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Maden-İş 6.Bölge 
Konseyi toplanıyor 

DISK'e baih Maden-Iş 
Sendikası'nın Istanbul Levent 
bölgesindeki fabrika1an kap
sayan 6. Bölge Temsilcileri 
Konseyi'nde 6_ Bölge Temsil
cisi seçimi yapılacak. Gelen 
haberlere göre şu ana kadar 
Maden-Iş 6. Bölge Temsilcili
ğine aday ohnak için üç kişi 
başvurrnuş durumda. Maden 
iş ana tüzüğüne göre aday
lar üst yönetimden, yani Ge
nel Yüriitme Kurulundan 
onay ahnak zorunda. Üst yö
netim "muafık" gördüklerinin 
adaylıımı onaylayıp, "mua
fık" görmediklerinin adayh· 
ğını reddetme yetkidne 18' 
hip. 

Adaylardan birincisi halen 
Bölge Temsilciliğini yürüten 
Hikmet Arslan, ikincisi aynl 
böJsede orpnizatör olarak ��""'-+-nI; _n Haa.::�lpI, diğerle· 

yakın zamana kadar 
Profilo baş temsilci1iği ya
pan, ancak işveren taraf ın
dan işten çıkartılan Salib Ta
ner. Gelen haberler üst yöne
timin sendika ücretli kadro
sunda bulunan Hikmet Ars
lan ve Hasan Algül'ün adayh
ğını onaylayacağı, Salib Ta
ner'in ise adayhğını reddede
ceği doğrultusunda. Aynca 
merkezin Hikmet Aslan' a kar· 
Şı, Hasan Algül'ü desteklediği 
de söylentiler anısında. Bugü
ne bdar gelen söylentilerde, 
bunun nedeni olarak Hikmet 
Arslan 'ın her nekadar mer· 
kez politikası dışına çıkmı· 
yorsa da bugüne kadar yap
tığı çahşmılarda kişisel eksik· 
liği nedeniyle merkezi zaman 
za man güç durumda bırakma
Si, merkez aIe&,hine bir muha; 
lefet oluşmasına yol açnuş 
ohnası gösteriliyor. Gene söy
lentiler yıpranmış olan Hik
met _ Arslan'a karşı, "taze 

kan" Hasan Algiil'ün öne sö
rüldilğü yolunda. 

Ancak 6. Bölge işçileri
nin büyük bir bölünil Sa1ilı 
Taner'i destekliyor. Üst yö
netim adayhğını onay1arnasa 
da "tabanın söz ve karar sa· 
hibi" olduğunu, bu nedenlt 
Salih Taner'e oy verecekleri· 
ni ve kazanına bunu üst yö
netime - kabul ettireceklerini 
söylüyorlar. Tabii burada bir 
konuyu da belirtmek gereki· 
yor. oy kU1IarUna hakkına 
yahuzca baştemsilci1er, tem· 
silciler, ünite temsilcileri ve 
Böljp! Temsilciler Kurulu üye
leri sahip. Yani altıbin üyenin 
yaklaşık üÇyiiz kişisi Böljp! 
Konseyi delegesi. Böyle ol
makla birlikte üst yönetimin 
gazasından kurtulup bu or
ganlalıı girebilmeyi başaranIann veya lıerııeçen gün ger
çekleri daha net görebilenle
rin sayısı oldukça fazla. Bu 
nedenle Salih Taner'in diğer
lerinden daha fazla oy ahna
sı oldukça kuvvetli ihtimal 
olarak görülüyor. 6. Bölgede
ki tüm bilimsel S\lSya1istler ve 
"Maden-IŞ'te Devrimci Bir
lik" grubu, Salib Taner'i des
tekliyor. Bu arada olumlu bir 
diğer gelişme de fabrika1arda
ki üst yönetime muhalif Ma
den-Iş üyelerinin oluşturduk
ları ''Maden-Iş'te Devrimci 
Birlik" grubunun bergeçen 
gün güç lenmesi ve tüm de
mokrasi güç leri tarafından 
destek görınesidir. Kitle, Kur
tuluş, ve Dev-Sorda bu birliği 
desteklediğini açıkladı. Işçi 
sınıfının sendikal birliğinin 
DISK'te, metall ' i işçilerinin 
birliğinin Made: iş'te sağlan
masını kabul etıne anlamına 
gelen bu desteklemeleri ileri
ye doğni atıhnış olumlu 
adımlar olarak nitelemek 
gerekiyor. 
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Maden-İş 13. Bölge 
FABRIKADA URElIME 
i HAFlA ARA VERilMilli 

Renault/ta 
tensikata 
gidiliyor ... 

YENi TUZAKLIR 
YENiOYUNLAR 

Yapılan açıklamada Ocaka,ı içinde 
115 iKinin iıine son ",ilec�1 bildirildi 

Renault, Bursa'da MeW-I( toplanaınadıllını oöylüyordu: ış
kolundaki en büyük fabrika. Re· çiler, bır yandan seçtikleri tem
naUıt, ııuııf mücadelesinde yıllar- silcilerin yürütıne kurulundan 
dır sınanmış, bö!ııenin bellrleyi- onaylanmalarını beklerken, di
ciai duruma gelmiş bır fabrika. iler yandan patronun yeni oyun
Patronlar ve taafiyeciler elblrli- Ianna kar,ı mücadeleyi sürdürü
Itiyle işyerinin bu niteliltini boz- yorlar. 
maya, mücadele ci gücÜII içini bo- i>atronlann en ufak sıIa,ıklık-
şatlmaya çalışıyorlar. larında, ya da i,yerlerindeld "di-

Renault. işçilerinin bır yıla ya- kenleri" temizlemek istediklerin
kın .üredir zorlamalanyla 13. de, kıdemi yüksek işçilerin kı
Bö!ııe temsilcisi önce, 1 Mayıs demıerini düşürerek kıdeınalz ve 
1978'den hemen sonra ünite ve dÜljük ücretli işçi almak istedik
temsilcilik seçimlerinin yapılaca- lerinde hemen başvurduklan 
ltına oöz verdi. zamaru eelince ünlü silahlan "tensikat" yine 
söz verildlti halde seçimlerin ne- sahneye Çıktı. Yaklaşık ild yıl 
den yapılmını:ıakta olduilunu so- öncesi Tofa,'ta oynanan oyu
ran işçilere, "fahrikalarda seçim nun benzeri tekrar sahneye ko
yapmak bölee - temsilciliilinin nu1mak !atendi. Tofaş'ta oyna
yetkisi dışındadır, merkez örgüt- nan 0yun1ann sonuç1arının nere
lenme dairesi karar vuecektlr" ye varacaaını ıörerek önlem alın
aldatrnacaaıyla yanıt veritdj. ı,çi- ınasının ısrarla sendikaya öne
lerden umutlan kmlanlar, müca- rUmesine raltmen, hatırlanacaaı 
deledenvazgeçme'eitilimine kçı- üzere sendika patrona karŞı mü-
1anlar oldu. Ama fabrikalarda cadele yerine sendika yönetimin
sendikalarını canlan palıa.sın"t deld ve i,yerlerindeld TİP'lilerin 
yerleştinniş olan işçilerin büyük taafiyesi için ultraşıyordu. So
çoilunlultu ısrarla mücadelelerini nuç herkesçe biliniyor. 
ıürdürdü. Nihayet karar çıktı: Renault patronu, hammadde, 
Ünite temsilcili� ve temsilcilik yedek parça, enerji sorunu, di>
seçimleri yapılacaktı. viz yoklultu ve DördÜllcü Be, 

Çalışmalar bqladı, ünite tem- Yıllık ,�ma Planındaki ara
silcilikleri seçimi yapıldı. Sonuç, ba üretiminin ıenelde kısıt1anma
bölge yöneticilerini ve yandaşla- sı hedefinin doRuracailı sonuçla
nnı telaşa dÜljürdü. 13. bö!ııenin <ı ileri 8Ün!rek, ",imdilik Ocak 
başkanı, organizatÖrleri, bölge ayına mahmben 216 I,çinin çı
başkanı ve mevcut temsilciler kanlacaA'1 ve bu çıkarmalann 
bölgenin arabasıyla ünite temail- fabrikada işçi sayısınm tek vardi
cilerinin tek tek evlerini dolaşı- yaya dÜljülÜllceye dek sürece!!i
yorlar, sendikada kendi liııteleri- ni" oöylüyor. Bu amaçla da 215 
nin toplantıiannı düzenliyorlar· işçinin evine tatilde oldukları 
dı. Çeşitli tezvirat, yalan, bazan günlerde tensikatt&n dolayı işten 
da tabdltle kendi listelerine oy çıkanldıklannı bildirir- yazılan 
vermeleri için ünitelerden söz alı- göndermeye ba,ladılar. 
ruyordu. I,yerinde yıllardan bu Tensikatın yapılacaltı patron 
yana tescillenmiş gericilerle ve . sözcüsü tarafından açıklandıltı ve 
goşistlerle anti-TİP ittifak oluş- basında yer aldıilı gün TİP Mer
turuldu. kez ilçe örgütü de bır açıklama 

Dilter yanda, fabrikada bat· yaparak, işverenin öne sürdüııü 
tan beri her bal ve şartta müca- gerekçelerle kendini haklı eöster
dele bayraııını yükseltmi" patro- meye, kamuoyu. yaratmaya 
na ve taafiyecüere karşı karar· ui!raştıııını" yapılan işçi kıyum
Wıklanyla mücadeleyi bugüne run baklı olduRunu eöstermeye 
getinni, bilimsel sosyalistler, iç- çalıştıitını vurguluyordu. Bildiri
lerinden sekiz kişiyi temsilcilik de, teıısikat altında yapılan işçi 
için aday gösterdiler. kıyımında 24 ünite temsilcisinin 

Seçimler fabrikada, bö!ııe sendikal mücadelede en öncü i,
temsilcisinin başkanlıRındı" çilerin ve kıdemi yüksel<' olanla
yapıldı. nk üç turda, birinin tM; I. nn seçildilt� belirtiliyordu. Ay
la oy olmasına raltmen iki 'baf'. nca b";""'adde, yedek parça, 
temsilci adayı da yeterli sa ıali " •. enerji, döviz sıkıntısı çektlRlni 
oy alamadılar. Turlamalar sürdü- belirten Renault işvereninin Ey-
rüldüilü takdirde oy oranı aynen lül sonlannda hükümet yetkili-
muhafaza edilse dahi ikinci üç lerinin bır törenle yeni presha-
turda ayların toplamında çoitun- nesini hizmete açtıitı, yakında 
luitu alan seçilebilecektı' Arada- yenl boyalıanesini de hizmete 
kı oy farkı bu sonucu gösteri- açacaltı ve aynca bır ay önce 
yordu. Ünite temsilcileri, zaten fabrikaya 100'den fazla işçi alın-
tüzük gereiti olan turlamaya de- dıRı duyuruluyordu. TİP örgütü, 
vam edilmeıini istediler. Bölge Renault Işçilerini, bu kıyıma 
temsilcisi buna railmen "yetkisi- kar,ı mücadeleye ve ilerici de-
ni kullanarak" seçimleri erteledi. mokrat ki,ı ve kuruluşları da 

Dört gün sonra yapılan seçim- Renault işçileriyle dayanışmaya 
lerde bilim .. 1 sosyalist adaylar çaitınyordu. 
oylann çoitunluiluyla bqtemsil- Işçiler, öteden beri teıısikat-
cilllti ve temsilcilikleri aldılar. larm kıyım anlamına eeldillini 
Maden-I, tüzültü uyannca seçilen mücadele içerisinde kavramışlar-
bll4temsllci ve temsilcilerin dı. Patronlara karşı hınçlı ve mü-
yürütme kurulunca onaylanınail cadelede kararlıydılar. Potansiyel 
eerekiyordu. 2 Ocak 1979 eünü yükseUyor, çalışmalar hızlanı-
seçilen ve bizzat merkeze bölge yor, i,çllerin kararlılılı' ve müca-
temsilcisi tarafından yazısı eötü- dele azmi dorulluna ulaşıyordu. 
rülen temsilcilerin bugüne dek Bölgede hava bu dollrultuda eeli-
onayı eelmedl. Gecikmenin şirken, 13. Ocak da Maden-I, 
nedeni soruldullunda, bö!ııe tem- 13. bölgede Buna I,çisinin çok 
silclal yürütme kurulunun henüz yakından tanıdıllı Kemal Dayoal' 

la birlikte, M .... t Tokmak, Sü
leyman Üatiin'üıı katıldıltlan bır 
toplantı yapıldı. -

Bu toplantıda ..... 1 merkez
den eelenlerin yaptılı açıklama
da, "tenakatın durduAu" bildi
rildi. Maden-lt eenel merkezinin 
12 Ocak günü lUt 14 ile 16 ara
sında Haan Eu.t ı,ık'la eörüttü
ııü, daha ıonra Utanbul'da fabri
ka eenel müd ürlü tü ile yapılan 
temaa\arla "tenakatın durdurul
duilu" , ama isteyen işçilerin tu
minatlannı alarak işten çıkabile
cekleri açık1andl. 

Bilinçli, ÖnCÜ işçiler, Day
lal'a, sendikanın itverene isteyen 
i,ilerin çıkmuı do�tımında 
fırsat vermeııinin yanlı, olduııu
nu, bunun tehlikeli ıonuçlar do
iI .... ca�, bunun bır ödüıı oldu
itunu, bunun tehlikeli ıonuçlar 
do�ını .. bunun teDlÜ<atın 
durduruim&lı delil, teııaikata 
.... t anlamına eeldiitini, ileride 
patronun yapa�ı teDlÜ<atlara 
,imdiden eöz yumulduitUJıu, 
kapının aralana�ını beHrtiyor
lardı. Dayoal, bunun teııaikat 01-
madılını, üstelik içerdeld aaitlık
az unourlanıı böylelikle temizle
neceRini oöyleyenk le<;i4tirme
ye çalı,ıyor ve "ben burada 9 
ay kaldım, OWerIe arıJatamadık, 
yine de .......... ,.acalU .. diye
rek altmdan çıkma,.a çııbfıy.,.
du. 

Patrona lön teııalkatı kendiol 
yapaaydı, işçilerin ve demoltrui 
güçlerinin eylemleri ve tepkile
riyle karşılaşacaktı. Oy .. şimdi, 
"isteyen çıkar" idaresi ile tepki
leri törpülemi" yapılacak eylem
leri engellemiş oluyordu. Bu ara
da işyerinde bu1uları yoitunlaş
tırarak, çalışma koşullannı zor
!aştırarak, i,çilerde teciirıinlik 
yaratarak bır zamanlar Tofq 
patronunun yaptılı ııibi işyerin
de gönlü Maden-I, 'ten yana, 
uzun zamandır işyerinde sınıf 
mücadelesinde 'u ya da bu bi
çimde yerini almış, ama sendI
kasırun yöneticilerinin taafiyeci 
ve uzlaşmacı tutumları ve pat
ronun baakılan lOnucu eelece�
ni güvencede göremeyen, yayım 
deyimiyle, "kend!aini topun all
zmda ii ıören i,çiler, yaratılan 
bu hava sonucu yavq yavq ay
n\ma ei!ilimine ııirecetlerdi_ 1,
çilerin kendi istekleriyle aynl
maları patronu ihbar öne!'i ver
mek yükünden kurtaracaktı. So
runa neresinden bakılıraa bakıt
lIn kazançlı çıkan kendlaiydl. 

Sendikaya ııelince, "mücade
le" ile teıısikatı durdurduk hika
yelerini kullanarak oempati top
lama, i,çileri kavıadan ıoitut
ma hesaplannı yapıyordu. Yani 
alan da memnun .. tan da!. 
Yaşaıın lemikatl 

Ama iş bu kadarla bitme
mektedlr.' Işyerindeki ıosyaliıt
ler ve onlarla yuıardır omu. 
omuza .. ywz oyunlan bo .. Çl
kamu" onurlu dıreni,ler vernıl, 
işçi kitlesi, bu oyunu da boz
maya kararlıdır. I,çiler artık oy
nanan oyunlann çok daha iyi bi
linclndedlr. Oyunlarda kiml.rin 
rol aldıııını bilmekte ve bu oyun· 
ları kökünden bozmak Için ör
ııütıeomekte, mücadelesini yük
seItınektedir. Böylece sendikal 
mücadeledeki çözümaüzlük de, 
çözüme dollru yol almaktadır. 



iRAN VE TüRKiYE 
BEHiCE BORAN 

Nihayet Şah gitti. Güle güle değil, a�laya ağlaya gitti. Iran halkı bu gidi
şin sevinciyle düğün bayram etti, haklı olarak. Halk için, otuz yedi yıllık bir 
kanlı istibdadın sona erişinin habercisiydi bu gidiş. 

Şimdi dinlenmek, sonra ülkeye yeniden dönmek üzere gittiğini vurgula
dı Şah. Bu sözü yabana atmamak gerek. Şah rejimine son nokta konulmuş 
değil. Şah 'ın gidişi, dönüşü olmayan bir gidiş gibi görünüyorsa da, kayıtsız 
Şartsız böyle olaca�ı söylenemeı henüz. Şah'ı ve rejimini tutan güçler, başla
rında ABD olmak üzere Batılı emperyalist devletler, kolay teslim olacak, hal
kın istek ve taleplerine boyun eğecek de�iIIer_ 1953 senaryosu yeni koşullara 
uyarlanarak tekrar edilmek ve Şah 'ın geri dönüşU sağlanmak istenebilir, iste
necektir de. Şahpur Bahtiyar hükümetinin oluşturulması ve güvenoyu alması 
1979 koşullarına uyarlanan senaryonun birinci bölümüdür. Muhalefetten bir 
başbakan, ama Batı yanlısı ve Batı'nın güven ve desteğine sahip. Ordunun Şah 
yanlısı generalleri uyarıimış, askeri darbe yapmak yok, şimdilik! Böyle bir hü
kümetle böyle koşullarda ve genel seçimlere de gidilerek, halkın galeyanının 
yatışıp yumuşaması, eştUrden olmayan muhalefetin içinde anlaşmazlıklar ve 
çatışmalar çıkması beklenebilir, uzayan istikrarsız "geçiş dönemi"nde emper
yalizm ve yerli iş ortakları, serrnayeci gerici güçler alicengiz oyunlarını oyna
yıp manevralarına girişebilirler. Bunu deneyeceklerinden, sonuç alıp Şah'ı ge
ri getirmeye çabalayacaklarından hiç kuşku duyulmasın. 

Şah'ı geri getiremeseler bile, özünde ilerici-demokratik, görünümünde 
dinsel olan halk hareketini ilerici içeriğinden boşaltıp dinsel yobazlık çizgisi
ne hapsetmek, daha ileri d�mokratik aşamalara doğru gelişmesini önlemek 
için ellerinden geleni yapacaklardır. 1974 Portekiz "devrim"ini ne hale soktu
lar, sendikalar ve sosyal demokrasi üzerine oyun oynayarak!... lran'daki du
rum, böyle manevralara Portekiz'dekinden daha elverişli. Geniş kitlelerin ge
nel politik bilinç düzeyi geri, politik hareketi dinsel ideoloji çerçevesinde yü
rüyor. Laik muhalefet ile dinsel muhalefetin ilişkileri ve güç oranları ne? Iran 
Komünist Partisi Tudeh'in bu iki muhalefet kanadını "Iran Birleşik Kurtuluş 
Cephesj"ne katılmaya çağırışından anlaşılıyor ki, muhalif güçler en azından 
üçe böHinmüştUr. Humeyni'nin sözcüsü, bu Iiderin kurmayı tasarladığı hükü
mette Ulusal Cephe muhalefetinden kimsenin bulunmadığını açıklamıştır. Ön 
planda ve güçlü olan, dinsel hareket ve lideridir. Humeyni'nin, kurulacağını ve 
kendisinin de başkanı olacağını söylediği "Islam Cumhuriyeti"nin ekonomik 
ve politik içeriği ne olacak? Dinsel temellere oturtulmak istenen bir sistem, 
20. yüzyılın sonlarında bir toplumun sorunlarına çözüm getirebilir, yaşamsal 
gereksinimlerini karşılayabilir mi? Şimdi dinsel hareket ve liderlik çeşitli top
lumsal güçlerin en dinamik ve etkini gibi görünse de, Iran'ın iç güç dengeleri 
islami bir devlet rejiminin kurulmasına ve tutunmasına elverişli mi? 

BütUn bunlar yanıtlanması gereken güncel sorular olmakla beraber, şim
di gündemde olan ivedi konu lran'da bir askeri darbe olup olmayacağı ve olur
sa, bunun bir iç savap yol açabileceğidir. Humeyni bir yandan islami "devrim 
komitesi"nden ve yeni bir hüki!metin kurulması tasarısından söz etmekte, öte 
yandan bir ordu darbesi olasılığını belirterek lran'a dönmekte tereddüt göster
mektedir. lran'a ilişkin haberlerde bir iç savaş olasılı�ı üzerinde durulmakta
dır. Tudeh Partisi de "Iran Birleşik Kurtuluş Cephesi" aracılı�ı ile Iran halkı
nın silahlı mücadelesini örgütlemeyi öngördüğünü açıklamıştır. Anlaşılıyor ki, 
Şah 'ın gitmesiyle rejimin değişeceği ve halkın demokratik taleplerinin hemen 
karşılanacağı beklenmemekte, gerici Iran ordusunun müdahalesinin bir iç sa
vaşa yol açması olası görülmektedir. Şah'ın gidişini kutlayan halkın üzerine 
askeri birliklerin ateş açışı ve can kaybına sebep olması, Iran ordusunun oyna
yabileceği meş'um rolün bir habercisi gibidir. 

Hasılı, Şah 'ın gidişi lran'daki politik sorunun çözümünü getirmekten, 
hatta çözümünü başlatmaktan henüz uzaktır. 

lran'da yeralan gelişmeler �iye'yi yakından i1gilendirir. Yalnızca, 
lran'ın bölgemizde bir devlet,T.C. fiiikümetlerinin her zaman yakın dost belle
dikleri komşu bir devlet oluşundan ötUrü değil. Asıl, başını ABO'nin çektiği 
emperyalizmin Orta Doğu'da Iran üzerine yaptığı hesapların Türkiye'yi de 
kapsamına almasından ötürü. 

Bir yıl öncesine, lran'da karışıklıklar döne·mlnin başlamasına kadar 
Amerika'nın Orta Do�u politikasında Türkiye eski önemini yitiriyor, Iran ye
ni önem kazanıyor gibiydi. Kıtalararası fIIzelerin ve Ca5US uyduların geliştiril
mesi Türkiye'deki üslerin ve dinleme tesislerinin de�erini bir ölçüde düşürmUş
tU. Askeri ambargo sonucu Türkiye'de bır kısım Us ve tesislerin kapatılması 
üzerine Iran'da yeni teknolojiyle donatılmış benzeri üsler kurulmuştu. TUrki-

ye'de ekonomik darboğazıarın ve buna bağlı toplumsal çalkantıların doğurdu
ğu politik istikrarsızlığa, yol açtığı kuşkulara karşılık, lran'da Şah'ın demir 
pençe altında kanlı yönetiminin kararlı, oturmuş, güven veren görünümü var
dı. TUrkiye sürekli yardım, kredi peşinde koşarken,lran milyarlarca petrol do
larını bir yandan ülkenin Şah usulü "kalkınma"sına, öte yandan ABD 'den 
uçak ve modern silahlar alımına harcıyordu. Ikibin yılında Iran, Şah'ın kavlin
ce dünyaoın birinci sıradaki devletleri arasında yer alacak, Orta Doğu'nun en 
zengin ve güçlü devleti, ABD ile birlikte Basra Körfezi'nin ve Kızıl Deniz'in 
bekçisi olacaktı. ABD, Yakın ve Orta Doğu politikasını ısrail, Yunanistan ve 
Türkiye yerine Iran üçlemesine dayandırma el!i1imlnde görünüyordu. 

Afganistan'daki sola dönük rejim değişikliğinden sonra, Şah'ın çok gu
venilir rejiminin güvenilmezliği apaçık ortaya çıkar ve Iran kaynayıp taşan bir 
kazana dönüşür olunca, ABD, hesaplarını yeni baştan düzenleme gereğini duy
du.lran gözden çıkarılmış değil; onu emperyalizmin ağı içinde ve rejimini sağ 
kıonatta tutmak için herşey yapılacak. Ama yine de eski güvenirliği yok 
Iran 'ın. Türkiye'nin değeri yeniden yükseliyor ABD ve Avrupalı ortaklarının 
gözünde. Suriye ile lrak'ın tek devlet halinde birleşme çabaları aynı doğrultu
da etki yapan bir gelişmedir; bu birleşme gerçekleştiğinde, bu, emperyalizme 
bir karşı koyuş olacaktır. 

Şimdi Türkiye'deki üsler konusu birden ön plana çıkıyor. Pazarlık da 
açık ve kesin yapılıyor. Diplomasi, protokol incelikleriyle kaybedilecek za
man yok. Kredi, "taze para" istiyorsan ver üsleri, kabul et ABD'nin savundu
ğu �ıbrıs barış planını, Yunanistan ile anlaş, onun NATO'ya dönmesini engel
leme. Kısacası, boyun eğ, uzlaş, kabul et. Hükümetin de zaten başka birşey 
yaptığı yok. üsleri verdi gitti. Dışişleri Bakanlığı yeni bir Savunma ve Işbirliği 
Anlaşması metni hazırlamış, sunmuş. (Içeriği açıklanmadı, Hasan Esat Işık'a 
da açıklanmamıştı belki). ABD tasarısına koşut olduğu söylenen Kurt Wald
heim'in önerilerini KTFD başkanı Rauf Denktaş kabul etti. (Bu, Türkiye de 
kabul etti demektir, elbet). Viyana'da Yunanistan ile Ege görüşmeleri ilk defa 
"olumlu" yürüyor. Uzlaşma sürecinin üç koldan birden gelişmesi herhalde 
rastlantı değiL. Hükümete ilişkin olarak son bir direnme ve umut noktası vardı, 
o da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Cristopher'in son ziyaretiyle en azından 
yarı yarrya iflas etti. Hükümet batılı büyükler ve küçüklerce acil bir yardım fo
nu kurulmasını istiyor ve bu fondan yapılacak yardımlar" devletten devlete" 
olacağı gerekçesiyle IMF'nin ileri sürdüğü koşullara bağlı olmayacağı, IMF ta
leplerinin yarattığı güçlüklerin böyle aşılacağı umuluyordu. Cristopher'in, 
IMF 'nin koşullarının dikkate alınması yolundaki tavsiyesi bu umutların üzeri
ne soğuk su döktü. IMF'nin ileri sürdüğü koşulların yumuşayabileceği söyleni
yorsa da hala, bu koşulların tümüyle bir kenara itilmeyeceği bellidir. 

Bu tablo çerçevesi içinde, ABD'nin Türkiye'nin iç rejimi ve koşullarıy
la her zamandan ziyade i1gileneceği açıktır. Bu veya di�er sivil hükümetlerle 
görebildiği kadar iş görecektir, ama gerekli gördü�ü anda sahneye çıkartılmak 
üzere askeri darbe olanağı yedekte tutulacaktır. Sıkıyönetim ne sonuç vere
cek, sonrası ne olacak sorularına yanıt aranırken bölgede değişen güç dengele
rini ve ABD 'nin başını çektiği emperyalizmin bölge ve Türkiye üzerine yaptı�ı 
hesapları dikkate almak gerekir. 

Bununla beraber, herşey ABD 'nin, emperyalizmin kontrolündedir, o ne 
isterse o olur sonucu çıkarılmamalıdır. ABD ve emperyalist kamp hiçbir za
man "kadir-I mutlak" değildir, olamamıştır. Dünyada ve bölgede güç dengele
ri demokrasi ve sosyalizmden yana değişiyor; toplumların iç dengeleri de öy
le. lran'da olanlar, örgütlü kitlesel hareketlerin güç ve etkinliğini açıkça orta
ya koyuyor. Halk kitleleri bütUn bir yıl silahlı ayaklanmaya başvurmadan de
mokratik kitlesel mücadelesini sürdürdü. üzerine ateş açıldı, ölenlerin sayısı 
binleri aştı; kitleler yine sokağa döküldüler,l!reve gittiler, işyerlerini, üniversi
teleri kapattılar .sonunda Savak'ın korkunç polis rejimi çöktü, Şah çekti,gitti. 
Demokrasi, özgürlük, sosyal adalet mücadelesi bitmiş değil. Polis devleti rejimi 
çökmüş ama henüz tasfiye edilmiş değil. Amerika'nın yetiştirdiği, Şah'ın özel 
çıkarlar ve ayrıcalıklarla beslediği ordu kadroları ellerindeki silah gücüyle dar
be yapmaya hazır. Bu koşullarda politik ve toplumsal demokratikleşme süre
cinde kesin sonuca varılmadan önce silahlı mücadele gerekebilir, ama o taktir
de bu mücadele yine örgütlü işçi, emekçi kitlelerin silahlı devrim hareketi ola
caktır, kendilerinde özel misyon vehmeden grupların terörist eylemleri veya 
"kır/şehir gerillacılı�ı" de�i1. 

iran'dakl kitlesel mücadeleyi yakından izlemek gerek. Bundan çıkan ve 
çıkacak dersler, yalnızca Iran'a özgü değil, genel bir anlam ve geçerlilik de ta
şıyor ve taşıyacak. 
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I Sa" .. �ı oneesi foyalil ortaya Çıkan Alman faşistlco tarafındım gc:rçekJcş

tinlmc:yc: ,,·a1ı�ıJ.ın eylemlerde izlenir. 

''SUı"ckJj bir yıldırma çaba:u içinde olaıı faşisı gericiJcrin haberdaı 
olmadıklan bir gerçek, bu gibi eylemlerin inscmlık dıŞı, hayvansal ve 

I içgüduscl unayeller olarak k almıiSı ve insanlığm herşeye karşın doğal 
evrimini \� gdi�imini slrdürmesidir. 

"Oemokrasi uyarnk oImahdır; gerici komplolan her urmm karşı 

I dur ... k guçte olmalıdır. Bunun için CE demokrasnin, gevezelee, kor
kakJ.ıra \-t: el1l:rikacllar:ı degil, ôzgiuh.ik uyaşnda öz\olerili, denenmiş 
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haJlu ydduıp, uranl .. k amaçlanna ulaşmak. istemekteelirter .. 
"Uilim adamlanoa. aydıııla.ra ve çeşitli demokr.atik kuruluşlara dü .. 

::ırn \"(' de en bqLa Rden ödev bu oywtU bozacak biçimde davranmak, 
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kadar karanaık pçlne kar,ı omld Gmlda vermektir. 

"Sosyal ft ıiya.a.l bilimcilaiıniz bu aıada tüm bil ... adamlaruna 
dıqbncdcrini _ .. -ık.ça ortaya koyarak, olup bilcn.Jmn gerçek yü:ziilü ve 
amacına ylAmadan, yorulmadan halka ye ilgililere anlatmab .. tar." 
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OI'a.nJa a nca. olank daha öncmfi bir ıorumhduk dütmektcdir. 8u iti .. 
barla bUlün biJ� adam"", isler bu dUNmu göremeyecek kadar sözüne 
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d. hi" ku.şkusuz kendi içinde belirli 
(;elişkileri taşıyordu. Bu politi
ka. ozellik"le Türkiy� üzC!rinde, 
"lkel'i NATO blokunun katı ku· 
rallarından uz&kla�maya doğru 
ilen etkenlt�rin de g.i.içkmmesi so .. 
nucunu doguruyordu. ABD'nin 
silah ambargosu aracılı�ıyla yü" 
rUtlüğü politikanın bir maliyeti 
buydu. 

"ECO"NOMi 

Hükümet çevreleri geçtiği .. 
miz hafta içinde "dört büyükler" 
den beklenen ortaklaşa yardımın 
politik koşullara. Türkiye'den 
yeni ÜS, fı..ize rampaları vb. talep
lerine bağlandı�ını inkar etmek 
için özel bir çaba harcadılar. Ne 
var ki, Başbakan'ın aynı sırada 
kullandığı ifadeler, yaratılmak is .. 
tenen d ıŞ görünüşün altındaki 
gerçek durumu, kapalı biçimde 
de olsa ortaya lieriyordu: 

Başbakan şöyle diyordu: 

''Pek rolı ülJıe Turkiye'nin 
ekonomik sorunlarını çözebil .. 
me sine yardımcı olmanın dünya 
açısında" önem tü:şıdıgı hanısına 
varmışiır ve birçok devlel bu ko .. 
nuda/li siyasal iradesini açılllama 
noktasına varmıştır. Bu Türkiye '_ 
ye dünyada hazandırılan güveni .. 

lirlik bahımmdan, oyle ilıQ.J'UYo" 
rum hi, hükümetimiz döneminde 
sağlanan ba�arınırl örlemli bir ka .. 
mı.'ilr. 

Başbakan'ın bu sözleri, em
peryalist ülkelerden elde edilecek 
ekonomik ve mali yardımın, Tür .. 
kiye'nin emperyalizmin politik 
ve askeri çıkarlarına uygun ko .. 
numunun korunması amacına 
yönelik olduğunu ortaya koyu .. 
yordu. Bu, başka bir deyişle, 
ekonomik ve mali yardımın, ı'ür
kiye'nin sözü edilen çıkarlara uy .. 
gun konumda tutulscagına iliş· 
kin güvencelerin de verildiği an .. 
lamına geliyordu. Hatta Başba· 
kan'm sözleri, hiikümetin, em .. 
peryaJist ülkelere Türki ye'nin po� 
Iitik önemini "kanıLlamış" d\ .. 
maktan ve ekonomik yardımı da 
böylect! sağlama bağ'laOllş ol
maktan bir üvünç p ayı çıkardıA:ı 
nı bile gösteriyordu. 

Böyle olunca, Başbakan'ın 
ekonomik ve mali "yardım"lIl 
politik ve başka koşullara b.it· 
lanmadı�ına ilişkin iddialarını, 
olsa olsa, bu "yardım"ı olanaklı 
kılan güvenceleri n, emperynlist 
ülkeler öne sürsc de sürmese de 
zaten gerçekleştiriImış ya da ger� 
çekleştirilmektc oldu�u biçimin· 
de anlamak gerekiyordu. Yani 
emperyalist ülkelerin one sürdü .. 
A:ü g"Üveılcc ve karşılıklar, onlar 
öne siirrlüğü için dcitil ('l. ·'ba· 
A'ımsız" bir kararla yerine getiri. 
!iyorclu!! 

KIBRIS BUNALıMıNDAN 
SONRA ABD VE TORKIYE 

Bu durumda emperyalist 
devletleri n ve mali kuruluşlnrın 
"yardımınınil birtakım koşul vc 

karşılı� lara lta�1ı olup olmadıgı· 
nın tarhşf}masıyla vakit oldiir' 
meni" hiçbir anlamı kalmamış· 
tır. Önemli olan sorun, bu koşul 
ve karşılıkların hangi hedefe .yö .. 
nelik oıdu�u, empeı'yatist mer .. 
kezlerin Türkiye'ni" bugünü ve 
geL.ece�ine ilişkin besaplarının 
neler olduğudur. 

1974 yazınd� ortaııa · çıkan 
Kıbfls bunalımtyla birl"ikte em' 
peryalişt. rrterkezlerin Türkiye'ye 
yönelil politiklıllarının biçimlen
ıp:e�de başlıca şu a!naçlar ön 
plana çıkmaya başladı: 

Kıbrıs sorununun NATO' .. 
nun ve genel olarak emperya
lizmin çıkarlan doğrultusunda 
bir sonuca baı1'bnmasl; Türkiye 
ile Yunanistan arasmdaki anlaş .. 
mazlıkların iki ülkeyi de NATO 
merkezlerine ba�ımh tutacak bi� 
çimde çözümlenmesi ve bu arada 
özellikle Ege denizinde NATO 
kontrolünün korunması; Türki .. 
re'nin sosyalist ve bağlantısız üt .. 
kelerle geliştirebilecefli ilişkilerin 
kontrol altında tutulması ve A .. 
merikan emp'!ryalizminin, Türki .. 
ye dahil t"m bölgede kendi aley· 
hine hızla gel.işen kamuoyu tep
kilerinin yatıştırılması ve yeni .. 
den kendi lehine bir kamuoyu.
nun yaratılması. Bu amaçlar cn 
kısa d.yimiyle "NATO'nun gü. 
neydoğu kanadının onanlıp güç" 
lendirilmesi" formültinde ifade
sini buluyordu. 

ABD'nin ve NATO'nun bu 
amaçlan "erçekleştirmek için e .. 
linde tuttu�u başlıca araç. "'rM' 
rikBn silah ambargosuydu. Silah 
ambargOSH, Türkiye'nin dış poli .. 
Li kasıııa yön veren ve emperya. 
lizmin bütün alanlatdft�i ckste�i .. 
Ile göbe�iııden ba�1ı büyük ser� 
mayenin politik güçlerinin üze .. 
rinde, emperyalist merkezlerin 
politik çıkarlarını empoze etme
nin bir kozu işlevini görüyordu. 
Silah ambargosu, ayrıca, bir yan. 
dan, yapay bir yarışma içine so .. 
kulan Tlirkiye ile Yunanistan'ı 
birbirlprine karşı güçlü olabilmek 
için NATO merkezlerinin deste. 
ılini aramaya itmenin, di�er yan .. 
dan da Kıbrıs sorunUnu ABD ile 
Türkiye ve Yunanistan arasında 
"aile içi" bir sorun gibi göstprip 
bu biçimde çözümüne zemin ha .. 
zırlamanın bir arac,ydı. 

ÇELIŞKILER VE 
YENIDURUM 

ABD'nin, NATO'nun giinoy. 
do�u kanadındaki çelişkileri iki 

1978'in başından itibaren 
kendisini gösteren bolge düze
yindeki bazı gelişmeler, ABD 'nin 
ve NATQ.'nun Türkiye'ye yöne� 
lik politikasındaki a�ırlık nokta" 
la rını bir ölçüde deitiştirdi. NA· 
1'O'nun güneydoğu kanadını 
güçlendirme amacı önemini ko .. 
ruyor, hatta artırıyordu ama; 
ort� ve yakın do�u'da doğan 
boşlukları onarma kaygısı ön 
plana çıkmaya başlıyordu. Af· 
g,nnistan'da yönetimin devrimci 
güçlerin eline geçmesi ve Iran'da 
Şah ıejiminin kokünden salIan
maya başlaması, ABD'nin bölge .. 
deki politik ittifaklarını sağlam· 
laştnmasına daha büyük önem 
kazandırıyordu. 

YENI BAC IMLILlK ACLARI 

Bu ç!'?rçeve içinde, Türkiye' .. 
yi ve Yunanistan'ı, ikili baskı 
yöntemleriyle NATO blokun. 
baitlı tutma politikasının yerini, 
bu ülkelere daha esnek yöntem
lerle güven vermeye yönelik bir 
politi kanı n alması zorunl ululu 
ortaya çıkıyordu. Sorun, askıda
ki anlaşmazlıkları kısa sürede bir 
çözüme ba�lamak ve hemen ar .. 
kasından yeni politik bağımlılık. 
ları örmeksorunu idi. 

Böylece 1978'in son ayların" 
dan itibaren, ABD'nin bölgesel 
hegemonyasında özetlikle Iran' .. 
da ortaya çıkan çatl.gı Türkiye· 
dcn koparılacak yeni politik ve 
ask("ri ôdünlerle kapama amacı, 
ABD'mn politikasında kendisini 
göstermeye bAşlıidı. Bunu sait· 
lamanın yolu da, bu kez Türkiye· 
nin içinde bulunduğ'u ekonomik 
ve mali darbo�azı bir baskı aracı 
olarak kullanm_ktl. 

Şimdi gündemde olan bu· 
dur. NATO'nun en savaşçı çev .. 
relerinin başlattı�ı girişimsin 
sonucunda, dünya emperyalizmi� 
nin "önder" ülkelerinin Türki� 
ye'ye ekonomik "yardım"da el .. 
birlilti etmesinin ilk adımla" a
tılrnaya başlanmıştır. Bunun kar .. 
şılıAında Türkiye'nin Doııu 
Akdeniz'de NATO'nun daha saA' 
lam bir sıçrama tahtası haline ge .. 
tirilmesini sa�layacnk düzerue .. 
mplerin tamamlanması beklen
mektpuir. Ecevit hükümeti. bu 
polilH aJ'I, 'rürkiy�'nin sözde tü· 
venili liğinin kanıtlanması biçi· 
mindı yorumlayarak, yeni ve 8" 
�lr ijdunlere hazır oldulunu gös· 
t.rmek tedir. Böylesi bir politika, 
Ecevit iktidarının yerli egemen 
sınıfların kontrolüne daha slkı 
bir biçimde girerek geniş emek" 
çi yıııınlar. karşısına almasından 
başka sonuç vermeyecektir. 



ı.f�hta Tolwr, safi zoman
larda kayın ba ba,ının r.nıb< 
Koşkünd<> düzelilediRi .v,mck· 
Iı toplantı/aria "gem'ş Iv banlı ır 
hükümet kurulmo!, Jolundahi 
çahalarını sürdürüyor. 

Yemekli toplantıların son 
konuklarının da Turan Güneş 
il� Necdet !Igur olduğıı söyle· 
niyor. 

Metin Toker, "SOO Baltlıklı 
oy " hesabına dayandırdıltı 
formülün ideolojik parlaklığı' 
nı da sorana şöyk anlatıyor: 

". Geniş tobanl, hükümete 
him karşı çıkıyor? CHP ue 
Ardeki uııraların dışında ko· 
münistler .. ,. 

A merikan patentli bu man
tık, Toker beyninin perde ar· 
kasını da ortaya döküyor. Şu 
sorulara ne buyurulur: 

"- Geniş tabanlıya CIA ne 
diyort Geniş tabanlıya yerli
yabancı faşistler ne diyor? . " 

Mc!iıı Toker geçtiğimiz 
Iıafta içinde Cumhuriyet Se
"otosundaki "Türkiye 'nin Dış 
Iliş/,ileri " konusufıdaki genel 
cörüş mede bir konuşma yap' 
lr. Konuşma, "/afz,yla ve ru· 
huyla" 1 908 Istanbul 'undan 
bir sa/llıeyi hatırlattc O yıllar
da Istanbul'a gelen Ingiliz bü
yükelçisinin bindiği arabayı 
ı,tasyondan Saraya kodar ot
lar değil insanlar çekmiş.. 

. 

Günümüzde emperyalist Çı
karlar, göriinümündeki çir· 
kinlilıten olacak, ne insanla 
ne de atla çekilmiyar. Daha 
başkc yol ue yöntemleri uar 
artık. Ama özünde aynı. 

Ozellikle, IMF, Amerikan 
üsleri ue yabancı sermaye ko· 
nulanna hasreHiği konuşma
sında Metin Toker, Eceuit ik
tidarmln IftfF 'ye. Amerika 'ya 
ue yabancı sermayeye baltım
Iılığını "eksik " buldu. Ecevit 
iktidan IMrye "hep atlatabi· 
liriz " Ilözüyle bakmıştı. Türki
ye IMrye verdiği niyet mek· 

Kapah 

kapılar 

önünde 
, 

Metin 

Toker 

tubunun 5 'nci maddesinde ne 
demişti: 

"- Türkiye niyet mekıu
bunda kabul ettiği bu hUlus
lara aykırı uygulamalara girer· 

. se IMF 'den alacailı Uk kredi 
dilimini, aşan yeni bir talepte 
bulunmayacaktır .. " 

Melin Toker bu maddeyi 
ha!ırlalıyordu ue 'Tutulma· 
yan taalıhüt/erin, taahhüt uer/· 
/en kimseler ıarafından /tatır· 
lalllmaSl ue bunun gereğinin 
yapılması doğaldır" diyordu. 

Toker'e göre, Ec.yit hükü
metinin heTTum hemen tek ba
şarısı, A merikan .ilah ambar
gOBunu kaldırmış olmaııy.dı. 
A mbargonun "şartlı" kaldırıl
mış olduğu görüşüne Toker 
katılmıyorduf Bunun karşılı
lıında A�rikan üslerinin ye
niden faaliyete geç me.inde de 
doğal bir şey olamazdı ! . . .  

Eceuit ilıtidarı demagoji 
konusu yapılan üs sorununu 

"ce.aretle " yerine olurtmuf· 
tu /, .. 

Ama aynı ceaaret yabancı 
sermaye konusunda gölt.rUe· 
memişti. Bu bir ehıiklllıtl. 
Bay Toker şöyle diyordu: 

pt. Deuletten devlete yur
dım, finanıman bugün ancak 
pel, küçük, bizim ihtiyacımı· 
Zin çoh altında oranda kabil
dir. Bu kapıları ne kadar zor
/asanız daha fazla aralayamaz· 
6lnız. DuiÜn finansman imka· 
nı bir tek yerde uardır: i)zel 
sektörde. Yabancı &ermaye 
olarak. Bankalarda, çakıılıulu 
şirketlerde ... " 

Bay Metin Toker';n aynı 
zamanda "kontenjanlar" ad,-

-na yaptığı konuşma bir ibret 
belgesi. "Kapalı kapıkır ardın
da " 'da değil, orlada. Bu ko
nuşma paketinin fiyatını da 
"KomüniBtlerden�' başka me· 

rak eden uar mı acaba ? . 

üSLE RLE i LG i L i AN LAŞMA TASLAG I 
H ü Kü M ETTE N, DE SAKL ı  TUTU LUYOR 
öyle bir ziyaret ki, Türkiye' 

de "umutları" yeniden da�ın ar
dında aramaya itti. Onunla da 
kalmayıp, bir bakanın istifasına 
yol açtı.. 

ABD Dışişleri Bakanı'nm 
baş yardımcısı Warren Christop· 
her'ın Ankara'ya yaptığı ziyaret 
1979 ydının "ilk" ziyareti olmak
la kabnadı, ardında bir dizi soru 
ve sorun yaratan niteliklerle Tür
kiye'yi ve özellikle Ecevit hükü· 
metini başbaşa bıraktı. 

Aslında, sorunlar daha Chris· 
topher' in Ankara'ya gelişinden 
önce başlamıştı. "Bir hazırlık" 
olması amacıyla Başbakan Bü
lent Ecevit ABD Dışişleri Bakan 
yardımcısının Ankara'ya gelmesi· 
ne birkaç gün kala kimi bakan' 
Iarıyla, kimi yüksek bürokratla
rını toplamış ve ABD'ye karşı 
izlenecek politikanın ana hatları· 
n ı  ,özden geçirmek jgtemişti. 
Gerçi, son bir yıll ık u ygulama 
ABD'ye karşı izlenecek politika· 
y ı  "gözden geçirmeye" gerek b ı 
rakmıyacak ölçüde açıktı : Tam 
ba�ımlıJık. . 

Hemen her konuda, ABD ne 
derıe o oluyordu. Ve sokaktaki 
vatandaş şu soru yu kendine sor
madan edemiyordu : "Acaba, De· 
mirel bu politikayı izlese, Türki· 
ye'de neler olur, kimler hangi 
demeçieri vererek sokaklara dö' 
kÜıürdü? . .  " Ama, işte Demirel'in 
bile veremeyeceA'i ödünleri , hiç 
kimsenin ses çıkarmasına olanak 
vermeden Ecevit verebiliyor ve 
sürekli o larak "alternatifsizlikıl 
zırhına saklanıyordu. 

.Alilında Ecevit'in kafasında 
çizdi�i politika belliydi. Ne var 
ki, bunun di�er bakanlar ve bü· 

rokratlar tarafından da paylaş �· 
masını istiyor, o nedenle kendisi· 
ni bir de�i1, iki toplantı düzenle· 
rnek zorunda hisaedi)Wrdu. Za· 
ten toplantının mizanseni de ha· 
zırdı. Ecevit dış politikada kendi 
partisi ve bakanlarından çok, 
önem verdiği bir  bürokrata güve
niyordu : Dışişleri Bakanlı�ı ge· 
nel sekreteri Şükrü Elekda�. E· 
lekdal'a Ecevit öylesine güveni· 
yordu ki, bir ara genel sekreterin 
bakanlı�ı bile söz konusu olmuş· 
tu. özaydınlı'dan boşalan Içişle
ri BakanlıA'I'na Ecevit önce Nec· 
det Ui!ur'u düşünmüştü. U�ur
dan boşalacak Milli E�itim Ba· 
kanlıAı'na Gündiiz ökçü', kaydı
rılacak, Dışişleri bakanlıııı da ge· 
nel sekreter ElekdaA'a verilecek-

ti. Ecevit bu düşüncesini birkaç 
kişiye aç b�ında tepkiyle karşı· 
laŞtı. Ve böyle bir uygulamadan 
vazgeçti. 

Dışardan bakan yapmayı dü
şündüğü bu "yüksek" bürokrat 
da, doğrusu Ecevit'e olan yakın· 
l ığmı ve Ecevit'in kendisine duy· 
duğu güveni her fırsatta hakkıyla 
do�rulamaSlnı biliyordu. İşte, 
Christopher'in gelişinden önce 
düzenlenen ilk toplantıda genel 
sekreter "yeni bir anlaşma" ya
pıldıııını açıklıyor, ancak bu an· 
laşmarun ana hatlarınıbile bakan
lardaD, diııer bürokratlardan sak· 
Iamak istiyordu. Elekdağ 'a göre 
üslerle ilgili anlaşma "çok gizli" 
idi. Bu nedenle de "böy�e geniş 
bir toplantıda ele alınmasının sa· 
kıncaları" ortadayd ı .  Anlaşma
nın ayrıntılarına böyle bir ,top
lantıda girmeye gerek yoktu. E· 
lekdaıı açıkça devletle ilgili her 
türlü "sırrın" tek sahibi kendini 
görüyor ve toplanbya katılan ba 
kanlar "üslerdeki sırrı" ö�rene
miyorlardl. Bir genel sekreter bir 
bakandan daha yetkiliydi anlaşı' 
lan. 

. 
Bakanlar Elekda�'ın tutu· 

munu kınayamazken, toplantıya 
katılan bir korgeneral "peki, biz 
bu anlaşmaları kimden ve ne za· 
man öareneceRiz?" diye bir soru 
atınca Otlaya, konunul', ABD 
ekonomik yardımına dÖl')üşrurül
dü�ünü ve bu yöndeki gelişmeler 
üzerine görüşme açlldıAınl top· 
lantıya katılanlar büyük bir hay· 
retle izli yorlardı. An.cak, genel' 
kurmay başkanlı�ından gelenler 
ABD yardımı konusunda da "ti
tiz" davranıyorlardı . Generaller 
bundan önceki Amerikan yardı
mını gündeme getiriyorlar ve da· 
ha sonra da alınan araçların kısa 
bir sürede "çalışmaz" hale geli
şinden yakınarak şöyle diyor· 
lardı : 

"Bu Amerikalılar hep kulla· 
mlmış malzeme veriyorlar. İster, 

Türkiye'deki . Amerikan üslerinde 
k ullanılan, ister dünyanın çeşitli 
yerlerinde kullarulmakta olan 
malzemeler olsun, Türkiye'ye 
'askeri yardım' diye verilen mal· 
zemeler aslında kullanılmış mal� 
zemelerdir. Bundan dolayı, bun· 
lann bizim tararımızdan kulla· 
nılma süresi kısa oıuyor. Ostelik, 
maızemelerin eskilitti bir yana, 
fiyatları da dünya fiyatlarının Ü8� 
tünde oluyor. Böyle yardım ola
caR'lna, hiç olmasın daha iyi." 

Genelkurmayın bu tavrı kar
Ş LSında top la nlıda sözü yi ne E
lekdağ alıyor ve sözüm ona Ece· 
vit Hükümeti'ne paye vermek 
amacıyla "bu hükemet hiçbir hü· 
kümetin a lamayacağı cesur ka
rarları almıştır. Tesislerin açıl· 
masını bu hükümetten başka hiç 
bir hükümet gerçekleştiremez' 
di" diyordu. 

Bu noktada Başbakan Ece· 
vit ya muhalefet günlerini, ya da 
iktidara geldi�i ve açıktan bol 
vaadlerde bulunduııu günleri ha

tırlıyor olmalıydı ki,  herkesin j 
çinde sanki yüksek sesle düşünür
eesine "bjr ulusal savunma kavra· 
mı vardı, o ne oldu, 'Onda ne gibi 
gelişmeler var?" 

. 
diye soruyor, 

ancak sorusu yanıtsız kalıyordu. 
Çünkü, geçen yıl "ulusal savun· 
ma"dan söz eden başbakan, kısa 
bir süre sonra AET ve NATO do
ruk toplantılarıyla bu "vaadleri
ni" unutuyor, bir daha da sözünü 
etmiyordu. Kendisinin unutmuş 
olduğu "ulusal savunma kavra' 
mı" da CHP iktidannın df"�erlen' 
dirilmesi sahifelerine, tarihin yar· 
gısına bırakılıyordu. 

Her toplantıya kalabalık bir 
grup halinde gelmeyi adet edinen 
Dışişleri BakanJıA'1 sözü dönüp 
dolaşıp Christopher'in gelişi ve 
bundan beklenenden çok, nele� 
�n verilebileceği noktasına geti
riyordu. "Y eni anlaşmadan" söz 
eder etmez, Milli Savunma Ba· 
kanh�ı ile Genelkurmay Başkan· 
Iıiıı hemen bu tutuma karşı Çı· 
kıyor. daha sonra Milli &vunma 
BakanlıA'I'nın da "devre dışı" bı·, 
rakıldıııı tüm açıklı�ı ile ortaya 
çıkıyordu. Görevinden istifa e· 
den Hasan Esat Işık bir yakınına 
"efendim, üslerle ilgili anlaşmayı 
ben bakan arkadaşlarımdan yu 
da başbakanpan de�il, uzmanla
rın katıldıııı bir toplantıda O�· 
rendim. özellikle dış politikaua 
devre dışı bııakıldım" diyor ve 
komisyondan bütçesinir, geçtiği 

günün sabahında, geri u lmamak 
üzere istifasını Başbakan Ecevit'e 
sunuyordu. 

Ankara bu hesaplarla uğro
şırken ve Christophcr'j "ekono· 
mik yardım paketi" ile bekler
ken, ABD 'nin başka hesapları
nı unutmuş görünüyordu. İşte, 
ekonomik yardım karşllıA'lnda 
ABD' nin ileri sUrebileceRi tek (iir 
şey vard ı :  üsler ve üslerde yeni 
silah donanımı.  Bununla ilgili ha-

zlflıklardan ABD'nin de haberı 
vardı. Bakanlardan saklananlar 
ABD 'nin bilgisine çoktan sunul· 
muştu. Onun içindir ki,  Chris· 
topher'in özellikle ekonomik ko
nulardan söz edeceği kesindi . 

Gerçekten, Christopher eko
nomik konulardan söz etti! A-
merikan askeri yardımını 1979 
ABD bütçesine, dolayısıyla ABD 
kongresine bağladı. "Acil" diye 
nitelenen yardımı IMF'nın istek
lerinin yerine getirilmesine ter
ketti. Böylelikle Guadeloupe 
toplantısının özetini vermiş ol
du. 

tül ayına kalıyordu. "Acil" yar
dım için ise, öncf" bir "Bonn 
Toplantısı" icad edilmişti. Bonn
da ilgili ülkelerin teknik eleman
ları bir araya gelecek, Türkiye'
nin durumunu gözden geçirerek, 
işi yeniden IMF'ye ila'vale ede
ceklerdi, Türki.ve yeniden IMF 
ile masaya oLuracak, yeniden dp
valüasyoıı v (>  zam onerileri LU' 
" evet" diyecek ve böylelikle "a· 
cil" yardım gerçekleşecekti 

Tüm bu olgular bölüm bo
lüm günlük basında yer ahrken, 
Dışişleri Bakanlığı radyo ve tele· 
vizyondan üst düzeydeki yetkili · 

Ancak, beklenen konuk bek- lerden. hatta sorumlu bakanlar· 
lenmeyen konuları da beraberi n· dan alınarak yayınlanmış haber
de getirmişti. Bunlardan biri adi lere tekzip hazırlamakla meşgul
suçluların takası idi. Amerikan dü. Hükümet içindp bir bölüm 
savcılarmdan biril�Türkiye'de iş· bakanlar "hiçbir şeyden haberle· 
lenen bir suçtan dolayı Türkiye- ri olmadı�ı" gerekçesi yle önüne 
de tutuklu bir Amerikalı'yı ken· gelen yerdI' Ecevit'i açıkça eleş· 
di ülkesine istedi�i zaman, Tür· tiriyorlar, Gündüz ökçün'ü Dış· 
kiye buna sesini çıkannamalı ve işleri Bakanı olarak de�il,  "Dış 
suçluyu Amerika'ya gönderme· işleri Dekanı" olarak niteliyor· 
liydi. Amerikalı suçunun cezası· lardı. Bir bölümü ise, Christop· 
nı Amerika'da çekmeliydi. EI- her'in �elişinin ve ABD ilişki if"
bette bu tek taraflı olmayacak, rinin "hükümet içinde bunalıma 
A merika'da suç işlemiş bir Türk yolaçtı� ını" söyleyerek yeni isti
de, istendigindc Türkiye'ye gön· falar olabileceğini açıklamaktan 
derilebilecekti . r:>ışi�ıeri Bak��ı - çeki nmiyorlardı. "Ht'rn sonırnlu f!ı bu �oktada 

.. 
dırenıyo�, .y�,n� �s· lu({a katılıp - kağıt üsf,ünde _, 

I�r . . �enrken gost.erme
.d_

ı�, �.
ıtı z· hem de 0laylard311 h3Qers.iz ol 

I��I  suçlulann ıadesındp goste· i mak hprkesin kabullenece�i d3V ' 
rıyord u ,  Aslında hakhydı. Ulus- ninış de�i1di" onlara t!hrE". 
lararası mahkemelerden ve çeşit· 
i i  insan hakları bildirilerinden ör
neklerle bu konudaki direnmesi· 
ni kanıtlamaya ve destekleme�le 
çalışıyordu. Ne var ki, bu kez 
Dışişleri ile Başbakan anlaşmaz
Iı�a düşmüşlerdi. ehristopher'in 
karşısında daha fazln anlaşmazlı' 
�ın sürmesini istemeyen Ecevit, 
kestirip attı: "Sorun ABD'nin is, 
tediıti do�ruıtudn çÖ7.ümlene· 
cekti." Suc;-Iular istendi�ind{' ia· 
de edilecek ve tutukluluk süresi 
&uçluların kendi ülkelerinde ta· 
mamlanacaktı. 

ABD'lıin herhangi bir istf" 
�ine tam "ekonomik yardımın" 
kapıya gelip dayandıRı bir sırada 
"haYLr" demenin dış politikada
ki "incf"likle" hiçbir ilgisi yoktu ! 
Oysa, "umut" yine daA'1o ardın· 
da kalmıştı. ABD askeri yardı
mının konKTedf"n geçmesi için 
Haziran ayını bck lernek gereki
yordu. ABD'de bütçe yılı Hazi· 
ran ayında başlıyor, bundan 
dolayı da askeri yardımın fiilen 
gelmesi ancak A�u8tos yu daEy· 

Ancak, bu sözlerli' rağmf'n 
Christophrr'in ardından "sorum · 
luluğn artık k8tllamaYflı�ınl" n· 
ç'ıklayan tek bakan Hasan Esat 
Işık oluyor ve Milli Savunma Ba
kanh�mdan istifa l'.::" yordu I:.ti· 
fa bir anda CHP Merkf"z Yonp-
tim Kurulu'nu karıştırıyol'. iist 
düzt"ydpki kurul üy('leri "istifala
rını ceplerine koyduklarını" söy· 
Iüyorlardı . N e  var ki, eliP npncı 
Başkanı Christopher'den Dşa(!:ı 
yukarı bir hafta sonra CHP ic;-in 
df'ki çôziilmE-yi en�E"lJemek ama
cıyla "f"konomik yardımların kı
sn siirede (!:prç'f'kleşeceı!ini ve hu
kümetin bu yardımlarla f.!iderpk 
güçlenml!ktc olou{! unu" ôn(' sii
riiyor. istifa mektupları ceplrr· 
den çıkarılıp çöp tf"nekf"lf'rinf' n 
tuıyordu . 

Işte, böyı •. Adam bir gelrli .  
karışmayan yer kalmadı . F.mf'k· 
çilerin kafasında oa empery"li�m 
olgusu tüm örneklf"riyle bir kpı 
dahu somutluk ka7.andl , günlük 
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TRABZON 
FAŞiST öRGüTLERi N . 

GüN DEMi N DE 
Türkeş, sıkıyönetim ilanının , 

hemen ertesinde, sıkıyönetim 
ilanledilen illerin çok yetersiz ol· 
du!!unu söyleyerek, yurt düze·, 
yinde yaygınlaştırılrnasını iste
mişti. Türkeş'in bu açıklaması, 
faşist terörün sıkıyönetim kaı>
samı dışında kalan illerde yoj!un·ı 

!aştırılaca!!ı anlamına geliyordu. 
Açık bir saldın çaj!nsıydı, yani. 

Türkeş'in sıkıyönetimi önce· 
likle istedi!!i illerden biri olan 
Trabzon'da gelişen olaylar, bu 
gözlemi do�lar nitelikte oldu. 
Son günlerde faşistlerin Trab
zon' da düzenledikleri planlı sal· 

ü G  D, .e l i ndek i  
a d res l iste ler i n i  

S ı K ıyönet ı m e  
devretmeye 
haz ı r la n ıyor  

OGD Genel Başkam Şef. 
kat çetin, yaptığı uzun bir 
açıklanıayla şu günlerde ne
ler yapılması gerektiği konu· 
sunda "ülkiidaşlan"na yeni 
öğütler verdi. Bu açıklamarun 
bir noktaJt, özeDikle dikkati 
çekiyordu. "OIküdaşIarı"n· 
dan, "kanunsuz hareket ya
paııiann emniyet kuvvetleri· 
ne bildirilme&ini" istiyordu 
Şefkat çetin. 

Bu hatırlatınanm ' anlanu· 
om açıklanması önem taşı· 
yor. Bu açıklanıa gerek suç 
nitellgi taşıması, gerekse de 
içinde bUıundupmuz koşul. 
!ann alışı1nuş sonuçlanndan 
biri olan ihbarcı1ığı yaygın· 
laştırrnayı amaçlanıası bakı· 
nundan, dahası son sıralarda 
faşistlerin sıkça sözünü ettik· 
leri terörün "devletin meşru 
silah!ı güçleri "ne bırakma 
niyetlerinin bir ömeğidir. Ay· 
nca bu açıklama, faşistlere 
özgü bir girişimin de legalize 
edilmiş biçimidir. Faşist/erin, 
öteden beri eDerinde bulun· 
durduklan, ilerici, sosyalist 
kişilerin adreslerini içeren 1is
teleri sıkıyönetim komutan· 
lıklarına "ihbar" edecekleri 
son günlerde bildirilen haber· 
ler arasındadır . Faşistler, daha 
önce kendilerinin "kullandık
lan" adresleri, şimdi "devle· 
tin meşru kolluk güçleri"ne 
devretme lıaıırlığı içindedir. 
ler. 

bericilerin, sosyalistlerin 
adreslerinin,gizli,açık faşist ör· 
gütler tarafından sürekli tutul· 
duğu ve bu listelerin cinayet 
ve katliamlarda kullaruJdığı 
bilinmektedir. Öldüriilecek ki· 
şilerin bile not edildiği bu 1is-
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teler, yakalanan Jaşistlerin 
üzerinde ya da evlerinde sık 
sık ele geçirilıİiektedir. 

Yıne birkaç yıl önce, Or· 
ta Doğu gazetesi katillere be· 
def göstemıek için isim ve ad
res listeleri yayınhyordu. Do
gan ÖZ, Bedri Koraman, Ga
zeteci Ma1ih Aşık ve daha bir· 
çok ilerici insan, evlerine bas
kın yapılarak saldınya uğradı, 
katledildi. ODTü'ye Hasan 
Tan döneminde "işçi" adı al· 
tında a1ınan profeSyonel ka· 
tillerin, ODTÜ öğrencilerinin 
tümüne yoDadıklan tehdit 
bildirileri için adreslerin nere· 
den bulunduğu da yine bili· 
niyor. önceden saptannuş ad· 
resierde işlenen cinayet ör· 
neklerinin sonuncusu ise, TIP 
Tarsıs bçe Başkanı Sönmez 
Targan'ın evine yapdıın ve eşi· 
nin öldüriilınesiyle sonuçla· 
nan baskın oldu. 

Cinayet şebekeIeri yıllar· 
dan beri kendilerinin "kuOan· 
dıkian" adresleri şimdi sıkı· 
yönetim komutanlıklanna 
devretmeyi düşünüyorlar. Is
tedikleri, eDerinde bulunan ve 
nasıl temin edildikleri "me· 
rak" (I) konusu olan bu ad· 
resierde oturan ilericilere, sos
yalistlerc çeşitli bahanelerle 
baskı yapılmasıdır. 

Kısacası {)GO Genel Baş. 
kanı apaçık suç işlemektedir. 
Kaldı ki, bu girişimleriyle o 
adresleri cinayetler için kul· 
landıklannı da zımnen kabul 
etmiş olmaktadırlar. 

Bu karanlık oyunlann so· 
nuçlan alınmadıın, faşistlerin 
niyetlerinin kamuoyuna açık. 
lanması için uyanık olmak ge· 
rekiyor. Du arada "ilgililer" 
in de dikkatine! 

dıniar sonucu birçok kişi yara. 
Iandı ve öldüriildü. 15 Ocak günü 
kentte yapılan yiiriiyüş ve saldırı· 
larIa yaratılan terör havası ertesi 
gün de silrdüriildü. tlerlcilerin 
oturdu!!u bir kahve tarandı, Töb· 
Der üyesi bır öj!retmenle, bir ö!!· 
renci a!!ır yaralandı. Aynı gün 
Ahmet Cebi adlı üGD'li bir fa· 
şist, dikkat çekici bir şekilde 
öldüriildü. Ahmet Cebi'nin kendi 
"ü1küdaşlan" tarafından bır tar· 
tlŞını\ sonunda öldüröldü!!ü yay· 
gın bır söylenti halindeydi. 

MHP EC1LtMLI VALI 

Faşist terör olaylan ilericilere 
yönelik baskıların gerekçesi hali· 
ne dönüştürülüyor. Bu "gerekçe. 
ler"i yaratanıann başında Trab· 
zon Valisi Münir Güney geliyor. 
Münir Güney'in MHP e�iliınIi ol· 
du!!u ve Ecevit hükümeti tarafın· 
dan Trabzon'a atandı!!ı biliniyor. 
Trabzon 'a atanınadan önce vali· 
lik yaptı!!ı Eskişehir'e gelir gel· 
mez yaptı!!ı ilk iş, ÜGD'yi ziya· 
ret etmek olınuştu. Faşist örgüt· 
lere olan sempatisini en iyi böy· 
le gösterece!!ini düşünmüştü. Mü· 
nir Güney aynı zamanda 3. Ordu 
Komutanın damadı ve Seyfi öz· 
türk 'ün de askerlik arkadaşıydı. 
Bunca ünvanı olan bir validen 
bekl,enebilecekler ise, Münir Gü· 
ney Trabzon'a geldi!!inden bu 
yana görüldü. Göreve başladı!!ın· 
dan bu yana, Trabzon'da yalnız· 
ca açık meydanlarda 8 cinayet 
işlendi. 

SALDIRI ÜSLERİ: 
KALKıNMA MAHALLESI VE 

KTÜ KAMPUSU 

Trabzon'da faşistlerın düzen· 
ledikleri saldırıların üsleri, Kal· 
kınma Mahallesi ve K'NJ kampu· 

suydu.özellikle KaIk)llma MahaI· 
lesi faşistlerin yuva1andıklan ve 
kontrol ettikleri bir rnahalleydi. 
Bir silah deposu halinde olan 
mahallenin önemli bır özelli�i 
KTü kampüsünün hemen yanın· 
da olması ve buradan üniversite· 
nin lojmanlarına hiçbir güçlükle 
karşılaşmadan sızdabilmesine 
elverişli olmasıydı. Kalkınma 
Mahallesinin bu konumunun bi· 
linmesine rai!men, bugüne dek 
ne bir önlem alındı, ne de bir 
arama yapıldı. Böylelikle faşist 
çetelere diledikleri gibi davran· 
ma serbestisi tamndı. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 
ise, yakın zamanlara kadar faşist 
öl!retim üyelerinin bir kalesi du· 
rumundaydı. Bu terör yuvasında, 
Üniversite Rektörü'nün resmi pla 
kalı arabası bile valili!!ln emriy· 
le her gün aranıyordu. Yine kısa 
bir süre önce, sosyalist bilim ada· 
nu Dr. Necdet Bulut, bu ünlversi· 
te girişinde profesyonel çeteler 
tarafından öldlirüldü, 

"MüCADELENİN STRATEJI 
VE TAKTIKLERİ" 

Trabzon'un yenı bır toplu 
katliam merkezi olması Için Ca· 

i 

Görevlerin 
üstesinden 
gelmek için 

Faşist güçler, Y080 dışı terörün yerin� Y08O! terörün geç,i. 
ri/mesini Bağla17lQ a"",çlannı birçok kez dıle getırdıler, Sıkıyo· 
netim ilanından bugüne kadar bu yöndeki girişimlerin giderek 
yoğunlaştığı görüıüyor, Faşist güçlerin a17lQc� Blkıyönetim ilan 
edilen illerdeki terörizmi düzenli biçimde geri çekerek, ııkıyö· 
netim uygula"", .. nın bütünüyle demokratik güçlerin üzerine 
yoğunlaş17lQıına zemin /uızırlayabilmektir. 

Bütün bunlar karşısında ilerici güçlere büyük görevler 
düşmektedir. Faşist prolJOkaeyon girişimlerinin açığa çıkanı' 
17IQsı, bu girişimlerin ardındaki niyetlerin .ergilenme.i çok 
önemli bir görev durumundadır, Da/uı da ötesi bu girişimlere 
zemin hazırlayabilecek tutumlara yer bırak17lQ17IQk icin dikka� 
gösterilmelidir. Elbelte bu, hiçbirşey yap17lQ17IQI� beklemelı 
;anlamırı.:ı gelmez. Demokratik /uık ve özgürlüklere yönelen lGI· 

dınlara karşı .on noktasına kadar aynntılı biçimde plankın' 
ımış,hedefi belirli, kitlesel mücadeleleri gündeme getirmek için 
çalaş"",k gerekmektedir. 

Demokratik örgütlerin güç ve eylem birliği .orunu bu 
noktada önem kazanmaktadır. Güç ve eylem birliği'nin ge· 

, rekliliğinin yaygın biçimde dile getiriliyor ol"", .. olumlu bir 
gelişme olarak değerle'ldirilebilir. Elbelte mücadele biçimle· 
rinin ue eylem önerilerinin bu anlayışa uygun olarak .aptan· 
ması ayrı bir önem taşımaktadır Lle zor olan da budur. A ma  
yine de güç ve eylem birliğinin gerekliliğinin kabul edilme.� 
bu koşullarda atılacak ilk önemli adımdır. 

Ne var hi, 1971 .onrası dönemde, küçük burjuva 17IQce· 
racdıbmın geçit vermeyen mücadele ve örgütlenme biçimleri 
günümüzde bası kesimlerce savunulmakta ve tek geçerli yol ola· 
rak görülmeye devam etmektedir. Şimdi bu ke.imlerde egemen 
olduğu anlaşılan özellik, kitlesel mücadele anlayışının tama· 
men bir kenara bırakılması, demokratik mevzilerin terk edil· 
mesi ve geçit vermeyecek mücadele biçimlerine hazırlanılma· 
sıdır. 

Ilerici , demokrat, .osyalist güçlerin faşizme karşı örgüt· 
lü birleşik mücadelelerine büyük darbe vurabilecek bu tür an· 
layaşlara tek bir kişinin bile itibar etmeme.inin sağlanması için 
yoğun bir çaba içine girilmelidir. 

Diğer yandan, demokratik güçlerili eylem birliği .orunu· 
na yanlış yaklaşımlarla faşist provoha.yon girişimlerine zemin 
hazırlanmakta olduğu görülmelidir. Bu yaklaşımlar. büyük öl· 
çüde,demokratik hak ve özgürlüklerin kullan-ılmaz olduğu var
sayımından kaynaklanmaktadır. "Savaş komiteleri" gibi, "di
reniş komiteleri" gibi öneriler, bu "vanayım "ı temel almakta. 
teslimiyetçi bir anlayışın ifade.i 0/17IQktadırlar. Demokratik 
mevzileri terketmenin yanısıra, bu tür önerilerin sorum,uzca 
dile getirilme.i, gerici, faşist yayın organlarının giriştikleri pro· 
vokasyon ve kışkırtl7UJlara malzeme sağkı"",htadır. Bunun do 
ötesinde, günümüz koşullarında böylesi öneri/erin geçerliliği 
tartışma götürür, 

Eylem ve mücadele biçimleri önerileri, soğukkanlı de· 
ğerlendirmelere dayandırılmalıdır. Ne olduğu ve neyi hedef· 
lediği açıklıkla belirlenmeyen, salt birşey önermek için ö�eri
len eylem ve örgütlenme biçimlerinin antifaşist güçbirliilin. 
katkısı olma'yacağını bilmek gerekir. Bunun da ötesinde "ııkı· 
yönetim geldi, Hak ve özgürlükleri kullanma olaruıilı bütünüy
le ortadan kalktı" anlayışındalı kaynaklanan hiçbir eylem öne· 
risine prim verilmemelidir. Bugün yapılacak çok görev vardır. 
Sorun, geri çekilmeksizin bu görevlerin ne olduğunu görmek. 
hak ve özgürlükleri sonuna kadar savunmak, kullanmak için ça. 
lış"",ktır. 

şistler ellerinden geleni yapıyor· 
lardı. "Genç Arkadaş" dergisi, 
"ülkücü hareketin bayraklaştıilı 
kent: Trabzon " başlı!!ıyla şunla· 
rı yazıyordu: "Teşkllatımızın so· 
ruınlulujtu altında serı olarak se
minerler devam etmektedir. Bü. 
tünleşmlş oldu!!umuz Trabzon 
halkına mücadelenin her türlü 
taktik ve stratejiıerl basın ve bil· 
diri yoluyla anlatılmaktadır ... 
bundan sonra da mücadelemiz 
devam edecek ve zaCer sanca!!ı 
göklere çekilecektır ... " 

Bir süre önce Trabzon'da "Ol· 
kücü Gençlik" imzasıyla da�ıt. 
tıklan bildiride de, "Karadeniz' 
In azgın dalgalan ve Trabzon ko· 
münlstlere mezar olacak ... Clhad' 
a çai!nldı!!ında koşunuz .. " d!ye 
azgın kışkırtmaları ça!!nlar yapı· 
lıyordu. 

Faşist orgamn sözünü ettl!!1 
"taktikler'den biri de, hedef seç· 
tikleri kişileri Trabzon 'un yerle
şIk halkı dışından seçmeleriydl. 
Bununla, Trabzon halkının 
tepkIsIne yolaçmamayı, dahası 



MHP KENDi 
DEMAGOJiSiNi 
KENDiSi YALANLı YOR 

Iktidara gelme yolunda bir 
"kitle tabanı" oluşturmak Için 
ber türlü çareye başvuıaıı MHP' 
nlıı oözeii1eri, bazan davraJU4la· 
nyia, bazan kendi IÖzlerlyle 
kendi demagojilerini yalanbyor· 
lar. Son birkaç yıldan beri MHP' 
nin önde ııelenlerinin tüm de· 
meç ve bildirilerinde faşist de· 
magojinin çarpıcı örnekleri görü· 
ıüyor. Ancak bu demagojileri so· 
nuna kadar sürdürme yetene�· 
den yoksun faşist yöneticiler. 
Kendi ya1an1annı bile yine aııız· 
Ianndan ele veriyorlar. 

DEMAGOJl öRNEKLER! 
MHP'liIer demagojik propa· 

gandalarıru özellikle emekçi yı. 
ilın1ar üzerine yöneltiyorlar. 
MHP Genel Başkaru Türkeş'in 
20 Ailustas'ta Parti örgütüne ya· 
yınladıııı genelgede şöyle deni· 
yor: 

"MHP, talan� vurguncuyu, 
.omu",yu, tefeciyi ortadan sile· 
cek tek partidir. Kaba kuvuete, 
anarşiye ve nereden gelirse gel· 
.in her türlü tedhiş hareketine 
k.arfı olduğumuzu ve daima 
hukuk 'un ÜBtünlüifijnii savunarak 
kanunlar çerçevesinde mücadele· 
yi yürütmek harannda oldu�u 
muzu ısrarla söylemeye devam 
edeceitiz· " 

17 Temmuz 1977 tarihli gaze· 
telerde de Türkeş'in Ikinci MC 
bükümetine katılmak için biLL)· 
kalaruı • 'devletleştirilmesini' , 
,art koştuııu yazılıydı. Ancak 
bu "şart" bükümetin kuruluşun· 
d. yerine getirilmediııi iibi, 
MHP'Ii Ticaret Bakaru Agah Ok: 
tay Güner bankalara "işleri yo· 
luna koyabilmeleri için" öilüt bi· 
le veriyordu: 

"Ozel .ektör bankalan ihWcs 
bankalan haline getirilmelidir. " 
Güner bankalara fazla şube 
açmılarının yararlı olmadıllıru, 
israfa yol açtıi!ıru ve bu nedenle 
kendi zararlanna olduilunu ima 
ediyordu. MHP'nin baş dema· 
ııoglanndan Güner, kendi Genel 
Başkaru'nm "MHP'nin ta1aru, 
vurguncuyu, sömürüyü, tefeciyi 
ortadan kaldıracak tek parti" 
diye tanım1adıilı MHP'nin özel 
ıoktör konuaundaki görüşlerini 
de şöyle açıklıyordu:  

"Bugüne kadar Türk özel sek· 
törü yalnızca devleHen eleman 
alan kuruluşlar olarak görülmüş· 
tür. Bunun için özel '.ektörün 
çallfman ile ilgili yasaları, tef· 
vik konUlunu, ciddi biçimde ele 
almak taraftarıylZ. Teşvik ted· 
birleri a.lında Türkiye 'nin ger· 
çekıerini yaMıtmaktan çok 

halkın deste�ni sa�lıırnayı amaç· 
lıyorlardı. 

Trabzon'da &on zamanlarda 
hızı utan gelişmeler yeni kitle 
kırunIanna yöneliktir. Faşist güç· 
ler Adana, Maraş, E\azı�, Erzin· 
can, Erzurum, Sivas'la bırlıkte 
Trabzon'da da sıkıyönetim ilanı· 
nı gerçekleştirebilirlerse Do� il· 
lerini kuşatmış olacakiarıru 
tasarlamaktadırlar. Kısa vadeli 
hesaplannı buna göre yapmak· 
tadırlar. 

Bu niyetierden ve Trabzon 'un 
bu nlyetlere uygun olması nede· 
nlyle faşlst\er tarafından he· 
def seçilmesinden Ecevit hü· 
kümetl de haberdıırdır. Trab· 
zon'dakJ gelişmeler, nedenler ve 
sonuçlanyla defalarca hükümetin 
bilgisine sunulmuştur. U�ur 

uzakhr. 1 908 Belçika ',ından teş· 
vik yönünden gerideyiz. Teşvik 
tedbiri derken özel sektörün ra· 
hat çallfma.ına engel olan mev
zuahn tez elden kaldınlmasını 
savunuyoruz. " 

Türkiye'de teşvik tedbirleri· 
nin ne denli "vurgunlara" yol 
açtlilmı bilen berkes MHP 'nin 
ta1a.na, vurıuncuya, sömürüye 
ve tefeciliile ne denli karşı ol· 
dullunu böylelikle anlamış olu· 
yar. 

DlŞ POLıTİKA KONUSU 
"Dış politika demek, bir mil· 

letin yabancılarla olan münaıe· 
betlerinin azami derecede milli 
menfaat sa�layacak şekilde dü· 
zenlenme.i ve yürütülmesi 
demektiı·. " (Alpaslan Türkeş, 
Dış Politikamız ve Kıbnı, s.14) 

Faşist demagoji ber alanda ol· 
dullu gibi dış politika alanmda 
da kendini gösteriyor. Dış iliş· 
kilerin azami derecede milli men
faat sa�laya?ak şekilde düzen· 
lenmesini istediklerini anlatan 
Türkeş, bunu çok da iyi karutlı· 
yor. ömellin haşhaş yasai!mm 
kaldırılmasına karşı çıkıyor. Ece· 
vit'in "ABD gölge etmesin başka 
ihsan istemeyiz" biçiminde 
kırdıllı "potları" Türkeş "Devlet 
itibarını &arBlcı" nitelikte bulu· 
yor. Agah Oktay Güner de Tür· 
keş'in "Doş politikada milli 
menfaatleri korumak" biçimin· 
de ifade ettiııi politikayı şöyle 
açıklıyor: 

"Ortak Pazar 'a girmikle is· 
lamll�lmlZl kay betmeyiz. Bi· 
zim .aMyimizin verimi düşüktür. 
Gümrük duvarlarının ardına arhk 
saklanamaylZ. Sanayimizi dışa 
açmak zorundayız. " 

MHP'NİN ASLI GöREVI 

Faşist partinin asli görevinin 
ne oldujiu açıkça ortadadır. Bu 
partinin görevi, Türkiye'de 
büyük sermayenin en gerici ke· 
simierinin faşist diktatörıüııü· 
Dün yolunu döşemektir. Bu 
"asli görev" birçok yalan ve de· 
magojiyle örtü1mek istenmekte· 
dir. Bir yandan barış çalınıan 
yapılırken, bir yandan faşist iç 
savaş denemeleri tezgahlanmak· 
tadır. Faşist cinayetlerde, kitle 
katliamlarmda MHP'lilerin ve 
yandaş. " ülkücü" kuruluş men
suplannın ouçluluiıu mahkeme 
kararlanna yansımış, yalanlana· 
mayacak derecede ortaya çık· 
mıştır. Sadece bunlar bile faşist 
demagojilerin gerçek yüzünü 
göaterrnek için yeterlidir. 

Mumcu da 18 Ocak tarihli Cum· 
huriyet'tekl yazısmda Trabzon' 
a dikkati çekiyordu. 

Ama bugüne dek hiçbl 
önlem alma çabasına rastlanına 
mıştır. Hükümet bugün Trabzon 
da olanları görmezlikten gelmek. 
tedir. Faşist güçlerin Trabzon' da 
bır sıkıyönetim tezgahlama 
oyunlanna gellnmemesi için, ön· 
celikle Vali Münir Güney'in 
görevinden alınması, kendisinden 
hesap &orulması, faşist yuvalarm 
etkisizleştirilmesi zorunludur. 

Demokratik güçler, hükümetl 
bu göreve çai!ırıyor. Faşist saldı· 
nar karşısında yılgınlıi!a yer ver· 
memek, Trabzon'u faşistlere tes· 
lım etmemek için tüm demokra· 
tlk güçlerin elele vermesinden 
başka çıkar yol yoktur. 

AYDINlIKÇllAR 

Kahramanmaraş 'ta meyda
na gelen faşist katliam ve ar· 
dından ilan edilen "kıyöne· 
tim, . "ilericiliRi kendinden 

menkul/' maocu Aydınlık gaze· 
te.ini de tıpkı MHP ve ülkü· 
cüler gibi bazı yeni "strateji 
ve taktikler" aramaya yönelt· 
ti. 

Sovyetler Birli�i'ni, Viet· 
Mm 'ı, Küba 'yı ve diğer '0'
yalist ülkeleri burjuva boıını· 
nın aitzıyla ve aynı küfürler· 
le karalamak için elinden ge· 
leni yapan maocular. içerde 
de "revizyonist" diye adlan· 
dırdıklanna aynı hırsla saldı· 
rıyor ve adeta slkıyö!1etime 
"biz bunlardan deRiliz /ıal" 
mesajını yollanıaya çalışıyor· 
lardı. Soayalistlere kü{retme· 
yi, iftira atmay� karalamayı 
kendi devrimciliklerinin ölçü· 
sü sayan maocular, gerek sıkı· 
yönetim ıle ilgili, gerekse de 
başta AP olmak üzere burju· 
va partileri ile ilgili "ilgin ç " 
de�erlendirmeler yapıyorlar· 
dı. 

"SIKlYONETIM VE 
OTOB VS " 

Aydınlık gazetesi sıkıyöne· 
tim ilan edildikten sonra bir· 
kaç gün bir şaşkınlık geçirdi. 
Ancak kendini .hemen topar· 
ladı ve sıkıyönetime karşı 
"taurını" belirledi. Bu tavır, 
sözcüğün tam anlamıyla bir 
"yağ çekme " idi. örneğin 
maocu Aydınlık gazete.inin 
2 Ocak tarihli sayısında, bi· 
rinci sayfada "Slkıyönetimi 
destekler nitelikte" tam 4 ha· 
ber ve bir yorum yer alıyor
du. Bu sayının manşeti şöyle 
idi: 

"MHP sıkıyönetimden 
memnun de�iI '" 

Haber başIıRı "o halde biz· 
ler memnun 'olmalıylZ "  mesa· 
jını iletiyordu. Bu burjuva 
manhRı diiter haber başlıkla· 
rında da açıkça görülüyordu. 

Bu arada Korururk ve Ece· 
vit 'in yeni yıl mesajlarından 
verilen başlıklar da ilgi çeki· 
ciydi. Ecevit "Sıkıyönetime 
raitmen demokrasiye baRIı 
kalınacak " derken, Korotürk ' 
ün mesajından şu başlık veri· 
liyordu : "Cumhurbaşkanı Ya· 
salara Uygun olarak Görev 
Yapacak Sıkıyönetime Yar· 
dımcı Olunma81nl istedi". Ga
zetenin yine ayn' .aYlSında şu 
başlıklı haber yer alıyordu: 
"Milli Savunma BakanlıRı: Sı· 
kıyönetim mahkemelerine ya· 
pılan atamalar yasalara 
uygundur. " 

TIKP Genel Başhanı ve 
Aydınlık Başyazarı Do�u Pe· 
rinçek ile aynı gün yazdı�ı 
"MHP 'nin Kaygısı" başlıklı 
başyazıda şöyle diyordu : 

"Sıkıyönetim bir araçtır. 
Sopa, tüfek ve otobÜBte birer 
araçtır. Nasıl insan .oyut ola· 
rak .opaya, tüfeRe ve otobü· 
.e karşı çıkmazsa, "kıyöneti· 
mi de kendisine kumanda 
eden siyasete ve yaphklanna 
bakarak deRerlendirmek gere· 
kir. " 

Maocu demagojinin çarpıcı 
bir örneRi olan bu yazının 
me.qjı şuydu: "Nasıl otobüse 
karşı çıkamazıak, sıkıyöneti· 
me de karşı çıkmanıalıylZ. " 

ŞiMDi DE 
CHP-AP 

iŞBiRliöiNE 
BEl BAölADI 

Aydınlık � n  3 Ocak tarihli 
soyuında gazetenin .öyledik· 
leri bu kez sermayenin önde 
gelen temsilcisi Sakıp Saban· 

FAŞISTLERLE 
"Iş" ORTAKLıCı 

Maocu çeteler faşiatler· 
den boşalan yerleri doldur
mınm lıayretke,Uili için· 
de. NerKe faşiltlerden 
armdırılını, bir bö1te, 
kazanılmış bir demokratik 
mevzi vara, onda maocu 
provokuyonlar iş ült�· 
de. GeçtiRimiz haf· 
ta Siyual Bılgıler Fakülte· 
ıd'nde ton üyeoi Bahri Gül· 
pınar bu kuşı devrimci gü. 
ruhun saldırıları sonucun· 
da öldürüldü. 

BahrI Gülpmar, 16 
ocak ııünü SBF kar,Dmda· 
id Şah kahvebaneııiııden 
çıkan 40 kıtllik bir maocu 
grubun raldınaı sonucu iki 
kur,un yaruı aldı, bir iiün 
sonra da öldü. SBF'deki 
olaylar Bahri Gülpmar'm 
ölümünden sonra da ıürdü. 

Bahri Gülpmar'ın IUUIL· 
na okulda düzenlenen fo
ruma Dev-Genç'llIer deli· 
,ik bir biçimde oaIılp çık· 
maya çalıştılar. "HaI\un 
Kurtulu,u" maoculannın, 
"IGD konu,una, forumu 
dailıtırız" tebdltlerl . kaqı· 
ımda BU. puı olan Dev· 
Genç 'lller, Bahri Gülpmar' 
m üye. oldullu tGD'ye &öz 
hakkı vermediler. Kendi 
yaptıkları konu,mıd� da, 
olayı sıradan bir olay gibi 
göstermeye, maocu1arın 
saldırııanlıllmı ııözden ka· 
çırmaya çalıştılar. Onlarm 
küçük dünya1arında, mao· 
cular da i1erlciydi ve böyle· 
ıd olaylar "sol" içindeki 
olaylardı. Aynı dar ııörü,· 
Iülülle "Kurtulu,çuiar" dı . 
.plandı. Sorurnsuzlulu 
birlikte paylatan ııo,iatiere 
kartı, mıocularm forum Il· 
ruında da lüren kı,kırtma· 
ları soayallıt öi!Tencilerin 
sorumluluiluyla önlendi. 
GDşiatler, maocu kuşı 
devrimcilerin provokas· 
yonlarma alet olma taIIb· 
ııIzIilline dü,mü,lerdl. 

Bu olaylarm lıeU,tiili 
ıırada, Bahri Oiilpınar'm 
katilleri, akıl1arı lLfI e,kal· , 
lerinl deRl,tirerek okul 
içinde dolaşıyorlardı. Po· 
lil, yenı provokasyonlar 
için mıocularm iplerini 
çözmü,tü ... 

Mıocu1arın Cebeci böl· 
geslndeki son .Idırıları, 
apaçık ta,iaUerin bu böl· 
lIede taban bulamadıkla· 
rındandır. berlci öllren· 
cılerin etkin olduldan bu 
oku1ları kapattırarak öıı· 
renimi enııelleme görevini 
faşistler yerine maocular 
yerıne ııetıriyor. Moocu· 
faşist IşbirliRinde düzenle· 
nen Qyunlar bu kez boşa 
çıkarıldı: bundan böyle de 
bilimsel ""8yaliıtlerin 
etkinliRiyle boşa çıkarıla· 
caktır. 

cı 'ya da onaylattırılıyordu. 
Birinci ıoyfada yer alan habe· 
rin başlıRı şöyleydi: 

"Sabancı: Sıkıyönetimin 
grevleri durdurması savunulo-
17UJz. " 

Böylelikle sıkıyönetimin 
grevlere karı.şmayacağının gü
vencesi en yetkili ağızdan ve
riliyordu(!) Do�u Perinçek 
"Ordu Türkeş 'e Mecbur De· 

"AP 'NIN DEMOKRA TLıG!" 

Türkiye 'de meydana gelen 
tüm saldırı ve terör olayları
nı sadece "MHP ue yan örgüt· 
leri çerçevesinde" göstermeye 
çalışan maocular, bu cinayet 
ve terör olaylarının sadece ve 
başka hiçbir baRlantısı ol· 
maksızın MHP'den kaynak· 
landı�ını da iddia ediyordu. 
MHP 'nin ardındaki güçlere ise 
hiçbir diyecekleri yoktu 'Jt 
bunlan özellikle gizlemeye 
çalışıyorlardı. 

Yürüyüş 'ü MHP'yi gizli· 
me kle 8uçlorruıyo yeltenen 
Aydınlık 'ın yazarı Do�u Pe· 
rinçek, babasının eski bir 
mensubu olduğu Adalet Para· 
si hakkında 7 Ocak 'la şunları 
yazıyordu: 

"Revizyonistlerin politika· 
s� AP ile MHP'yi birbirine 
yapışhrmak ve özelli/ılc AP 
ile CHP 'nin arasını açmaktır. 

"AP ise, büyük burjuvaii 
ve toprak aitalarının partisi ol· 
makla birlikte, hakim sınıfkı· 
rın geniş kesimlerine dayan· 
maktadır. Ayrıca kitleler için· 
de geniş güçleri elkilemekte· 
dir. Bu nitelikleriyle AP az· 
gın terörün partisi de�ildir. 
Bunu tespit etmek için cina· 
yetleri düzenleyeli ve gerçek· 
leştirenlerin kimliklerini ince· 
lemek bile yeterlidir. Demirel' 
in askeri bir darbe peşinde ol· 
madı�ı açıktır. " 

"Azgın terörün partisi ol
mayan " Adalet Partili 'nin Ge· 
nel Başkan� azgın terörün en 
azgın hale geldi�i Kahraman· 
maraş 'taıli faşist iç savaş de· 
nemesi sırasında Doku Perin· 
çek 'in bu sözlerini şu şekil· 
de doRrulamışh: 

"Bana IoJlcılar ve milliyet· 
çiler suç işliyor dedirıemez· 
sinu .. 

Yine bu "azgın olmayan " 
part� Aralık başında Genel 
Yönetim Kurulu aracılrğı)ıla 
bir "Eylem ve Direniş çağrı· 
sı " yayınlayarak gerici güçle
ri harekete geçmeye çaJlır· 
mıştL 

Vstelik Demirel de Faik 
Türün, Ali Elverdi gibilerini 
partisinde toplayarak Do�u 
Perinçek 'in bu yargı/ara var· 
nlasına yardımcı oluyor olma· 
Iıydı. Aydınlıkçılar "Geniş 
Ta banh hiikiimet" formülüne 
do�ru çark ediyorlar, bu 
formülün bay .. aklarlık yarı· 
şmda yer alıyoriardı. Ne de 
olsa onlar için önemli 01011 
Ick ölçül ,"rdı. anti·sovye· 
tum. Geri () kadar önemli 
olmasa gerekti. 
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HALUK TOSUN 

[ŞÇı sınıfırun burjuva toplum düzeni' 
ni ort.adan kaldırma ve sınıfsız toplumu 
kurma roluyle tarih sahnesine çıkışından 
bu yana dünyamız büyük toplumsal de' 
gişikliklerin derin sarsıntılarıyla çalka· 
lanınaktadır. Içinde yaşadıltımu çalı bır 
vandan emperyalist gericili�inı yaR'ma 
;avaşlanrun. faşist .vahşetin insanlık üze
nndeki ölçüsü felaketlerine tanık olur
ken, diğer yandan ilk sosyalist devletin 
kuruluşunu, dünya sosyalist sistemi için
de sömÜlÜnun ortadan kalkışını ve gide
rek sınıfsız ıoplumun maddi teknik te
mellerinin atuışını görmenin gururunu 
da taşımaktadır. 

Günümüz dünyasında toplumsal geliş· 
menin öncü, yönlendirici gücu dünya 
sosyalist sist.emidir. Dünya nüfusunun 
bugtin iıçte biri somUrünün olmadığı ve 
barışın sıireklilik kazandıgı sosyalist ül· 
kelerde yaşıyor. Oünya devrimci süreci' 
nın ulusal kurtuluş mücadeleleri ve ka
pitalist !ilkelerdeki işçi sınıfı hareketleri 
ile oluşan dilıer bileşenleri de çaltımızın 
\:elişme dinamiğini belirliyor. 

Kapitalist ülkelerdeki işçi sınıfının 
politik ve ideolojik konumuna bakıldı
ğında iki ana eğilim kendisini ' göster
mektedir. Işçi sınıfının bir bölümü bi
limsel sosyalist partilerin ideolojik ve 
politik underliği altında bulunurken, di
�er bir bdlümü de sosyal demokrat parti· 
lerin etki alanı içindedir. Bazı Lilkelerde 
sosyal demokrat partilerin etkileri ol
dukça yuksektlr. DiA'er bazılannda gLiçlü 
bilimseJ sosyalist partiler bem işçi SlOlrl
nı, hem de diğer geniş emekçi sınıf \te 
tabakalan yönlendiren e:ücü oluşturu
yorlar. 

Faşizme, emperyalizme ve her türlü 
gericiliğe karşı en büyük güvencenin işçi 
sınıfının diğer emekçi sınıf ve tabakalar
la barış, bağımsızlık, demokrasi ve sos
yalizm temelindeki birlikteli�i olduğu 
hilimsel gerçeği bugün yadsınamaz bir 
""mutlu�a erişmektedir. Bu birlikteliitin 
,.ğlandı�ı ülkelerde emperyalizm gerile· 
mekte, toplumsal kurtuluşa giden yolda 
,ağlam ve kalıcı adımlar atılabilmekte· 
lir.  Ancak tarihsel deneyler sosyal de· 

",okrasinin bu birliktelikte bilimsel sos· 
yaliatlerıe yanyana ııebnokten kaçırırna
sının çok .. yıda örnetini banndırm&kta· 
rı ır. 

Son 60-70 YUın taribi, yüsyılımuın 
ba,mda işçi sınıfı bareketi içinde ortaya 
çıkan iki temel ellllirnin, sosyal demok· 
rasi ve bilimsel 8OlYalizmin, yaşamın ön
lerine koyduııu çetin sınavlarda karşılık' 
lı denenmeletinin pekçok ömelini taşt· 
maktadır. Bu sınavlardan kimin başmy
la çıktığı sorusuna, bir yandan soıyaliz
min bugün bir dünya sistemi oluşturan 
güçlü gelişimini ortaya koyarak, öte 
yandan da sosyal demokrasinin çeşitli 
lilkelerde zaman içinde batan, çıkan, 
ama hiçbir zaman baRtmsız bir ekono
mik-toplumsal düzen oluşturamayan, or
ta yolcu karakterine damguını vuran ya
"ııgılar sergileyerek verilebilir. 

SOSYAL DEMOKRASININ 
EMPERY ALlzM ÇÖZÜMLEMESI 

VE POLITIK SONUÇLARI 

Sosyal demokrasi işçi smı(ı hareketi 
içinde bir ana akım olarak ilk kez hu 
yüzyılın başında ortaya çıkmıştır 1 1  
yüzyılın &onu ve 20. yüzyıhn haşmda ka
pitalizmin geçici bir dengeye kavuşmaRI , 
devrimci dalgalanmala"n gôreli olarak 
yıtı,muı, o dönem işçi "ınır, hareketi 
içinde Iolya1izme tedrici reformlarla va
nlabiJeceRi, demmd eylemlpre gerek 01-
mıdılı yolunda I{onişlerin yeşermesine 

yol açrruştır. Esasen bu eğllim işçi sınıfı 
hareketi içinde. benzer durumlarda daha 
sonra da hep ortaya çıkacaktır. Bu re· 
fonniat görüş daha sonraki yıllarda ifa' 
desini Karl Kautsky ve R. Hilferding gibi 
sosyal demokratların emperyalizm teori
lerinde bulmuştur. Bu teoriıyenler em
peryalizmi incelerlerken, sermayenin de
vir sürecinden yola çıkmışlar ve emper
yalizmin, kapitalist ekonomideki geliş· 
melerin ürünü oımadı�ı sonucuna ulaş
DUşlardır. Böylelikle emperyalizmin pp. 
litikası ekonomisinden ayn tutulmuş, 
emperyalizm, kapitalizmin varolacaAı, 
ama ekonomideki anarşi ve rekabetin 
ortadan kalkacaA! ve bir 'ultra-emperya
lizm'e ulaşılacaliı bir gelişme dönemi 
olarak ele alınmıştır. 

Orgütlü bir dünya ekonomisinin yara
tıldığını, tekelci gelişmelerin ileri bir 
adım olarak görüldüliünü ve bunun da 
sosyalizme geçişin bir başlangıcı olaca· 
!iını varsayan bu teorik yanılgı, faşizm 
döneminde sosyal demokrasinin içine 
girdilıi sayısız yanılgmm da kaynaltı ol' 
muştur. Toplumsal pratik, faşizmin ne 
oldu Au nu anlamanın, emperyalizmi tanı
madan olanak dışı olduğunu acı deney' 
leri n sonucunda kanıtlamıştır. 

Sosyal demok..ra&inin emperyalizmin 
team çözümlemesindeki bu yanlışm so
mut pratik sonuçlannı ı. Dünya Savaşı 
sıra&IDda vermiştir. Sosyal demokrat li
derler savaş sırasında anayurdun savu
nulması sJoıanıyla kendi ülkelerinin bur
juva hük.ümetleri yanında yer almışlar, 
uluslararası işçi sınüının yaşamsal çıkar· 
lannı bir yana itmişlerdir. Oysa Lenin, 
emperyalizmin üretim sürecinden yola 
çıkarak ve teorisinde ana ağırlığı 'tekel' 
kavramına vererek, emperyalizmin eko
nomisi ile politikası arasındaki ilişkileri 
ortaya çıkarmış. bunun sonucunda da 
emperyalist savaşın yağmacı yanına dik· 
kati çekmiştir. Savaş karşısındaki tavır 
sOsyal demokrasiyle, bilimsel sosyaliz
min arasındaki farklılıliı açık biçimde 
göstermiştir. 

Sosyal demokrasiyle, devrimci işçi sı· 
nıfı hareketi araaındaki farklılıııın daha 
da belirginleştilti ve aynlıiıın derinleşti' 
�i dönem Büyük Ekim Devrimi ıonrasın· 
da Rusya'da işçi sınıfı yönetiminin kah
cılıltının sağlanmasındaki yöntemlere 
ilişkin tartışmalann sürdü�ü dönemdir. 
Sosyal demokrasi, proletarya diktatör
lüğü tezine karşı çıkmış, bunun, ogüne 
değin var olan demokrasi biçimlerinin 
en üst düzeyde olanı olduğunu yadsmuş
tır. Devrimin bir yandan iç ayaklanma
ları., öte yandan da emperyalist kuşat· 
mayla boltulmaya çalıştı�ı bu tarihsel 
anda, sosyal demokratlar sınıfsal özden 
yokıun bir 'saf demokrasi'nin çıRırtkan
lıliını yapmışlardır. 

Devletin egemen sınıfın baskı aracı 
olduğu bilimsel gerçelti, gözler Marx ve 
Engels'in yapıtlanna da kapatılarak yad· 
sınınca, ortalıkta dolaşan boş demokrasi 
çaltnlan, so.yal demokrasiyi, bu andan 
itibaren kapitalizmin koruyucuıu ve 
burjuva toplumunun yedek politik·top· 
lumsal gücü tarihi misyonuyla baltlamış· 
tır. 

SOSYAL DEMOKRASININ 
FAŞIZM ÇÖZÜMLEMESI 

VE MÜCADELE YOLU 

8uraya liadar söylenen/er özetlene
cek olursa, Roıyal demokra8i, bilimsel 
sosyalizmin devrimc; öğreti,ini dcAiş me
lere u4rotaralı. hııım; reformlarla so'ya
/izme ıılaşma. işçi ııının", kapitali.t )'apı 
ıçinde ileri !oıyal haklar elde etme Itede-

{inden öteye götürmeme ve kapitalizmin 
genel bunalımı içinde pat�k

. 
lJCr�.

n ve 
devrimci işçi sınıfı hareketının yuluel· 
diRi dönemlerde kapitalizmin çöküşünü 
önlemede burjuvaziyle her türlii i,birliRi· 
ni yapmaya hazır olma öReleriyle kendi' 
ni gösteren bir Bak reformitt hareke�tir. 

Ancak, sosyal demokrat hareketın t�. 
rihi boyunca geniş kitle tabanına sahıp 
olması reformist ideallerin peşine takıl
mış o�ar da geniş işçi·emekçi yıııınıa· 
rın toplumsal kurtuluş umutlarını sosyal 
demokraside görmeleri de, yadıınarnu 
gerçeklerdir. Bu nedenle sosyal �emok: 
rasinin antikomünist saR kanat liderıen 
ile kitle tabanı arasındaki fark1ılı�ı, anti· 
faşist, antiemperyalist mücadelede, �ü
cadele birlikteli�i lehinde deilerıendir· 
mek bilimsel sosyalistler için her zaman 
önemli bir gündem maddesi olmuştur. 
Bir dönem boyunca bilimsel sosyalist 
hareket içerisinde bu aynmın yapılma' 
masının sonuçlan harekete belirli ölçüde 
zarar vermiş ; ancak yanlışlar sa� sosyal 
demokrat liderıerin ihanete deltın varan 
davranışlanna bir tepki olarak belir ... d.e 
bunlann aşılmalan için ciddi özeleştiri· 

'lerin yapılması saRlAnmıştır. . 
Insanlık, faşizmin 1920-1946 yılları 

arasında birçok ülkede, volaçtıRı fe!aket
lerin, yaptığı vahşetiıi ürkütücü izleri.n
den bugiin dahi kurtulamamıştır. F",ııt 
hareketler, tekelci sermayenin deıteiliy
le ve kapitalizmin belirli bir geliş"", ",a
masının ürünü olarak ortaya çıkmış, kit
leleri akılalmaz demaa:ojisi ve terörüyle 
peşinden sürülr.leyebilmi,tir. 

Faşizmin ne oldul'u sorusu i,çi sınıfı 
hareketini daha 1920 yılı başlannda yo· 
Itun bir teorik çalışmanın içine itmiştir. 
Sosyal demokraai faşizmin irdelenıne
sinde kuUandı�ı yöntemde de yanlı,a 
düşmüştür. Emperyalizm ve devlet teori· 
lerindeki yanlışın burada da kendisini 
göstennesi kaçınılmazdır. Sosyal de· 
mokrasi faşizmi küçük burjuvazinin bir 
hareketi olarak görürken onun mali ser· 
mayeyle bağını kuramamıştır. Ona göre 
faşist yönetimde küçük burjuvazi hem 
tekelci sermaye hem de proletarya üze· 
rinde egemenlik kurmaktadır. Böylesi 
bir teorinin götüreceği noktada, tekelci 
sermayenin diktası ve faşizmin terörü 
altında inleyen küçük burjuva kitleler, 
içerisinde bulunmalan gereken antifaşist 
mücadelenin dışına düşmekle kalma· 
makta, onun hedefi olmaktadırlar. 

Sosyal demokrasinin faşizmin teorik 
çözümlenmesindeki yanılgısı yalnızca 
akademik bir ıorunun çözümünde içine 
düşülen bir yanılgı olsa belki önemli ol· 
mayabilir. Ancak faşizm birer ikişer ik· 
tidara geldi�i ülkelerde işçi .. mekçi sı' 
nıflan altır terÖrüyle köleleştirirken los' 
yal demokrat öneriler çoııunlukla faşiz· 
me karşı mücadelenin sadece yasal yol
lar zorlanarak, sadece anayasal zeminler 
üzerinde kalınarak verilmeıi yönünde ol
maktadır. Faşizmin akılalmaz yöntem
lerle iktidara yürüdülıü bir sırada, bu gi. 
dişi durdurmanın tek yolu kitle",1 göste· 
riler, genel grevler ve aktif direnişler 
iken, sosyal demokrasi kitlelere sükun ve 
akıı tavsiye etmiştir. 

Ekim Devrimi'yle açılan tarih ",i dö' 
nemde, sosyal demokrasinin antifaşiıt 
mücadeleyi kötürümleşt�n günahlan, 
sayısının çokluRu ve ilerici geUşmeye 
verdilli tahribatlann büyüklül!üyle kendi· 
ni göstermektedir. 

FAŞIZMIN YÜKSELIş YI LLARINDA 
SOSYAL DEMOKRASI 

1915'de Kayzer rejiminin Almanya' 
da devrimci halk hareketlyle devrilmesi 

soıyal demokraaiye tarihinde ulr. ka lk· 
tidar yolunu açmJ4tır. Anealt keDCllolııi 
antikomünizmin fırtınuına kaptuuak 
aenemleyen, bilimMI sosya11.atlerin u,.
ncı ç�na kulaklanru kapayan Al
man Sosyal Demokrui.si önce 1915'dald 
olanailı deııerlendinmemi" halk kitlele
rinin devrimci hareketini toplumoal d .. · 
rimin önünü açmakta kullanamamı,; da· 
ba ıonra da 1923 devrimci bunalımında· 
ki karanız ve kaypak tutumuyla, adım 
adım ülkenin faşistleştirilmeairıi eli kolu 
baillı seyretmiştir. Böylece iktidara ıeli· 
şinden 16 yıl sonra iktidarı Hitler'e tel
!im etmekle sonuçlanan siireçte tarihin 
kendisine tanıdıltı bu olanailı ilerici 
hamlelerle değerlend�bilecek yetenete 
sahip obnadıltını kanıtlamıttır. 

Alınan sosyal demokraaiJinin faoiz· 
min ııelişimi karşısındaki aczini sürdür
dülıü yıllarda, işçi sınıfının biIimMl LO. 
ya11.at hareketi, uluslararaa merkezi ör· 
gütü Komintern'de fa,izmin bir bütün 
olarak burjuva demokraaiJinin temeUeri· 
ni ortadan kaldırmaya yönelik niyetine 
işaret etmiş, bllil1l8ll1 Iosya11.at partilerin 
en önemli ııörevlerinden birinin fatizme 
karşı direnıney; öIiÜtlemek oldulunu 
belirtmiştir. F",izm henüz korkunç yü. 
zünü ııöstennemiştir, ama biIimMl losya
lizm geieceiii gören saillam ııezıiaiyle in· 
aanlıilı uyarmaktedır. 

Almanya'da 1923 devrimci krizinden 
iki yıl önce, 1921'de işçi ıınıfı üzerinde 
büyük etkisi olan ltalyan Sosya11.at Parti· 
ii MullOlini faşizminin saldırılan kartı' 
sında "pasil dinnme" poUtikuını uYJU' 
1amakta, daha da ileri ııiderelt fatiatlede 
bir "saldırmazlık anla4muı" imzalamak· 
tadır. ltalyan sosyal demokrui.sinin bu 
tevnna MUllOlini'nin cevahı 1922'de ik· 
tidara ııelmek olmaktadır. Bu arada Ko· 
mintem'in 25 Aııustoı 192S'te Sosyalist 
Enternasyonal e ve Aıruterdam Enter· 
nasyonali'ne (UıuSıarıuuı sosyal demok· 
rat sendikal öIiÜt) yaptıilı "proletarya' 
nın uluslararası örgütleri faşizmi püskürto 
mede devrimci Alman işçilerine yardım 
etmelidir" çai!ruı da cevapsız kalmakte· 
dır. 

Sosyalist Enternasyonal'in 1925 teki 
Marsilya Kongresi, kitleler aruında kapi· 
talizmin emperyalist döneminin ıona er
dilti yanılgısını yayan bir dizi karanyla, 
geniş emekçi kitleleri burjuvaziyle işbiro 
liltine sokan bir uygulamanın kapılannı 
açmaktadır. Bu yıllarda bazı ülkelerde 
kapitalizm göreli bir kararlılık (iatilaar) 
içindedir ve sosyal demokrasinin evrim· 
ci·refonnist yanı ön plana çıkmaktedır. 

1929 yılıyla başlayan ve ogiine dellin 
görülenlerin en şiddetlisi olan dünya 
ekonomik bunahmı, Sovyetler Birliili n' 
de sosyalizmin kuruluşunun hızlanm .. , 
komünist partilerinin büyüme, lüçıenme 
ve saygınlık kazanmalannın etkisiyle d., 
tekelci sermayeyi faşizm seçenelini cid· 
di olarak deııerlendinneye zorlamakte· 
dır. Emperyalist burjuvazinin fa,izm. 
doıını hızla yöneldili bu uralan da, 
Sosyalist Enternasyonal "dünya bo"e' 
vizmi"ni barış için en büyük tehlike ilan 
etmekte, Alman sosyal demokrui.si de 
emperyalist politikanın """",,,,"lann· 
dan yakınmanın ötelinde fa,izmin ilerle· 
yi,lnl sadece ııyretmektedir. 

Sosyal demokruinin 1920·1930 yıl. 
lan araıındaki dönemde bir yandan d .. · 
rimci işçi hareketine k.,.ı yürüttülU 
düşman politika, öte yandan faşizm kar
şısınd.ki uzlaşmacı, zayıf tutumu, bl· 
limlOl sosyaliıt hareketin de sosyal de· 
mokralinin antiraşi.ot mücadeledeki rolü 
ve yerine ilişkin dellerlendlnnelerlnde 
yanlışlar yapmalina yol açtı. Daha ıonra 
terkedilen "smıfa k.,.ı ıınır' tektlllnin, 
sosyal demokruiyi faşizmin bir kolu 
olarak gören ve sosyal demokratlan soo-



glJfOKRltSİNİN 
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yal-faşilt olaralı. niteleyen yaklaşurun 
beııimıendiitl dönem 30'lu yıllann başı
na rutlar_ 

KAPITALIzMIN ÇÖKüŞüNü 
ÖNLEMEK IçiN SEFERBERLIK 

Sosyal demolı.nuı:i dünya ekonomik 
bunaluruyla birlikte militanlaştı ve kapi
talizmi çöküşten kuıtanna görevine ,ıkı 
.ıkıya oarıldı. Almanya'da Sosyal De
mokrat Parlamento grubunun lideri 
Ernst Heilmaon bunu şöyle dile ııetin
yordu: "Tüm ıosyal demolı.nuı:i kapitaliz
min çök\i4ünü önlemek için çalışıyor." 

Sosyal demolı.nuı:i 1930'un başlannda 
teorik çalışmalar yapmaktan da ııeri 
durmaz_ Oç yıl sonra büyük bir kitle 
deoteitiyle faşizmin iktidara ııelecelli bir 
ülkede, işçi ımıfı için kurtuluş vaadeden 
bir hareketin liderleri Sovyetler Birliili'n
de ıosyalizmin dellil devlet kapitalizmi
nin kurulduRunu kanıtlamak için kitap
lar yazmaktadırlar. Kautlky " Bo1şevizm 
ortadan kalkmalıdır. Bu, Rusya'om ya
ruma oldullu kadar tüm Avrupa'om da 
yararmadır" diyerek 18vaş çıllırtkanlıllı 
yapmaktadır . 

Nazilerin 30 Ocak 1933 ÖI! iktidara 
ielişlerinden önceki 6 ay içinde, Alman
ya Komiiııiot Partili, Sosyal Demokrat 
Parti'ye faşizme karşı birlikte genel grev 
örııütlemek için yaklaşık bir düzine çalı
n yapar. Tüm bu çalınıar reddedilir. Hit
ler'in 30 Ocak'te başbakanlılla gelişinin 
hemen ardmdan yapılacak bir genel grev 
ile işçilerin harekete ııeçirilmesi çai!nsı 
da Alman ıosyal demokrasisinin sallcı 
liderlerinin "sükunet ve akıl ' tavsiye 
eden kör!üllüyle karşılaşır. Faşist hare
ketin iktidara ııelmek için her yolu de
nedilli bir ortamda ıosyal demolı.nuı:i .. -
dece anayaaa1 zeminde mücadeleyle bu
nalımdan çıkış yolu aramaktadır. Genel 
grevin zamaomı yersiz bulmaktıdır. Fa
şizm, sosyal demokrasinin bu korkak ve 
puôf tavnndan da yararlanarak 2S Şu
bat'ta ReichBtaıı yaniını provokasyo
nuyla önce Almanya Komünist Partisi ni 
y ... dı,ı ilan eder, daha ıonra tüm .. n
dikal faaliyete el koyar ve 22 Haziran'da 
'anayaaa1 zemin' üzerinde kalarak Sosyal 
Demokrat Parti'yi kapatır. Sosyal De
mokrat Parti 'nin 17 Mayıs 1 9 33'te par
lamentoda yapılan oylamada Hitler'in 
d" politlkuını onaYlar yönde oy kullan
m ... da yarar oaRlarnaz. 

Almanya'da faşizmin iktidara gelişin
den ıonra, antl!a,ilt güçlerin birlillini 
&&iilarna yönünde yapılan en önemli 
ulua1araruı ıiri,imı işçi sınıfının iki en· 
ternaayonalinin ortak eylemin ilkelerini 
ııörü,mek üzere biraraya ielmelerini 
öneren ve 7 ıoıyaliot parti tarafından Pa
riı'te düzenlenen konferanıtır. Komin
tem'ln kapaamlı ve ıomut bir programla 
yanqtlRı konuya, ıoıyal demokrasi is
tekaiz yaklaşır ve tam birlikte mücadele 
çabalarını boşa çıkaran bir ıonuç elde 
edilir. Antifa,iıt mücadelede ıoıyal de
mokrali ile bilimaal ıoıyalizmi birbirine 
yakla,tıracak iki diller önemli o lay, 
1933 yılı Haziran'ında Pariı'te toplanan 
'Avrupa Antifaşilt Işçiler Konferanaı' v. 
Dimitrov'un Leipzii duru,maanda 18-
vunulmaıı için açılan kampanyadır_ 

Bu dönemde ıoıyal demokralinin ka
pıldı/lı antikomünizm hilterislnin dere
cealnl en iyi, Soıyaliıt Enternaayonal'ln 
AIIUItoI 1933 PariI KonferaDlı'nd� F. 
Adler'in &Öyledilli 'u &Özler "rıııler: 
"Şimdiye kadar oldullu ııibi bundan 
ıonra da tüm ııücümüzle, biçimi ne olur
aa oilun Moıkova'nın birle,lk cephe ma
ne_larına kar,ı çıkacaRız." 

Almanya'da fqizmin zaferi, fqiot ia
ti1anın tüm Avrupa'da kabum ... ıonu
cunu getirir. Işçi ,ını!i Avusturya'da fa
şizme karşı silahlı direnme içinde 01ur18 
da hem yeterince yetkin bir liderlikten 
yoklUn oluşu, hem de sosyal demokm
sinin .. lIcl liderlerinin uzlaşmacı tutumu 
nedeniyle yenilir. Bilimsel sosyalistlerin 
ienel grev çalınıan, yaaa1 araçlann he
nüz tükenmedi!!i cevabıyla ieri çevrilir. 
Sosyal Demokmt Koruma Birlikleri 'nin 
da!!ıtılması ve Sosyal Demokrat· Parti 
nin kapatılına .. artık genel grev için de, 
faşizmi önlemek için de vaktin geçtillini 
göaterir. 

BIRLIK POLITIKASı 
F RANSA'DA ZAFER KAZANıYOR 

Sosyal demokrasinin Almanya ve 
Avuaturya'daki kaypak, uzlaşmacı ve 
antikomünist tutumu olmasaydı, etkin 
kitle eylemleri gerçekle,tirilebi1aaydi, 
faşizm baş&nsız kılınabilir miydi? Bu 10-
ruy. olumlu cevap vermek, bilimsel 805-
yalizmin faşizmin kaçınılmaz olmadı�ı, 
faşizmin toplumsal ve ekonomik teme
linde tarih .. ı nitelik taşıyan ve önlen
mesi olanaksız işlevler olmadıllı, tarihin 
bu işlevler olmadan da ielişebilecelli ve 
son sözü işçi aırufının birlik ve dövüş
keniik derecesinin söyleyeceııi tezi kav
ranına, olanaklıdır. Nitekim Fransa'da 
faşizmin pÜlkürtülmesi bu görüşü kanıt
lar. 

Franaa'da faşilt ayaktanmanın başan
BlZlı!!l, Fransız Sosyalist Partili, Fransız 
Komünist Partili ve .. ndikal örgütler 
CGT ve CGTU'nUD ortaklaşa gerçekle ş
tirdikleri ve 4,5 milyon işçi-emekçiyi 
harekete geçirdikleri, 12 Şubat 1934 ge
nel grevinin başanaında yatar. Bu ortak 
eylem, Komüni,t Partinin Sosyalist Par
tiye yaptıllı birleşik cephe çallnlanyla 
daha somut bir aşamaya doııru gelişir ve 
iki parti 27 Temmuz 1934 'te faşizme 
karşı bir birlik paktı imzalarlar. 

Fran18 deneyimi bilim .. 1 sosyali,t ha
reket içinde, sosyal demokrasinin antifa
şist mücadeledeki yerinin gözden ieçiril
mesine yol açan ve Dimitrov, Thorez, 
Manuilsky, Kuusinen, B. S meral , B. Kun 
gibi seçkin önderlerin önünü açtıllı yeni 
politik çizgi arayışlannı hızlandırır. 30' 
lu yıllann başında benimsenen "sınıfa 
karşı ıınıf" taktilllnin terkedilmesinin 
ilk aşamalan bu yıllardadır. Sosyal de
mokrasiyle birlilli yalnızca tabanda ka
bul eden ama örgütlerin biraraya geleme
yecellini öne süren görüşler geçerlilillini 
yitirmeye başlar. Fraruıız Komünist Par
tisi bu dönemde, sendikalann bir çatı 
altında toplanma.ı ve bir .. ndikal birlik 
kongresinin toplanması önerilerini geliş
tirir. Bu doıırultudaki gelişmeler 1935 
yılı ortalannda önce bir halk cepheainin 
olu,masını 18Rlarken, 1936 yılı ilkbaha
nnda CGT ve CGTU, CGL adı altında 
tek bir sendikal konfederasyonda topla
nır. Antifa,ist mücadelede her düzeyde 
birlik politikaaı en parlak başansını 
1936 .. çimlerinde Halk Cephesi'nin za
fer kazanmuıyla bulur. Sosyalist ba,ba
kan Leon Blum hükümetin başına geçer. 

Antifa,ilt halk c-ephealnin bir başka 
başanlı örneRi I,panya 'da gerçekleşeni
dir. 1933 yılında Ispanya Komünist Par
ti.lnin Bntitaşiıt cephe ıloganını alma
sından ıonra bu yoldaki ilk somut baş an 
Maloga'd. 1933 Kaaım .. çimlerini ko
münist ;osyalisı ve cumhuriyetçilerin 
olu,tu;.ıuRu blokun kazanmaııdır. Bir 
başka Çarpıcı örnek hpanya Genç Soı
yaliıtler Birlilli ile Komünist Gençlik 
Birli/ll'nin antifaşiıt bir temelde tek ör
ııüt çatısı altmda birleşmeleridir. 

hpanyol sosyaliıtlerinin antifaşist 
cephede komünistlerle başanlı bir birlik
telik oluşturdukları ve faşizme karşı 
aınan.sız bir mücadeleyi sürdürdükleri sı
rada Soıyallat En temasyonal yönetimi
nin kayıtaız salı tavn, ıosyal demokrat 
enterıı.uyonalizmin ne menem birşey 01· 

, dullunu Çarpıcı bir biçimde iöz)er önü
ne serer. Komintem Yürütme Kurulu 
10 Ekim 1934'te Soıyallat Enternasyo
nal liderine, !opanya proletaryaamın mü
cadelesine yardımda ortak tutum önerir. 
Sosyalist Enternasyonal liderleriyle 1 5  
Ekim'de Brük&el'de yapılan görüşmeler
de, reforınist liderler Komintem'in öne· 
risinin samimi olup olmadıllı üzerinde 
dururlar ve ancak bir ay sonra Sosyalist 
Enternasyonal Yürütme Kurulu Komin
tern 'in öneriaiyle ilııili bir karar çıkarır. 
Bu kararda !opanya emekçilerine yapıla
cak yardurun çok ieÇ kaldıııı &öylen
mektedir. 

25 Temmuz 1935'te toplanan ve geç
mişin tüm yanlış ellilimlerini yenerek, 
antifaşilt mücadeleye ilişkin yaşaınsal 
kararlar alan Komintem 7 .  Dünya Kong
reai, tüm i,çi-emekçiler ve aİıtifaşistler 
ar&8lnda derin yarıkılar uyandırırken, 
Sosyalist Enternasyonal'in .. ii kanat Ii
derlerinin tepkisi bir anti 7. Kongre 
kampanya başlatmak olur. F. Adler SOB
yali,t Entemaayonal Yürütme Kurulu'na 
bir mektup göndererek Komintern'in 7 .  
Kongresi kararlanna inanmamalannı is· 
teyecek, bunun yalnızca daha elaltik bir 
taktillin kabul edilmesinden öte birşey 
olmadıilmı söyleyecekti<. 

SOSYAL DEMOKRASI 
ISPANYA'YI FAŞIZME 

TESLiM EDiYOR 

Sosyalist Enternasyonal liderliııinin 
antifaşist mücadelenin bu kritik evresin
de yalpalayan, gerici tavırlan Etyopya' 
nın faşist ıtalya tarafından işgali olayın
da da açıkça görülür. 3 Eylül 1935'te Et
yopya halkımn ve banşın korunması 
için Paris 'te uluslararası bir konferans 
düzenlenmiştir. Sosyalist Enternasyonal 
liderleri savaşa. faşizme ve Etyopya'ya 
yönelik tehdide karşı komünistlerle bir
likte saptanacak eylemi görüşmeye hazır 
olduklannı duyururlarsa da Sosyalisı 
Enternasyonal ve Amaterdam Enternas
yonal'i yürütme kurullannın 6 Eylül 
1935 tarihli toplantısının ortak kararı 
umutları Milletler Cemiyeti 'ne ( League 
of Nations) bırakır. Komintern'in 7 .  
Kongresi 'nin savaşa karşı kitle .. 1 kam
panyalar örgütlenmesi, ıtalyan ve Alman 
savaş gemilerinin limanlara girişinin ya
saklanması ve Süveyş Kanalı'mn faşist 
ıtalyan iemilerine kapatılm ... yolunda
ki çalınlanna, Soıyalist Entemaayonal 
Yürütme Kurulu Sekretaryaıı, bunlann 
Yürütme Kurulu'na HetBeceR'ini ve alına
cak karann derhal bildirileceRini ıöyl.r. 
3 Ekim'de faşist ıtalya Etyopya'yı işııal 
eder. Dimitrov'un daha sonraki çabaları 
da hiçbir sonuç vennez. 

Kontintem temsilcileri, hpany.'da 
faşizmin, Almanya ve ıtalya'nın da des
telllyle halk cepheaini bollmak için 181-
dınya geçmesi üzerine, Soıyıli.t Enter
nasyonal liderleri ile bir görüşme yapar
lar ve !apanya halkına yapılacak ortak 
yardımın derhal örgütlenmesi önerisini 
iletirler. Aynı öneri Komintem 'ce Sosya-
Iiıt Enternasyonal'e ve Amsterdam En
tomaayonali'ne üç kez daha yinelenir. 
Soıralist Enternasyonal liderleri tüm bu 
önerileri redded.rler. Vapılan tek şey, 
Mart 1937'de Londra'd. toplanan Sos
yaliıt Entemaayonal ve Amaterdam En-

temaayonal'i konferanaında dünya ka
muoyunun dikkatini çekecek bir karann 
aIınma.aıdır. Frarısız Halk Cephesi'nin 
sosyaliat hükümeti "içi,lerine karı�ma' 
mulık" "erekçesini öne sürerek 1spanya 
Cumhuriyeti'ne yardıma yanaşmaz. Bel
çika hükümetinin başbakanı Spaak da 
benzer bir tutum içindedir·. ıspanya 
cumhuriyetine yardımda birlikte davran
mayı reddederek ,osyal demokrat lider
ler, halk cephesinin antifaşist politikası
na allır bir darbe indirirler. 

Bilim .. 1 sosyalist hareketin yeni tip 
bir demokrasi ve halk demokruiaine ııe
çişi de "Illayabilecek yönetim biçimleri 
olarak tarumtadıııı ve kalıcılığına büyük 
önem verdilli Halk Cephe'leri, aaA 600yal 
demokrasinin tekelci sermayenin &aldın
lan karşısında ııerilemesi ve burjuvazi
nin yarunda yer almaAYla uzun ömürlü 
olamaz. Halk Cephesi FranSa'da 1935'de 
çöker. • 

Eylül 1935'de Almanya, !nailtere . 
Fr8D18 ve ıtalya'nın antisovyet bir temel 
üzerinde emperyalist nitelikli r.lünih 
Paktı'nı imzalama1an I,panya Cumhuri
yeti'nin de sonunu ;etirecektir. Alman 
ve ıtalyan faşistleri, Fransa, lnııi!tere ve 
ABD yönetimlerinin dogrudan deoteRini 
de alarak Ispanya Halk Cephesi'ni bo
gazlarlarker., birçok Avrupa ülkesinin 
.özde demokmtik hükiımetleri ve ıosyal 
demokrasinin sağcı liderleri Lu {aciayı 
seyredeceklerdir. 

TARIH DEGi şTiRiUı[LiDIR 

1 Eylül 1939'da başla�an �_ Dünya 
Savaşı boyunca, antila.ııist miıcadelede 
bilimsel sosyaliltler, sosyal demokrasi
nin tüm engellemelerine kar�m, i,çi
emekçi sınıfların ve tum demokratik 
güçlerin birlikteli�ini oluşturmaya çalış
tılar. Birçok ıosyal demokrat parti Mü
nih Paktı 'nın gereklerini yerine ıetirme· 
ye çalışırken bilimsel ıosyaliıtler, Sov
yetler Birlilli'nin sonuç belirleyici katkı
sıyla eşi görülmez bir özveri ve kabra· 
manlı.kla faşizmi tarih .. hnelinden aildi: 
ler. Savaş dünya emekçi halklarına altır 
kayıplar verdirdi. Sovyetler lIirlilli 20 
milyondan fazla in18nınl kaybetti. In
.. nbk tarihi 1 945 yıUannda kurulmaya 
başlayan dünya sosyalist sistemini 10-
lamlıyordu. 

Antifaşist mücadele günümüzde de 
önemini konıyor. Sosyal demokrasi çie 
tarihsel yanılgısını sürdürürken, emekle 
sermaye arasındaki orta yol lı. ,elenek-
8el refonnisl imajını bile !!iderek yItIrdi
lIi bir süre�te geriliyor. Ortaya çıktılm
dan bu yona ekonomik-toplumaal bir 
dünya sistemi oluşturarnayan v. kapita
lizmi iyileştimıp işlevini, bilimsel temo
lojik devrimin "ltladıgı yeni manevra 
olanakl .. nyla teçhizatlanon burjuqzi 
karş .. ında yeterince yerin. de ,etlre
meyen "Il aosyal demokrasi kltl.ler için 
.. çılebilir alternatif olma özelliltini de 
kaybediyor. , 

Sosyalizmin dünya çapında artan 
prestij i ve banş, balımıızbk ve demok
rasi ııüçlerinln büyüyen lücü, ıoayııl de
mokralinin p.,inden ıürükledi�i kitleleri 
ıınıf ... toplum mücadelealnin i�lne çe

I kecek, bilim .. 1 ıoıyaliıtl.r d. bu kayı,ı 
hızlandırmak için çalı,acakbırdır. Fa
,izm ııibi bir belanın, emp.ryaUıt ,erici
liRin dünya üzerinden alUnmesi, toplum
.. I kurtuluşun en üıt evrel.rine uI." la

ı bilmesi, ancak blUm .. 1 loayııUzm teme
I linde birl ...... k onun kılavuzlullunda 
korkmadan ytirüyerek ve bu yolda tüm 

' d.mokratik güçlerin birURini örerek 
aa�lanabilir. 



Türkiye Barolar Birliği 

"FASiST ODAILARIN • 

üZERiNE GiDiLMELiDiR" 

Hatolar 
Birliği, 
terörizmden 
faşist 
odakların 
sorumlu , .•. 

olduğunu 
belirterek, 
hükümetin 
yasa 
tas.ırılarına 
karşı çıktı. 

Türkiye Barolar Birliği'nin 
1 2. Genel Kurulu geçtiğimiz 
hafta Eskişehir'de yapıldı. Oç 
gün süren toplantıdo. ropor 
eleştirisi için 'öz olan delege
lerin hemen hemen tümünün 
ağırlık verdiğ i konular ülkede
ki foşist terör ve ,a,b'ın olay
larıydı. Genel kurul .onunda 
yayınlanan ue · 1 8 'e karşı 401 
oyla kabul edilen bildiride de 
faşist Baldırılann ilk hedefinin 
Türkiye 'de faşist bir dikta re
jimi kurmak oldullu vurgulan
dı. 

Boralar Birliği'nin üç gün 
süren Genel Kurulu ,ırasında 
delegelerin çollunluğunun 
yaptığı rapor eleştirilerine Ba
rolar Birlilli Genel Başkanı 
Faruk Erem 'in kaçonwk yol
dan yanıt vermeye çalişmDSı 
da dikkati çeken bir nokta 
oluyordu Faruk Erem, örne
Ilin Malatyadelegesinin yaptı
ğı konuşmD IIrtUındo "Avu
katların can güvenliğinin bu
lunmadığı, buna karşılık Ba
rolar Birlilli 'nin çek konusun
da yasa tasarıları hazırlamak
tan başka bir şey yapmadığı" 
yolundaki eleştirisine şu yanı
tı veriyordu: 

"Bu YOLO tOlar,.ının Iıazır
lanmaSlnl Maliye Bakanlıllı 
bizden rica ettilli için yapıya· 
ruz. " Can güvenlili konusun
da ise Barojar Birliği Genel 
Başkanı bir tek .özcük bile 
.öylemekten kaçmıyordu. 

KAHRAMANMARA Ş 
OLA YLARı VE 

BAROLAR BIRLIG! 

Barolar Birliği Genel Kuru
lu sıraıında yapıion konuşma
ların büyük bir bölümünü 
Kahramanmaraş olayları kap
.ıyordu Kahro17UJnmaraş 'toki 
faş"'l iç saooş deneme.;n; 
Yahya Demirel'in avukatı ol-
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duku bildirilen KahramDnmg· 
raş delegesi saptırmDya çalış· 
tı ve olaYÜJrı ''solcularm'' Çı
kardığını iddia etti. Bundan 
sonra söz aLon delegeler ise 
buna karşı çıktılar ue Kahra' 
manmaraş olaylanmn faşist 
güç ler tarafından tezgahlandı' 
ğının gün gibi açıkça açığa 
çıktığını vurguladılar. Barolar 

Birliği GenetBaşkanl Faruk 
Erem ise rapor eleştirilerini 
yanıtlarken bu faşıst iç 'savaş 
provaBını şöyle dellerlendirdi. 

"Kahramanmaraş olayları 
üzerinde hiçbir teşhis yapanıı-
yoruz 

"TOM SOR UNLARıN 
ALTINDA SINIF TEMELI 

YATA R "  

Manisa Baro.u delege.i 
avukat HÜBeyin Saçaklıoğlu 
ise yaptığı konuş mada, "tüm 
sorunlann alhnda sınıf teme
linin yattığını; avukatlann so
runlann," bu temelden soyut
lonarrwyacağını" vurguladı. 
Hüseyin Saçaklıoğlu, "eğer 
sorunlara çözüm aranaeaksa 
bu ölçü olarak alınmalıdır" 
dedi. Saçahlıoğlu avulratlanrı 
fikir emekçileri oldugunu da 
belirtti. 

Eskişehir Barosu avukatla
rından Yılmaz Tokman da 
yaptığı konuşmada Baralor 
Birliği 'nin görev ve işlevi üze� 
rinde durdu. Tokman bu ko
nuda şöyle dedi: 

''Türkiye Barolar Birlilli ve 
barolann görevi bilim.el eleş
tirilerde bulunmak, yanlış lık
lan ortaya koymak, bunlar
dan dönülmesini .alllamak, 
yasalann doğru uygulanması· 
nı ve hukukun ileriye yönelik 
gelişm .. ini Bağlamakhr. Ak.i 
takdirde bu kurumlar işlevle
rini yerine getiremeyen. çalı
na kar,ı görevini yapamilyon 
kurumlar olarak kalacaklar
dır. " 

Bazı Yargıtay kararlannın 
hukuk düzenini geri götürücü 
nitelikte olduğunu da belirten 
Yılmaz Tokman bunu örnek· 
lerle açıkladı. özellikle Yar
gıtay 9. Ceza Daire.inin bazı 
kararlannda "Düşünce ve ka
nOOt özgürlüğünü ortadan kal
dıran; örgütlenme hakkını ii· 
",rlayan ve giderek yok eden" 
hiikiimler bulundullunu anla
tan Yılmaz Tokman buna ba
zı kamrlardan örnekler de ver
di. Yargıtay 'ın toplu .özleş· 
melerle ve grev oylamalany· 
la ilgili bazı kararlannın da 
"işverenlerin işçilerin grev ,i
lahını etkisiz hale getirmeleri
ni kolaylaştırdıllını " belirten 
Yılmaz Tokman bunlara kar,ı 
çıkmanın Barolar Birlilli 'nin 
görevi oldullunu belirtti. Tok
man Sıkıyönetim konu.unda 
da şöyle konuştu: 

"Vlkemizin nereye götü
rülmek istendiiline ve terörist 
eylem ve katliamlann nereden 
kaynoklandıllına dollru teşhis 
konulmaması iktidan ııkıyö' 
netim ilanına kadar getirdi. 

Bugünlere gelinmesinde ikti· 
dann payı oldukça büyük. 
Şimdi, antidemcıkratiklilli 
şüphe götürmeyen bir yasa ile 
demokratik hak ve özgürlükle
ri korUmDk hedef/eniyor. 
Böyle bir çelişkiyi açıklamak 
da herhalde mümkün olmD.a 
gerekir. Zira uygulanacak ya
sa, zaten temel hak ve özgür
lükleri koruyan bir yasa deliii' 
dir. Bu yasa tüm iyi niyetler
le uygulama dahi elde edil· 
rnek istenen sonuç alınabile
cek midir? Kanaatimuce ha
yır. Kaldı ki, sıkıyönetimin iş
levi ve nitelilli komutanlann 
iyiniyetini oldukça aşan bir 
durumdur ... 

"Tüm kurumlarına hakim 
bir iktidar, göstermiş oldullu 
hedefi sıkıyönetimsiz bir re
jimde de gerçekleştirebilir. 
Yukanda da belirttiğimi; gibi 
teşhis dollru konuldullu ve 
mücadele doi/ru verildiği tak' 
dirde (Biz asayiş sorununu Sı
kıyönetime devrettik) den ilir
se 2 ay ve daha sonraki za
man parçası içinde hiçbir so· 
runun çözülmeyeceki görüle
cektir . . .  

Barolar Birlilli Genel Baş
kanı Faruk Erem eleştirileri 
yanıtlarhen, Yılmaz Tokman 
ın konuş maSlnı şöyle yanıtla
dı: 

"Tokman arkadaşımlZın 
konuş maıını anlayamadım. .. 

ANKARA BAROSUNUN 
DURUMU 

Birkaç 'hafta önce kong· 
resini yapan A nkara Barosu 
delegelerinin Barolar Birlilli 
kongresindeki durumu ise ol
dukça ilginç ve dikkat çeki· 
ciydi. 

Genel Kurul'un 80n giinü 
hazırlanon "TORKIYE BA· 
ROLAR BIRLIGI 1 2. OLA
GAN GENEL KURUL UYA· 
RIS1" başlıklı bildiri oya .u· 
nuldu. Bildiri üzerinde yapı
lan iki küçük dellişiklikten 
.onra 40 kabul oyuna karşı 
18 red oyu ile kabul edildi. 
Faşist odaklann olaylann '0-
rumlu.u oldullu belirtilen ve 
bunlar üzerine gidilm .. i iste
nn bildiriye red oyu veren 1 8  
delegeden 9 'u Ankara Bora
.undan gelen delegelerdi. Bir 
başka deyişle Ankara Baro
su 'nun 1 1  delegesinden Niya
zi AlIırn .. lı ve Halit Çelenk 
dışındaki 9 u "faşist odakla
rm dalıtılmasmm istenme.i
ni" reddettiler. Bu, Ankara 
Bora seçimlerinde "demokra
tik .olcu " gruplcnn tutumla
rının bir .onueuvdu. 

Boralar Birliji Genel Kurul 
tarafından yayınlanan "Uya
rı" bildirisinde faşist odakla
rın olaylann .0rumllUu oldu
lu vurgulandı ve 'on zaman
larda hükümet tarafından öne· 
rilen "ya,al önlemlere " kar,ı 
çıklldL Uyarıda "temt! hak 
ve özgürllJklerin tam olarak 
.aJ/lan"",lı" da istendi. 

1979 bütçesi : 

I M F�N i N VE 
DüNYA 

BAN KASı N ı N  
BüTCESi 

Lindatil isimli tanınmış burju
va maliye kurarncısı bütçe konu
sunda ilginç bir yaklaşım yapı· 
yar. Bir toplumu "zengin" ve 
"yoksul" iki grubun oluşturdu· 
!!u noktasından hareket ederek 
görüşünü şöyle açıklıyor: "Her 
iki grup aynı siyasi güce sahip 
�e!!i1dir. Bütçe hangi kesimlerin 
kendi çikarlannı daha iyi savun
duklannı yansıtır. Kamu maliye
sinde bulunan çözüm yolu mev
cut güçlerin göreeeli önemlilik 
dereeeleriyle doi!rudan ilişkili· 
dir.' "  

Bir burjuva kurarncısının büt
çe gerçej!inl üstü kapalı biçimde 
de olsa ortaya koyması ilginçtir. 
Türkiye'de bu gerçel!i sosyal-de· 
mokrasi örtbas etmek istiyor. SÜ· 
rekli olarak ön plana çikanlan 
nokta geçmiş dönemlerdeki büt
çe-plan·program arasındaki" tu
terslZlıea karşın, yeni dönemde 
bir tutarlılık olduRudur. 1979 
malı yılı bütçesinin Dördüncü 
Beş Yıllık planın doi!rultusunda 
ve onun hedefierine uygun bir 
biçimde hazırlanmış olduj!unun 
propagandası yapılmaktadır. Ye
ni bütçenin sınıfsal konumu üze
rinde tartışılmaktan kaçınılmak
tadır. Ancak sözkonusu yeni ver
gi yasa tasarısı olunca, sosyal de
mokrasi mevcut vergı düzeninin 
sosyal adalet Ukelerlne ters düş
tüRünü ve tasan yasallaşırsa üc
retli ve aylıkWarın gelirlerinde 
bir artış olacaeını Uerl sünnekte
dır. 

1979 bütçesinde bır önceki 
yıl uygulanan ekonomı ve maliye 
politikalarının hem özetini, hem 
de sonucunu bu\ablllyoruz. Bu 
politikalar defterlendlrilirken em
peryalizmle olan ili\kUerl soyut
larnak olanaksızdır. IMF, Dün· 
ya Bankası, OECD, yabancı ban
kalar ıılbi emperyalizmin temsU· 

HÜSEYiN SÔNMEZ 

cileri olan kuruluşlarla olan bai!
ları gözden geçirmek gerekiyor. 

1978 yılı "borç ertelemekle", 
"taze para bulmakla", "IMF'nin 
yeşil ışık yakmasını" beklemek
le geçti ve sosyal-demokrasinin 
verdi!!i ödünler giderek arttı. 23 
Mart 1978'de IMF'ye sunulan 
"niyet mektubunda" ekonomık 
ve mali planda hükümetin sapta· 
dı!!ı önlemler belirtiliyordu. IMF 

'nin verdi!!i yanıt ise dii!er borç
lanma durumunda olan ülkelere 
dayattı!!ı koşulları içeriyordu3 
ve yanıtta: 

- Karnu harcaınalarının 8ZIL. 
tılması, 

- Kamu yatırunlannın mut
lak sınırlandırılınuı, 

- İktisadI kamu kurulUflm
nın IÜbvansiyonla destek\eııme
metan, 

- Dolaylı vergilerin artırılma
sı, gıbı önlemler tavsiye edUlyor
du. 

Ecevit hükUmetini destekle
yen bır pute \se bu Istekleri 
"IMF kamu kunı1Uflannın k�e
sinl \atemekte" diye deAerlendl
rlyordu.' 

Belirtmek gerekir, son olarak 
ABD Dışişleri Bakan Yardımcw 
Cbrlatopher da Guodeloupe do· 
ruj!unda alınan "Türkiye'ye acıl 
yardım" kararı üz�rine emperya
lizmin görüşleriw açıkça belirtti. 
Chr\stopber, IMF Ue Türkıye ara
sındaki anlaşmaya göre UlşkUe
rin olumlu o\maJının Türkiye'nin 
kredi olanaklannı artıracal!ını 
vuı:iuJadı. ' 

1979 mali yılı bütçesi \se bu 
Ili4kUer aj!uıın oluşturduj!u or
tamda hazırlandı. Bu açıdan ye· 
ni bütçeyi salt bütçe-plan·prog. 
ram uyumluluj!unun olduj!u gö
rü,üne önceUk tanıyarak yorum. 
iamak Ilerçek sorunları bır kena· 



ra bırakmak olur. öncelikle vur
gulanması gereken nok�a, bu büt
çenin bai!unlılık ilişkilerinin ve 
verilen ödünlerin bir ürünü olma
sıdır. 

PLAN VE BOTÇE: 
BAZI VERILER 

Planın Hedefleri: 
Yeni plan, lll. plan dönemin

de, özeDlkle "mali sistemin, üre
tim yapısından do!!an yeni ge
reksinmeleri karşılayamadı!!ını 
ve tasarruf yarataeak biçimde iş
leyemedi�ini"6 belirtiyor. Ama
cın, yatırunları karşılayacak ta
sarrufların yeterli ölçekte sa!!lan
ması oldu!!u vurgulanıyor. Gene 
III. Plan döneminde kamu kesi
minin yeterli reel kaynak sa!!la
yamadı!!ı arılatılıyor. 

IV. Plan döneminde ise enf
lasyonun yapısal olmasının ve 
"etkili bir teşvik sistemi otarak 
işlemesinin'" örılenece!!i öne sü
rülüyor_ Yatırunlar konusunda 
plan, özellikle iç tasanuf üzerin
de duruyor. Marjinal tasarruf 
oranının gelecek beş yılda yüzde 
35,1 oranında gerçekleşınesi ön
görülüyor. Bunun anlamı "gele
cek beş yılda yaratılacak ek geli
rin yüzde 35,l'inin tasarruf edil
mesidir .,,8 Beş yıllık toplamı 
199 milyar TL'lık (1978 fiyatla
rıyla) toplam tasarruf-yatırım 
farkının ise dış tasarroflar yoluy
la karşılanaca!!ı belirtiliyor! 

Kamu kesimi gelir hedeflerine 
bakıldı!!ı zaman, beş yıllık dö
nemde 1978 fiyatlarıyla toplam 
203,3 milyar dış borçlanma ön
görülüyor. Borçların yıllık ortala
ma artış hızı ise yüzde 9;4_ ı o 

Gelirin yapısı ise şöyle: Vergi 
gelirleri yüzde 77 ,2; vergi dışı 
normal gelirler ve sosyal fonlar 
yüzde 21; dış borçlanma yüzde 
9,1. Vergi gelirlerinin yüzde 
50,4 'ü dolaysız vergilerden, yüz
de 48,5'i dotaylı vergilerden ve 
yüzde 1,1 'i servet vergilerinden 
oluşuyor. 

Kamu harcamalarına gelince 
1978'de 345,5 milyar olarak sap
tanan toplam harcamalar yılda 
ortalama yüzde 12,5 artıyor ve 
1983'te 622,5 milyar lirayı bulu
yor. Aynı dönemde cari harca
nıaiar yıllık ortalama yüzde 9,5 
artışla 266 milyar TL; yatırım 
harcamalan yüzde 14 artışla 
233,8 milyar TL; trarısfer harca
maları ise yüzde 17,4 artışla 
122,8 milyar TL'yi buluyor_ı ı 

Plan döneminde ise 1978 cari 
harcamalar payı yüzde 48,9; ya
tırım harcamalar payı yüzde 35,2 
ve trarıs!er harcamı!lar payı yüz
de 15,9 öngörülmüşken; bu har
CanıaIar 1983'te sırayla yüzde 
42,7; yüzde 37,6 ve yüzde 19,7' 
lik bir paya sahip oluyorlar. I I  

Yıllık ortalama artış hızı gene sı
rayla yüzde 9,5; yüzde 14 ve yüz
de 17,4. Plan döneminde 108,8 
milyar TL'lık bir ek finarısmana 
ihtiyaç duyuldu!!unu da belirt
mek gerekiyor. B 

Bütçerıln yapısı: 
Bır kez daha belirtelinı: Büt

çede temel ilkeler enflasyonu 
kontrol etmek, dış ödemeler 
dengesindekı tıkanıklıkları gider
mek, sosyal adalet ve refahı yay
gınlaştınrken aynı zamanda yatı
runlara aynıan kaynakları artır
mak, savurganlıkla mücadele et
mek olarak öze�lenebilir." 

Bütçe 3!!6,871 milyon TL 
olarak aapt.anmış bulunuyor_ 
KonsolIde bütçe gelirlerinde ge
nel bütçe gelirlerinin payı 
360_833,7 milyon TL (320.100 
milyonu vergi gelirleri, 31.982 
milyonu verıı dısı normal 2elir-

ler ve 8_751,7 milyonu ise özel 
gelirler ve fonlar). İç istikraz 
25.000 milyon TL, karma bütçe 
gelirleri ise 10.037,3 milyon 
TL ı 5 Gelirlerin birleşimi önceki 
bütçelere göre biçimsel açıdan 
bile fazla bir del!lşiklik olmadı!!ı
nı gösteriyor. Gene emekçiler 
bunları finanse edeceklerdir_ 

Harcamalara bakarsak cari 
hizmet ödeneklerı 185.000 mil
yon TL, yatırım ödenekleri 
935.980 milyon TL ve sermaye 
teşkili ile trarısfer ödemeleri ise 
11 7 .273 milyon TL. ı 6 Genel 
harcamalar toplamı da 395.871 
milyon TL oluyor. 

1978 yılı başlangıç ödenekle
riyle yeni bütçe tasarısının karşı
laştırılması geçmiş yıl bütçe ya
sasına göre korısolide bütçede 
yüzde 48,6 'lık bir artış oldu!!unu 
gösteriyor. Bu artış cari hizmet
lerde yüzde 69,6; yatırım ödene
lıinde yüzde 39,1 ve trarısfer 
ödenelıinde ise yüzde 30,3. Büt
çede personel giderlerinin payı 
yüzde 30,4; di!!er cari gider yüz
de 16,4; yatırunlar yüzde 22,6; 
kamulaştırma yiızde 1,0 'trans
ferler ise yüzde 29,6. 1978 öde
neklerine göre artışlar ise perso-

. nel giderlerinde yüzde 127,4; di
lıer carilerde yüzde 15,3; yatı
rımlarda yüzde 41,8 ve transfer
lerde yüzde 30,3. Maliye Bakan
lı!!ı'nın elinde kullanılmak üzere 
bulunan fonlar bütçedeki harca
maları daha da artırabilecektir. 

RAKAMLARlN ANLAMı 

Bütçe "cari giderlerdeki artış, 
kamu personelini günün koşulla
rına uygun bir yaşam düzeyine 
kavuşturınak için geliştirilmiş 
bulunan gösterge tablosu del!l
şikUl!i ve aile yardunı şeklindeki 
olanaklar nedeniyle personel gi
derlerinde ortaya çıkan artıştan . 
kaynaklanmaktadır" diyor. ı8 
Başka bır deyişle 1979 bütçe ta
sarısında en büyük payı cari gi
derlerin a1dı!!ı ve bunun içinde 
emekçilere ödenen miktar önem
li oldui!u için, bütçenin sosyal 
büyük!ü!!ünden emekçiler sorum
lu tutuluyor. Bu noktada hükü
met gerek emekçilerin gerekse 
sermaye çevrelerinın "görılünü 
almaya" çalışıyor. Bir yandan 
emekçi kesime iyi yaşam koşul
larının saillandıl!ını ileri sürerken 
bir yandan da sermaye kesimine 
karşı bir tür kendini affettinne 
politikası uyguluyor. 

Çünkü büyük burjuvazinin bu 
konudaki tavn çok açık ve ke
sindir. TüSİAD'ın Genel Sekre
teri Güngör Uras memur maaşla
rındaki artışlarına (haliyle işçi
lere ödenen ücretlerdeki artışları
na da) karşı çıkmalarının nedeni
ni şöyle aç\klıyor: "Çeşitli he
dener yüzde 8'lik kalkınma' hızı 
oranına dayandırılırsa, harcama 
bütçelerini de ona göre yapmak 
zorunludur. Sonunda da memur 
maaşları gibi cari harcamalar en 
üst tavanınt. kadP.r gerçekleştiri
lir ve bir de bakılır kı yatırım 
Için elde kaynak kalınamış.', ı9 
Uras, büyük sermaye çevrelerinin 
"kaygılarını" açıkça belirtiyor. 

Söz konusu gösterge de!!işik
lI!!i ve aile yardımı miktarının ar
tınlınasıyla personel giderlerinin 
artmış oldui!u dol!rudur. Fakat 
ne oranda bir .artış? 

Mevcut vergi sistemiyle emek
çI kitleler elde edilen brüt artış
tan bir kısmını zaten bütçeye ye
niden Iade etmektedir. Aıle yar
dım miktarının ise ne derece ye
terli oldui!u açıkça bllinmemek. 
tedir. özellikle yüzde yetmIşlik 

DISK'E BAGLI B IR SENDI KAN ı N  SÖZLEŞME YÖNTEMI 

DISK'e bağlı Petkim-l, Send;k" .. geçenlttık Ener
ji ve Tabü Kaynaklar Bakanlığı 'na, TP AO Genci M� 
dürlüğü'ne, lPRAŞ'a ve Peno. Ifvumlcri Sendikasına 
bir mektup gönderdi. Sendika vekili olan avukatlar 
aracıhğı ile ve noter kanalıyla gönderilen bu mek.tup
la Petkim.l, Sendikası bu kuruluşları Ipraş Rafiıu:risin
de toplu sözleşmeye çalırdı. Suuf ıendibalığı ilc iliş
kisinin ne olduğu herkes tarafından bilinen Mehmet 
Kıbnç'ın başkaru olduğu Petkim-I, sendikasırun vekil
leri. lafı uzatmaya guek gönncdcn isteklerini daha 
başlangıçta ıon derece özlü bir biçimde belirtiyorlardı: 

ırrarananna başDca bir teklif getirilmcycccğini" 
belirten Petldm-I, Sendikası yöneticileri bu sözlerle 
Ipraş Rafinerisi'ndeki i,çiltti ifvaenin "inwına" ta
kedeceklerini açıklamaktan b�ka birşey söylemiyo� 
lardı. Bir sendika "ülkemizin içinde bulunduğu ekono
mik darboğu: nedeniyle" yqam koşullan günden güne 
kötüye giden işçiler adına toplu sözleşme masasına 
oturup onlann yaşam koşullarını daha iyiye götÜf'ccek. 
hakları elde etmek için pazarlık yapmayacaksa neden 
"yetkili sendika" olmak istesin? I,çikrin. üyelerinin 

isteklerini işverenc gerektiğinde grev silahını kunana� 
rak kabul ettirmeyecekse, daha ba,langıçta. teslim bay� 
rağıru çekecekıe, neden bunca mektuplar yazıın? Giri� 
şimde bulunsun? Yoksa sendikanın yalnızca işçilerin 
aidatlanna mı ihtiyacı var? Yoksa önemli olan yalnızca 
sendika yönetcilelinin "ekonomik darboğu" için4e 
olma1an mı? 

"Toplu iş sözleşmesini kurumun mali olanaklan çerçr
verinde imulamak.'· 

Yalnız Petkim-I, Sendikasının bu çağn.mın yanı
ııra öne .ürdüğü bir koşulu daha vardı: Sözleşme yet
klıbıin kendilerine verilmesi. Kııaca51 Petkim-t, Sendi
kası yetkilileri lpra, i�yerinde yetkinin k.cndileıinde 
olma .. wıwğmda kurumun istediği .özletme koşuJ... 
larma "evet" diyeceklerini belirtiyorlardı. Bu istekleri
ni mcktupa bc:lirtiyorlardı: "Yukarıda arz ve izah etti
ğimiz ncdenlerlc, sendikamız toyerinde işyeri ıeviye
sinde sözleşme aktedccek tek ve kesin .endika oldu
ğundan; ülkemizin ekonomik darboğaz içindc olması 
nedeniyk kurumun mali ola.naklan çaçevesindc Ve 
tarafımızdan ba,hea bir teklif getirmeksizin toplu iş 
tôılıe,rneli imza etmek üzere yapılmaJI �rekli olan 
toplanhnın yer ve gününün tarafumza bildirilmesini 
ihtaıen .aygı ne bildiririz.. " 

Görülüyor ki bütün bunlar DisK üyesi bir ıendika. 
tarafından sınlfıendikacılığı adana utanç verici bir bi
çimde yapılıyor. Ayak oyunlan ilc: elde edilen sendika 
yönetimi. aynı tokolundaki IlnıC ıendikacılığı geleneği
ni ayaklar albna alarak, bozuk para gibi harcayank 
ıürdürülebiliyor. Ancak bunlara uzun boylu izin verile-
ccj:i ıanılmaıın. Petkim-ış üyesi işçiler bu geleneği 
grcv çadulannda sürdürüyorbr. Sendika yönetiminin 
tüm ayak oyunlarına karşın ömeiin Mersin 'de Soda 
ifÇileri be, ayı aş lun IÜtCdir grt'v çadırlarında, ıenc:lib 
yönetiminin sınıf �e kitle Icndikacı1ıiını aya..k..lar alh
na alan tutumwıa rağmen kararlılıkla sürdürüyorlar. 

bir enflasyon ortamında 1978 
yılında alman önlemlerle emek
çilerin yaşam koşuııarının iyi
leştirilmesini ileri sürmek gerçe
!!e ters düşen bir tutumdur. 

Bütçedeki "şişkinlik" nomi
nal bir artıştan kaynaklanmakta
dır. Yani 1978'e göre yeni bütçe 
tasarısındaki personel giderlerin
deki yüzde 127,4 'lük artış ra
kamsaldır. Yüksek enflasyon ora
nının bütçeye y!lllsıtılması sonu
cu böyle yüksek bir rakam elde 
edilmiştir. Aynı yargıya di!!er 
kalerrıler için de varılabilir. 1978 
yılındaki verilere göre, 1979'da, 
en iyimser görüşle bile, yüzde 50 
oranında bir enflasyon olacalııru 
gözönüne alırsak cari ödenekle
rin gerçekte 120 milyar TL dola
yında bulundu!!unu, yatırun har
camalarında bu rakamın 62 mil
yar TL ve transfer harcamalan
nın ise 78 milyar TL olduAunu 
ortaya çıkarmak mümkündür. 

1978'le kıyaslanırsa cari öde
neklerde gerçek artış yüzde 13 
dolayındadır. Yatırım harcamala
rında geçen yıla orarıla bır artış 
sözkonusu de!!ildir. Trarısferler
de ise bir düşme vardır. Yani 400 
milyarı aşan bütçeyi yorumlar
ken ennasyon olgusunu hesaba 
katmak gerekir. Daha dol!rusu 
bütçeyi hazırlayanlar enflasyonu 
bütçeye yansıtmışlardır. 1978 
yılı bütçesine göre önemıı sayıla
bilecek gerçek arılamda bır artış 
yoktur. Yeni bütçe IMF ve Dün
ya Bankasının zorurılu kıldı!!ı 
koşulların bütçesi olmaktadır. 

UYUMUN ANLAMı 

Dll!er Ilginç bir nokta Ise 
plan·bütçe arasında beııı arılarn
daki uyumdur. Plan iç tasarrufa 
a!!ırlık vermekte, yüzde 35,1 do-

layında marjinal tasanuf öngör
mektedir. Fakat enflasyon yo
luyla gerçekleşen sermaye biriki
minin de önlenmesinin amaçlan
dıilını dolaylı olarak belirtınekte
dir. Her iki amaç birbiriyle çatış
maktadır_ 

Aslında mevcut sistem içeri
sinde enflasyonu düşürmek ola
naksız gözükmektedir. Böyle 
olunca iç tasarruf hangi kesim
den salılanaeaktır? IMF ve Dün
ya Bankası sürekli devalüasyon 
ve enflasyonist bir polıtıka öner
mektedir. Böyle bir politikamn 
uygulanması ise emekçi kesimin 
sırtından tasarrufun sa!!lanması 
anlamına gelmektedir. Yeni büt· 
çede ise enflasyon oranımn göz· 
önüne alındı!!ı çok açıktır. Bütçe 
enflasyonist politikamn bir gös
tergesidir. Bu açıdan bakınca 
plan ve bütçe arasında bir uyum 
sözkonusudur. 

Planda cari harcamaların payı 
1983'e kadar sürekli azalmakta
dır. Bu gelişme ise sermaye biri
kimi sürecine uygundur. Planla 
bütçenin arasındaki uyumu bu 
noktadan görebilmek için ise 
plan dönemindeki tüm bütçeleri 
beklememiz gerekiyor. 

Kamu gelirlerine gelince ise, 
gene sermaye birikimiyle bir 
beklememiz gerekiyor. 

Kamu gelirlerine gelince ise, 
gene sermaye birikimiyle bir 
uyum var. Planda toplam gelirle
rin 3/4'ten fazlasının vergilerden 
alınması öngörülüyor. Dilıer bir 
deyişle harcamaları büyük ölçü· 
de emekçiler finanse edecektir. 
Dolaysız vergilerle vergi yükünü 
kaldıran emekçiler, dolaylı vergi
lerle de büyük ölçüde vergilendi
rilmektedirler. Plan döneminde 
ise dolaylı vergilerin payında 
önemli bir azalma öngörülme
mektedir. 1978-1983 döneminde 

sadece ·O,7'lik bir azalma plan
lanmıştır. 

Genel bir de!!erlendirme yapı
lırsa, 1979 bütçesi, propagandası 
yapıldı!!ı gibi "istisnai" bir bütçe 
de!!ildir. Memurlars sa!!lanan ek 
gelir de emekçilerden geri alın
maktadır. Salt nominal kabank 
rakamlara sı!!ınarak bütçedeki 
400 mılyarın personel giderlerin
den kaynaklandı!!ıru ileriye sür
mek gerçek dışı bir tutumdur. 
Kapitalist sermaye birikimi ve bu 
mekanizmanın işleyişi örtbas 
edilmek istenmektedir. IMF, 
Dünya Bankası gibi emperyalist 
kuruluşların önerileri, baskıları, 
hazırlanan yeni plan ve bütçenin 
bir anlamda uyumları, bir bütünü 
oluşturuyor. Temel nokta da bu 
bütünün içerilıinin aydınlanması 
ve eme kçi kitlelerce kavranması-
dır. 
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BURHAN ADA 

YüRüYüŞ, 12 hafta boyun
CIL "Neo-Faşizm Dosyası" adlı 
bir dizid. çeşitli ülkelerdeki neo
faşist n neo-nazi hareketler hak· 
kınua bilgiler verdi. Bu bilgiler, 
aslında belrli konu başlıkları al
bnda toplanabilir. Birinci ve 
üzerinde en çok durulan konu, 
neo-raşist örgütlenme. Bu konu 
içinde çeşitli yönleriyle neo-fa
şist örgüt biçimleri Te bunların 
uzanbsı l neo-faşist yayınların 
üzerinde duruldlL Iklnci konu, 
neo-faşist ideoloji ve çeşitli ülke
lerce aldı�ı görünümler. Son ola· 
rak da neo-faşist strateji ve neo
faşist eylemler hakkında bilgi ve· 
rildi. 

Bu yazıda, dünyadaki neo-fa· 
şist l..lleketlerin hemen tümünde 
ortak olarak varolan genel �i\im 
ve özellikleri bir bileşim biçimin· 
de vermeyi amaçlıyoruz. Bundan 
önce, üzerinde önemle durulması 
gereken bir nokta var. 

GÖRüNüŞTE FARKlılıK, 
TEMELDE BIRLIK 

12 hafta süren dizi yazı b0-
yunca 4 kıtadan 12 ülkedeki 
"neo-faşizm olgusu" hakkında 
bilgi verildi. Anlatılan ülkelerin 
bir kısmında neo-faşist örgütler 
SOsYal demokrat iktidarların kol
tuklan alanda güç leniyor ve bii 
yüyorlardı. Almanya ve Avustur
ya bu konuda ikl örnekti. Bilim
sel sosyıılistlerin başını çekti!!i 
101 ve demokrasi güçlerinin ikti
dar yolunda önemli adımlar a� 
tıkları ülkelerde (Fransa ve tta� 
ya gıbı) neo-faşistler bu yolun 
kapatılması Için var güç leriyle 
çabşıyorlardL Faşist yönetlrr. 
dönemini geride bıraktıktan son· 
ra demokratikleşme yolunda he· 
nüz emekleme halindekl bazı 
ha,ka ülkelerde (portekiz, Ispan. 
ya, Yunanistan) neo-faşlzın, ken
disi Için vaklt geç olmadan eski 
günlere dönmek için planlar ku
ruyordu. Yine bazı ülkelerde 
(Latin Amerika ülkelerinin ço
l!unlÜl!u ve Güney Afrika Cum
huriyeti) neo-faşizm Iktidarday
dı. Bunların dışında, bir de iki 
büyük emperyalist ülkenin neo
faşist ve neo-nazi hareketlerini 
özetledik. Ülkeden ülkeye görı;. 
len bu farklılıklar gen�1 ej!i\irn
ler ve ortak özellikleri ortaya Çı
karmada bazı güçlükler yaratı
yor. Yine de, günümüzde faşiz
min, çeşitli ülke ve uygulama 
biçimlerine göre aldı�ı adlar 
(neo-faşlzın, neo-nazizın, apart
held, askeri cunta vb.) ne olursa 
olsun biz tümünü 'iıeo-faşlzm ol
gusu" ana başlıl!ı altında dej!er
lendirmeye çalışaca�ız. 

Neo.faşlSt örgütleri başlıca Iki 
grupta toplayabiliriz. Bunlar, 
dokrudan faşist bir Iktidar dO!!
rultusunda örgütlenmiş örgütı.!r
le, bunların ekseni çevresinde ve 
bunların destel!iyle kuruhnUş 
doIDylı örgütlerdir. Dol!rudan Ik
tidarı hedef gösteren örgütler de 
farklılıklar göstermektedir. Bun
ların bir böliirıi.i, parlamenter da· 
I!ılım içinde önemli bir yer kapa· 
bihne yolunda çalışmaktadır. Bh 
bölünii Ise, küçük fraksiyon ya 
da kllklerin oluşturdul!u silahlı 
terör örgütleridır. Ilk olarak sö-
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zü edilen örgüııerin seçımlere ka· 
tılmakla yetinip, adeta "parla· 
mentarist" bir nitelik LaşıdLl""rl· 
nı sanmak gibi bir yanlışa duşuı· 
memelidir. çünkü bunlar da 
mutlaka, uydu silahlı örgütlerden 
(bunlara çol!u kez 'h ulıııflZ' v� 
'Komando' gibi adlar konuyor) 
yararlanmaktadır. görüldül!ü gibi, 
tıpkı faşizmin Birinci Büyük Sa· 
vaş ertesindeki deneyinde oldu· 
!tu gibi bir yanda faşist P:ırti, 
öte yanda ona bal!lı olarak da 
Hitler'iıı SS'leri ve M ussolıni' nın , 
Eylem Birlikleri gibi faşist milis
ler söz konusudur. Faşizmin ta· 
rihsel örgütlenme iskeleti neo-fa
şistlerce de korunmaktadır. 

Neo-faşist örgütlerin ba.;lıca 
iki grupta toplanabilecej!irıi be· 
lirtmiştik. Ikinci grupta, doiaylı 
olarak tanunladı�ımız neo-faşist 
örgütler yer almaktadır. Bu grup 
içinde en başta faşist gençlik ör· 
gütleri gelmektedir. Neo-faşist 
partilerle organik ilişkilerini dai
ma yadsımış olan bu örgütler 
gerçekte onların en gözde mili
tan depolarıdır. Bunlar, aynı za· 
manda neo-faşizmln vurucu gii 
cünün öneml! bileşkelerinden bi· 
ridir. 

Dolaylı örgütler arasında iki 
önemli örgütlenme türünden da
ha söz edilebilir. Bunlardan biri, 
Göçmen Dernekleri, dl!!eri de 
"Muharip Gazi" dernekleridir. 
Göçmen Dernekleri, herhangi bir 
nedenle ülkelerinden kovulmuş 
ya da kaçmış faşistleree oluştu
rulan ve neo-faşist propagandayı 
insan hakları perdesi arkasöna 
saklamaya çalışan örgütlerdir. 
Muharip Gazlieli Ise, İkinci 
Dünya Savaşı'nda faşist Mihver 
sa11arında çarpışan yada faşist 
iktidarlara (özellikle Ispanya, 
Portekiz ve Yunantstan'da) ya
rarlı hizmetleri bulunan "emek
li'leree oluşturulan ve faşist geQ
miş özlemini canlı tutmaya yara
yan derneklerde biraraya gel
mektedirler. 

Neo-faşizmin geleneksel fa· 
şizmden tarihsel olarak farklı bh 
yönüde uluslararası neo-faşist ör
gütler konusunda belirmektedir. 
Neo-faşistler, ortak bir strateji 

SINI 
AK 

;aptan.,]; v e  ideolojik eşgüdümii 
s:ı.l!lamıık için uluslararası neo
fJlşist ve neo-nazi örgütleri kur
dular. Bunlar içinde en önemli· 
leri Dünya Nasyon�Sosyalistler 
Biriı�i ve Yeni Avrupa Düzeni' 
dır. Ayrıca, belirli ve düzenli ara
lıklarla Neo-Nazl Enternasyonall 
toplantıları da yapılmaktadır. 

Yayınlar konusunda da tıpkı 
örgütlerde oldu�u gibi bır çeşit
lilik ve bonuk söz konusudur. 
Sayıca çok ohnaların. karşın 
neo· faşist yayınlar arasında gün
lük olanlar yok denecek kadar 
azdır. Büyük ço�unlul!u politik 
ajitasyon ve propagandaya yöne
lik haftada ya da ayda bır çıkan 
yayınlardır. ıdeolojık sayılabile· 
cek konuları işleyen yayın sayısı 
da göreli olarak azdır. Neo-faşlst 
yayınlar arasında bildiri ve bro
şürler önemli bir yer tutmakta
dır. Aynca faşizmin klasikleri 
sayılabilecek kitapların unuttu
rulmamaSl için bunlar yeniden 
basılarak piyasaya sürülmektedir. 
Neo-faşlst yayınların en önemli 
özel1il!l, finansman açısından bil
yük olanaklara sahlp oluşlarıdır. 

NEO--FAŞIsT IDEOLOJ ININ 
SEFALETI 

Neo-faşist örgütlerin ideolojisi 
üzerinde çok şeyler söylemek ge· 
reksiz. Birinci neden, fa,izmin 
geleneksel tezlerinin temclt plavı 
gibi yinelenip durmasıdır. İkinci 
neden, yeni geliştirilen tezlerin, 
geleneksel ideolojinin zaaflarını 
derinleştirerek onu daha da geri
lere götünnesidir. ıdeolojık açı
dan faşizmden neo-faşizme dol!
ru gelen evrim, bır bataklık da 
ilerleyen Insana benzetileblilr. 
Faşist ideolojı;. , bpkı bu insan 
gibi her yeni adımında biraz da
ha batal!a saplanmaktadır. Ba
tal!a saplandıkça yeni bir adım 
alarak kurtulmaya çalışmakta 
ve her yeni adımda biraz daha 
batınaktadır. 

Bugün, neo-faşist örglitlerin 
liderleri arasında Hitler'in o!!hı, 
torunu, üvey o!!lu oldul!unu ka
nıtlamaya çalışanların sayısı gıt
gide kabarmaktadır. öyle kl, 

E_n 'de anlifaş;'/ göı/eri: "NAZILER DEFOL UN" 

böyle giderse, neo-faşlst Ideo
lojiyi benimseme ile ruh hastası 
olma arasında doi!rudan bir i1işkl 
bulundul!unu söylemek nereeley
se Inandıncı bır açıklama biçimi 
sayılabilecekör. Neo-faşlst Ideo
loglar, klasik faşist Ideolojlyl 
troçkist ve mancu renklerle be· 
zeyerek gerçeküstücüleri bile im
rendirecek bır tablo yaratınakta
dır. Gerçek olan bır şey varsa, 
neo-faşlst ideoloji bütününde ya
hudi düşmanlı!!ı, mUllyetçlllk, 
ırkçılık gıbı öl!eler gltglde silIkle
şerek, antı-komünist öz tüm ÇlP-
1aklı!!1 Ile açıl!a çıkmaktadır. 

NEO-FAŞIST STRATEJI = 
TERÖR STRATEJISI 

Neo-faşist stratejlyi "terör 
stratejisi" olarak da adlandımbi
IIrlz. Terör stratejısinin ikili bir 
amacı vardır. Bır yanda, başta 
bilirnsel sosyalistler oiınak üzere 
demoklasi gliçlerine al!ır darbe
ler Indirilmesi; öte yanda, te� 
rün yaratacal!t ürkekllk ve karar
Sızlık odamından faşizmin kltle
sel tabarum gerLIşletmek yolunda 
yararlamiması. Terör stratejisi 
çeşitli eylem biçimlerinde so
mut1anmaktadır. 

En " gözde" eylemler politik 
cinayetler ve bombalı, slla1ıl! � 
dınlardır. Bu eylemlerin boyut
ları, Işçi sınıfı hareketlnln ve tüm 
antl-faşlSt gliçlerin mücadelecl· 

ılkıeri ile ters oranblı olarak azal
makta ya da çol!almaktadır. 
İklncl tür eylemler, ber ülkede 
göıiilmemekle birlikte, "güvenllk 
güçlerine yardım" olarak adlan
dımbilecel!imiz eylemlerdlr_ 
Bunlar arasında, ber türü nericl 
eylemin "yasal" gerekçelerle ve 
"zor"la sabote edilmesi önem ta
şımaktadır. Neo-faşlstlerln, çok 
sevdikleri bir başka eylem biçi
mi de kutlama törenleri ve da
yamşma roplanblarıdır. Fa,lIt 
mirasa sahıp çıkıldıl!ımn bır ka
nıb olarak Hitler ve Mussollnl' 
nın ve ber boydan neo-ra,lIt 
"önder"ln doi!urn ve öüm g\iD
lerinde törenler yapılmakta ve 
aynca Nümberg MaJıtemeolJıde 
ya da daha sonıa cezalandınıan 
faşistler ıçın dayamşma flnleri 
düzenlemnektedlr. 

Neo-faşizm oıeuau ile lliIli bu 
saptamaları yaptık tan ıonıa bazı 
sonuçlara gltmemek; bqlanan 
bir Işi yanda bırakmak demek
tlr. 

NEO-FAŞIZM: 
TARIHSE L  NEDENLER VE 

MüCADELE . 
BIllndll!i glbl, faşizm tarlhsel 

olarak, kapitaltzmln emperyalist 
aşamaya girdll!1, illt sosyalist 
devletin kuruldul!u ve tüm A vru
pa' da Işçi sınıfı hareketlerlnln bi
limsel sosyallst bır nitelik kazan
dıRı dönemde ortaya çıkb. Neo
faşlpnln ortaya ç1kmasııı:ı bazlı' 
layan ve serplhn�lne olanak ve
ren tarihsel ortam biraz daha 
farklıdır. Bır kez, neo-faşizm, 
İklncl Dünya Savaşı'nda saldıı' 
gan faşist devletler yerLIlglye ul!
radıktan sonra ortaya çıkb. Bu 
anlamda, geleneksel faşizm Ile 
neo-faşizmln aynı kesintlslz çizgi 
üzerinde yer aldıl!ım söyleyeme
yiz. İkinci Dünya Savaşı'nda fa
şizmi yenllglye ul!ratan güçlerin 
başında Sovyetler Btrlil!l geliyor
dIL Ama, bem en onun yamb. 
şında ABD ve Ingiltere vardı. 
Başta bu Ikl emperyalist ülke ol
mak üzere İklnci Dünya Savaşı 
ertesInln tüm kapitalist devletle
rinln " faşizm"e karşı duydukları 
öfke, Almanya'nan yerLIlglye ul!
mbldıRı anda sona erdi. Faşizme 
karşı duydukları öfke sona 
erdlRI gıbı, ona gerekslnhnleri de 
ber geçen gün çoRaldı. Neo-fa
şlzm Dosyası'nda ele alınan ülke
lerin hemen hepsinde neo-faşlst 
örglit\erin savaşın sona erdilll yıl 
olan 1945 ya da en geç 1945-47 



yıllarında kurulnıası bu gölÜŞü 
dotruluyor. 

Neo-faşlznıln doRuşunu etkı. 
leyen Ikinci olgu, sosyallzmln 
bır dünya Sıstemıne dönüşmüş 
olmaSıdır. Sosyalist sistemin ku
rulıı,u ile, emperyaUst-kapltaUst 
ilstem, dünya yüzünün belirli bir 
hÖlimilne, alan olarak da 
sıkı ""'ya başladı. Emperyalist
kapitalist sistem çevresinde olu. 
şan sos)ılllst çemberi gevşete. 
hilnıek ve giderek kırabıınıek 
Için zorba ve saldırgan alterna
tifler yaratma gerellini duydu. 
Hem de bu geregı ber gün daha 
(azla duydu. İşte bu açıdan So
Iluk Savaş yılları neo-faşlst 
örgütlerin boy atma dönemini 
simgeler. 

Tek tek ülkelerde, demokrasi 
saflarının gitgide çoi!alarak sos· 
yallst safiara dönüşmesi ve poli· 
tik iktidara adayhi!ını koyması 
dolayısıyla bu ülkelerin burjuva
zisi neo-faşlst seçenei!i el albnda 
bulundurmak zorunda kaldı. 
Burjuvazinin neo-faşist iktidar 
seçenei!lnl daima canlı tutma ça. 
bası başhaı ıkı nedenle açıklana
bilir. Birincisi, dei!işen durumlar 
karşısında, "demokratik" ve 
"antl·demokıatlk" seçenekler 
arasında tercih yapma fırsab ya. 
ratmak. Böylece hareket rahat-

• hi!ına kavuşmak. İkIncisi de, fa· 
şist ideolojinin biUnen (komşusu 
açken tok yatan bizden· dei!ildir 
!ülÜnden) antl·kapitalist aldat
macalarından yararlanarak neo
faşist seçenei!lne hizip tabanı 
kazanmak, ayrıca demokrasi saC· 
larına ve son çözümlemede sos· 
yalist harekete kazanabilecek 
kitleleri kendi yö"üne çevir· 
mek. Böylece, neo-Caşlzme kar· 
şı mücadelede sosyalistiere düşen 
önemli görevlerden biri, demok· 
rasi saf1arını her gün daha fazla 
sıklaştırmak ve bu safların artan 
oranlarda sosyalizm saflarına dö
nüşmesi yolunda rnüaıdele vere
rek, bu kazanımları kahcı kılmak 
bi�imiııde ortaya konabııir. 

. Latin Amerika örnei!1nin de 
gösterdii!I gib� bugün neo-faşiz
min Iktidarı emperyalizmin ber 
zamankinden daha çok açık ve 
kesin bir destei!1 ile gerçekleşe
bilir. Bunun sonucu, günümüzde 
antl·faşIst mücadele emperyaliz
me ve kapitalizme karşı verilen 
baRlmSlzlık, demokıasi ve sos· 
yalizm Iliicadelesinin kopmaz 
br parçası olmuştur. 

Bir başka olgu, Portekiz, AI· 
i manya ve Avusturya gibi sosyal 

demokratların iktidarda bulun· 
dui!u ülkelerde, neo-faşist hare
ketlerin büyük bir gelişme için· �e ' oimaSldır. Bu gelişmeden sos
yal demokrat iktidarların' anı&-

, Y.ı� ve ho,görüiüilinün payı oldu�\Jj yadaınamaz. (örnellln sosyal 
i demokratlar H;Uer iktidarıİldan 

örlce komünistlerle ortak cephe 
kurmaya yanaşmamışlardı.) 
Neo-fa,lzme karşı mücadele 
penpektifler!, sosyal demokrasi· 
nin kapitaUst-emperyaUst blok· 
tak! yerinin her geçen gün net
t�ştii!lnl besaba katmak duru· 
mundadır. 

Sonuç olarak diyebıılriz ki, 
neo-faşizm olgusunun faşizmin 
bır devamı oldui!u yadsınamaz 
bir gerçektir. Ama bunun he
men yanında geleneksel faşizm 
ııe neo-faşlzm arasında bir öz· 
deşlik kurulmamalıdır. Neo
faşizm, kapitalizmden sosyaliz
me geçış çai!ının ııer! bir aşa· 
masında ortaya çıkan bir olgu· 
dur. Bu açıdan, emperyallst-ka
pltallst sistem Için neo-faşizm, 
ölümü yaklaşan bir hastanın son 
Iyile,me belirtisinden başka bir 
,ey dej!ııdir. 

İRAN'DAN 
S .ARABİSTAN' A 
CEM CAKMAK •••••••••••• 

Ortadoğu 1 980'Iere aıışıı· 
mış, "kronik" sorunların 
(Arap·lsrail anlaşmazlığı, Fi· 
listin sorunu vb.) yanısıra, 
bölgede ve uluslararası düzey. 
de yeni, yoğun çalkantılara 
yol açacak patlamalarla gir· 
mektedir. 1970'Ierin sonları· 
na doğru gözlediğimiz bu ge
lişmeler, sadece Ortadoğu' 
nun doğasında yer alan hu· 
zursuzluklardan kaynaklan· 
mamaktadır. Uzak, hatta ya· 
kın Doğuda olup bitenler de 
Ortadoğu'daki dengeleri et· 
kilemektedir. Bir bakıma XXL 
yüzyıla doğru uzanan dünya· 
mız gittikçe küçülmekte, kü· 
çülürken de uyanmakta ve bi· 
linçlenmektedir. Sönıiirülen, 
geri bıraktırılan ülkelerin, 
özellikle yakın ve Ortadoğu' 
daki ülkelerin uyanışı, emper· 
yalist dünyayı herhalde tari· 
hin hiçbir döneminde bu ka· 
dar tedirgin etmemiştir. 

Kuşkusuz bu gelişmelerin 
en önemlisi Iran olaylarıdır. 
Daha üç beş ay öncesine ka· 
dar, Şah 'ın tahtını bırakm8!1 
gibi hiçbir gözlemcinin düşü· 
nemeyeceği boyutlara varan 
Iran toplumsal depremi, ger· 
çekte, uzun umandan beri 
için için kaynayan bir toplu· 
mun patlamasıdır. 

Şah, bilindiği gibi, 1 963 
yılından bu yana "ak devrim" 
adı altında birtakım devrim· 
ler( i) yapmaya çalışmaktadır. 
Birçok azgelişmiş ya da geliş· 
mekte olan U1ke "aydınları· 
nın", kuşkusuz bilinçli bir bi· 
çimde savunucului!unu yaptı· 
ğı ve Türkiye için de özendiri· 
ci bulduğu güçlü bir başkan· 
lık sistemi görüntüsü içinde, 
Şah, toprak reformuna ben· 
�er uygulamalara girişmiş, sa· 
nayide sözde yönetime katıl· 
ma çalışmalarına kalkışmış. 
'bUyük" bir okuma yazma se

ferberliği açıp U1kede cahilliği 
azalttığı izlenimini yaratımya 
çalışmış, kısaca ülkeyi çağdaş 
bir düze\,e çıkarmak iddiasın· 
da olmuştur. 

Ancak bütün bu "halksız 

demokrasi" çabaları, ne ülke· 
nin siyasal yapısını gerçekte 
değiştirmiştir, ne de emekçi 
yığınların kendi çıkarları doğ· 
rultusunda örgütlenerek ülke· 
nin yönetimine ağırlıklarını 
koymalarını sağlamıştır. Iran' 
daki baskı rejimini, Saray'ın 
ve çevresindeki birkaç yüz ai· 
lenin göz kamaştırıcı yaşayı· 
şını, Amerika'nın ve Fransa' 
nın sölliirü dolaplarını ayakta 
tutmaya, Şah 'In' göstermelik 
reformları yetmemiştir. 36 
yıllık Pehlevi monarşisini, sa· 
yıları on binlere varan siyasal 
tutuklamalar da kurtarama· 
mıştır. Ne de 1957'den beri 
dünyanın en acımasız, en gad· 
dar, en kalabalık gizli güvenlik 
örgütü olarak çahşan Savak'ın 
akıı almaz işkenceleri. 

Son üç yıldır milyarlarca 
petro-dolarlara mal olan dün· 
yanın en modern silahları da 
Şah 'ın rejimini kurtarmaya 
yetmedi. Resmi rakamlara gö· 
re son üç ay içinde 1 5  bin ki· 
şi öldü. Ama halkın, kendin· 
den olmayan ve kendini ezen 
bir rejime karşı şahlanışı bas
tırılamadı. I ran halkı, binlerce 
yıhn getirdiği birikimlerle 
kavgasını sürdürdü. 

ABD emperyalizmi ise 
1978'in sonlarında Taivan'a 
uyguladığı işlemi 1979'un 
başlarında, belki de daha az 
onur kırıcı bir biçimde, Şah'a 
uygulamıştır. Ancak Şah'ı 
gözden çıkaran ABo'nin böl· 
gedeki çıkarlarından da vaz� 
geçtii!1 sanılmamahdır. Iran' 
daki gelişmeleri izlemekte geç 
kalan ABD, şimdi bölgenin en 
stratejik iki ülkesine kaymış
tır. Bunlardan biri Suudi Ara
bistan, diğeri Türkıye'dir. 
Şimdilik hızla önlemlere gi· 
riştiği ülke S. Arabistan'dır. 

Özellikle son bır yıldır 
ABD, lran'da olup bitenlere 
karŞı tarafsız kaldığını, Sov· 
yetler Birliği'nin de öyle dav
ranması gerektiğini; ancak bu 
tutumunun, Ortadoğu gibi, 
uıkeden ülkeye koşulların ve 
durumların büyük bir başka· 

hklar gösterdiği bir bölgede 
her zaman tarafsız kalacağı 
anlamına gelmediğini gene 
Sovyetler Birliği'nin bilmesi 
geregını iddia etmektedir. 
ABo'nin kastettiği ülke Suudi 
Arabistan'dır. Nitekim S. Ara· 
bistan'ın Enver Sedat'a karşı 
daha ıhrnh bir politika izleme· 
sini istenıektedir. Zira son bir· 
kaç aydır bu iki uıke arasında· 
ki ilişkiler ABo'yi rahatsız 
edecek bir gerginliğe girmiş· 
tir 

Özellikle iki olay bu tedir· 
ginliğin iyice artmasına yol 
açmıştır: Birincisi, Camp Da· 
vid sonrası, Kararlılık ve Dire
niş Cephesi'nin önderliğinde
ki Arap Birliği ülkelerinin son 
Bağdad toplantısında, S. Ara· 
bistan Red Cephesi ülkeleri ile 
yakın ilişkiler içerisinde ol
muştur. Ikinci olarak OPEC' 
in petrol fıyatlarını yüzde 14 
artıraı:ı son kararına, S .  Ara· 
bistan gerektiği ya da Ameri· 
ka'nın beklediği biçim ve 
sertlikte karşı çıkmamıştır. 
Bununla birlikte, Aralık ayın· 
dan bu yana, Suudi Arabistan 
günlük petrol üretimini 8 mil· 
yon variiden 1 0  milyon varile 
çıkararak Iran'ın yol açtığı 
açığı kapatınca, bu tedirginlik 
yumuşamaya dönüşmOştür. 

Unutulmaması gereken ol· 
gu, bir petrol üreticisi olan 
ABo'nin, Iran petrolünün en 
büyük alıcılarından biri oldu· 
ğu, Iran petrolünün akması 
durduğu anda doğacak buna· 
Iımın boyutlarıdır. Böyle 
olunca ABo'nin S. Arabis· 
tan'a karşı tedirginliğinin ne
relere varabileceğini tahmin 
etmek zor değildir. Hele 
ABo'den sonra Iran petrolü· 
nün en büyllk iki alıcısının /a· 
»Onya ve B. Almanya olduğu 
düşünülürse, Iran petrolUnü 
tüketen kapitalizmin bu en et· 
kin ekonomilerinin içine dUş· 
tüğü durum iyice açıklığa ka· 
vuşur. Iran, Batı sanayiinin 
damarlarında dolaşan enerjı· 
nin yeri doldurulamayacak 
kaynaklarındandır. Işte ABD' 

nin şimdi S. Arabistan'a yük· 
lenmesi bundandır. Amerika 
bu nedenle S. Arabistan'ın 
Enver Sedat'ı desteklemesini 
sağlamış ve Camp David söz· 
leşmelerinin artık noktalan
ması gerektiğine S. Arabis· 
tan'ı bir anlamda zorlamış bu· 
lunmaktadır. 

Iran petrolünün durması, 
S. Arabistan'ın durumunu 
ABD için her zamankinden 
daha önemli ve yaşamsal bir 
çizgiye getirmiştir. lran'ın ıs
rail'e petrol satmayacağı açık· 
Ianmıştır. Aslında lran'ın ıs
rail'e doğrudan doğruya pet· 
rol sattığı durumlar azdır . 
ABD Iran'dan aldığı petrolün 
bir bölümünü ısrail e satıyor· 
du. Bu durumda, Isı�il de do
layh olarak (ABD aracılığıyla) 
S. Arabistan petrolünü almak 
durumundadır. Bu açılardan 
bakılınca Israil·Mısır barış an· 
laşması ABD ıçın büyük 
önem taşımaktadır. 

Bütün bu hesapların Ame· 
rika'nın istediği yönde çıkma· 
sı için, önümüzdeki günlerde 
F·15 savaş uçakları SArabis· 
tan'a bir "nezaket" ziyaretin· 
de bulunacaktır. S. Arabistan 
ise Afganistan'da başlayıp ya· 
kın komşularında boy göste
ren (Güney Yemen ve Etyop
ya) "kolliinizm tehlikesi"( ! )  
nedeniyle ABo'ye bağlanmış· 
tır. Ayrıca bölgedeki radikal 
rejimier, kökIU değişimler, 
FKÖ hareketi, Irak ve Suriye 
gibi iki radikal rejimin son 
':ıirleşme girişimleri, S. AI'3· 
bistan'a korkulu düşler yapt· 
maktadır. Bütün bunları bırer 
koz olarak çok iyi kullanma· 
ya çalıpcak bir ABD girişimi, 
Ortadoğu'da S. Al'3bistan'l ıs
rail ve Güney Afrika gibi stra· 
tejik bazı görevler yüklenme
ye zorlayacaktır. Ne varki ça
ğımızın ingnı, toplumsal ve 
sıyasal uyanışlarıyla, tüm As
ya, Ortadoğu ve Afrika'da 
patlama süreçlerinin hızlandı
ğını gözlemektedir. 
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ODTü ' de 

"BULUT, 
iNSAN, 

üRETiM, 
TOPRAK" 

• 
Geçtiğimiz hafta ODTÜ Öğretim Oyeleri 

Derneği'nde genç fotoğraf sanatçısı Cüneyt Ay

ral'm "Bulut, insan, üretim, toprak' adlı fotoğ

raf seapi açıldı. 8 Aralık 1978' de kaybettiği

miz arkadaşınuz Dr. Necdet Bulut'un oğlu Yi

ğit Bulut için Derneğin yürüttüğü "Yiğit Bu

lut'a destek olalım· kampanyası çerçevesinde 

açılan sergide sanatçmm SO dolaymda renkli 

fotoğrafı sergileniyor. AFSAD'm (Ankara Fo

toğraf Sanatçılan Derneği) kuruculan arasında 
bulunan Cüneyt Ayral'm bu ilk kişisel seapi. 
Serginin açılışında Yiğit Bulut, ODTÜ ve SBF 
öiretim üyeleri, Çalışma Bakaru Bahir Enoy, 
Necdet Bulut'un arkadaşlan bıdundular. Sergi 
1 S Şubat'. kadar açık kalacak. 

Necdet Bulut'u anmak üzere I I  Aralık 1978 
günü ODTÜ'deki törende yapılan ve özetini 
daha önce verdiğimiz konuşmalann tam metni
ni ODTü Öğretim Üyeleri Derneği yakında bir 

. _.!:.��!.:!:;.��� _________________________________ _ broşür olarak yayınlayacak. ''Yiğit Bulut'a des-
... 

tek olalım· kampanyasmm ilk sonuçlannı ver

ADNAN.ÖZYALCINER 

1 978' DE 

i KAYECi li o i M i Z 
Geçen \ıl . .. Günümüz Hikaye· 

si ve i:ikayeciliği"' konusunda 
yaptığım >:ısa bir değinmede gü· 
nümüz hikayesinin güncel sorun
larla iliskilerini belirtmiştim. Ya· 
zıda şöyle deniyordu: "Güncel 
olanda �eliıı geçicilik kaçmılmaz 
bir gerçek . .  >.ma günümlız hika· 
yecisi gunceli ele alırken onun 
altında yatan temel sorunu orta· 
ya koymasını bildiği sürece başa· 
rılı oluyor." 1977'de yayınlanan 
hikaye kitaplarından örnekler ve· 
rerek düşüncemi kanıtlamaya ça· 
Iışınıştım. 1977'nin hikaye ki· 
tapları içinde gıindelik olaylar· 
dan yararlanarak ekonomik, top
lumsal, siyasal çelişkileri anlatan 
hikayeler çoğunluktaydı. 

Nitekim değinmemde sözünü 
ettiğim kitaplardan üçü 1978 hi· 
kaye ödüllerini aldı. 1978 Sait 
Faik Ilikaye Arma�am Selçuk 
Baran'ın "Analann Hakkı" adlı 
kitabı ile Adnan özyalçıner'in 
"Gözleri Ba�lı Adam" kitaplan 
,,",sında bölüştürüldü. Selçuk Ba· 
ran kitaba adını veren " Analann 
Hakkı" hikayesinde da�larda vu
rulan gencecik oğuUan anlatıyor· 
du. "Gözleri Ba�1ı Adam"da gü· 
nümüz siyasal, toplumsal olayla· 
rının gündelik yaşamımızda orta· 
ya çıkardı�ı çelişkiler sergileni. 
yordu. 1978 Sait Faik Arma�anı 
iki tartışmayı beraberinde getir. 
di. Birincisi, Sait Faik'in hikaye
si ve hikayecili�ini i1gilendlriyor. 
du. ödül töreninde yapılan ko· 
nuşmalarda Sait Faik'in bır 
"ben" hikayeclsinden çok top· 
lumsal konulara a�ırlık veren, 
toplumc" yönü a�ır basan bir hi· 
kayeclmiz oldui!u belirtildi. Salt 
Faik 'i "ben' hikayeclsi sayına· 
nın, yalnızca duygucu yönünü 
abartmaya kalkmanın saptıncı 
oldui!una de�inildi. Gerçekten 
de Sait Faik. anlatımı ve toplum· 
sal yaşantımizdan verdiııi kesit· 
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ler yönünden günümüz hikayesi 
ne yararlı olınuştur. Hikayecili· 
ilimizde yaşdaşı Sabahattin Ali 
ile birlikte önemli yapı taşların· 
dan birini oluşturur. Ikincisi, ün· 
ili bir eleştirmenimizce daha Ön· 
ce hikaye ödülü alan iki yazann 
yeniden ödüUendirilmesinin hoş 
karşılanmadı�ının bellrtilınesiy· 
di. Bu eleştirmenirnize göre ya 
hiç ödül almayanlar özendiriı· 
rnek için ödüUendirllmeli ya da 
ilk kitaplarını yayınlayanıara 
ödül verilmeliydi. Oysaki Sait 
Faik Hikaye Arma�am, ne bir 
özendirme amacı taşıyordu, ne 
de bir ilk kitaplara verilen genç· 
lik ödülüydü. Sait Faik Hikaye 
Arma�anı, aynı arma�anın seçi
ciler kurulu üyesi olan bir eleş· 
tirmenimizin de çok iyi bildiği 
gibi, yılın en başarılı hikaye kıta· 
bına verilmek için kurulmuştu. 
Bugüne kadar da kuruluş amaç· 
larına göre davranılrruştır. Eleş· 
tirmenimiz başanh bulunan ki· 
taplann başarılı olup olmadıkla
rını tartışsaydı arma�an konusu
na daha olumlu bır yaklaşım ge
tirmiş olurdu, 

1978 Türk Dıı Kurumu Hika· 
ye ödülünü Muzaffer Izgli "Do
numdaki Para" adlı kitabı ile al
dı. Bu ödül, Izgli'nün 1978 yılı · 
içinde aldı�ı üçüncü hikaye ödü· 
Iüydü, MiUiyet Sanat Dergisi'nin 
açtı�ı "Gülmece öyküsü Yarış· 
ması"nda iklnciUk, Nasrettln Ho· 
ca Gülmece öyküsü Yarışması'n. 
da da blrinciUk aldı. 1978'de bir· 
çok dala ödül vermeyen Türk Dil 
Kurumu 'nun ödül verdi�1 saydı 
daUardan biri de hikayeyd!. ödül 
bır gülmece kitabına veriliyordu. 
Ilu, gülmecenln bizde de ciddiye' 
alınmaya başlandı�ının kamtıy
dL Aynı zamanda hlkayeyl de
lıerlendirlrken türünden çok hı· 
kaye olarak başarılı olup olınadı· 
�ına bakmanın daha dol!ru oldu· 
�unu gösteriyordu bu seçim, 

1978'de şu hikaye kitapları 
yayınlandı: Sessizliğin Ilk Sesi 
(Adalet Ağaoğlu ), Kafkas Kızı 
(Dursun Akçam), Haçça Büyüdü 
Hatiş Oldu (Yusuf Ziya Bahadın· 
lı), Çüriik Kapı (Kemal Ateş), 
Dila Hanım (Necati CurOoalı), Ka
le Kale ( Fakir Baykurt), Yorgun 
(Mehmet Ça�lıkasap), Oyunun 
Içi (Ibram Erdem ), Sevgi Ek· 
mektir (Necati Güngör), Dönek 
(Lütfi Kaleli), Alandaki Delikarılı 
(Sarnim Kocagöz), Büyük Grev 
(Aziz Nesin), Komünistleri Tanı· 
yan Köpek (Esen Yel), Tante 
Roza (Sevgi Soysal), Eski Bahçe 
(Tezer özlü Kıral), Arafatta Bir 
Çocuk (ömer Zülru Livaneli), In· 
sanca (Nahit Eruz) 

1978'de 17 hikaye kitabı ya· 
yınıandı, Bunlardan beş kitap ilk 
kitaplarını yayınlayan hikayeci· 
lerin kitaplarıydL ıkı kitap, Ne· 
cati Cumalı ile Sevgi Soysal'ınki 
ikinci baskı nlteliRlndeydi. Sevgi 
Soysa\'ın "Tante Roza"sı ilk hi· 
kaye kitabımn yeni basımıydı. 
Cumalı'nın Dila Hanım 'ı (mmi 
de yapıldı) Makedonya hikayele· 
rlnden kaynaklanıyordu. Geriye 
kalan 10 kitap ikinci, üçüncü ki· 
taplanm yayınlayan hlkayecUer· 
le, ustaların son hikayelerini top
ladıklm kitaplardı, 

BUYUK GREV 
BUYUK TARTIŞMA 

Aziz Nesin 'In Büyük Grev hı· 
kayesi 1977'oin sonlarında Va
tan gazetesinde yayınlandı. 1978 
de kitaplaşan bu masal-öyküler· 
den Büyük Grev yayınlarur ya· 
yınlanrnaz büyük gürültü kopar
dı, Tartışma BiIyIik Grev'le Aziz 
Nesln'ln MESS grevini eleştirme· 
Sİ, MESS grevine karşı tavır al· 
ması yüzünden büyüdU, Büyük 
Grev'de gerçekten bır grey anla· 
tılıyordu. Bu grevde işçi, sendı· 

diği ve bu amaçla ış Bankası ODTÜ şubesinde 
bir hesap açtırıldığı ( 133 nunıaralı) öğrenildi. 
Aynı amaçla TOMÖD de çalışmalar yürütüyor. 

Arkadaşınuz Necdet Bulut'un adı Kanıdeniz 
Teknik Üniversitesi Senatosu 'nca geçtiğimiz 
günlerde Üniversitenin Elektronik Hesap Bilim
leri Enstitüsü'ne bağlı bilgisayar merkezine veril
di Bu merkez bundan böyle "Dr. Necdet Bulut 
Bilgisayar Merkezi" adıru taşıyacak. Benzer 
öneriler 1 1  Ara1ık ta yapdan törende ODTÜ'ye 
ilişkin olarak da dile getirilmişti. 

ka, işveren ilişkilerine de�inili· 
yordu, MESS grevinden kaynak· 
lanan yanları .olabilirdi ama bir 
masal·öykü olarak daha çok, bir 
geneUemeyi içinde taşıyordu, 

USTALARA GELINCE 

Samirn Kocagöz, Alandaki 
Delikanlı'da gündelik olaylarla il· 
gili küçük büyük hikayeleri bir 
araya getirmiş. Güncel konuların 
vurgulandı!!ı hikayelerde Koca
göz ilginç saptamalanyla ustalı· 
ğını sürdüriiyor. 

Kale Kale'de Fakir Baykurt, 
köy insanlarıyla köyden kente 
göçen gecekondu bölgelerinde 
yo�unlaşan insammızın hikaye· 
lerini anlatıyor. özü, anlatımı, 
biçimi ve diliyle Fakır Baykurt' 
un usta işi hikayeleri hepsi de. 

Yusuf Ziya Bahadınlı, Haçça 
Büyüdü Hatiş OIdu'da Alınanya 
olgusunu başarılı bir biçimde ak
tarıyor. Bu olgunun do�urdu�u 
çelişkilerin acı sonuçlarını seıgi· 
lıyor. Alınanya ile ilgili olmayan 
hikayelerde de toplumsal çelişki· 
ler kısa hikaye sınırları içinde iyi 
vurgulanmış. 

Dursun Akçam, Kafkas Kı· 
zı'nda derlediei hikaye.lerinde rö· 
portaj dilinin kıvrakhi!ı içinde sı· 
cak anlatımlı hikayeler sunuyor 
oJtura, 

Adalet A�ao�lu SessizUııln 
nk Sesi, Lütfi Kaleli Dönek, Ne· 
cati Güngör Sevgi Ekmektır adlı 
kitaplarında bir atılımla girdikle· 
rı hikaye alanında başarılarını 
sürdüren hikayeler yer ahyor, 
. Nahit Eruz, İnsanca' da daha 

önceki hikaye çizgisini sürdürü· 
yor. 

YENI GELENLER 

Kemal Ateş, Çiirlik Kapı'da 
Ilk hikayelerini topladı, Ge� 
kondu olgusunu anlatan hikaye· 
lerinde Ateş, blçlınle özü denge· 
lemesini biliyor, 

ZülfU Livaneli, Anfatta Bir 
Çocuk kitabıyla karşımıza yazar 
olarak çıkıyor. Başarılı bir hika· 
ye yazan Livaneli. Hem anlatım� 
hem de seçtiei konular başansıru 
kamUıyor. Dış ülkelerdeki Türk
ler, daha çok da oradaki çocuk· 
lann içine düştükleri çelişkiler 
anlat�ıyor Arar.tt. Bir Çocuk 
ta. Kaçan bir çocuk. Kaçakçılı· 
lım gerçekçi bir serimi yer alıyor 
ço�u hikayelerde. 

Tezer özlü Kıral, Eski Bahçe' 
de biçim ve anlatım yönünden 
alıırlıklı olan hikayelerle karşımı· 
za çıkıyor. Biçim ve ardatun öz
günlüi!ü kimi zaman hlkayelerin 
genel gidişini aksatıyor. 

Mehmet Ça�lıkasap'ID Yor
gun, Ibraın Erdem'in Oyunun Içi 
göremedi�im, yalnız YByırıIan' 
dıklanm bildi�irn kitaplardan. 

1978 NE GETIRDI? 

Bu özet dökümden sonra 
1978'in hikayemize ne getirdi!!i 
sorulabilir. çoeu eleştirmerıleri
miz, hikayede 1978'in durgun, 
aşamasız bir y� olduRunu yazdı
lar. 

Ben her iki yargıya da katıl· 
mıyorum. Bir kez, 17 kitap bu 
ka�ıt darlı�ı ve ekonomik buna· 
lım Içinde hiç de azımsanacak 
bır .. yı deııu, Ustelilt yayınlanan 
kitaplar hikayecilli!irnize katkıla
rı yönlinden olurrılu bır göıürıÜlj 
içindeydU ... Bır kitaptan, bir ki
şiden qama beklemek, patlama 
beklemek, ileri rudayıp Ipi göp' 
lemael W.mek, bINyel bır gö
fÜ4 !Milee, HikayecUllllıniz, 
1978'dl de 1977'de oldullu ,Ibi, 
deillndllt konular, hik.yecW�I. 
mlze getirdilii içerikle ba,arıIı 
bır çtzctyl Izledi. Bu başanda 
olaylara gerçekçi bakışın yanısı· 
ra gerçekçi ardatımın payı bü· 
yüktür, Demmcl göfÜ4ü benlın· 
seml, bütün öteki sanat daUann· 
da oldullu gıbı hikayecUl!!lmlz 
de çaRının tanıkheım sürdüren 
örnekler vemıekte direniyor. Di· 

. renecek de, 



"Faşizmi. savaş döneminde 
Türkl.r bizim devrimci savaşı
mızın uzağında kalmadılar. On
lardan bir çoğu ile arkadaşlim. 
Paşaköyün yarısı Türk, yarısı 
Bulgardı. 9 Eylül'den önceki il· 
legal gençlik örgütü daha çok 
Türklerden oluşmuştu. Burjuvazi 
bu bölgede üretim güçlerini geliş
tirmiyordu. Kırcali devrimcilerin 
sürgün yatağ ı) dı. Faşizme karşı 
direnmeyi bizim kuşak onlardan 
öğrendi." 

Bu lgaristan'ın Kırcali kentin
deyiz. Konuşan Belediye Başka
nı Dimitri Gogov. Altmış yaşla
rında. Devrimden sonra Ekono
mi Politik iigrenimi görmüş. San
cak ( j ı )  parti yöneticilerinden. 
Bu direnç adamının anıları K ır
cali toprağını aşarak jzmir'lere ; 
jstanbul'lara goturuyor beni. 
Ölümsüz doğa çiçekleri gibi ka
ranlıkları renkle, ışıkla parçala
yan kaç direnç kuşağının yiğidi 
anılarımızı birleştiriyor. 

"Anılarımızın ortak yiğitleri 
var ..  _" diyorum Dimitri Gogov'a. 
"Kurtuluşdan önce savaşınızın 
koşullarını yansıtan bir anınızı 
anlatır mısınız?" 

Toplumsal bir duyarlığı yaşa
yan insanların gözleri, bireysel 
acıları yaşayanlardan farklı olu
yor. Acının yarattığı resimlerden 
anlıyorsunuz bunu. Teslim olma
yı reddeden, acıya karşı koyan 
bir duyarlık bu. Sözcüklere yan
sırken de yalın... Olağan bir 
olaydan sözeder gibi. 

"Otuz beş yıl önce tutuklan
dığımız zaman cezaevinde bir ar
kadaş getirdiler yanımıza. Genç
ti. Daha bir cigara içmesine va
kit bırakmadan prangaya vurarak 
komşu koğuşa götürdüler. Po
lislerin bağrışlarını duyuyorduk. 

"- Söyle: Söylesene ulan! 
"Sonra kırbaç sesleri kulakla

rımızda yankı lar yarattı. Saba
hın dokuzundan öğleye kadar 
kırbaçlar şakırdıyor, arada bir 
insan benzerneyen haykırışlar 
duyuluyordu. 

"- Söylesene ulan!.. 
"Istedikleri yanıtları vermeyen 

arkadaşımızı kaç saat sonra bay
gın durumda getirip bıraktılar bi
zim koğuşa. Adamların yüzü 
insan yuzune benzemiyordu. 
Aralarından biri çizmesinin 
ucuyla arkadaşım ızın kafasını 
dürttii Gülümseyerek sordu. 

"- Eee .. Şimdi nasılsın baka
lım?" 

Dimitri Gogov konuşurken, 
sözcükler taşıdıkları ağırlıkla bir
Iikte,bizlmkileri yeniden yaşatı
yor bende. Mustafa Suphi'leri, 
D;. Şefık Hüsnü'leri, Reşat Fuat' 
ları, Hasan Rasri'leri, Zeki Baştı
mar'ları._. Biliyorum ki, yalnız 
onların süngü ucundaki yaşamla
rının yarattığ ı duyarlığa bağlı bir 
etki değil bu. Idealizmi mahkum 
eden maddeci tarih anlayışı, on
larla birlikte yaşanmış, kavga ve
rilmiş bir dönemin düşünsel ya
pısını onların pratiğinden kay
naklanarak somutlayabileceğimi
zi öğretiyor bize. 

Bulgaristan'da faşist çizme le
re yenik düşmeyenler yeniden 
yarattıkları kentlerin yapıların
daki yazıtlarda simgeliyorlar bu 
gerçeği. Tarih, günlük yaşamın 
her kesiminde, en küçük yerleş
me biriminde bile, en haklı mi
rasın, kültür mirasının birleştiri
ci işlevini simgeliyor. 

B ulgaristan 'da bir kent: 

KIRCAL. 
Dimitri Gogov'a soruyorum: 
"- Sonraki yıliar._." 
"Sonraki yıllar hayat bizi 

doğruladı" diyor, alçak gönüllü_ 
"Bugün Bulgaristan'da ölümü 
yenmenin kıvancı içindeyiz. Sos· 
yalist uygarlığı yaratacak kültii
rel savaşınıda elde ettiklerimizin 
kıvancı içindeyiz. Ölümü yendik. 
Çünkü 1944'de Kırcali'de bin 
çocuktan beş yüz elli dokuzunu 
yitiriyorduk. 1 978'de doğan bin 
çocuğumuzdan dokuz yüz 
seksen birini yaşatma gücüne 
eriştik. Sosyalist uygarlığa büyük 
bir hızla ulaşıyoruz_. Çünkü sa
dece son üç dört yılda, Kırcali 
ilimizde onbir sınıfı bitiren Türk 
gençleri üçbine yaklaşmaktadır. 
Beşyüz yıllık Osmanlı, ve altmış 
yıllık burjuvazi egemenliğinde 
ancak dörtyüz Türkün orta öğre
nim görebildiğini düşünürsek, 
ulaştığımız düzey kendiliğinden 
ortaya ç ıkar." 

Kırcali, Doğu Rodopların 
orta kesiminde Arda ırmağı yö
resindeki "Studen Kladenets" 
ile "Kırcali" barajları arasında
dır. Kentte Devlet Maden Işlet
mesi, Devlet Sanayi Iş letmesi, 
Makina Yapım, Kurşun Çinko, 
Tekstil, Ototamir fabrikaları ça
lışıyor. Yetmiş yöresinde nüfusu 
var. Yöneticiler kentin (avitsena) 
Ibni Sina okuma yurdunda 1 ,5  
milyon c i l t  kitap olduğunu söylii
yorlar. Gençlerin her kolda ama
tör çalışmaları için büyük bir 
kültür evi yapılmış. Ayrıca tiyat
ra, bale, opera, senfoni orkestra
sı, folklor ve kukla tiyatrosunu 
içine alan sanat kurumu kentin 
görkemli binalarından birinde 
çalışıyor. 

Türkiye Yazarlar Sendikası ile 
Bulgaristan Yazarlar Birliği ara
sında imzalanan karşılıklı kültür 
anlaşması uyarınca 1978'de 
TYS'den giden son konuk 
gazeteci Hikmet Çetinkaya arka
daşım "Tütün ve Kooperatifçi
lik" konusunda çalıŞacağı için 

kentmerkezinde anca'� belli yöre� 
leri görecek kadar zamanımız 
var. 

Konukçumuz Spazov ile bir
likte bizi gezdlren Necho Pavlov 
elli yaşlarında, Kırcali'de haftada 
üç kez yayımlanan Yeni I şık 
gazetesinin başyönetmeni. 29 
yıldır partili, 28 yıllık gazeteci. 
Ayrıca Parti Sancak( lı) Komite
sinde üye olarak çalışıyor. Ko
nuşkan, sevecen, şakacı bir kişi
liği var Pavlov'un. Hikmet Çetin
kaya ile tanışır tanışmn kırk yıl
Iıkahbap gibi sarmaş dolaş oldu
lar. "1963'te Türkiye'ye gelen 
ilk Bulgar gazeteciler heyetinde 
ben de vardım." derken gözleri
nin içi gOlllyor. Gezi dönüşünde 
gazetesinde yayımladığı dizi 
yazılarına "Dostluğa Yürüyüş" 
adını koymuş Pavlov. 

- Dostluğu politikanın di
linde çok genel bir kavram ola
rak görüyoruz. . .  " diyor. Sanat
çıların, yazarl.,ın, çizerlerin ya
rattıkları dostluğun başka bir ha
,-ası var. Ikinci kitabını, "Her 
Yerde insan yaşıyor" adını taşır. 
Son tümeesi �öyle: "Kırcali'de 
de insan yaşıyor..: Biz bu anla
yışın içerdiği ilkelerin yaşama 
geçmesi için nice mücadeleler 
verdik. Şimdi yaratmayı başar
dığımız uyum yeni toplum düze
nimizin temel güvencesi olmak
tadır." 

"Bence çağ ım ız insanı için en 
büyük umut ıŞığı doğrulara sahip 
çıkmaktır. Kendi doğrularını 
söylemeleridir. Amerika Birleşik 
Devletleri'nde, Sovyetler Birliği' 
nde, jngiltere'de, Türkiye'de, 
Bulgaristan'da doğruları söyle
yen insanlar bulundukça mutlu
luk daha büyük boyutlara ulaşa
caktır." 

Necho Pavlov yirmi dakika 
için de olsa Yeni Işık yönetim
evine götürdü bizi. Gazetenin 
yazarları, sayfa sorumluları, çi
zerleri ile kısa bir söyleşide bu
lunduk. D ostluğa yürüyen do
kuz genç adam, Türkiye'li mes
lektaşlarına selam ilettiler. 

Kırcali'de bizi konuklayan 
yöneticilerden benim her fı�at
tan yararlanarak konuştuğum 
Şükrü Tahirov, Belediye Başkan 
yardımcısı ve Sancak ( ii) Kültür 
Komitesi başkanı. Felsefe dokto
rası yapmış, onbir yıllık partili. 
Bir kitabı, "Pantürkizm, antiko
münizm ideolojisidir" adını ta
şıyor. Yemekte, önce pan tür
kizm kavramının tarihsel çıkışı 
üzerinde konuştuk. Yusuf Ak
çura'larl, Ahmet Agayef (Ağa
oğlu)leri biliyor Şükrü Tahi
rov. Düşüncelerini, düşün yaşa
mımızın bilinen kişilerinden 
(Niyazi Berkes'den, Şevket Sil
reyya Ay�mir'den) alıntılarla 
kanıtlayarak, Mustafa Kemal 
Atatürk'ün ulusçuluk anlayışının 
pan-türkizm olmadığ ını ifade 
ediyor. Son kitabı, "Bulgaristan' 
ın Kurtuluşu ve .Bulgaristan 
Türkleri" (BKP. Sancak Komite
si Yayını, 1977). ÖlUmden Haya
ta(Vasil Bikov, 1968). Genç Kız
larla Başbaşa (ıva Vankova, 
1968), Vatan Savaşından Sayfa
lar ( lgnat ulov, Vilko Yanaç.
kov, M. Kastaninova, 1 969) Bu� 
gar Hikayecileri Antolojisi (Vasil 
Popov) gibi çeviri yapıtları da 
var Tahirov'un. 

"Bulgaristan'ın Kurtuluşu ve 
Bulgaristan Türkleri" kitabında 
halk olma bilinci üzerinde dura
rak halkların aykırı toplumsal 
güçlerle mücadelesini tarihsel bo
yutları içinde sergiledi�ini söy
leyebiliriz. Şükrü Tahlrov'a göre 
yıkılan Osmanlı feodallerinin 
egemenliğini yeni doğan burju-

ŞÜKRAl 
KURDAKU .. 

vazi almış, kent k.apitalıstlerıyıe 
kırsal kesinıd. ıırtı ve büyük 
köylülük amanSız bir sömürü dil
zeninin yaratıetları olmuşlardır. 
Kendi sınıfsal çıkarları sözkonu
su olunca Bulgar - Türk ayrımı 
yapmayan burjuva ideolojisi Bul
gar ve Türk emekçi sınıfları bir
birine düşürmek için şovenizm i 
körüklemiş, ama Bulgar - Türk 
ayrımı yapmadan sömürü-çarkını 
işletmeye bakmıştır. Bu koşul
lara karşın Bulgaristan Türkleri 
anti-faşist savaşın dışında kal
mamışlardır. Tamamlamalarıııı 
şöyle sonuçlandırıyor Tahirov: 

" ... Tahirov ahalisi Bulgaris
tan halkının antifaşist savaşları 
sırasında kendini bu mücadelenin 
dışında hissetmiyor, tersine, ak
tif olarak bu savaşa katılarak 
Adil Dervişev, Ahmet Tatarov, 
Hüseyin Mutkov vb. gibi değer
li 'kurbanlar veriyor. Bu sebep
ten Bulgaristan'da yüzlerce Türk, 
kapitalizme ve faşizme karşı ak
tif savaŞÇı, yatak, yardımcı ola
rak tanınmışlardır. Partizan ola
rak bu savaşta canını feda eden 
birçok genç vardır. Bulgaristan 
Türkleri, faşist Almanya'yı ta
mamiyle yok etmek ve bizdeki 
sosyalist devrimin zafer kazan
ması için Vatan Harbine de aktif 
olarak katılmışlardır. Memleke
timizde sosyalizmin kuruculuğu 
savaşında ise Bul�istan Türkle
rinin iştiraki daha da aktiftir. 
(sf. 1 1 )  

Kırcali'ye geldiğimiz gün, geç 
saatlere doğru, program uyarın
ca yöneticiler bizi Şrokopole 
köyüne götürdüler. Özellikle tü
tün üretim merkezlerinden biri 
olan, Şrokopole'nin Belediye 
Başkanı Ali Veyselov. 1941 do
ğumlu. Hukuk Fakültesini bitir
miş. Iık okulda din eğitimi gör
düğünü söylüyor. Türkçesi za
yıf. Konuşma kavram düzeyine. 
çıkınca Türkçe düşünemediğini' 
anlıyoruz. 10 köyün merkezi 
olan Şrokopole'de' 9500 dekar 
ekilen toprağın 3500 dekarında 
tütün üretiliyormuş. Ali Veyse
lov, Hikmet Çetinkaya'nın so
rularını yanıtlarken not alıyo
rum. Tütünde çalışanların yıııık 
geliri 2800-3500 leva arasında 
değişiyor. (Bir oranlama yapıla
bilmesi için yazıyorum Sofya'da 
tanıştığım genç bir mühendisin 
aylık kazancı 1 80 Ieva) 

Başkentin 350 kilometre uza
ğında başat üretimi tütün olan 
bu küçük yerleşme biriminin yö
netcileri 35-48 yaşlarında görü· 
nüyorl.r. Demek ki çocuklukları 
bile eski yaşam koşullarında geç
memiş onların. Onlar için 1944 
öncesi, tarihin mezarlığına gö
mü len bir uzak dönem.. Ama 
1944'leri izleyen yılları ilk genç
liklerinde yaşamışlor. Aykırı 

topl"m güçlerinder. arınma
döneminin kendine özgü koşul
larını nasıl değerlendiriyorlar? 
Hangi evrelerden geçerek bugü
ne varmışlar? Yeni ile eski çeliş.
kisinde mücadeleleri ne gibi özel· 
likler göstermiş? 

' 'Bizi",'' diyor Ali Veyselo\", 
"Geleneksel kiıltiıı mirasımız 
XiX. yüzyılda bile çağdışı sayıla· 
cak kadar ilkeidi. Devrim bu böl
geyi kapitalizm öncesi tarım ko· 
şullarınpa buldu. Gelenekler, 
ana4babalarımızı dünya işlerini 
sağlıklı olarak düşündürecek bir 
bilinç düzeyinden uzak bırak
mıştı. Bilir misiniz, onbeş yıl 
öncesine kadar kadınlarımızı er· 
kek doktorlara götüremiyorduk 
biz. Aileleriıniz kız çocuklarını 
okutmak istemiyorlardı. Tiyat
ro çalışmalarının başladığı dö
nemde erkek çocuklarını bile 
sahneye çıkarmak istemeyen 
ana-babalar çoğunluktaydı. Ama 
bugün._' 

"Bugüne gelinceye kadarki 
mücadele evrelerinde sizin kuşa
ğ ın durumunu öğrenmek isti
yorum._." derken kendisini Va
tan Cephesi Belediye Komite.i 
Başkanı olarak tanıtan Kasım 
Faizov atılıyor. 

"öğrencilik yıllarımııda kur
duğumuz örgütlerin birincil gö
revi ana-babalarımııı bilinçlen
dirmekti. Yılmadan çağdaşlaş
tırmaya çalıştık onları. Sosyalist 
toplumun kazanımları somutlan· 
dıkça, geleneğin soyut bağları,,
dan koptular. Kızkardeşlerimizi 
yeni toplum koşullarına hazır"'· 
ma çabamız da olumlu sonu, 
verdikçe yeni ile eskinin çeli�· 
kileri sorun olmaktan çıktı. Btı
gün_" 

Evet bugün .. Bulgaristan Res
samlar Birliğ inin üç üyesi Şroko
pole'den... Stenka Dimitrova .. 
Cemal Emurlov .. Gorgi Trifon�. 
Yazarlar Birliğinin iki üyesi Naci 
Ferhatov, Peter Vasııo\" bu kö
yün okullarından yetişmişler. 1 5  
yıllık tiyatrosunda artık kadınlar 
da sahneye çıkıyorlar. Özçaba 
kUltür kurumlarında tiyatro, ede· 
biyat, dans, folklar alanlarında 
ça Iışanlar 200'ü aşkıı\... 10 bin 
kitap bulunan kitaplık şimdi 
305 abonenin hizmetinde. 

Kitaplığı gezerken yirmi yaş
larındaki görevli Şefi ye bmer
ova'ya, rasgele çekti� in: "itap
ların adlarını türkçeye ,evirm.· 
sini rica ediyonıı,-. Okuyor: 

Erich Kesler'in Çocu" Ro
manları, Ivan Vazov'un Esaret 
Altında, Sabahattin Ali'nin jçi
mizdeki Şeytan ... 

Evet faşizme yeni" duş",e· 
yenıerin bugünü, Nazım Ustanın 
bir şiirinde yazdığı gibi, "Boris 
Parkı" ,  "Hürriyet Parkı" olalı"e' 
ri kırsal kesimde bu öıelli"lerı 
taşıyor. 

YVRVYVŞ - 23 OCAK J 9 79 · J 5 
.. '. 1, • ' :  � )'f 



"KAHRAMANMARAŞ OLAYLA· 
RI YARATIL., BU GEREKÇEY. 
LE LtAN EDILEN SıKıYöNETIM, 
GElttd.FAŞIsT GOÇlERIN TIR· 
�IŞININ YENI BIR BASAMA· 
�I OLUŞTURMU$TUR." 

Türkiye 
işçi Partisi: 

"SıKıYÖNETIM, BUGÜNE KA
DARKI UYGULAMALARLA, 
ILAN EDILIş GEREKÇESI YÖ
NÜNDE HiçBIR GIRIşIMDE BU· 
LUNMAMI ŞTlR. FAŞIST ODAK
LARıN üZERINE GIDILMEMIş
TIR. BöYLECE SıKıYÖNETIM 
YASAL DAYANA<':;INI YITIRME 
KONUMUNA GELMIşTIR. DI
GER TARAFTAN BAŞTA MHP 
VE YANDAŞI DURUMUNDAKI 
FAŞIST ÖR�ÜTLERIN SUÇLA
RıNıN ÖRTOLüP, UNUTTURU
LARAKAKLANMASı SüRECI 
BAŞLAMıŞTıR." 

'MHP VE YANDASı öRGUTLERiN SUCLARı • • 

öRTüLEREI AKLANMASINA CALlSILlYOR 
, . . 

Türkiye Işçi pıutısi Merkez Yönetim 
Kunılu 13-14 Ocak tarihlerinde yap�ı 
tolantııar ülkedeki durumu dejterlendir
di. Toplantı sonucunda yayınlanan bildi· 
ride sıkıyönetim ilanından sonraki geliş. 
meler ele alınarak hükümetin politikası 
üzerinde dunıldu. Sıkıyönetim iIanının 
gerici-faşist güçlerin tmnanışında yeni 
bir basamak oluşturdujtu belirtilen bildi
ride, sıkıyönetimin hugüne kadarki uy· 
gu1amalannın da ilan ediliş gerekçesiy
le hiçbir ilişkisi olmadıi!ı vıugulaııdı. 
MHP ve yandaşı durumundaki faşist 
örgütlerin suçlannın örtiilüp unutturu
larak aklanıııasl sürecinin başlatıldııtma 
da dikkat çekildi. TIP Merkez Yönetim 
Y.unılu bildirisinde şöyle dendi: 

"Buıjuvıızinin, emperyalizme baj!un· 
h sanayileşme ve kalkınma politikasımn 
ülkernlzf soktueu darbo�az, tüm toplum 
kesimlerini sararak daha da daralmakta· 
dır. Hal böyle iken buıjuvazinin ne siya
si iktidarnun, ne de öteki örgütlerinin, 
ülkemizi içine soktuklan bu bunalımdan 
kurtarmak için hiç bir çözüm önerileri 
de yoktur. Tüm umutlarını emperyaU.st 
güçlerin yardımına bai!lamışlardır. Em· 
peryalist odaklardan yeni yardımlar ala
bilmek için, kapatılan üslerin açılması, 
yeni üsler kuruiması, tamamı yabancı 
sermayeli kuruluşlara müsaade edihnesi 
girişimleri gündeme gelmiştir. 

"EIronomik kriz, sosyal yaşamda da 
kendini göstermektedir. Enflasyon, iş
sizlik, yoksulluk ve yokluk, tüm emek
çi halkı gitgide artan oranlarda boyun· 
duruk içine ' alarak bunaltmaya başla
mıştır. Pek çok işletme döviz yoklujtun
dan üretimini düşürmüş ya da kapılarını 
kapatmıştır. Kalkınma hızı yüzde ikiye 
kadar düşmüştür, bu yıl ise sıfıra inecek
tir. Böylece geçen yıl zaten milyonlara 
vaıan işsizler ordusuna onbinlerce işçi 
katılmıştır; bu yıl ise yeni yeni onbinler 
bunlan takip edecektir. 

"Bu krizin Işçi ve emekçi kltlelerde 
yarattııtı tepkileri bastırmak üzere yıllar
dır yurt düzeyinde sürdürülen faşist te· 
rör ve katlianılar, en son Kahramanma
raş'ta yüzlerce insanın öldürül'llesi, bin
lerceslnin yaralanması, yerlerinin·yurt· 
lannın yakılıp yıkılması gibi en geniş 
kitlesel boyutlara kadar ulaşmıştır. Bin
lerce aile, Kahramanmaraş ve benzeri 
durumdaki yerleri terke zorlanmakta· 
dır. 

"CHP 'nin sorunılulu!!unu taşıdı!!ı 
hükümet bugüne kadar Izledi!!i "yan
sızlık" politikasıyla, geçmişte emekçi 
halka verdl!!i sözlerden adım adım geri 
çekilmiş, oy aldı!!ı kitlelerden uzaklaş
mış, emperyalizme ve egemen güçlere 
tavizler vererek iktidar olma ve Iktidar
da kalma yolunu seçmiştir. Bu se'çlm 
sonucudur ki hükümet bır yandan esa· 
sen inasta olan ülke ekonomisini daha 
da batalta sürüklerken, dij!er yandan da 
gerici-faşist güçlerin tırmanmasma yol 
açmış ve giderek sıkıyönetim zorlama-

!arına lıoyun ei!tniştir. Kahramanmaraş 
olayım yaratılıp,  bu gerekçeyle ilan edi· 
len sıkıyönetim, gerici· faşist güçlerin tır
maııışının yeni bir basamaj!ını oluştur
muştur. 

"Burjuvazi ülkeyi artık eskl yöntem· 
lerle yönetememektedir. Egemen güçler 
yeni baskı araçlanna başvurmaktadırlar, 
sıkıyönetimler birkaç yıl arayla toplum 
yaşamına girmektedir. Nitekim tırman
dırıIan (aşlst terörün son halkasını teşkil 
eden Kahraınanınaraş olayları sonucu sı· 
kıştırılan hükümet tarafmdan ilan edilen 
sıkıyönetim, bugüne kadar yaptıi!ı uygu
lamalarla, ilan ediliş gerekçesi yönünde 
hiçbir girişimde bulunmamıştır. Faşist 
odaklarm üzerıne gidilmemiştir. Böyle· 
ce sıkıyönetim yasal dayanai!mı yitirme 
konumuna gelmiştir. Dij!er taraftan baş
ta MHP ve yandaşı durumundaki faşist 
örgütlerin suçlannın örtiilüp, unutturu
laralı: aklanması sürece başlatılmıştır. 

"Faşist güçler mevzilerini sai!lama 
baj!layarak militanlarını sıkıyönetim 
bölgeleri dışına kaydırınışlar, yeni pro
vokasyonlar ve katl1anılar düzenlemek 
Için hazırhklara başlamışlardrr. Amaç
lan, demokratik hareketin geıışkin ol· 
duıtU illerle, etnik kökenieri ve dinsel 
inançlan farklı yurtt&şlarırnızm yaşadıltı 
illeri de sıkıyönetim bölgesi Içine alarak, 
tüm ülke düzeyinde demokratik hak ve 
özgüllükleri boltmaktır. 

"Bu arada unutulmaması gereken bir 
başka IJokta da bireysel terör eylenıleri· 
nin gerici·faşlst güçlerin Işini kolaylaş
tırmakta oldu�udur. Bugünlerde ortaya 
çıkması mümkün bu tür eylenılerin geç· 
mişteki örneklerle de bWndilti üzere, 
ajan-provokatörlerce Iuşkırtılmakta ol
dujtu bir an hatırdan çıkarılmamalı, akıl· 
lar başlara devşirilmelidir. Tüm demok· 
ratik güç ve kişilerin önemli görevlerin· 
den biri de, bu provokasyonlara düşme· 
rnek oldui!u kadar, bu tür eylenılere kar· 
Şı açık ve kesin tavır almaktır. 

"Bugüne dek sıkıyönetim bölgelerin
de yapılan uygulamalar, ilan ediliş ge
rekçeslnl bir yana bırakarak demokra
tik hak ve özgürlükleri kısıtlamak ol
muştur. Dernek faaliyetleri ve demokra· 
tik kitle eylenıleri kısıtlanmış ya da ya
saklanmıştır. Di!!er önemli bir konu da, 
1979 yılının özel sektör kesiminde yo· 
jtun bir toplu sözleşmeler yılı olmasıdır. 
Sıkıyönetim, grev yapma hakkını res· 
men yasaklamamış olsa bile, varlı�ı ne· 
denlyle bu hakkın kullanılması üstilne 
fiııı bir baskı doltmuştur. 

"Sıkıyönetim bölgelerinde bugün gti
riinüşte bir sükunet vardır. Ne var kı, 
bu geçicidir. Çünkü (aşıst odaklar sıkı· 
yönetim bölgeleri ıçınde saldırılannı 
durdurarak mevzilerine çekilmişlerdir. 
Tüm demokratik güçler ve kişiler açık 
olarak bilmektedirler kı, faşist odaklar 
daj!ıtılmadan, faşist eylemciler ve yöne· 
ticileri cezalandırılınadan, faşist saldırı 
ve cinayetler dunnayacaktır. 

TORLjYE IŞçi PART51 
ELAZlC, TUNCELI, TRABZON IL KONGRELERI 

YAPıLDı 

Türkiye Işçi Partisi yerel örgüt 
kongreleri sürüyor. Geçtiğimiz haf· 
ta içinde Elazığ, Tunceli ve Trab
zon il kongreleri tamamlandı. 

Faşist terörjin odaklaştığı iller
den birisi olan Elazığ'da Türtiye Iş
çi Partisi Elazığ lı Kongresi 200'ü 
aşkın yoğun bir katılım ile yapıldı. 

Olağanüstü önlemler altında top
lanan Elazığ il kongresinde yapılan 
konuşmalar ile de bir yandan CHP 
yerel örgüt yönetiGllerince de içine 
düşülen urrırtsuzluk ve uzlaşma ça. 
balarına ve bu çabalara olduğu ka
dar, kitlelerden kopuk maocll1Joşist 
maceracılığa karşı ç ıkıldığı bir kez 
daha belirtildi. Faşizmi yenecek ör· 
gütlü birfeşik gücün oluşturulması, 
provokasyonların üzerine yUriinmesi 
konusunda sürdürülen kararlı milca· 
delenin gün' geçtikçe daha da güç. 
lendiği ve güçlendirileceği gerçeği 
yinelendi. Türkiye Işçi Partisi EIa· 
zığ ii kongresinde Genel Merkez ta
rafından açılan üye kampanyasında 
gelişmeler kaydedildiği ve üye sayı
sında üç kata yaklaşan bir artıŞ ol· 
duğu açıklandı. 

Tırkiye i şçi Partisi Tuncelı il 
kongresi ise parti lokallnde yapıldı. 
lokalin elverişsizliği nedeniyle 
kongreye kimse daYet edilememişti. 
Buna kar$lll ILM de salonun tıkiım 
tıklım CWıI .... u ....,ıen kaç· 
..,... T..aıII U ı-.esinde de 

"Olkemizin Içine sokuldujtu bunalı
mın baş sorunılusu, emperyallzm ve 
onunla IşbirliRI halindeki tekeller, büyük 
sermayedir. Faşist saldırıların arkasında
ki güçler de bunlardır, Faşizm tehdidi· 
nin tamamen ortadan kaldırılması bu ya· 
pısal kayna�ın kurutulmasına ba�lıdır. 

"Emekçi halkın oylanyla ve onların 
en Ivedi taleplerine dayanarak iktidara 
gelen CHP, bugüne dek sürdürdüi!ü ve 
sıkıyönetim ilanına kadar giden emekçi 
halka karşı tutumunu terketmelidir. 
özeıııkle de, demokratik hak ve özgür. 
lüklerln daha da kısılması yolundaki tüm 
girişimlerden vazgeçllmeU ve bu tür giri· 
şimieri kesinlikle önlenmelidir. Bu arada 
yeni antl·demokratik yasa tasarılanndan 
vazgeçmeıldır. 

"Artık copla, dlpçlkle ülke yönetile. 
meyeceltlnl, kanlı Şah diktasının bile bu 
Işe yetmedl�inl çok yakından görüyo· 
ruz, Olkemli, emperyalizme verilen ve 
verilmek Istenen yenl tavizlerle Şah rejl· 

vurgulanan önemli noktalardan biri
si Genel Merkezce açılan üye kam
panyasının başanlı bir biçimde siir· 
dürüldüğÜYdü. Kongre Genel Mer
kez temsilcisinin kapanış konuşma
sıyla.sona erdi. 

Son günlerde faşist terörün özel· 
Iikle yoğunlaştırılmaya çalışıldığı 
Trabzon'da Türkiye Işçi Partisi 
Trabzon il örgütünün konpesi bü
yük önem taşıyordu. Sosyalist bilim 
adamı Necdet Bulut'un alçakça kat· 
ledilmesinin ardından bu kentte fa· 
şist terörün sistemli bir biçimde tır· 
mandınldığı. yaşanan olaylaria aıın 
geçtikçe daha net bır biçimde 0rta
ya çıkıyordu. Bu&flne kadar da sos
ya/ist bilim adamı Necdet Bulut'un 
katillerinin yakalanabilmesi ıçın 
emniyet yetkilileri ıanfmdan yo
ğun bir çaba sOrdUriIImedlll ıözıen. 
miştı. Faşist teriiriin yoğunlaşması
na karşın. yeni kurulmuş bir iIrJIIt 
olan TIp Trabzon 1/ iIrJIIdInIIn kısa 
zamanda hızlı bır biçimde aeıiştlği 
konarede yapılan kolH/şmaIarIa da 
VUlJUlandl. 

civar ii ve Ilçe yönıılldlerlnin de 
katılımı Ile yapilan kongnıler ve 
kongrelerden sonra artarak SIJnIIrit. 
\en örgütlenme çabaJan, faşizme 
karŞı tUm demokratik ıJçlerln Iş ye 
eylem blrliilne, öqiidil blrlqlk aD-
CO )OM- diid ........ afiiiı:aiı-
iii ala lIııInç " ..... Ik . ... iIç 

--,kııafıBIL cı. ona ..... aIıIıı. 

' f."  
minin bölgemizdekl görevini üsUenemez. 
Ulusal ba�sızlı�ırnıza ve bölııemlZdekl 
hanşa karşı yapılan ve yapılacak girl. 
şimiere geçıt vermeyecei!lz. 

''Tüm demokratik güçlerin görevi, 
Işçi ve emekçi halkımızı antI-demokra
tIk baskılara ve faşist tırmaruşa karşı 
bUlnçlendirmek ve örgütlemektir. Bu 
ise, ancak demokratik hak ve özgürlük. 
lerimizi sonuna kadar kullanarak ve kit. 
le hareketlerini geliştirerek yapılabilir. 
Bu bilinç ve kararlılıkla sürdürecei!imiz 
mücadele sonucu aydınlık gelece�imizi 
kendi ellerimizle kazanacai!ız. 

"Gün dayanışma günüdür. Tüm de. 
mokratik güç ve kişiler saflannı daha 
da sıklaştırınalı, emperyalizme ve fa. 
şizme karşı mücadeledeki kararlılıkla. 
rmı göstermelidirler. 

"Partimiz, Türkıye İşçi Partisi, böy
leblr mücadele anlayışı ve kararlılı!!ı 
ıçınde, her hal ve şartta görev başında. 
dır." 

" 
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