkün oldu. 1 Ocak 1 959'da parti li 
işçilerle, gerillalar kolkola girdiler Havana'ya. 

Bu birlik, daha sonraları Che ve Fidel Castro tarafından sa
yısız kereler belirtilmiş ve küçük burjuva maceracıların savun
duklarının tersi ne, Küba işçi sınıfının desteği olmaksızın devri
min başarıya ulaşmasının olanaksız olduğunu sık sık vurgula
mı şlardır. 

1 959 yılında yanke emperyalizminin hemen yanıbaşında 
doğan "ç ıban başı" bugün emperyalizmi en fazla tedirgin eden 
ülkelerden biri durumunda. Oir yandan sosyalist kuruluşu adım 
adım i lerletir, devrimin kazanımlarını pekiştirirken, diğer yan
dan da enternasyonalizmIn en çarpıcı ve somut örneklerini ve
riyor. KUba Komünist Partisi sosyalizmi inşa ederken, başka ül
kelerin halklarının verdiği kurtuluş mücadelelerine dolaysız 
desteklerde bulunuyor. 

Küba işçi sınıfı partisi ve Fidel Castro, bugün Sovyetler 
Birliği'nın saygınlığını herşeyin üstünde tutuyor. Barış içinde 
birarada yaşamayı, silahsızlanmayı, enternasyonalist dayanıt
mayı herşeyin üstünde tutuyor. 

KUba halkı dün verdiği mücadelede nasıl hayranlıkla karşı
landıysa, bugün de yaptığı enternasyonalistdayanışmasını aynı 
hayran lıkla karşılanıyor. 
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Dünvada ve Türl<iyetde nüldeer santraller 
KEMAL iNAN 

Bugün dünya, enerji tüketimi 
yönünden 1973 yılı öncesine gÖ· 
re çok wklı bir tablo ile karşı 
karşıyadır. 1973 yılında OPEC 
ülkelerinin ham petrol fiya liarına 
zincirleme zamlar yapmaj!a 
haşlamış olması daha temel bir 
gerçej!i ortaya çıkarmıştır. Söz 
konusu gerçek, yakın bir gele· 
cekte dünya petrol üretiminin, 
düşüşün başlangıcı olan tepe 
noktasına varacalııdır. Bu tepe 
noktasının 1990-2000 yılları ara· 
sında yer alabilece� olası görill· 
mektedir. 

Dünya ölçej!inde karşılaşılan 
temel sorun petrol üretimindeki 
azalmanın doeuraca!!ı boşluj!un 
kısa bir süre içinde nasıl dolduru· 
laca!!ıdır. Uzun dönemde tekno· 
lojik gelişmelerin, enerjiyi, belki 
de tmıü ile bir sorun olmaktan 
çıkaracak düzeye erişebilece�· 
nin belirtileri görühnektedir .(1 ) 
Ne var ki bu belirtiler teknolo· 
jik ve ekonomik atalet kuralları 
göz önüne alındıj!ında önümüz· 
deki 20-30 yıl için geçerli bir çö' 
züm ortaya koyamamaktadır. İş. 
te, nükleer elektrik santralları, 
bu boşluj!u doldurmakta başta 
Avrupa ülkeleri olmak üzere bir: 
çok ü1kece bir cankurtaran 
simidi olarak görülmektedir. 

Günümüz dünyasında nükleer 
enerji konjonktürü, nükleer tek· 
nolojinln özelliklerine ba!!1ı ola· 
rak gelişmektedir. Bu nedenle bu 
teknolojinin önemli birkaç özel· 
li#ine kısaca dej!inmekte yarar 
var. 

NOK LEER FISYON 

Bugün ticari düzeyde kullanı· 

lan, farklı teknolojilere göre 
geliştirilmiş nükleer reaktörlerin 
ortak bir yanı, kullandıkları ya· 
kıt, yani uranyumdur. Nükleer ' 
yakıtın lçlndeJd U253 uranyum 
izotoplan parçalanarak bir 
zincirleme reaksiyon oluşturur 
ve bu olaydan büyük miktarlarda 
ısı enerjisi ve radyasyon elde edi· 
lir. Nükleer fisyon olarak adlan· 
dırılan bu atomsal parçalanma 
olayı sırasında birçok radyoaktif 
artık oluşmaktadır. Bu radyoak· 
tif arbldarın arasında yer alan 
önemli bir eleman U238 uranyum 
izotopundan elde edilen pluton· 
yum (pu239)dur. Doj!ada rast· 
larırnayan bir eleman olan plu· 
tonyum atam bombasınm temel 
hammaddesini oluşturmaktadır. 

Plutonyum, bomba yapunının 
yanısıra, bugün için yalnız prota
tip düzeyinde varolan yeni bir 
teknolojide : "Hızlı Uretken Re· 
aktörler" (HUR)de nükleer yakıt 
olarak kullanılmaktadır. Bu yeni 
tür reaktörlerin en önemli özelli· 
!!i, sürekli olarak U238'ten plu· 
tonyum üreterek uranyumu şim· 
diki ticari reaktörlere göre çok 
daha verimli bir biçimde kulla· 
nabilmeleridlr. Dij!er bir deyişle 
HUR 1er aynı miktardaki do!!a1 
uranyumdan çok daha fazla 
enerjı üretebilmektedirler. 

1977 yılının N isan ayında 
ABD Başkanı Carter'in nükleer 
enerji politikasına ilişkin yapbj!! 
açıklama (2) emperyalist ülke· 
ler arasında önemli bir göriiş ay· 
rılıj!ı yaratmıştır. Bu açıklama· 
sında Carter, yaygın plutonyum 
üretiminde kullanılabilecek tüm 
teknolojilerin • ki H UR 1er ve 
ngili yakıt ışı-me teknolojileri 

bu kapsam içinde düşünülmekte· 
dir • ticari uygulama düzeyıne 
geçmemesı Için önlemler alaca!!ı· 
nı söylemiştir. Alınacak önlemle· 
rin başında plutonyum üretimine 
ilişkin teknoloji satışınm yasak· 
lanması ya da dieer bir deyişle 
teknoloji ambargosu gelmekte· 
dir. 

ABD 'DE 
EKONOMIK DURGUNLUK 

Sosyalist illkeler 'dışındaki 
tüm dünya uranyum rezervleri· 
nin % 38 'ine sahip ABD 'nin ola· 
naklarından yoksun olan birçok 
Avrupa illkesi ve Japonya, kısa' 
ca "yayılmayı durdunnak" (non. 
proliferation) olarak adlandırılan 
Carter politikasına karşı çıkmak· 
tadır. özellikle HUR teknolojisi· 
nin gelişmeSine indirilen bu dar· 
benin gelecekte uranyum darlıj!!· 
na neden olaca!!ı ve bu dıırlıj!!n 
çok olumsuz ekonomik sonuç· 
lara yol açaca!!ı belirtilmektedir. 
Plutonyum Qretiminin izotop 
ayırma gibi yııı.temlerle HUR 
kullanmaktan ÇOK daha dolaysız 
ve ekonomik biçimlerde zaten 
gerçekleştirilebilece� açıklan· 
makta ve uygulanan politikanın 
öne sürülen barıŞÇıl görünümlü 
amaca uygunluj!u ABD 'ye bu 
konuda karşı çıkan illkelerde tar· 
tışılmaktadır . 

B,aykal 'ın 

ABD 'nin uygulamak ta olduj!u 
nükleer enerji politikası daha 
şimdiden bir ekonomik durgun· 
lup neden olmuştur. Uluslarara· 
Si Atom Enerjisi Ajansı ile OECD 
Nükleer Enerji Ajansı 'nın 
ortaklaşa hazırladıj!! raporda, 
1985 yılı Için öngörülen dünya 
nükleer santral kapasitesinde % 
1 00'lük bir azalmayı lçeren dei!i· 
şiklikler yer almıştır (3). Yenı· 
den yakıt işlemeye geçilmemes� 
yani plutonyum üretim Inin ger· 
çekleşmemesl halinde 1990 'lar· 
dan sonra uranyum arz talep 
dengesinin hangi noktaya vara· 
cal!ının belirsiz olduj!u da aynı 
raporda açıklanmaktadır. 

Çoronı ' a  Emperyalist dünya kendi Iç 
çellşJdleri ile boj!uşurken birçok 
sosyalist illke petrol boşluj!unu 
büyük ölçüde kömür ve linylte 
dayalı elektrik enerjisi ile kar,ı· 

könıür seferi verildiği halde, bu yıl yalnızca 
20 bin ton kömür tahsis edildi. 
Ostelik çorum'a verilen kömUr 
. mıktırının animası ytIzIlnclen Li
i çen yılki tilketimin yarısından da 

MAHMUT TUNABOYlU 

Kış ortasında emekçi halkın 
en bUyük sorunlarından biri kuş· 
kusuz yakacak bulabilmek. B ir  
ki lo  kuruf.ısulyenln otuz yıl ha· 
pislik gibi a!!ır gelmeye başladığı 
gIIn1lmüzde, yakacak sorunu da, 
sosyal demokrasi borazanı çalan 
CHP Iktidarmca emekçi halkın 
sırtındaki kambura bir katmer 
daha ekliyor. 

tarlıkları" kadar dayanamadığ ını 
görilyor. 

çorum'un ve çorum halkının 
kömUr sorunu TUr1clye genelin. 

az olan 20 bın tonluk tahslsin ta
" mamının alınmaıı olanağı da gG
; ritlmllyor. 

den soyutlanmıyor. çorum yal· ' Geçen yıl çorum Merkez ii
nızca bir örnek .. Kış ortasında i çesine verilen 47 bin 850 ton kG
kömOr bulamamış binlerce kişi, mıritn 33 bin tonu halka, 3500 
karaborsa piyasasında cirit atan tonu merkez ilçe köylerine, 4 
kamyon kamyon kömUre yalnız. bın tonu resmi kuruluşlara, 7 bın 
ca bakabiliyor ve soruyor: "Aca· tonu Işyerlerine dağıtıldı. K entte 
ba TKI denen devlet kuruluşu, 17 bın 600 bırım konut bulun.,. 
bır avuç vurgunaıya açıktan mil· yor. Geçen kıŞ, konut başına or. 
yonlar kazandınnak Için mi ku· , talama 2 ton kömllr dOşerken, 
rulmuş?" bu kış bır ton bile dUşMIyor. Os-

Yıllar yılı "umut" diye CHP' ' teRk busllne dek S bin ton k6-
ye sarılmaya zorlanan emekçi KONUT BAŞıNA M1r dağıtılabildi. 
kitleler, sorunların SıınUlıirlik art. BıR TON Enerjı ve Tabıı Kaynaklar Ba· 
masıyla "umut"un Iki buçuk li. KÖMüR BıLE kanı Denız Baykal'ın çorum'a 

ralık slmit kadar hükmll olmadı. D üŞMüYOR geleceğı ve TKI Alpagut.Dodur· 

ğını ve uevit'in, seçim öncesl çorum Merkez ilçesine geçen p Llnyltlerl lşletmeslnde Incele-

SiUlan ıkı buçuk liralık "ana/ı. yıl toplam 47 bın 850 ton kömllr melerde bulunacağı öğrenilince 
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lamayı öngönnektedir. B u  yön: 
de ablan adunlar 10. Dünya 
Enerjı Konferansı 'ndaki çeşitli 
bildirııerden anlaşılmaktadır. 
Ote yandan ilk HUR'lü nükleer 
santralı . (150 MWe gücünde) 
1973 yılında kurmuş olan SSCB' 
nin yakın gelecekte daha genış 
bir H UR programını uygulayaca· 
!!I bilbırnektedir. 

TüRK IYE 'DE 
NOKLEER SANTR ALLER 

Dünyada, yukarıda özeliedi!!i· 
miz gelişmeler yer alırken Türkl· 
ye' de de nükleer santrallar konu· 
su son bir yıldır tartışma günde· 
mine girmiş bulunuyor. özellikle 
Akdeniz kıyısında Akkuyu 'da 
kurulması düşünülen 600 MWe' 
lik nükleer santral bu tartışma· 
lara bız vermiş durumdadır. 

Akkuyu ' da kurulması düşünü. 
len nükleer santral sert yerel tep· 
Jdlere neden olmuştur. Eleştiri. 
ler çevre güvenlij!i ve kirlnij!inin 
yanısıra yerel balıkçılık tarun ve 
turizm gibi ekonomik faaliyetle· 
re sekte vurulması yönünde yer 
almaktadır . 

Sanayileşmiş illkelerdeki de· 
neyim birikiminden, çevre gü
venlij!i ve kirlenme sorununun 
çözülebilen ancak önemli eko· 
nomik yükler getiren bir sorun 
olduj!u anlaşılmaktadır. Bu so· 
runların Türkiye pratii!inde çö. 
zülebilmesi, getirecei!! ekonomik 
yüklere ek olarak alışılmışın öte· 
sinde bir örgütlenmenin gere�ni 
ortaya koymaktadır. Türkiye'de 
izlenen geçmiş işletme prati!!i 
bu konuda oluşan endişelerin 
çok da yersiz olmadıj!!nı kanıt· 
lamaktadır . 

Daha da genelde nükleer tek· 
nolojiye kategorik olarak karşı 
Çıkıldı!!ı görülmektedir. örne!!in 
bir görüşe göre nükleer te knolo· 
ji, yapısal kannaşlklıj!! sonucu, 
toplumda antidemokratik örgüt· 
lenme biçimlerine yol açan ya 
da en azından varolan bu biçim· 
leri siirdürmeye yarayan bir özel· 
Iij!e sahiptir (5). Böylece varılan 
sonuç "nükleer teknolojiye ha· 
yır" olarak ortaya konmaktadır. 

sorullUn kendisine Iletilmesi dU· 
şUnUilyardu. 

B;ıykal geldı' Geldi ama so
runları dinlemek Için değil. Ken
di bildiğini okumak için. Baykal 

Dünya ölçe�nde sürekli bir 
gelişme içinde olan nükleer tek. 
nolojiye, bu teknolojinin yerini 
alabilecek herhangi gerçekçi 
bır seçenek göstenneden kate. 
gorlk olarak karşı çıkmak maddi 

temelden yoksun soyut bir görüşü 
yansıtmaktadır. Teknolojinin ar· 
zu edilen bir örgütlenmeye yol 
açacak biçimde gelişmesi saygı. 
de!!er bir dilek olarak karşılana. 
bilir. Ancak bu dilek somut öne
riler ile beslenmemişse pra tik bir 
önemi olamaz. 

Nükleer teknolojiye geçmekte 
geç kalındıj!! ve bir an önce kapı· 
ların açılarak bu teknolojinin bu· 
yur edilmesi görüşü önemli 
sakıncalar do!!urabilecek bir gö. 
riiştiir. 

Türkiye iddialı bir nükleer 
programa ancak kredi zorlamala· 
rı ile borçlandırılarak geçirilebi· 
lir. Emperyalist illkelere olan 
ekonomik ve siyasal ba!!ımlılıj!!n 
pekiştirilmesi demek olan bu sa· 
kıncalı duruma kesinlikle karşı 
çıkılması gerekmektedir. 

Onemli olan nokta bu yüzyı· 
lın sonuna kadar Jd sürede Tür· 
kiye nin enerji sorununa nükle· 
er santrallann çok marjinal bir 
yanıt getirebilece�dir. Kurula· 
cak sınırlı sayıda nükleer sant· 
ralların enerji üretiminden cok 
HUR teknolojisine geçişte bir 
öncü rolü oynamalan söz konu· 
sudur. "Linyit ve su kaynakları· 
na dayalı elektrik enerjisi üreti· 
mi olanaklannın etkin bir bi· 
çimde del!erlendirUmesl", söy· 
lenmesi kolay, gerçekleştirilme· 
si ise farklı bir toplumsal düzeni 
zorunlu kılabilecek kadıır güç ve 
erişilmesi gereken bir amaçtır. 

i) i O. Dünya Enerji Konferansı 
"General Report on Unconven� 

tioMI Energy Sourceı ': 1977. 
2) "President Corier" Nuc/ear 
Power Policy Statemen t of 
April 7", Nuclear Energy In ter· 
national, May18 1 9 77, •. 3. 
3) "Summary of NEA/IAEA Re· 
port", . Energy World, Haziran, 
1 9 78. 
4) ''Akdeni. 'de Nükleer Saldırı " 
lçkobirlih Yayınları, Mayıa, I 9 78 
5) ''Nükleer Enerji Sorunu � 
Toplum ': çaitlar Keyder, Biri· 
kim, May .. 1 9 78, '.83-85. 

ve yanındakilei sorunları kendı 
açılarından "iıc:eledller". çorum 
Valisi Nevzat Şensoy'un, A� 
gut Dodurga L inyltleri Işletmesi . .. 
nın üretimine el konuimaJı "dII- Y 



�ncesine" çok kızan Baykal Va
Ii'yi haşladı. 

Ne OLP il örgütUriJ, ne CHP'II 
Belediye Başkanını, ne de halkı 
dinleyen Baykal, peşine takılan 
onca kişiyi oldukça "Şaşırttı". 
Bilykal, kömür sorununu çözüm
leyeceği yerde "şov" yapıyordu. 
Zifiri karanlıkta ç ıktığı dUVilrın 
üstünde nutuk çekmeye kalkıyor 
karanlıkta nereden geldiği ''belli'' 
olmayan faşistlerin yuhalamaları 
sonunda nutuk çekmekten vaz
geçiyordu. 

CHP Iİ örgütUnün çabaları so
nunda çorum Belediye Başkanlı
ğı'nda biraz olsun oturabilen 
Baykal , sağdan soldan alelacele 
iletilen sorunlar karşısında iyice 
sinirlendi ve "okyanusu geçtik, 
denizde boğulmayalım" dedi. 
Baykal'ın bu sözüne bir anlam 
verebilen ç ıkmadı. Baykal ise ek
ledi: "Işletmede yeterince kömür 
Vilrdır. Bundan sonra düzenli ola
rak dağıtılacaktır." 

Böylece Baykal'ın çorum'a 
yaptığı zoraki kömür seferi, iyi 
bir "şovmen" olduğunu kanıtla
masıyla noktalandı. 

KÖMÜR GELIYOR, 
ANCAK 

KAMYONLARıN 
ÜZERINDE YANARAK 

Baykal'ın Çorum 'da yaptığı 
incelemeler sırasında çorum'a 
günde 400 ton kömür verilmesi 
yolunda ilgililere "talimat" ver
mesinden sonril Çorum'a her gün 
400 ton dolayında kömür gelme
ye başladı. AnCilk bu kez de ge
len kömürterin kalitesizliği hal
kın yakınmalarına yol açtı. 

TKI Alpagut-Oodurga Linyit-
1eri işletmesinde açık ocaktan 
il/ınan kömürfer elekten geçiril
meden, yalnızca Bakan'ın buyru
ğu yerine gelsin diye doğruca 
kamyonlara yükleniyor. Tonlar
ca körnürUn içinde elle Silyılabile
cek kadar az miktarda parça kö
mür çıkıyor. Kömür satıŞ depo
suna. gelen kömürferin kalitesiz 
olması nedeniyle kamyonların 
üzerinde kendi kendine yanıyor. 

Depoya getirilmeden yanan 
kömürleri halka dağıtmak iste
yen ilgililee' tepkiyle karşılanı
yor. Nitekim buna benzer bir 
olayda Vali de çağrılıyor ve ya
niln körnürfer kendisine izlettiri
liyor. Hillk Vali'ye şöyle yakını
yor: "Aldığımız iki ton kömür
den belki 30�0 kil05�'yakıla
bilir nitelikte. Onu da tek tek 
ilyıklamilk gerekiyor. üstelik kö
mOr kendiliğinden yandığı için 
yangın çıkmasından korkuyo
ruz.1t 

Bayul'ın göstermenk "kilmür 
seferi" Çorum hil/kım dağıtıI
milk istenen bozuk, kalitesiz, kı
SilCil kömürden başka herşeye 
benzeyen "kömürUn" dağıtımın
dan sonra daha da açıklık kilzan
dı. 

Emekçi kitlelerin ve yoksul 
halkın ekmeğiyle, kömürUyle oy
nayanların foyası gün geçtikçe 
daha bir açığa çıkıyor, netleşi
yor. 

Milyonlarca inSilnın hayatını 
hiçe saYilnların "yakışıklı" yüz
lerinin ardındaki iğrençlikler or
tayil ç ıktıkça, işçiler, emekçiler 
ve tUm ezilenler çözümlerfn an
cak kendileri tarafından çözüm
leneblleceğinl daha somut olarak 
Jörilyoriar -

RADYO 
VE 

TV 'DE 
MBKA 
YBISI 

Dr. METiN iNCEOO LU 

Bugün tüm mdyo televizyon' veren i Zi Olte amsında ABD, 
kuruluşlan fınansman güçlüğü Yunanistan, Portekiz ve Ispanya' 
çekmektedir. Bu nedenle işletme dan sonra beşinci sırada yer ai
giderlerini karşılamak üzere deği- maktadır. TRT televizyonunda 
şi)( yöntemere başvumıaktad .. - reldam yayınlan süresi 1972 
lar. Ocak ayında 301 dakika iken, bu 

Bir ülkede radyo-TV hizm.ti rakam 1975 yılı Ocak ayında 
devlet tekelinde bir kamu kuru- 875 dakikaya yükseltilıniştir. Bu 
luşu biçiminde örgütlenmişse, fi- durumda reldam gelirleri hızlıı 
nansmıın giderlerinin devlet tam- artmış ve TRT için ana gem kay
fmdan karşılanması kuralı vard... naklanndan biri durumuna gel
Ancak pekçok ülkede görüldüğü miştir. i 975 yılında TRT gelirle
gibi, siyasal iktidarlar her yıl büt- rinin yüzde SO,5'i reldam gelirIe
çeye koyduklan paralarla radyo- rinden, yüzde 43,7'si ruhsatiye, 

TV kuruluşunu finanse ediyor- yüzde 4,3'ü bütçe yardımı, yüzde 
lana, bu kuruluşlar üzerinde hak 3,5'i ise diğer gemlerdir. 
da iddia edebilmektedirler. Du Yukardaki rakamlardan da 
durumda radyo-TV kuruluşlan- açıkça anlaşılınaktadır ki, kamu
nın çoğu siyasal tamfsızlığD'U ko- sal bir devlet kuruluşu olan TRT 
nıyabilmek amacıyla bütçe yar_ yüzde SO'yi aşan bir omnda özel 
dımı dışında daha değişik finans- sektör tamfmdan reklam gemleri 
man kayııaldarma yö�lmişler ve aracılığı ile finanse edilmektedir. 
nıhsatiye üaeti, reldam yayınları Bir karşılaştD'm& yapmak gere
vb. yöntemler bulmuşlard... . kirse, Fraııs:ııida reklam gelirleri-

Kamusal kitle iletişim araçları nin mdyo-TV kuruluşunun top
biçiminde örgütlenmiş, reklam lam gelirinin yüzde 2S'ini aşma
yaym1arma yer veren radyo-TV ması yasa gereğidir. 
kuruluşlarmm, siyasal iktidarlar Yayın saatlerini ölçüıiizce sa
karşısında olduğu gibi, ' ekono- tarak TRT giderlerini karşılarna
mik güçler karşımıda da bağnn- nın doğuracağı sakınca1ar, daha 
siz kahnaSl gereği uzun süre tartı- önce de sık sık gerek basın, ge
şıIan bir konu olmuştur. Sonuç rekse ilgili çevrelerde tartışılmış 
olarak, bazı radyo-TV kuruluşla- olmasına karşın, TRT yetkilileri 
n reklam yayın1anru tümüyle ya_ tamfmdan dikkate a1ınınanuş , gi
sak1arken, bazılan katı kum11ar derek kurumun reklam veren ti
getinniş, bazılan ise seroest b.. cari kurultŞara olan bağmılıhğı 
mknuş1ır. örneğin, Fransız rad- artmıştD'. Sonuç olamk, TRT 
yo-TV'unda: ..... ancak satış1an- Reldam Yönetmeliği'ndeki açj{ 
nın artmasından ilke ekonomisi- hükümlere rağmen, seks, şiddet, 
ne yarar geleceği tamfSlZ bir ku- lüks, lotaıyacıhk vb. içerikli rek
rul aracılığı ile saptanan malların 1am1ar peşpeşe ekmna gelmeye 
reklamı yapılabw" kuıah vardır. baş1arruştD'. 
Aynca, maıgaıin, gazoz ve gazoz 
türü içecelder .. vb. reklanU yap .. 
lamaz. Ingiliz radyo-TV kurumu 
BBC, Belçka, Daniınarlaı, lsveç, 
Norveç gibi ülkelerdeki ksmusa! REKLAM 
radyo-TV kuruluşlarmda reklam 
yayın1anna hiç yer verilmez. YÖNETMELICI VE 

REKLAM YA YlNINDA 

BEŞINci 

1974 yılmda TV yayını yapı
lan i 2 1  ülkeden ancak 46'sı rek
lam yaymluma yer vermektedir. 
Türkiye ortalama o1amk ııaaUe 
altı, günde otuz dakikalık reldam 
yayD'U ile, reklam yaym1arma yer 

UYGULAMASI 

Bir-iki somut örnek vermek 
gerekirse; TRT Reklam Yönet
meliğinin 36/c maddesine göre: 
..... Yasal dayanağı olmayan şans 
oyun1arma yer verilemez." Oysa, 
I lotaryacı basınm ''lcöşeyi döndü
. ren", "milyon1arca lira1ık ikrami
ye dağıtan" reldamlan denetim
den geçebilmektedir. Aynca, ay
nı yönetmeliğin 47/c maddesine 
göre de, "Seyirciler yazı, söz ve 
görüntü ile bimnm tiryakisi ol
maya ve daha fazla içmeye teşi vi< edilemezler." B u maddeye 
mğmen yapılan bim rek1amlanııı 
anmısaya1ırn .. Aynca, bireye, tü-

I ketim kalıplarmı değiştirerek, 
sosyal statüsüııii bile değiştirebi

, leceği teDdn edilmekte, "evinizi 
. şu marka halıyla ksplatm, ksp .. 
nıza milyoner yazdırnı" diyebile
cek kadar ileri gidilmektedir. 

TRT'nin reklam veren kuru
luşlarla olan bağmılıhğı, "At 
GözlüğU" adh TV filnıinin göste
rilmesi ile su yüzüne ÇıkmıŞtD'. 
Bu fılmde reldam1ar aracılığı ile 
insanlarm naııl tüketirne zorlan
dJğl vuıgulanıyordu. Bu Cı1ınin 
yayuı1anmasınm hemen ardından 
bir basın toplantısı düzenleyen 
reldam veren kuruluş sözcüleri 
TRT'ye karşı sert bir tepki gö. 
ternıiş, hatts daha ileri giderek, 
bu tür programlarm yinelenmesi 

I durumunda TRT'ye reklam Vel'
meme tebdidiııde bulunmuştar. 

___________________ I d  ... Bu tebdidin ardmdan, ''Rek-

1amlar ve çocuklar" adlı sn� 
BYYO tsrarından -yapıJan ve bi
limsel bir amştD'manm sonucu 
olan programın, denetimden geç
miş olmasına karşın, TRT Genel 
Müdürü emriyle yayından kald .. 
n1mış olması kuşkulanmızm so
mut bir örneği olmuştur. Va.k
lanan bu programda, milyon1arca 
lirahk reldam harcamalanyla ço
CUIdarm körpe beyin1erinde, dk
let ve gazozdan başlayarak, tüke
tim kalıplarının naSıJ ohıştunıl
doğu vurgu1anmaktaydl. 

Bir yılda ortalama i 80 saat 
reldam yayını yapan tamfSlZ bir 
kamu yaym orgaıunın, yılda top
lam 70-80 dakikayı geçmeyen, 
reIdamlara karşı tüketicinin kc>
nınmasını amaçlayan programla
ra yer vermek istemeyişi üzerin
de önemle durulması gereken bir 
sorundur. 

REKLAMCıLıCIN 

AMACı: 

TOKETtMl 

KÖRÜKLEMEK 

Tekelci kapitalizmin doğasın
da var olan kronik durgunluk 
eğilimi, tüketimsiıliğe karşı, 
ambalaj, model farIdı1aştırma vb. 
dışında rek1arncılığl da .bir çö
züm olarak geliştirmiştir. Rek
lamcılığın temel ereği tasarrufa 
karşı koymak, özelde marka 
imajmı benimsetmek, genelde tü
ketimi köriildeıııektir. 

TiiJldye bugün içinde bmun
duğu çok karmaşık ve ekonomik 
nedenlede tüketim güçlüğü çe
ken değil, üretim güçliiğü çeken, 
piyasa taleplerini karşılayama
yan bir ülkedir. TiiJldye için rek-
1arn1ar, ekonominin bütüııii aç" 
smdan istenilmeyen tüketim ke
siminde talep yaratırıakb, ürün 
maliyetini yükseltmekte; eksik 
rekabet koşullarmı pekiştinnek
tedir. Tüıldye'nin pazar koşulla
mda, üretilen her mahn ahcı bu
labileceği açıktD'. Ülkemizde 
reldamlarm ekonomi üzerindeki 
itici gücü söz konusu olamaz. Ba
zi ma11arm satış fıyatlannuı 1 /3' 
ünü aşan büyük reldam giderleri 
nedeniyle reklam, tawbcılık 
özelliğini de yitirmekte, toplum
sal ksynak1arm boşa harcanması 
söz konusu olmaktadır. 

Reldam sektörünün uhısa1 ge
lirden a1dJğl pay arttıkça, tüketi· 
ci geBrlmnin sürekli olarak azaI· 
dığı, son tahlilde, reklam giderle
rinin büyük bir tutannın tüketici
ye ödetildiği bir gerçektir. Ayrı
ca yurdWDIZdaki uygulanaya 
göre, reldam giderlerinin yüzde 
60'1 vergiden dü§Ü1ebilmektedir. 
Bunun anlamı ile reklam yapan 
fınnanın, reldam 1ıan:ama1ann.ın 
yüzde 60'D'U hazineye ödettiği

i dir. 
IV. Beş Yıllık Kalkınma Plaw 

Radyo Televizyon Özel Ihtisas 
Komisyonu Raporunun karşı oy 
yazısında da belirtildiği gibi: " .. 
giderek ticari bir sisteme dönüş
me yolunda olan ve böylelikle 
anayasanm Ilk_I olarak öngör
düğü ndyo-TV sistemine de ay
km düşen, radyo ve televizyonda 
rek1arncılığa, Ilke ve uygulama 

I
biçimi olarak karşıyız. 

"Bu yanlış gidişe dikkati çek
meyi görev bıııyoruz." 

YVR VYVŞ - LI OCAK 1979 - 15 j .. 
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DemOkratik hak ve 
KAHRAMANMARAŞ'TAKi FAŞ'ST L e  SAVA. , '-� 

PROVASıNIN ARDıNDAN U I LD E  SIKIVONET'''' ' UUO 
EDILMESl oZERINE, TORKlvE I şel MRTIsı 

BA$KANLlK KURULU 26 ARALIK GONO OLACAHUSTO 
TOPLANDı. O�EDEKI SON DU RUMU DECERLENDI REN 

TIp BA$KANLIK KURULU A$AGIDAKI 
elLDl Rlvl VAVINLADI 

özgür ü lerim-ze sahip çıkal im 
"Faşistlerin, karanhk güçlerin ısrar

la istedikleri sonunda gerçekleşmiş , 
aralannda Istanbul, Ankara gibi en bü
yük merkezlerin de bulunduğu ı 3 ili
ınizde sıkıyönetim ilan edilmiş bulu
nuyor. Sıkıyönetimin de anayasa! bir 
düzen olduğu ileri süriilmek tedir. Ana
yasa hükümlerine göre kimi koşu1larda 
öngörülıniiş olması biıkımından anaya
sal olmakla birlikte sıkıyönetim, önre
likle anayasal demokratik hak ' ve öz
gürlükleri kısıtladığı gibi bu hak ve öz
gürlükleri fiilen ortadan kaldıran bir 
yönetim biçimine de bürünebilir; bürü
nebildiği yakın tarihimizde görülmüş
tür. 

"Durumun sonuçta bu noktaya gel
mesinde hükümetin büyük payı ve so
rumluluğu bulunmaktadır. Yasalar ve 
kurallar uyarınca oluşmuş hükümet 
tam iktidar olamamış ve olabildiği ka
darından da sürekli ödijnler ve kayıplar 
vermiştir. Buna karşı1Jk , yasal olma
yan, bundan d olayı da açıkça biçim
lenmeyen, ama olayların akışı içinde 
varlığı ve etkinliği artarak hissedilen 
bir ikinci iktidar odaklaşması gözlen
miştir. MC döneminden beri ve bu son 
yıl da hızlanarak, ülkede -iktidarın iki 
başlı hale gelmesi, ikileşrnesi olgusu 
yaşanmaktadır. MHP ve ülkücü gençlik 
gibi yandaşlan faşist terörizmin içinde 
olmakla birlikte, terörizmin çapı, gü
CÜ, örgütlenişi J\ffiP'yi ve -benzeri her
hangi bir örgütü aşan boyutlardadır. 
MC döneminde devlet örgütünün bütün 
kollan ve kademelerinin büyük ölçüde 
faşist. gerici unsurlarla d oldurulmuş 
olması sonucu, yerel yetkililer, alt ka
deme yöneticileri, memurlar, polisler 
arasında teröristlerin yandaşlarının bu
lunmuş olması, terörizmin bastırılama
yışının izahı olarak görülemez, gösteri
lemez. Bu olgu terörizmin işini kolay
laştırmış, ama yalnız başına terörizmi 
belirleyemenıi Ş tir . Kimi yönetici ve 
memurlann teröristlere yandaş olnlBSI 
ve işini ilımal etmesi, kendilerinin bu 
oluşwııu desteklemesiyle birlik te, aynı 
zamanda bir otorite merkezinden, bir 
iktidar odağından böyle direktif aldık
lan içindir. Bir yılda ohip bitenler tek 
bir merkezden planlanan v� uygulan
maya konulan biçinıde cereyan etmiş
tir. Son derecede hesaplı biçinıde, 
adım adım, basamak basamak, alıştıra 
alıştıra genişletiliı> şidde tlendirilerek 
terörizm geliştirilmiştir. 

"Türkiye'de 'kısmi Endonezyalar' 
yaratma yönteıni uygulanmaktadır. 
Endonezya 'da bir çırpıda yanın mil
yon d olayında insan katliama uğra
mıştı ; tüm ilerici, demokrat, sol unsur
lann kişi ve kuruluş olarak imhasına 
gidilntişti. Şimdi Türkiye'de içte he
nüz bilinçsiz olan kamuoyunda ve d ış 
dünya kamuoyunda şok yaratnlB nıak 
veya şoku sınırlı tutmak için terörizm . 
silrekli tırnıaııdırılıll3kta ve aralarla 
kısmi katliamlar genişletilerek uygu
lanmaktadır. Toplmııdaki, kitlelerdeki 
tüm demokratik, ilerici, sol gelişmeleri 
budanıak, ellerinden gelse kökünü ka-

zımak istemektedirler. Bugün ilk ama
ca ulaşılmış, - sıkıyönetim ilan olun
muştıır. 

"Şinıdi bu ikili iktidar odağı duru
munda, sıkıyönetimin, hangisinin fiili 
yönetim ve denetinıinde yürütüleceği 
sorusu vardır. Önemli sorun budur. 
Bıindan sonraki durumu büyük ölçüde 
belirleyerek olan da budur. Faşistler 
ve tüm karanhk güçlerin şimdiye ka
dar ısrarla sıkıyönetim istemiş olmala
nrun nedeni de bu sorunun yanıtını 
kendileri için müspet olarak venııele
rindendir. Sıkıyönetinıle, yasa dışı te
rörden yasal teröre geçmeyi, terörizmi 
legalleştirmeyi ummaktadırlar. Bu du
rumda, sıkıyönetim sayesinde iki başlı 
iktidaruı teröriznıin gizli odağında 
tekleşmesi tehlikesi ciddidir. 

"Hükümet bu noktada da son dere
re duyarlı ve dikkatli olmak zorunda
dır. Unutıılmamalı ki, sıkıyönetim ko
mutanları resmen hükümete bağlıdır. 
Ne yapılırsa hepsinden hükümet so
runılu olacaktır; hiç bir gerek çe ve ne
den sıkıyönetim süresinre yapılacakla
nn sorunıluluğundan hükümeti kurta
ramaz. Bu hükümetin sorumluluğunu 
da CHP ve Genel Başkanı Erevit taşı
maktadırlar. Özgürlükçü demokrasi, 
hukuk devleti, halktan yana halkla bir
likte olmak, lıakça düzen iddia ve sa
vunınalaruıda asgari ciddiyet Şartı, sı
kıyönetimin, terörizmin legaIleştiril
mesi için değil, yalnız ve yaJıuz teri)
riznıi ortadan kaldırmak ve bir dalıa 
başgöstenııesini önlemek aıılBcıyla 
kullanılmasına azami dikkati göster
mek , bundan da öte, böyle kullanılma
sını mutlaka başarmaktır. Iktidaruı de
mokrasi doğrultusunda çift başlıhktan 
kurtıılup demokratik düzen içinde 
tekleşmesi ancak bunun başanlnıasıy
la olanakl>dır ve bunu başaracak güç
ler Türkiye'de mevcuttur. Hükümet bu 
yolda çalıştığı ve uğraş verdiği, de
mokrasi ve halktan yana olmanın çe
tin sınavuu başarabildiği ölçüele tüm 
yurtsever, demokrat, ilerici, sol güçle
rin desteğini arkasında görerektir. 

' 'Esefle belirtmek gerekir ki; hükü
metin bugüne ka 'arki tutıını ve davra
nışı demokrasiden, verdiği sözlerden, 
kitlelerde yarattığı umuttan sürekli 
ödün venne d oğnıltusunda olnıuştur. 
Ve faşist güçler işlerin bu yönde yiirü
mesinden, Ecevit ve CHP hükümetinin 
görünümü kurtarma işlemini yerine ge
!irmesinden ve iyice yıpranıp silinme
sinden yana olacaklardır. 

"Tehlike büyük tür, ağırdır. Politik, 
sendikal, mesleki kitlesel tüm demok· 
ratik örgütleriyle işçi sınıfıınız ve 
emekçi halkımız; tüm yurtseverler, de
mokratlar, ilericiler, sol ve sosyalist 
güçler, durııımı doğru değerlenelirip 
provokasyonlara kapılmaksızın ve her 
tilrlü maceracılığı reddederek, demok
ratik hak ve özgürlüklere salıip çık
mak, bu hak ve özgürlükleri ki tlesel
güçte kuııanma durumundadır. B u  
güç kullanılacak v e  sonunda başan, 
demokrasinin u yanık bekçileri işçi
lerin , emekç ilerin olacaktır." 
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