


Eylem birliğine 

gölge düşürmek 

kime yarar? 

e 
Dünya Sanş Konseyl'nin, NATO'nun B. Amıpa ülkelerl· 

ne orta menzmı Pershing·2 ve "Cruise" Amerikan nükleer m· 
zelerlnl yerleştinne planlanna karşı açtı!!ı uluslararası müca· 
dele kampanyasına koşut olarak, banş gliçlerinin ülkemizde 
de siirdürdüj!ü kampanya, demokrasi gliçlerinln ortak mücade· 
lesinde eylem birlli!ini gerçekleştinne yolunda atılan önemli 
bır adımı ııimgeliyor. Bu eylem birııi!inin en önemli yönünü 
Ise, kampanyanın Türkıye Işçi Partisi, Türkıye Sosyallst İşçi. 
Partisl ve Sanş Dernei!1 tarafından ortaklaşa planlanıp yI"e 
het düzeyde ortaklaşa yiirütillmesl oluşturuyor. 

Şu günlerde de siirmekte olan kampanyanm, eylem blr
ııi!l ilkelerlyle uyum Içinde, karşılaşılan sorunlan çözme ba
prısını göstererek geliştii!lnl, se'fiçn verici biçimde öi!reniyo
nız. Kampanyayı planlayıp yiirüten tarafiann baklarda ve so
nımluluklarda eşit1ii!i, kararların alınmasında ve hayata geçl
ıIlınesinde, oybirlii!i ilkelerine dayanan eylem birlli!i, kısa sü
rede çok .. yıda sendikanın, demokratik kltle örgütünün, Ueri
cl kuruluşlann, yurtsever aydmlarm ve banştan yana parla
menlerlerln destej!ini kazanmış bulunuyor. 

"ölüm Füzelerlne Hayır" kampanyumın bu ölçüde yı
Rtııallqması, Türkiye banş &üçlerinln, poııtik yumuşama
dan .kerl yumufUn&ya geçiş Ye IiIahsızlanma mücadelesi
De öoemll bır katkısını lIıngeledllll gıbı, demokrasi &üçleri
nln anti-eıııpftyallst bir platformda eylem birIli!1 olanaklan
nın varbllını da ioiilu tluyor. 

Ne vU' kı, banş ;içlerinln bu Uktll eylem blrlllll sürer
ken, ıı.zı çenelerln, eylem birllllinln özilbe ye ilkelerlne dı
.-rdan rölc'e-diifüriicü tutumlan da ııözden kaçmıyor. 

Bunlardan biri Politika pzeteslnln yayınlandır. Poııtika 
pzetesl, kampanyanm lıqtndan berl düzenledli!! haberlerln
de, kampanyanm tek lıqma Bant DentetI tarafından "dü
zenleııdlll", buna kaqıhk TİP ye TSIP'in de, cneer birçok 
ilerici kurulll4 pbl kampanyayı "destekledli!l" izleminlnl ve
mek, prçek durumu ÇU'pıtıııaya çw.maktedır. 

poııtika pzeteıılnln kampanyayı duyurmak üzere düzen-
ledIRI baberlerdekl Ifadeler fÖyledlr: "San, Demeııı ... Pen-
blng-2 ye cnıbe rıizelerlne karşı kampanya bqlatıyor ... kam-
penyaya TİP, TSİP pbl IOIy&ÜSt partllerln yanı ma birçok lş
c;1 lendlkuı, demokratik örgüt ... (vb.) .. katılıyor." (22 Ka
lan)"Türklye İşçi PartISı, Türkiye Sosyallat ışçi PartıSı, Işçi 
sendlkalan ve demokratik örgütlerln aktif cı.tej!inl alan Sanş 
Demetl tarafından bqlatılan kampanya ... " (24 Kaaım) "Ba
n, Derııei!i'nin düzenledl!!1 mitinge TİP, TSıP, Türk-tş ve 
DISK' e ballh sendikalar da dahD olmak üzere 60 örgütün üye
lerlnden oluşan binlerce kışı katıldı" (25 Kaam), "Türkiye 
San, Derııetl'nce düzenlenen kampanya dün de .. _ IÜrdü" 
(28lwım) 

Bu \fadelerln, kampanyanm düzenlenlp yiirütülmeıılnl, 01-
dullundan bamlıqka biçimde YaDllttıi!1 düpedüz onadadır. 
Türklye tşçı Partlal ve Türkıye Sosyallat t,çl Partl,i'nin "Ba
nş Demeııı tarafından düzenlenen ya da lıqlatılan kampan
yayı desteklemelı" Ue, kampenyanm bu örgütler arasında eşıt 
katıhm ve sorumlulukla ortaklaşa planlanıp yiirütillmesl ara
ıııda, herke, ıçın açık olınaa gereken büyük bir farkhhk vu
dır. Herkesin de açıkça bUdl!!1 &Ibi durum bunlardan iklncisl
dır; ve daha da önemlisi, eylem blrliRlnln bu farklı biçimle
rinden Ikıncıaı birtnclslne ,öre hiç kuşkusuz daha Ueri bır adı
mı ııimgelemektedlr. Demokrasi &üçlerlnln eylem blrlli!lne lç
tenllkle Inanan herkesin, bundan ezlkllk ya da utanç deıııı, 
herhalde sadece kıvanç duyma'l (/ereklr. 

Oyıı poııtika pzeteainln yayınlannda yanııyan anlayış, 
eylem blrlJi!lnde ulaşılan yenı düzeyi kitlelere en açık ve en 
etkın biçimde duyurarak onlann eylem blrlielne olan güveni
nl daha da aal!laınlqtırmaya yönelmek dei!U; tam tersine ey
lem bldli!Inin kapsamını titizlikle dar göstermeye ve anlaşılan 
böylece, eylem biriiRinin başanlanna "en çok sahıp olan" bır 
taraf yaratmaya çalışmaktır. Polltika gazetesi bununla da kal
mamı,tır. Eylem birllRlnln aldıRı biçime dikkati çekmeme 
endişe'I o kadar aj!ır basmıştır kı, kampanya haberlerinın ga
zetenin ııyfalanndaki yerlnl bUe asgarl düzeyde tu tmak ıçın 
tit1zl1k göal!!d1mlştir. Bunun, eylem bldli!lne kazandıraca!!ı 
hiçbir ,ey olmadı!!ı &Ibi, böylesi bır anlayışı benlmseyenlere 
.. lIlayaca!!1 herhangi bir kazanç da olmayacakbr. Böylesi tu
tuınIar, olsa olsa, eyiem bldieinden yana tutum aldıklarını 
açık1ayanlann Içtenlleini ve kararlı heı nı yenlden düşünmeyi 
gerektirecektir. 

CHP yöneticileri san sendikalarla 
işbirl iği ne, son vermelidir 

S Eylül 1979'da açılan Sakarya Geyve ilçesi 
Tekel TUIIJn Işlemeevi, açıldığı günden beri türIU 
türlU oyunların Işçiler üzerinde oynandlRı bir işye
ri halinde. Daha işyeri açılmadan S gün önce, sarı 
Tek Gıda-Iş yöneticileri ile CHP Ilçe Başkanı Ce
mal Duygu, alınacak işçilerin doğrudan doğru
ya Tek-Gıda-Iş'e üye kaydedilmesi için anlaşma 
yaptılar. Işçilere de bu sarı sendikaya üye olma
dıkları takdirde işten atılacakları yollu tehditler sa
vurdular. Ne var ki, işyerindeki bazı işçiler bu du
rumu DISK'e bağlı Gıda-Iş Sendikası'na bildirerek, 
işyerinde DISK sendikasını örgütlemeye giriştiler. 
Oç kadın işçi kısa bir SÜre içinde 93 işçinin 87'sini 
Gıda-Iş'e üye yaptı. Bu gelişmeden sonra da yetki 
için Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne başvuruldu. 

Bu beklenmedik sonuç, sarı sendikacıları ve 
CHP Ilçe Başbnı Cemal Duygu'yu çileden Çıkar
maya yetti. Işçilerin evleri tek tek dobşıiank alle
lerine baskı yapıldı. Işçilerin çoRuniuğunun kadın 
olması da, bu baskıların işçilerin yenıden Tek 
Gıda-Iş'e Uye olmalarıyla sonuçlanmasını salla
dı. Ancak hara Tekel Tütün Işlemeevi'nde yetkl
nin hangi sendikada olduğu kesinleşmiş değil. 
Buna karşın, işveren aldatları işçnerden kesip Tek 
Gıda-Iş Sendikası'na yatırıyor. Bölge Çalışma Mü
dürlüğü Ise yetki sorununu sürüncemeye blrak:mlş 
durumda. Tekel Tütün 1,lemeevi işçileri, bu bas
kıların durdurulmasını ve sorunların bir an önce 
açığa çıkartılmasını istiyorlar. 

Sakarya'da faşist terör 
yeni hedefler anyor 

AP'nin hQldimeti kurmasıy- lamada özetle şu görilşlere yer 
la birlikte artan faşist saldırılar, verildi: 
Sakarya'da da TSıp Iı Örgütü' "Geçtiğimiz IPinlerde bir 
nü hedef aldı. Faşist terör şe- yurtsever arkada�ımız katledjl
bekelerinin Sakarya'da son gün- di. Değişik şekillerde yine sal
lerde yoğunlaştırdıkları saldırı- ılırılar sürerken hızını alamayan 
ların son durağı olan TSıp lı faşist cinayet odakları en 1011 
Örgütü'nün saldırıya uğraması oiank Tüı1<iye Sosyalist I,çl 
Uzerine, çeJitli kuruluşlar ortak Partisi'ne saldırdılar. 
bir açıklama yaptılar. "HenUz saldırıların taillerl 

TIp sakarya h BilJbnlığl, tesbit edilernemı,tir. Ancak bir 
TSıp Sakarya h Başkanlığı, Gı- 'sosyalist partiye kimin saldın.
da-Iş Sendikası, TOM-DER Sa- bileceği açık açık ortadadır. 
\carya Şubesi, Genç öncü Sa- "Emperyalizme bağımlı 
karya Şubesi, Sakarya, Geyve, ekonomi darboğazlara saplan
DUzca, Saparıca 'lı herıcı Genç- \ dıkça, ÇöziımsüzlUkten bunalan 
ler, TöB-OER Sakarya-Kocaeli kodaman parababaları çareyı 
Bolu Koordinasyonu, TÖR- emekçi halkımızın yOrütllilU 
DER Sakarya Şubesi, SGB Sa- bağımsıılık, demokrasi ve __ 
karya Şubesi ve ILD Sakary .. yalizm mliade1eslni taskı ve 
Şubesi tarafından yapılan açık- terörle boğmak IltIyorlar, 

amaçlarına erişebilmeleri için 
de uygun şartlar oluşmuştur. 
ÇünkU AP faşist işbirlikçisi 
ve demokrasi düşmanı bir parti
dir. AP'nin en büyIlk yardmcısı 
dün olduğu gibi buaün de faşist 
MHP'dir_ Busaldınların ;ım;ıcı 
bellidir. Geniş halk yığınlarını 
sindirmek ve Dlkemlzl kamdıp 
lilrilIdemektir _ 

"Ancak bu b;ıslu ve aldın
lar. bizleri demokrasi mllcadele
mizden alıkoyaınayacaktır. Biz 
bu ilir saldınları nefretle kını
yor, faşist saldın ve cinayetle
rln önllne &eçmenın &iiç ve ey
lem bırlığı ile obcaAına Inanı
yor ve dlm demokrasi &llçlerlnl 
faşist tınnanış;ı dur demek Için 
JÜç ve eylem birliğine çatınyo-
ruz." 

Ereğli'de i lerici kuruluşlar 
faşist baskı ve sa ldınlan kınadı 

Faşist çetelerin Ereğli'de ıpınlerde TöB-DER üyesi 

ımenledikleri saldınlar Tek- öğretmenlere, öğrencilere, 

ke ve Yenimahalle semtle- fabrik� işçilerine kadar 

rinde ilericileri tehdit eder- uzanmıştır. 
ken, 2(}'25 Kadar silahlı fa- "Faşist odakiar, cinayet 

şist 20 Kasım günü Endüst- şebekeleri belgeleriyle bera

ri Meslek L�si'ni hedef gö- ber hergün su yüzüne çıkar

zetmeksizin taradılar. Bu ken ve bu örgütler cinayet 

arada saldırgan faşistlere ar- , ve saldırılanna devam eder

ka çıkan Emniyet amiri ve- ken halkın 'ean güvenliğini 

kili, asıl suçlular ortada do- korumak için' ilan edildiği 

laşırken, Tieare t Lisesi Mü- söylenen sıkıyönetim, faşist 

düıilnü gözaltına almayı ma- cinayet örgütlerini kapat

rifet sayıyor, Ereğli'de fa- mazken, TöB-DER Genel 

şistlerin çeşitli dayanaklan- Merkez yöneticilerini ve şu-

be başkanlannı tutuklaya
rak, TOS-DER, POL-DER, 
IKD, IGD gibi ilerici örgüt-

. leri kapatarak anti-iemokra
tik baskılanna hergQn bir 
yenisini daha eldiyor, 

"Ekonomik, demokratik 
kazanım ve ınevzilerimizden 
vazgeçmeyecek, Beri çekil
meyeceğiz. Antidemokratik 
baskılan şiddetle protesto 
eder, baskı ve saldırılardan 
yılınayacağunızı, bunlara 
boyun eğmeyeceğimizi du
yururuz." 

na da güvenerek düzenledik- __ --------------....-----..,. 
leri sistemli saldınlar üzerine 
çeşi tii kuruluşlann Ereğli 
örgütleri ortak bir açıklama 
yaptılar. TöB-DER, TO
TED, TOM-DER, Emek 
Yapı-Iş, Keramik-Iş, Genel
Iş, Emek Tannı-Iş, Genç 
Öncü, Ilerici Gençler, SGB, 
CHP Gençlik Kollan tara
fından yapılan açıklamada 
şunlar dendi: 

"Uçemiz Ereğli'de Tekke 
ve Yeni MahaUe' de ilerici 
halka karşı Sırdürülen faşist 
baskı ve silahlı saldınlar, son 
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KOŞULLAR.VE 
OLANAKLAR 

ZEKI KlUÇ 

Demokratik hak ve özgürlükler için en geniş güçleri harekete 
geçirmenin koşullan ve olanaklan, bugün her zaman olduğundan 
çok daha fazla ortaya çıkmış durumdadır. 

CHP üyesi parlamenterlerin bir bölümünün ve Türk-Iş üyesi 
sendikalann da demokratik hak ve özgürlüklere yöneltilen tehdit
ler karşısındaki duyarlılıkları ve kazanılmış mevzileri koruma yö
nünde kamuoyuna yaptıklan duyurular; bunun en açık ,kanıtıdır. 
Yalnız bu durum bile, ülkemizde çok önemli ve ciddi bir anti
faşist tabanın var olduğunu göstermektedir. 

Demokrasi mücadelesi , sosyalizm için mücadeleyi. uz,aklaş
tırmaz; tam tersine işçi sınıfının demokratik hak ve özgürlükler 
mücadelesinde önderliği, daha ileri hedefler için mücadelelerin 
koşulIannı ve temellerini hazırlar. Bu nedenle de, kısa vadeli de
mokratik hedefler için mücadelenin asla küçümsenmemesi gere
kir. Bu kısa vadeli hedefler, daha ileri hedeflere yönelişin olanak
larını sağlayabilir. Bu açıdan da, gerek DISK'e bağlı sendikalann 
kendi aralarında; gerekse DlSK'e bağlı sendikıılarla Türk-Iş ya da 
bağımsız bazı sendikalar arasında belirli somut hedeflerde oluştu
rulan eylem platformlan, çok önemli ve korunarak geliştirilınesi 
gereken adımlar olarak ele alınmalıdır. 

Eylem birliğinin oluşturulması ve bunu sürekli kılacak plat
formlann kalıcı ve gerekli mekanızmalara kavuşturulması yolun
da atılacak her adımın, bu gerekliliğin kitlelerin bilincinde yansı
masını sağlayacağını unutmamak gerekir. Bu yüzden, hangi alanda 
olursa olsun, müınkiln olan herkesi eyleme katabilmek için yoğun 
ve israılı bir çabaya girmek kaçınılmaz bir görevdir. Bu görev, he
deflerin somutlaştınImasından, bu hedeflere gidecek yolun tanıını
na ve uygulanacak yöntemlerin belirlenmesine kadar olan süreçte 
ancak çok yüksek bir duyarlılık ve titizlikle ele alınırsa, başanya 
gidecek kapılan hızla açabilir. Bunu şöyle de somutlaştırmak 
mümkündür: Eylem biçimini ve hedefini belirlerken, söz konusu 
3ıandaki "en kararlı azınlığı" harekete geçirmek mi esas alınacak
tır; yoksa, milmkün 6lan herkesin katılabileceği biçimler ve buna 
uygun yöntemler mi seçilecektir? Eylemin birliğini oluştunna gi
rişimlerinizde gözönüne alınması gereken en belirleyici nokta, ey
leme katılması gereken herkesin yer. alınasına olanak verecek bir 
anlayışta birleşmenin sağlanmasıdır. Bu anlayış. aynı zamanda. 
herşeyi "kararlı bir azınlığa" bağlayan, her sorunun çözümünde 
"ya hep ya hiç" mantığıyla hareket eden maocu-goşist akımlarla 
da mücadeleyi içermektedir. Açıktır ki, özellikle sendikalann, bu 
akımlar karşısında çok açık bir tutum takınmalan, bu tür macera
cılıkIiıra karşı kapılan kapatmaları ve yine bunları korkusuzca teş
hir ederek, soyutlamalannı sağlayacak önlemleri alınalan gerek
mektedir. Bunun da yolu, sendikalann yalnızca tepede ve güçbir
liği platfonnlan oluşturmakla yetinmemelerinden, bunun yanında 
daha alt platfonnlar ve özellikle işyerleri eylem platfonnlan oluş
turma girişimlerine tezeIden başlamalanndan geçmektedir. Bu, 
sendikalann örgütsel ve tüzüksel işleyişlerini terketmeleri, bu işle
yişin dışında yeni biçimler aramalan anlanuna asla gelmez. Çünkü, 
bugünkü yasal düzenleme, bu çerçevedeki sendikal örgütlenme bi
çimi olaıı tüzüksel düzenlemeler ve buna göre oluşmuş olan sendi
kal birimler, bu anlamdaki mücadele için gereksinimleri karşıla
maya yeterlidir. 

öte yandan, genel olarak tüm kitle örgütleri, özel olarak da 
sendikalann, belirli zaaf1ar taşıdıklan ve işlevleriniıı bir bölümünü 

kaybetmiş oldukları bir gerçektir. Ama bu olguyu abartınamak ge
rekir, Bu oıgıinun varlığı kitle örgütlerinin özgün işlevlerinin öne
mini ortadan kaldırmak şöyle dursun; demokratik kitle örgütleri
nin ve sendikalann, işlevlerini hızla yerine getirebilecek_ olanakla
ra kavuşturulması için yoğun bir çabaya girmeYi de zorunlu kıl
maktadır, Bu da, ancak, örgüt birimlerini her alanda etkinleştir-

. mekten, bu birimlerin oluşturacağı platfonnlann kararlarını temel 
ve esas alınaktan geçer. Bu kavrayış, hem maceracılığın önünü al
mak için, hem de tüm örgütlerin etkinleşmesi ve güçlenmesi için 
şarttır. 

Sendikalann, tekellere karşı oluşturdukları eylem platfonn
ian ve bunIann yönlendirdiği eylemler, salt ekopomik hakIann 
korunup geliştirilmesi ile sınırlı değildir. Eylemlerin ve hedeflerin 
yükselmesi ve giderek politik hedeflere de yönelmesi için nesnel 
koşullar vardır. Ayrıca gerek tek tek tekelci patronlann, gerekse 
onlann örgütlerinin politik hedefleri içeren talepleri ön plana Çı
kartan tutumlan sendikal mücadelenin de kısa sürede politik hedef
lere yönelmesi gerekliliğini gündeme sokınaktadır. Bu nedenle de. 
işçi sınıfı hareketinin ideolojik ve politik düzeydeki eksiklikleriJ)i 
gidererek, önder koninnuna gelebilmesine, kitle eylemlerindeki 
yükselme olasılıklannı değerlendirmek ve demokratik hak ve talep
lerin devrimci bir mücadele ile sürdürülmesine öncülük edebilmek 
için, işçi sınıfının politik örgütünün güçlendirilmesine temel önemi 
vermek kaçınılmaz bir görevdir. Hemen belirtelim ki, işçi sınıfı
mız, sadece sendikal alanda değil, siyasaİ alanda da nicel ve. nitel 
olarak hızla güçlenebileceği koşullara ve olanaklara sahiptir. 
Sorun, bu olumlulukları görebilmek ve sorunun tesbitinde, işçi s1-
nıfı hareke tinin bü tününüıi. çıkarlarını esas alınaktır. 

Mücadelede aktif yer alan1ann dışında çok geniş bir antifaşist 
kitlenin var olduğu yadsınamayacağına göre, kitle örgütlerinin ve 
özellikle sendikaIann etkinleşmesinin öneminin vurgulanması son 
derece doğrudur. Yine, giiç ve eylem birliği platformlarını etkin
leştirme, kalıcwğını sağlama doğrultusunda çabaIann yoğunlaş
tınlması da hepimiz'in ivedi, güncel görevidir. 

Ancak -işçi sınıfırun önderliği', yalnızca sendikal örgütler ara
cılığıyla elbe tte sınırlandırılamaz. Aynızamanda ve esas olarak, po
litik ve ideolojik alandaki önderliğin, yani işçi sınıfırun bilimsel 
sosyalist hareketinin güçlendirilınesi gerekiı. Du nedenle de, de
mokratik güçlerin eylem birliği ne görevleri dondurup, "topu taca 
atan"bir anlayışa girmek, işçi sınıfırun bilimsel sosyalist politik ha
reketini güçlendirme temel görevini atlamak bunu yapanlan deve 
kuşu örneği başlarını kuma gömmekten öteye götürmeyecektir. 
Bu doğrultuda, Türkiye ışçi Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun, 
partinin kitlelere önderlik konumunu güçlendirebilmesi için ideo
lojik, politik ve örgütsel planda var olabilecek eksiklikleri tam� 
lamak re önde duran görevlerin gerektirdiği önlemleri alabilmek 
için, partinin bütününü seferber ederek sorunlan tartışmaya açan 
karan, bu çerçevedeki bilimsel sosyalist sorumluluğunun gereğini 
yerine getirme çabası ve tutarlılığı; umulur ki, . bilimsel sosyalist 
platformda yer alan herkese bir örnek olmalıdır. 

Eylem birliği yolunda atılan olumlu adıınlann kalıcı hale 
getirilmesinde ve yeni adımlarla geliştirilniesinde işlevi olabilecek-, 
ler, eylem birliği pla tf ormundan, eziklik ve kompleks duyarak 
kaçmamalıdırlar. Eylem birliği konusunda mangalda kül bırakma
yanIann içtenliği, bugün için yaşamsal olan adımlan atıp atmaya
caklanna göre belli olacaktır, 



Kayseri 'de içsavaş planı uygulanıyor , ' . . 

�rI'de geçen hafta meydana gelen olaylann liyeal Atatürk Lisesi eski müdürünün evi Ca,lstleree ta· 

G
ozgattatı KaYser!Y� 

bu düzeye sıçraması kuşkusuz çok idmse ıçın sürpriz randı. Saldın sonunda eski MUdür Halis Aydın'ın yedi • h i feri 
olmadı. Devletin Kayseri'deki en yüksek görevlisi, yaşındaki çocuRu öldU. Aynı gün olayı protesto ıçın faşıst aç ı se 
görne başladıRilida beri açıkça (aşlstlerl koruyan ve yiirüyUş yapan 200 kişiye polis tarafından ateş açıldı h ............. _ ........ ,.... - ... 
kollayıın bır tutum lçindeydl. ValI'nin ve bazı güven· ve bir kişi öldü. Olaylann önlenmesi için kendisine ge. .s.ç�:::'.,,: .. V • .,.I ....... au;: -çIM � 
lik görevlllerlnln bu tutumlan faşistlere uzun süreden lenlere ''benden vatanseverlerle böıÜcüıeri bir tutınamı MHP'1n.ri. --"�"�"";' k.".·iI •• ". 
beri uygulamak istedikleri bir planın uygulama alanı· beklemeyin" diyen KaySeri Valisi, ikinci gün gece Ekı .. .... Ko."!!' , 
na konması için cesaret verıyoldu. Faşistler, nlbayet sokalıa çıkma yası$ Uan etmek zorunda kaldı. An. bilen MHP, uzun ııüredir bu kenti KayMri ye de sıç· 
"ülkUcU" olarak tanınan bir saatçinln geçen çarşam. cak, Caşistlerin uzun Aireden beri planladıklan oyuna ramanın bir tahtası olarak kuUanma planlan ıçındey· 
ba günU kuşkulu biçimde dUkkanında öldürülmesi Uze· yardımcı olduRunu gIzIeyemedl. di. Bu amaçla Yozgat'ta yerle,tirliınlş ve yerle,1k 
rlne saldınya geçtiler. nerlcl yurttaşlann devam etti· YüRüYüŞ 'ün 22 Ekım 1979 tarihU 237. sayı. MHP'II kadrolar sistemli olarak Kayseri'ye aktanbyor. 
lti Fevziçakmak ınaballesindekl Çalışanlar Kahveba· sında Kayserl'de 14 EkIm'den sonra artan (aşıst saldı· du. Seçim kampanyası bu Işgal planına bir aa veril· 
nesi bir otomobille olay yerine gelen saldırgan faşist- nlara dıkkat çekllınlş ve (aşistlerln Kayseri'yi Yozgat mellne yol açnuşb. Seçim sonuçlan, özellikle YOZ· 
ler tarafından tanındı. Kahvebanede olay anında beş gibi bir saldın iissü halıne getlnnek istedikleri vıugu. gat'ta MHP'ye cesaret verecek biçimde alındıktan 101I. 
kişiniI\. öldURii bildirildI. Olayın ertesi günU ise bu lannuşb. YüRüYüŞ'ün adı geçen yazısında şöyle ra, tet-ör çetelerının Kayserl'ye salınması için hiç de 
olayda ölenlerin sayısı yükseltı. Bu arada TöB·DER deniyoldu: "Yozgat'ta faşist bir US yaratmayı başara. beklemeye gerek görülmedl. 

Yukardaki kUpUr Abdl İpekçi'nın öldürülmeaın· 
den lOIIra çıkan 6 Şubat 1979 tarihli YüriiyÜf 'ten 
bu yazımıza başlık olarak alındı. Abdl İpekçi'nin 
katili g1zII lktldar odai!ıydı. .. 

Gizli lktidar odai!ı, yUzleree, binlerce ilericinin; 
demokıatın, lOIyallstln cinayet &Uçlu&U olarak o 

günden beri işbaşında. ülkemizi kanlı bir lçsavaşa 
siiriiklemeye çalışan, faşist bir diktatörlUl!ü eşık te 
bir tehlike olarak gündeme sokmaya çalışan g1ZII 
iktidar odai!ı· bugün de Işbaşında ... Bu kez gene 
''bUyUk oynadı", Abdl İpekçi'nln katili Mebmet 
ALI Ai!ca'yı İstanbul Karta\·Maitepe Askeri Ceza· 

günclemin "aş,nda 
Kötülerin en kötüsü 

Listeler kabanyor. Kapatılan dernekler listesine bir ye· 
niai eklendl. Bu kez de bai!Jmaızhk, demokrasi, lOIyallzm 
mUcadeleslnde "yolumuz Işçi sınıfınm politik hareketinin 
yoludur" diyerek kararlılıkla mUcadele eden Genç öncülerın 
lIıgiitU, GENÇ-ONCü kapatıldı. 

Yenı hülıiimetln anti-demokratik uygulamalannı bir ci· 
nayet dalguı izledi. Glzıı faşist Iktidar odalı, demokrasi güç. 
lerIne yöneıık her uygulamadan yeni bir cesaıet alarak, faşist 
katl1amlara hız katb. 

. . 

Daha kıa bır süre önce ve gene dernekler kapatılır, De· 
rld yazadarın kollan kelepçelenlrken, (aşist kaUlamlar birbi· 
rini izlerken, hülıiimetin "ıIıınlılıi!l"nı "kanıtlayacak" gerek· 
çeler bulup buluşturan kimi ilerici yazarlann kuiakian çın· 
Iaam. Gazetecilerin tutuklanınalanna tepki göstermeleri Is· 
tendli!inde ",imdi ben ne yazayım" diye kara kara dUşünen. 
\erin de. 

Bugün demokratik bak ve özgürlüklere "buldozer" De 
saldıracaıılDl lÖyleyen Demlrel'in geçmiş MC deneylerinden 
bazı denler çıkartbi!ı muhakkakbr. Ama hiç klınaenln çıkıp 
da demokıatlk IlÜÇlerin geçmı, dönemlerdeki anti-demokra· 
tık bakı "fe uygulaınalardan sOllUÇIar çl�dıillDl, çıkar· 
tabilecek loııuÇIann vir olmadıRlDl söyleyemeyecei!! de açık· 
tır .. 

Çıkutılabllecek ıonuçlardan birilı ''kötünün iyill" 
mantılına yakalanıp ka1manın "kööi\erln en kö\:Usii" olduRu· 
dur. 

Bır dll!er1 de ortalı mevzUerln korunmuma, ortak mü· 
cadele lIIaIıLannm yenl mevzUere, yenl hedeflere yöneltilme· 
line U14k1ııd1r. Kitle öıgiitlerl, demokratik güçlerin ortak 
mevzileri, ortak Iilablandır. Atılacak her adımda ııöz önünde 
tutulmaaı eerekm nokta budur. Bu noktanın ııözden kaÇı' 
rıJmul durumunda, kitle öıgiitlerlnln, yenl hedeflere yönel· 
mesl gereken bır SILah olma özeiliRini, yitirerek, yıpratılmış 

. bir' hedefe dönÜfeceRi yüzlerce kere bellrtliın14tır. 
Bu gerçeite karşın, 101i olarak öi!retmen bareketlnde ya· . 

şanaııiar, kendUerlne "devrimci öl!retmen" adına ya\oşbnın· 
ların kendl gIrI,imlerinl kolaylıkla ortak mUcadelenln önüne 
koyabUdlklerinl ,öıtennlştır. 

öi!retmen kesiminde uygulamaya konmaya çalışılan 
"boykot" girişimi bugün ortak mücadele aracına yönelen, 
bir tehdlt olmanın ötesinde nltelenemez. KitlelOl mUcadele· 
de maoculardan başka ortaklık kabul etmeyenler, bu eylem 
lle bir kez daba, kendllerl için mücadele araçlarının da önem· 
ii olmadılımı ortaya koymuşlardır. Suskunlann, "kötünün 
iylııl" plai!ına takılı kalanlann tam karşı ucunda, oıılar için 
önemli olan yalnızca "eylem içinde gözükmek"tir. Ama he· 
deflerl araçlan, yöntemlerı, sadece kendUerlnl tatmin etme· 
ye yönelik bir "eylem"(!) Içinde. 

Demokrasi mUcadelesinde ablacak adımlar varsa, bun· 
lar ancak karşı uçlarda birleşen yanlışlan saf dı,ı bırakarak 
gerçekleşebUecektir. 

• neşet kocabıyıkoğlu 

evI'nden kaçırdı! ... 
YüriiyÜf 'ün sözkonusu sayısın· 

da yeralan yazıda şuıılar deniyor· 
du: ''Faş;'t .uik ... tlar zincirinin 
.on ""/kalının Abdi ıpekçi'yi M' 
def al77IDI� her şeyden önce T/J,.. 
kiye'de örtülü, fafiıt iktidar oda· 
Rının ulaştıRı çok yü"'ek boyut· 
ların bir göıtergeli olmuştur. Bu 
cinayet, en başm T/Jrkiye 'deki bu 
gizli iktidar odalının //Ücünü kanıt· 
lamay� bu amaçla ülkede bır 1lıti· 
dar' boşluRunun' _/ılını kanıt/a· 
mayı amaçlamakmdır. Gizli Ikti· 
dar odal� bu cinayetle, ""ıyono' 
tim ve bellUri uygulamaların dD 
undiıi için bir dunık olmadılm� 
bu tür uygulamaları undi ItlUteji· 
ii için bir ıınır olarak /rabul et· 
mediRini göıtermeyi hedef al· 
mak tudır. Da"" da önomllıi, aııl 
Mdefi"" dojru adım at77lDlını q. 
layacak tertipleri açıkça //Ündeme 
aldlRın� buna dojru ilerlediRini 
ortaya koymakmdır ... " 

Aynı politik deiterlendlrme, 
Içinde bulunduRumuz g.inlere de 
ışık tutacak nlteliktedlr. Gerici· 
(aşlst güçlerin politik Insiyatifi el· 
lerine geçirmesi ve MHP desteklı 
AP hükümetinin kunılmasıyla bir· 
likte, (aşlst terör bugüne dek ol· 
duRundan çok daba Ust diizeylere 
Imnanmaya başladı. Kayseri'dekI 
kabve lıastc,ınmda gerçek1eştlrllen 
katliamlar, fqlSt terörün aradan· 
Iaşlmnaya çalı,bi!ı katllamlara 
dönüşmeye başladı. Faşlat bareket 
tüm Uerlci, demokratik, 101, soeya. 
LiSt güçleri tehdlt ediyor. Tehdltln 
kıvılcınu, hükümetin gUvenoyu al· 
dıRı g\in MecIIa'te y�dı. CHP'U 
antlkomünist MecIIa Bqkanı Kara· 
kaş 'ın desteRinde, Cinayet zanha 
Sadl Somuncuoillu ve MHP'U 
çetelerle Meclis adeta lşp) edUdi.. 

Bu baberln yayınlandıRı gazete· 
lefin bir gün sonraki nUshalannın 
başlıi!ı, "ıpekçi'nin katili ARca 
Glkeri cezaeuinden kaçırıldı" şek· 
Iindeydl... Oysa aynı katU, daha 
20 gün önce Adlı Tıp'ta bir başka 
silahlı f1rar eylemine kalkışnuş, 
ancak başaramanuşb. Al!ca kaçıl· 
ması olanaksız olduRu lÖylenen 
Karta\·Maltepe Askeri Cezaevl'n· 
den, askeri elbiseyle tahliye edD· 
dı! Bu olayın önünde şimdilik bir 
sır peldesl var. Perde dalıa ilk gün. 
den, Abdl İpekçi'nın öldürüldUııu 
günden örtüldU. İpekçi'nln kaUi 
fermanını veren kimdı, hangi güç. 
\ii? Emniyet yetkilDeri Altca'nın 
yakalanmasını açıklamakta neden 
tereddüt gösterdner? ARca, İpek. 
çlyi öldürdüi!ünü önce kabul et-

..... _____________________ / maine karşın, neden AP hUkUme· 
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AYDIN ENGIN ve TAMER KAY AŞ 
SERBEST BlRAK.lLMALIDIR! 

Bir süre önce birbiri ardına tutuklanan Politika gazetesi Genel 
Yayın Müdürü Aydın Engin'le Yazıişleri Müdürü Tamer Kayaş, ııeç· 
tiğimiz Perşembe günU Istanbul Sıkıyönetim Mah�mesi'nde yargı· 

·\andılar. TCK'nun 142. ve 159. maddeleri ııerekçe gösterilerek yar. 
gıç önüne çıkarılan Engin ve Kayaş'ın 1'; yıl hapsi istendi. 

Aydın Engin ve Tamer Kayaş'ın tutukluluklarının sürmesi ve 
mahkumiyederinin istenmesi, antidemokr.ıtik, gerici yasa hOldimleri
ni daha da ağır biçimde uyguiama politikasının, bir ifadesidir. Bu 
kararları yargısal karariar olarak değil, ancak politik tasarruflar ola· 
rak görmek mIlmkündür. Bu nedenle YüRüYüŞ, Politika putesi 
yöneticileri Engin ve Kayaş'ın ivedilikle serbest btra"kılnwını talep 
eder. 

ARca: MHP'U ol_.dllınln kanıtı ne' 

tl nın kurulmasından sonra reddet
ti? ARca bır Türkeş bayranı olma·. 
ıına, olayda kullandıRı allah, MHP 
binasına götürillmeline, cezaevinde 
(aşlst suçhılarlalılrllkte kalması· 
na, savunma avukab TİT adb Ca· 
şlat örgütle ilişkiai olan MHP Ada· 
na Merkez nçe Başkanı Adem Er· 
Oi!hı 'nun tanlye etöRI MHP'ıı 
Turlıan özbay olmasına karşın, 
neden pollUk kimiiRini ııiz1eme 
çabuı Içine &irdI'? Ve gerçekten 
ustaca hazırlandıi!ı belli olan 
iCadelerlnl nMıi vereceRinl nere· 
den öi!rendl? Klmdlr Mebmet ALI 
ARca? ... 

Hiçbir kuşkuya yer venneye· 
cek bir biçimde açıi!a çıknu,br 
kı, Ai!ca gIZ1I bir öıgüt tarafından 
kaçınıdı. Neden kaçınıdı? Pık 
olasıdır ki, gizli faşist öıgiitlenme· 
ye dek uzanan, MHP'yi Içine alan 
önemli bilgDere .. hipti; hatta bu 
g1ZII öıgiit aRı Içinde kUlt bir nok· 
tada bulunuyordu .... Bu olayın ar· 
dındakl öıgiit li!ı o denlı güçıÜ· 
dür Id, aradan geçen süre Içinde 
ARca'nın deR D hangi saatte, daha 
hangi gün kaçınldıeı bDe belirle· 
nemedi. Yanl kaçış olayı bUyük 
bır planın parçasıdır. Bugün AR· 
ca'nın Türkiye'de buiunduRu bile 
çok kuşkuludur ... 

Gizli faşist Iktidar odaRı bugün 
gerici hUkiimetlerle, aıkıyönetlm· 
lerle kendini sınırlamak niyetinde 
deRiidir. Tam boy açık bir faşizm 
yönünde yapmışbr tercUtinl. Bu 
iktidar odaeı yasal görünümlU 

iıükilmıtlerlD eUer\nl kollannı !iaR' 
lanıı" devlet Içinde tepeden brna· 
i!a dek öıgiitlenmlş, önemlı kDIt 
noktalannı tutmuştur. Bu iktidar 
ocıaııı bır öıglldUr: ıçınde fqilt 
parti vardır, g1ZII açık tiiın fqllt 
odakiar "fe ullIIIaruuı eıııperya. 
1111 örgütler vardır. Bu prçlll u· 
bt kabunenmek, cleRU ilericI 0l
manın "taıataz" olmanın bOe bır 
ıerell haline gıelrnIştir. CHP'nin 
lçı.ıerl Bakanı GiIne1, "Alca. � 
;r"uinden kaçmad� /raÇırıldL Bu 
çolı önomli bir öl'fÜtün, çok Itnı· 
tejik nolımlarda adGmlGrııım 0/. 
77IDIIyla başarı/acalı bır Iş" dlyor. 
CHP, bilkUm.tte olduRu IllIda da 
bunu biliyordu. Ama MHP'yi ye 
dii!er faşist öıgiitlerl kapatmak ce
auetlnden uzak oldu, devlet 
içinde yuvalanan faşist bareketl 
temlzlemeye yanaşmadı. İ, "ten 
geçmiş deitUdlr. Sır peldeainln al· 
tındaki odai!ı açıi!a çıkartmak 
güç delDdlr. CHP, gerlci·faşlst 
güçlere, gizil faşist iktidar odalma 
ve emperyalizmi n ülkemiz üzerın· 
deki tertiplerine karşı, \şçi sınıfı 
ve emekçi kitlelerıe lıIrIik halinde 
demokrasiyi korumak Için mUca· 
dele etmelidir. 

Geçtlj!lmIz bafta Ankara Kı· 
nkkale'de TİP ve CHP nçe Ba,· 
kanlan, Belediye Başkanlan ve 
bir dizi demokratik öıgiit temall· 
clsl tarafından faşist brmanışa 
karşı ortak mUcadele konusunda 
yapılan açıklama, halkınuzın bu 
istemi doi!rultusundadır. 



Cienc -

Öncü/lerin 
Faşist teröre- de " yasal" teröre de 

geçit yok! 
SiihıYl7l4n Demirel'in &,bakonlık ıörevini 

011714l1 lı. birlikte azıınla,ıııı fa,iat ıoldınlar 
ıeçtigimiz hafta içinde büyük boyutlara ula,

tı. Bu arado Türkiye I,çi Pam.l üyeleri ve Ö,.. 
gütleri de çe,itli ıoldınlarıı I7l4ruz IuJldılar. 24 
lUuım ıeceli _t 23 aralanndo Ttirkiye Işçi 
Partiai üyııi &yram Aılan Malatya 'do fo,iatk
rin ıoldımına ugmdı ve altır yaralandı. Fa,iz
ım kar,ı Genç öncü'ler d4rgW.un Malatya 
temıilciai de olan &yram Aılan Malatya SSK 
lul6tanelinde tedavi altına alınd. 

"Son günkrde yeniden YÜ�Nlen terör, ""n 
güvenligi ıorununun boyutlannı yü,..ltir�.n 
bu olay Demirel iktidan ihı birU�te d4vld te
rörünün de boyutlarının yü""meye ba,layo
cagının .omut i,aretini vermekt.dir. mücadelesi 

sürecektir 
'Terörün luJynagını d4mokratik Mk W 

özgürlüklerde ve d4mokrru/ güçlerind. ara
yan Demirel poUtiluuının toplu ....... 1 y..,omı
m�ı ıüriikleımk iatedigi olon ıimduun belli
dir. BilinmeUdir ki, önc.Ulıle undiainln bagıı 
oldugu y ..... 1arıı "'yıı'ı olmayan bir liy"'; ikti
donn yö,..,tmek /atedigı toplumd4n, y ..... 1 
batımlı/ıklan uteımye M/ıkı olarnaz. E_n 
/ı .. ıtlı olan demokratik Mk w özgürlülıkri do
ha do k .. l7l4ya çalıŞl7l4k hiçbir ıiy"'; iktidma 
w hiç bir toplumıal diizene yarar ıetirımmlt
tir. Ne bu terör ve ne de bu tür ıkvlet terörü 
demokratik güç ve ki,ilerin miJcod4leıini du,.. 
duramayacokhr. " 

tteriei-demomtlk örgütlere 
yönelık baskıiann sonuncusu, 
Genç Öncü Genel Merkezl'nin ve 
dem�e baRb tüm şubelerin An
kara Sıkıyönetim KomutanlıRı 

·tarafından geçtiRimiz Perşembe 
günü kapatı1ması oldu_İşçi, köy
LÜ, öl!renci gençlıRın ekonomik, 
demomtlk Istemleri doRrultu
Slında yıRınsal mücadeleye aktif 
önderlik eden ve gençlerin Işçi 
ıınıfırun billmsel sosyalist parti
sinin mücadele yolunda örgütlü 
&af tutmasını savunan GENÇ 
öNCÜ'nüıı kapatıJması, anti-Ca
şlst llÜçlerin eylem blrll!!lnln ive
di önemini bir kere daha somut
Iadı_ 

Genç öncü'nüıı kapatılması 
üzerlne bir bDdiri yayınlayan TİP 
Genel Sekreteri Nlbat Sargın, SI
kıyönetimin ötedenberi sürege
len antidemokratik uygulama ve 
baakılannın, AP bükümetinln iş 
başına gelmesiyle hızlı bir tırma
nışa geçtli!inI beUrterek şöyle 
dedi: 

"Genç-öncü'nüıı kapatılması 
bu antidemokratik baskıların 
IOD öm�1 oldu_ Genç öncü'nüıı 
merkezi iıısıı bir süre önce sıkı
yönetim kuvvetlerince aranauş, 
kapatmak ıçın gerekçe yapılabi
lecek bir 'suç unsuru' buluna
mamı,tı_ Bu kez 'suç unsuru' bi
le aranmadan 'amacı dışına çık
mak' eıııı mdan bir gerekçe De 
kapatıldı. 

''Yeni hükümetin antlde-
momtik hukı ve uygulaınalan 
ııereye kadar vudıracaRının ilk 
ömekleri birbiri ardına verilmeye 
başlandı_ 

"Hergün birkaç yıırttaşın ca
nına kıyan cinayet şebekelerı Ca
,lIt öreütler serbeetçe çalışır, ye
ni kat1lam1ar planlarken; Derici 
dernomtik özgütler 'birbiri 
udına kapatılmaktadır_ Kitaplar 
toplatı1makte, dergUer kapabbp, 
gazetecUer tutuklanmakladır_ 

"Sıkıyönetim komutanbklan 
başlannı çevirip kendOerine 
baıb mahkemelerde hüküm gI
yen ve yaıgılanrııak te olan yüz
iarce ra.lstln hangi ülkücü der
neklere, mUllyetçl partiye men
sup olduklanna bakmalıdır. Meh
met ALI ARca'nın nasıl ve Idmleı 
tarafından kaçırıld�mı ortaya 
çıkutmabdırlar_ 

"Bütun bunlaıa gözlerini ka
patarak Derici demomtlk özgüt· 
leı:t kapatmak hangi yasayla, 
hangi 'demomtlk bukuk devle
ti' ilkesi Ile ba!!daşbrılmakte
d.ır'/" 

sargın demeeinln ıonunda 
,öyle dedi: 

"Başlıakan Demlrel de ıyı bil· 
melldir kı, bukı De, terör De 
aoeyallstler ve demomtık güçler 
ılndlrUemez. Demirel bu yön
temleri daha önce de çok dene
dI. Ama işçi ve emekçi kItlele· 
rin mücadelesini durduramadı. 
Yenı hükümetinin de çabalan 
bOfl. çıkartılacakbr. Bütun saldı· 
rıiar pUakürtülecek, demomtik 

toplumsal muhaleCetln direnişi 
geUşecektir. Demomttk hak ve 
özgürlükler korunacak, daha ileri 
özgü:.tUkler Için mücadele sürdü
fillecektlr. " 

Dig.r yandon 23 lUuım günü TIp Iıtanbul 
Beyoglu.ilç. örgütü Ilkıyönetimin kolluk kuv
uetkri tarafından "bombali bjr panharfin" so
rumlulannı aral7l4k baMn .. iyle baoıldı ve ilçe 
bi1l4llndo bulunan 16 Partili ıözaltına olınd. 
Bu olay Uzerine bir açıklal7l4 yapan TIP Baş
kanlık Kurulu üyııi GündUz Mutluay ,öyle 
dedi: 

Genç öncü Genel Sekreteri 
Mesut Vural da, yaaal dayanakla
n olmayan kapatma karannın, 
sıkıyönetim dışı bölgeleri de 
kapsar biçimde uygulandıi!ına 
dikkati çekerek, Genç öncü yö
neıCileri için bugüne kadar açı
lan tüm soruşturmalann sonuç
suz kaldı!!mı belirtti. "Uygula· 
mayı gerçekleştiren görevınerin 
de bellrttll!i gibi bu uygulama 
Genç öncü'nün yaaal çalışma
lannın yaratbi!ı huzursuzlui!un 
sonucudur"dlyen Vural deme
cini şöyle tamamladı: 

"Dün ıece, Beyogıu 'na oıılan bir "bomba
Iı pankart"ın ıorum/ulannı yakalal7l4 baMnııi 
ae Partimizin Beyoklu ilçe lokali kolluk kuv
wtlerince bıııılarak tahrip edilmi, w lokalde 
bulunan 16 Parti üyııi löZ4ltına alınmıştır. Bu 
türden bir baMne Anayasa teminatı altındaki 
Partimize kar,ı girişilen bu terörü izah ed.ım% 
ve kimıeyi d4 inandılUrnaz. 

Ote yandan Ttirkiye IfÇi Parliıi Ordu Iı 
&şkanı Ekrem Çekbi'nin fotogmfçı dükkanı 
önceki Mf ta fa,iatkr tarafındon tahrip edildi. 
Iıtunbul'do u. vapurda "PoUtiluJ" ıazetui 
okuyan bir TIP üyui, (afialler tarrıfından tu
nınarıık önce ",ldırıya ugmd� doM ıonra 
denize atılarıık öldürülımk iatendi 

"Genç öncü Içinde örgütle
nen gençler ve bu gençlerin, 
Genç önciilerin önderlli!lndeld 
genış gençlik yıi!ınIan lnandıkla
n yolda; bai!ıınslZbk, demokra
si, sosyalizm yolunda, engeileri 
aşarak yürüyeceklerdir. Bu yürü
yüşün . engeUenmesine yönelik 
hiç bir anti demomtlk hukı is
t�lne u1aşaınayacakbr. 

"Genç öncü, Genç önciiler 
her koşulda görevleri başındadır
lar." 

ABD 
Ortadoğu 
batıdanndan 
yeni bir ders istiyor 

Emperyalizm, Filistin halkının ulusal 
kurtuluş savaşıru en zorba yöntemlerie 
yıllardır bubrnuık ıçın çalışıyor, her tUrlü 
yolu deniyor. Ama buna kuşın Filistin 
halkının haklı mücadelesini yenemedi. 
ABD'nin OrtadoRu'daki çıkulannı alt üst 
eden tran devrimi ise, ABD'nin kaygılarını 
bır kat daha artırdı. ABD bir yıla yakla
şan bır süredir, SILaha dayanan kuvvetin 
yaru sıra, tUrlü çeşıtlı entrikalarla, kışkırt
nuılarla tran devrlmlnl yolundan saptır
maya çalışırken, bölgenin bütünÜIlde şid
detli bir gerginlik ve hatte yenı yerel savaş 
denemelerinin peşinde koşuyor. 

tran'da ülke halkının antiemperyalist 
tepkilerinır patlama noktasına yükselişi 
sonucunda ABD Elçill!!l'nln işgali, ABD 
Için yenı kışkırtmalann sadece bir baha· 
nesi oldu. Şah 'ın ABD'nin kollannda gü
vence bubnasına bir tepld olarak Humey
ni taraCından desteklenen ElçDik Işgall, 
aynı zamanda ABD'nln bölgedeki casus
luk üslerinden birinin de Içyüzünü açıi!a 
çıkartmaya yöneliktı. İşgal ABD'nln 
Irao'a askeri müdahalede bul'mma teh
dldl lçln sözümona "haklı" bir zemin ya
ratb. Ama bu "savunma" Ortadoi!u halk· 
lannı kandıramıyordu. 

ABD kışkırtmalan, Elçilik lşgaUne ml
sllleme olarak gerçekleştirilen ve bölgede 
gezglnll!!1 had aarlıaya çıkutan Kabe bu-

kınıyla sürdü. ABD'nln İran'a askeri bir. 
müdahaley" glrişecei!l' yolunda tehditler 
yoRunlaşb. Bi;yle bır saldınya kalkışma
ii, ABD emperyalizmi Için çok güçtü. Bu 
emperyalizme kuşı bölgede kabaran anti
emperyalist tepklnin ve OrtadoRu halkla
nnın sosyalist ülkelerie olan güçlü dost
lul!unun sonucuydu. 

ABD'nln lran'a yönelık tehditleri tran 
bUlmaei sosyalistlerinın partisi TUDEH'ln 
son açıklamasında da görüldül!ü gıbı boşa 
çıkutılacakbr. Boşa çıkutacak güç, İran 
halkırun devrımcı potenslyellnde bulunu
yor. TUDEH'lo açıklamasında özetle şu 
görüşlere yer verlidi: 

"Biz son aylan İran-ABD ilişidierinin 
gerginleşmeslnln normal bir sonucu sayı
yoruz. Birleşik Amerika ve tüm öteld em
peryalistler, özellikle NATO üyesi devlet
ler İran 'daki devrımcı geUşmeden hiç de 
memnun obnadılar. Bunlann İran'dakl Çl
karian güçlü bır darbe yedi. Bu nedenle 
bu güçler eski konumlannı geri almak ıçın 
İran'a karşı casusluk ve kundakçıbktan, 
açık askeri tehdlte dek her yola başvuru
yorlar. İran halkı Amerıkan emperyaliz· 
mine kuşı savaşta üstün gelecektir. Ama 
biz ABD'nln lran'a kuŞI askeri saldın gıbı 
bir aptallık yapacalıına pek Inanmıyoruz. 
Böylesi bır girişim kendisi için bır yıkıma 
yolaçacakbr." 

FIUSTlN HALKININ 
HAKLARI SAGLANMADAN 

ORT ADOGU'DA 
BARIŞ SAGLANAMAZ 

Ttir/ıiye Işçi Partiıi Genel lIG.llanl 
Behice Boran 29 Kanm FıU.tin Hol
kıyla doyanlfl7l4 günü dolay.l)l1o ya
yınıadıRı bildirid. bugünün tüm dün
yanın ilerici güçleri w barıfulllrWrinln 
dutekledikleri bır gün olduRu"" tMII
nerek kendlı.lec.glni belirleımnin w 
ulwıal bii- d.vlet kurmanın FiU.tin Mi
kının en _ıeçamu bir haklıı oid.., .. -
nu belirtti. Boran, deımcind4 FilUtin 
halkının mlicad.leli,.., om .. z wrm.nin 
ihıriciURin w d.vrimcallin _,..ça
mez kOfUlu oldugunu ve Ortadogu'do 

ıerçek barışın Filutin Mlkımn çılıorla
nna terı bir biçimde ",Rlonrnoıının 
olanaluız ola""gını .öyledi. Türkiye' 
nin yerinin bu mücadekd. FiU.tin Mi
kının yanı olduRunu do .kky.n Boran, 
Türkiy. I,çi PartUi'nin FiU.tiiı Mllıı 
il. kard.,ç. bir doyanlfl7l4 içinde 01-
dukunu açıklad. 

Dıger yanaan Genç Öncü G.nel 
Sekreteri M .. ut Vural da 29 KllIIm gü
nU verdigi demeçte Ttirkiye Mlkının w 

ı.nçl/kinin Filiatin Mlkının mücadele
.inln aktif dııtekç.1 oldukunu açıkla
d. 
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Günümüzde sını' mücadelesinin bir k uralı 

Demokrasi icin 
• • 

genış 
tabanIı 
mücadele· 
Günümüzde demokratik hareketler emperyalizme, 

tekelci egemenlii!e karşı bir içerik kazanarak gelişi· 
yor ve geniş mücadele alanlannı kapsamına alıyor. ln· 
sanlı!!ı tehdit eden emperyalist saldırganlılıa, nükleer 
savaş çılgınhi!ına karşı banş mücadelesi; halkları tarif· 
siz acılara boi!an ve demokratik ilerlemenin önüne set 
çeken faşizme ya da faşizm tehlikesine karŞı antifa· 
şist mücadele; kent ve kır orta katmanlannın, az top
raklı ve topraksız köylülüi!ün demokratik kazanımlar 
için mücadelesi; kapitalist ülkelerde öi!renci gençlilıin 
gltgide devrimci bir yönelirn kazanan ve sistemin çürü
müşlüııüne, kokuşmuşluj!una karŞı protesto hareketi, 
demokrasi mücadelesinin günümüzde kazandıııı �ok 
çeşitli mücadele alanlarıdır. Genel demokrasi 
mücadelesinin bu lçeriııı, onun sosyalizm mücadele
siyle yakırılaşınuının maddi ve toplllllll!a1 temellerini 
oluşturmaktadır. Demokratik hareketler artık uluslar
arası bir nitelik kazanmış, dünya devrimci sürecinin 
bir parçası olarak, gerek nesnel, gerekse öznel koşulla
n bakımından sosyalizme yönelmistir. 

Tekelcillk aşamasına yükselen burjuvazi özü iti
bariyle antidemokratiktir, gericidir, halk düşmanıdır 
ve bu karakteri günden güne azgınlaşmaktadır. Bu ge
rici ÖZ, işçi ve emekçi kitleler ile tekelci burjuvazi 
arasındaki çelişkiyi gitgide keskinleştiriyor. Büyük 
tekelci burjuvazi, bu antidemokratik ve gerici tutu
muyla, ber türlü demokrasiyi reddeder. Günümüzde 
gericllil!in bu temel gücü, işçi sınıfının mücadelesinin 
genel demokratik görevlerinin önemini de nesnel ola
rak artınnışb.r. 

Tekelci büyük burjuvazinin bu gerici karakteri, 
demokrasi mücadelesinin tabanını alabildiııine geniş
letmek Için elverişli koşullar yaratmışb.r. Aydınlan, 
ücretlileri, küçük mülk sahiplerini, hatta orta burjuva 
unsurları tekellerin iktidarına karŞı genel demokratik 
harekete katmanın elverişli koşullan bu mücadelenin 
tabanındaki sınıfsal güçleri genışletmektedir. Emper
yalizme baııımlı kapitalist ülkelerde tekelleşen büyük 
burjuvazinin Işbirlikçi karakteri, onun gerici özünü 
daha da öne çıkarmakta; öte yandan demokrasi müca
delesinin .tabanını çok daha geniş kesimlere yaymak
tadır. 

Lenin, "Demokratik Devrimde Sosyal-Demokra
sinin lkl Taktii!l" adlı yapıtında, "burjuva demokrasi
sinden burjuva demokrasisine fark vardır ... " diyerek, 
demokrasiler aruındaki derece ve biçim farklannı gö
remeyenlerin bilimsel sosyalizmle ilişkisini kurmanın 
pek ıxı. bır çaba olacaııını söylüyor ... 

Bu &örüşler, "çl l1lU!ının burjuva demokrasisi ko
şullannda, onun ııırurlan Içinde politik mücadeleye 
neden ve nUıJ katılacai!ının da bir açıklamaaını Içer
mektedir. 

ltçı ıınıtının demokrasi mücadelesine Ilgisiz kal
malı oIanalıaızdır ve bu mücadele bUlmsel sosyolist 
partilerin likesel bir politikasıdır. Lenin, "Demokrasi
nin öneml, ıınıf mücadelesini genişletmesi, açması ve 
bllinçlendlrmeslndedir. Ve bu bir tahmın, ya da bir 
dilek dei!U, bir gerçektir" diyor. TekelcI burjuvazinin 
demokratik hak ve özgürlükleri gaspettii!l, burjuva de
mokraslslnln sınırlannı daha da dııralttıi!ı koşullarda 
IşçI sınıfının demokrasi mücadelesindeki rolü daha da 
artmışb.r. Işçi ıınıfının demokrasi mücadelesinde ön
cü bir rol oynarnaaı, dii!er ilerici-demokratik gUçlerin 
"ç! sınıfı etrafında toplarimalan için uygun koşullar 
yaratır. Ve bu gUçlerin tümü birbirlerine ve işçI sınıfı
na glderek yakınlaşırlar. 

Ne var kı, Işçi sınıfının bu mücadelede tek başına 
pllp ııelmesi olanaksızdır. Demokrasi ui!runa tutarlı 
ve lOIluna dek karariı tek sınıf kuşkusuz odur ama, 
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DEMOKRASI MÜCADELESININ BAŞ
LANGıÇTA BURJUVA DEMOKRASISI
NIN SıNıRLARı ıÇINDE ORT AYA ÇıK
MASıNA KARŞıN, ıŞÇı SıNıFıNıN DE
MOKRASI MÜCADELESININ BAŞıNDA . 
YERALMASI, BU MÜCADELEYI KAÇı
NıLMAZ OLARAK BURJUVA DEMOK
RASISININ SıNıRLARıNı AŞMAYA Gö
TORÜR. 

onun bu mücadelede mütterıklerine, demokrasi Için 
genış bir eylem birli�ine gereksinmesi vardır. 

Bunun Için işçi sınıfı, demokratik hedefierini ce
saretle ortaya koymak ve bunian açık bir biçimlie 
formüle etmek durumundadır.· Bu da yetmez, işçi 
sınıfı kendisi dışındaki ber demokratik hareketi aktif' �IIJ 
bir tutumla desteklemelidir. 

lşçi sınıfının demokrasi mücadelesinde ne denli 
önemli, tarihsel bir sorumlulukla karşı karşıya oIduj!u 
1969 Uluslararası Komünist ve ltçi Partileri Toplantı
sı'nda şöyle dile getiriliyor: ..... temel insan özgürlük
lerini çiıınemeye çalışan emperyalizme karŞı mücade
lenin çıkarlan; söz, basın, toplanb, gösteri ve örgüt
lenme özgürlüj!ünü, tüm yı,ı.rttaşlann eşitlii!in1 sai!la
mak ve korumak, toplumsal hayatın her yönünü de
mokratikleştirmek için yonılmak bilmez bir mücade
leyi gerektlrmektedir. Zorlu sını! mücadelesinin akıŞı 
içinde kazanılan demokratik hak ve özgürlükleri kal
dırmak üzere gericilik tarafından planlanmış herbangi 
bir girişime veya yasaya kesinlikle karşı çıkılmalıdır." 

DEMOKRASI MUCADELESlNtN GUVENCESI 
IşçI SINIFIDlR 

Demokrasi mücadelesinin günümüzde bu ölçüde 
öne çıkartı.lması, işçi sınıfını nihai hedefinden alıkoy
mak anlarnına gelmez. Sal! oportünıst ve goşlst görüş
lerin tersine, işçi sınıfının bilimsel sosyalist partileri, 
demokratik haklar için, ekonomık ve toplumsal talep
ler için mücadeleyi, sosyalizm için mücadelenin karşı
sına koymazlar. Onu sosyalizm mücadelesinin ayrıl
maz bir parçası görürler. Bılımsel sosyalistler, tekelci 
burjuvazinin Iktiilarına karŞı verilen demokratik 
mücadelenin, sosyalizmln zorunluluj!unu daha genış 
kitlelere benlmsetecel!inl savunurlar. Lenln, "Demok
ratik mücadelenln, proletaryayı sosyalist devriınden 
aIıkoyacaııını ya da sosyalist devrimi gizleyecei!lnI, 
gölgeleyeceııınl vb. düşünmek, köklü bir yan�gı olur" 
diyor. 

DEMOKRAsl VE SOSY ALlZM MUCADELESİ 
ıÇIÇEDlR 

Türkiye, Yunanıstan, Portekız gibi orta derecede 
gelişmiş ülkeler, emperyalizme ekonomik, askeri ve 
politik olarak ba!!ımlıdırlar. Bu ülkelerde demokrasi
nin ııenlşletlimesi ya da lıazan�ması hareketl, doi!al 
olarak tekelcl burjuvazinin egemenııeine yönelecek
tir. Bu harekete katılan slnıOann bileşimi demokratik 
ve sosyalist görevlerin içiçe geçmeslnln özeıiikleri, Iş
çi sınıfının mUcadeleslnl zenginleştiren yönler ortaya 
koymaktadır. Bu ülkelerde de demokratik dönüşüm· 
ler, devrim sürecini tamamlayıcı unsurlardır. "lşçi sı
nıfı, demokratik kazanımları elde etmek suretiyle are
nayı sırıf mücadelesi Için elverişli hale getlrir ve kapi
talizm De nihai hesaplaşma saatini yakınlaşbrır. 
Lenin şu gerçeeı vurguluyordu: "Işçiler, hakların 
yoklui!unda dei!II, daha demokratik bir hükümet sis
teminde asıl kötülüııün kapitalizmde olduRunu açık
ça görürler. Ezilen uluslar, hakların yoklu�unda ·de· 
ııli, daha tam bir ulusal eşıtllkte, kendi �lImeleri
nin nedeninin kspitalizm oldui!unu daha açıkça an-

DEMOKRATIK HAREKETLERlN KAPI
TALlZMlN TEMELLERlNE YÖNELME
SI ZORUNLULUCU, BU HAREKETLE
RlN TOPLUMSAL TABANıNıN DA GE
NIŞLEMESlNI SACLAR_ DU NEDEN
LE, DEMOKRATIK TALEPLERIN BAŞ
KA .TOPLUM KESIMLERININ DAHA 
ÇOK çıKARıNA OLDUCU ZAMAN
LARDA BILE, SOSYALIST DEVRIMIN 
TOPLUMSAL TABANıNı GENIŞLET
MEK ıÇiN, ıŞÇı SINIFI BU TALEP
LERLE ONLARDAN ÇOK lLGILENIR, 
ONLARı YÜKSELTI R. 

larlar." (Günümüz Dünyası ve Leninclliein Sosyalllt 
Devri� Teorisi, s.438) 

Demokra:sl, işte bu nedenle soyut bir kavram de
i!Udir. A1abildii!ine somuttur ve demokratik hareket
lerin, demokrasinin asıl düşmanı olan tekelci burjllYa
zinin iktadarına karŞı olan niteliııi, bu hareketlerin ay
iıı zamanda sosyalizm için mücadeleye dönüşmesine 
yolaçar. Tekelci sermayeye karŞı kazanılan zaferier 
kapitalizmin başlıca gücüne indirilen darbelerdir; Lo&
yallst devrim sürecinin birer basamai!ıdırlar. Sosyaliz
me glden yol, demokrasi mücadelesindeki zafer taşla
nyla örülüdür. 

Demokratik hareketlerin kspitı.ılizntin temellerine 
yönelmesi zorunlUıueu, bu hareketlerin toplurnsaJ ta
barunın da genlşlemesini sai!lar. Bugün bunun en çok 
farkında olarılar, bilimsel sosyalistlerdir. Bu nedenle, 
demokratik taleplerin başka toplum kesimlerinin da
ha çok çıkarına oldui!u zamanlarda bile, soSyalist dev
rimin toplumsal tabanım genışletmek için, işçi aru!ı 
bu tıi1eplerle onlardan çok ilgUenir, onlan yükseltir. 

Kaldı ki, tekelci burjuvazinin gericllii!in eski 
güçlerinl de yaruna alması, doi!a1 olarak işçi aınıfının 
müttefiklerini genişletir. Bütiin emekçi sınıOar, bu sü
reç Içinde Işçi sınıfına yaklaşırlar, ııruf mücadelesinin 
penlpektifinl kavrarlar ve benimserler. Işçi aırufının 
mütteı1kleri yalnızca özgün talepleri ıçın mücadele et
menin olanaksız oldu!!unu, mücadelenin tek bir cepbe 
ıçınde sürdürülmesi gerei!inl bu süreç içinde kavrarlar. 

Bu gerçekler, Işçi sınıfının kendi baıımwzııeını 
korumasına engel dei!ildir. Tam tersine, işçi sınıfının 
baRımsızlıi!ıru koruması, demokrasi mücadelesinin de 
güvencesidir. Aslolan sosyallst devriml akıldan çıkart· 
marnak, demokratik hareketi ona baeımlı kılmaktır. 
Bilimsel sosyalizmle reformlzntin birbirlerinden ayrıl
dıi!ı dönemeç de Işte bu noktada, demokrasi mücade
lesinin, sosyalist devrimle blrleştiriJmesi noktasında
dır. 

Sosyalist devrimln ana gücü olan işçi sınıfı, de
mokrasi mücadelesi Içinde olgunlaşır, kendini ei!itir. 
Demokrasi mücadelesini adım adım ilerieterek kesin 
zafere bazırlanabilir. Lenin bu konuda şu açıklamayı 
getlriyor. "Aşal!ıdakl iki açıdan demokrasi ohnakll
zın, sosyaJlzm olmayacaktı.r: 1) Proletarya, demokrasi 
ıçın mUcadele ederek kendini bazıriamazsa, sosyalllt 
devriml ııerçekleştiremez; 2) Tam olarak demokrasiyi 
ııerçekleştirmeden, muzaffer sosyaJlzm zaferini koru
yarnaz ve Insanlıl!ı, d.evletin ortadım lıaikmasına dol!
ru götüremez ..... ' 

SONUÇ 

Demokrasi mücadeleslnln ba,lanlllÇte burjuva de
mokraalslnln sınırlan ıçınde ortaya çıkmaama lwşın, 
Işçi sınıfının demokrasi mücadelesinin haşında yeral
ması, bu mücadeleyi kaçınılmaz olarak burjuva de
mokraslsinln sınırImnı aşmaya götürür. Işçi ıınıtı Ila
I!ırnsızlıl!ıru ve önderilk rolünü ne denli koruna, de
mokrasi mücadelesi o denlı başanya ulaşır. 

Demokrasi ve sosyallzm mücadelesinin Içiçe ııeç
meli olgusu, çal!ımızın temel oIculanndan biridir. Le
nin, Demokratlk Devrimde Sosyal-Demokrasinin Iki 
Taktl�l" adlı eserinde şunlan diyor: 

"Bır sınıf olarak proletaryanın tuttueu yer, onu 
tutariı bır demokrat olmaya zorlar. Burjuvazi, proJe
taryayı güçlendinne tehııkesl yaratan demokratlk ller
lemelerden korktui!u için geriye dönüktür. Pr!'letarya
nın zincirierinden başka kaybedecek bir şeyi yoktur. 
ama demokrasinin yardımıyla kazanacaeı tüm bır dün
ya vardır . . . . .  



Sosyal-Iş Genel Başkanı 

" TAKRlR-1 SÜKUN'A 
KARŞI SENDIKALARıN 

EYLEM BIRLICI" 
�"" -!ieJ>CIIır.ı Merkez Yönetim 

KıııUIıı toplu ... 29-30 Kasa ve 1 Ara
lik tUiIıIeriIıde �_ Toplanlmm aÇlf 
·Iu • ...-.. yapu 5cıcy8I-1t Seııdlkaa 
GeDil Bqlmaı ÖZCaII Keseıtç Ifçl 1IDIfa
mD ekOllc:ımllt, dImo1ıratllt miioacleı.ı
ıD öııiiDde dıııuı lONııiıua detmenk 
...... JÜDIıniII ltçl ııuufmm ıniioadete
RDn YiiJıMIeCeII JiinIer oIaeaJıal belirt
ti. 

Konllf_da 14 Ekım !eÇim 
lOIlIIçlumm demoıa.ı &IiçLerIJıiIı ÖDÜDe 
cu aba IIÖ"" ve IONmlululdıır retinIi
Il- deIiııeıı � ,öyle dedi: 

"Bu kDfUlln U Ekım _uçluı "L
tında ınw.m.k, lCIIWIIUmııZa daha bır 
açıkt* kııUDdaaC:ak lııaııcmclaJ1Z. Se
çlmllr, tüm demokaii PÇIerImn önüııe 
CD aba gÖnOY ve lOIWIIlulukluı lıeIIıı.
ye bır tablo koydu. Bu tablo üzerlııde 
yçdııeak bb1ııd aptama, Ekım !eÇ1m
lerIııde fiiid fatilt putiler topIamınm 
ay OnnIıınıım .tm.a ve bu putll. 
tek tek ele aImclalJııde eD azından giiçle
rini korudukluı ııerçefldk. 

" lkIııd OIank CijP'nin bu !eÇimler
de aJdıIı ay OrDL iiıerlııde durmak re
rUlyor. Gericl-fatIIt sat priIerIe aynı 
ket.,. kOllJll8Jllaltla birlikte CHP'nin de 
özimde bır buıju .. patlii oldulu atık 
berltllÇe bilinen üzerınde tut"ılmayan 
bır eerçek_ CHP, 1977 seçimlerinde, lt
çı ve emekçi kitleler ıçınde 'umut' ol
dutu Imajım yaratarak girmiş, genış bır 
Idtl_1 destek saalaııllfb. Ancak, 1977' 
den 79'a kadar geçen süre ıçınde, umu
dun, yalnızca işçi smıfı, işçi sımfınm ör
giidii IÜCÜ ve mücadeleli oldulu yaşana
nk öl!ıenildl. CHP, lId yıllık bükümet 
dönemı boyunca kitle labanını hiçe sa
yan, klti_1 destell 'çanlada kekllk' 
nrııııyaıı bır tutum ıçınde oldu." 

Seçimlerden bemen sonra DİSK 'in 
yenı bır "101" parti kurma girişimine 
definen özcan Kesgeç bu konuda gö
riiflerlnl şöyle açıkladı: 

"Ekım seçimlerinin bemen ertesin
de DİSK'in bır parti kurma girişiminin 
�deme getirilmesini de bu görevin ge
rekleri ve ilkeleri açısından delıerlen
dlrmekte yarar vardır. Sorun tükenen 
CHP'nin yerine yenı bır 'umut' partisi 
yaratmak defildir. Sorun, toplumdaki 
nerlcl 101 potansiyeli bır şemslye altında 
toplamak adına bır kez daha yıkıma ult
ratmak defildlr. Sorun, Thrklye'de sınıf 
mücadelesinde burjuvazi karşısında 
alternatif olacak, siyasi iktidan devral
maya lday bır politik güçlenmenın, yı
IlJIIaIIqlllUlmn yollarını zorlamaktır. 
Sorun, demokratik örgiitlerln, sendIkala
nn, konfederasyonJann; demokrasi güç
lerinin iş Ye eylem birllll yolunda somut 
gIrI,lmIer1n1 örgütlemeye katkıda bulun
makbr. Sınıf mücadelesinin kuraJlan ve 
gerekleri ve bilimsel sosyalizmin ilkeleri 
"ıi!ında yılnazca ve yalnızca sınıf hare
ketinin çıkarlaruu &özetmek sorunudur. 
Artık b .. ı çekme Iddia ve Inadını bır ke
nara bırakıp nefer olmayı kabullenmek
tır. 

"Kuşkusuz DİSK, önümüzdeki görev
lerin üstesinden gellnmeslnde önemlı 
katkılarda bulunabilecek, bulunması ge· 
reken bir sınıf ve kitle örgütüdür. 

"Ancak açıktır kı, ve görülen odur kı, 
başta DİSK tabanının, DISK üyesi sendl
kalann ve tüm ilerici toplumsal güçlerin 
DİSK'ten bekledlltl, sınıf hareketinin Çı
karlanna ve bUlmaei sosyalizmin ilkeleri
ne uygun tutum ve girişimlerdir. Tersi 
tutum ve gırışımıere karşı durmak, mü
cadele ebnek. mahkum etmek, asla erta
lenmemesi gereken ve ertelememeye ka
rarlı olduRumuz bır görevdır." 

Kesgeç konuşmasına devamla yenı 
kurulan Demirel Iktidannın programına 
delıinerek bu hükümetin programının 
yenı bır "takrlr-i sükun" programı nlte
IIltlne sahip oldu�una deltinerek, günün 
mücadele günü oldultunu belirtti. Kes
geç, işçi sınıfının ekonomlk-demokra
tık mücadele hedeflerini de şöyle açık
ladı: 

' 'l'oplu Iş· IÖZletmelerl ile LıaZaıııI
mı, hU1arırı ceriye aLınıJ.- lçlıı serma
ye öqütlerI bUlnçll ve giiçbiJIIliııl de 
Içeren bır miicaclele Içine �1Ir. 
TısK ve MESS1n grev ve lokavt forıla
nıuıı utronomllt nkamIaıa UIat..- �u
nun en açık kaıııtLarmCIaıı blrilldir. İ4çl 
ve emekçiler üzerlııdekI veqi yiiIlü çeldl
lDft bayullara ulafmıtbr. J>rocrarııda 
y. alan ....rı ücretln veııı d1f1 bıralula
catı vaadinin lçerlll b.ıJI dei!lIdlr. AIp
ri ücret tümU lle matıabtaD ciitihrek ve 
veqi ru.ı bınıkıluak mı ııerçelıletliılle
mllr, yota sapri ücret tutarııım ver
giIIııiıı, matrahm veqiilııden düşülmeii 
yolu mu seçllecektir? Aa,.rı ücrelin tü-

, mü ne veııı dı,ı bınıkı1mamuı halinde, 
lÖZde Işçilerden yana gündeme getirie
cek bu uygulama gel'çekte bir aldatma
cadan lberet kalacalı:tır. Bızım yıllardır 
bu konudaki istemlmiz aspıi ücretln 
tümü ile veql dı,ı kalmuıdır. Ama bunu 
DemIrel bükümetlnden talep etmiyoruz. 
Ne tüm çaIıfUıJara grevii toplu sözle,
meH seııdlkalqıııa bakkmı, ne referan
dumu, ne upri ücretlD tümü lle vergı 
'difı bırııkı1ma&uıı ve ne de dli!!If demok
ratik taleplerimIziD gerçekle, lirIImetiııi 
burjuvulnln hükümetlerinden bekleme
Yecei!Iz. Bu bizim miicadeiemlz. Bunlar 
Işçi sınıfımızın örgütlit mücadelesi içinde 
elde edUecek k1ı.aDlmJır ancak. 

"Bunun Içindir ki bu dönemde, eko
nomik-demokratlk mücadele alanında 
toplu iş sözleşmeleri yolu ile kazanılmış 
mevzilerı koruyacak ve gelişlireceRiz. 
Ücretlerın artışını sınırlama girişimlerine 
karşı, flyatluın arkasından yetlşebilmei< 
için, y .. am kavgamızın bır parçası ola
rak tüm parasal Istemlerlmizi net 
sai!byacak, vergı lle Işverenieri baş başa 
bırak�ız." 

Antidemokratik uygulamalara karŞı 
Işçi sınıfının sendikal örgütlerinin ortak 
mücadele etmeleri gerektiltini de açıkla
yan Kesgeç, bu konuda atılan adımlann 
olumlulultuna da deRinerek şunlan söy
ledi: 

"Sendikalar arası �ç ve eylem bır
IIltl sorununu, ülkemizde son aylarda 
gerçekleştirilen bazı somut girişimleri 
de gözönüne alarak burada bir kez daha 
defedendlrmekte yarar görüyorum. Şu. 
rası açıkbr ki, aynı Konfederasyona 
bai!b Sendikalann yanı sıra delılşlk kon
federasyonlara balıb sendikalann, deltl
şık sendikal anlayış ve Ilkelere sahıp 
konfederasyonlann, Işçi sınıfının ortak 
çıkarlan ve sorunlan karşısında �ç ve 
eylem blrllltl yapmaluı hem olası ve 
bem de gereklidir. özenıkle aynı tekele 
yada tekeller grubuna karşı ekonomık 
mücadele yürüten sendikalann, toplu 
sözleşme ve grev gıbı somut konularda 
gliç ve eylem blrlllıl yapmalan yolunda
ki girişimler olumlu adımlar olacaktır. 
Bu kuşkusuz kolayca gerçekleştlrliebl
lecek bır Iş deRildir. Aynca, güç ve ey
lem blrllltl girişimleri san sendikalara 
karşı mücadele görevlerinin ertelenme· 
sine kesınlıkle yol açmamalıdır. Güç ve 
eylem blrllltinln bu plandaki çabalan 
kuşkusuz sınıf ve kitle sendıkalannca 
yönlendlrlleı--ektir ve san sendikalann ta
balarındakl üye kitlesini de olumlu yön
de etkilemeyl hedefleyecektir." 

Kesgeç konuşmasının son bölümün
de ise ABD emperyalizminin dünya 00-
nşının temellerini ortadan kaldırmaya 
dayanan girişimlerine de dlkkatl çeke
rek sözlerini şöyle tamamladı: 

"Sosyal-İş olarak banşın yegane düş
manmın emperyalizm oldultunun bUln
clndeyiz. OIkemlzde de banşm düşmanı 
egemen, sömürücü sınıflardır. Bu blllnçle 
ve banşın vazgeçilmez önemini en ıyı 
bilen sınıf olarak, Işçi sınıfı olarak yara
tacaRımız aydınlık bır dünyanın ölüm m
zeleri ile gözyaşma bolıulmasına izin 
vermeyeceltlz. Sosyal-tş olarak ülkemiz
de Işçi sınıfıınızın örgütlü güçleriyle 
omuz omuza banş mücadelesinin başın
da ve onurlu yerimizde Olacaitız." 

• • •  

" Tahliye"nin ardındaki 
karanhk 

Gazetelerde �öyle bakıp geçiverdi
ğimiz kilçük haberler v.ordır. Ama za
man zaman o şöyle üstünkötü bakıp 
geçtiğiniz haberleri biraz sonra "dur 
bablım ne varmış içinde" diye inerak 
edip okuduğunuzda bazen irkildiğiniz 
olur. Daha da okuduğunıızca ise habe
rin eksik bldığı�n �kınınınız. Ör
neğin 13 Ekim 1979 günlü Cumhuri
yet gazeteoinin S'nci �yf.ısında oku
duğunuz bir haber gibi. Tek sütunluk 
minnacik haberin baJlığını okuyalım: 

"- 1.Iı.rıdenuı 'dalıi Iıaudo, MIT 
Böı,e &flıon� Em,,;y.t Amiri uc Jan

darma Komu"'nı yanılandı. bir if ocla

mı öldiL .. " 

ıskenderun bynaklı haberde 11 
Ekim gecesi ıskenderun-Antakya bra
yolunda meycallil gelen trafi.k bzasın
da, özel bir otomobille se�hat eden 
MIT Bölge Başkanı Oktay Taş ile Em
niyet Amiri HaSiln Kocacağ ve Jandar
ma Komutanı YüzbaŞı Fahri Icoz'un 
ağır yaral.ındıkları, iş adamı Nuri Be
şen'in ise öldüğü bildiriliyordu. Haber
de, kazanın "gece geç saatlerde Soğuk
oluk yakınlarınca" meycana geldiği de 
belirtiliyordu. 

Şimdi siz gelin de düşünmeyin. Tür
kiye'nin terör ve bçakçılık haritasın
da önemli merkezlerden biri olarak sa
yılabilecek bir bölgenin Milli Istihba
rat, Emniyet ve Asayiş örgütlerinin ba
şıncaki görevlilerle bir iş adamı "özel 
bir otomobil" içinde ve "gecenin geç 
saatinde" acaba "So;ığukoluk yakınla
rında" ne arıyorlardı? Bu beraberliğin 
anlamı nedir? 

Doğrusu, her gün dokuzar-ollilr işçi, 
öğretmen, genç insanın çoğu kez 
"kimliği bjlinmeyenl"  namlulardan Çı
kan kurşunlarla faşist teröre kurban 
edildiğ' bir ülkede, hiç kimsenin bir iş 
adamının "Soğukoluk yakınlarında" 
geçirdiği kazada ölmesine rahmet oku
yacak ne zamanı, ne hali, ne de öyle 
birlüksü vardır ... 

Bir de büyük, birinci sayfa haberleri 
vardır ama onlar da bazen daha büyük 
eksiklik ve soru işaretleri taşır. 

Milliyet GiI2etesi Genel Yayın Mü
dürü ve Başyazarı Abdi ıpekçi'nin katil 
sanığı Mehmet Ali Ağca'nın. Kartal
Mallepe Askeri Cezaevi'nden kaçtığı 
haberi kamuoyunda artık bir çeşit 
"Tahliye" olarak algılanıyor ve yorum
lanıyorsa, kimsenin ona "Allah allah, 
nasıl oldu bu iş?" ya da "mantığını 
bulamıyorum" deme hakkı ve yüzü 
yoktur. 

1 Ekim günlü ve 234 sayılı YüRü
Yü Ş'te bu sütunlarda �öyle diyorduk: 

", Emperyalizmin pilot bölgelinde

ki Türkiye 'de Abdi ıpekçi cinayetinin 

perde ork""ı çok şeyleri anlatmaya ye

tecektir. Ancak maale.ef bunu işbirlik· 

çi büyük blUındon oku,"" fonıı hiç bir 

zaman olmayacak. Ama bir gün yazlla· 

cak. O gün de. mnıldıltı kadar uzak ol

mayacak .. .  " 
Yazımızın Uzerinden daha iki ay 

geçmeden cinayetin perde arkası, he
nUz ayrıntılarıyla olmasa bile ana hat
larıyla ortaya çıkmıştır. Bu arada 
bUyUk basının gerçek yUzU de sergilen
miştir. 

Uğur Mumcu, yerinde bir uyarıyla, 
Abdi ıpekçi'nin Genel Yayın MUdürlii
ğUnü yaptığı Milliyet'In, bu olay karşı-

sınclaki garip tutumuna işaret etti 
Cumhuriyet'te. 

Tekelci basının FneI olarak faşist 
terör konusunc\;ıki tutumu Abd ıpek
çi  cinayetinde ne yapalım ki pek açık 
bir biçimde sırıtmıştır. 

Mehmet Ali Alla hakkında askeri 
gy�ıııın hazırbelıiı id(Ü� MHI' 
ile ilgili kısımlarını özenle makaslayıp 
alUktan sonra yayınlamak Hürriyet'in 
öteden beri misyonu olsa bile, y'IJ.;ır
dır genel yayın mücllrlllğiinil ve başya
mığım yaptıjı bir pzetede benz« 
işlemin yapılması binz deği, pek söze 
batıcı olmuştur. 

Altını çizelim: 
Bir "tahliye" göz göre göre ..,çek

leştiriimiştir. 
Yurt içinde mi olur, yurt dışında 

mı, Mehmet Ali Ağca yakal.ınsa bile 
"tahliye"nln ardındaki karanlık, iwnu
oyundan gizli tutulrnağa çalışılacak
tır . O zaman gözler ve dikkatler bır ci
nayet piyonunda dondurulmaya çall,,
lacaktır. Ardındaki karanlık, kirli faali
yetine devam edecek göriinmekliedir. 

Gizli, faşist iktidar odağı, yerli-ya
baricı sermaye desteklerinden oluşan 
gücüyle, devletin gölgesinde cinayet 
ihalesi yürütmeye devam etmektedir. 

Katiller "serbest dolaşım" hakkını 
nereden bulmaktadır? 

Ama, TÖB-OiR Genel Başkanı Gül
tekin Gazioıııu ve arkadaşları, Politika 
Gazeteoi Genel Yayın Müdürü Aydın 
Engin, Yazıişleri Müdürü Tamer Kayaş 
içerdedirier. 

Adam mı öldürdüler? Adam mı 
yaraladılar? Bomba mı attılar, bomba 
mı imal ettiler? Devleti mi dolandırdı
lar? Hazineyi mi soydular? Sil.ıh ka
çakçılığı, istifçilik, stokçuluk mu yap
tılar? Yoksa Amerikan dergilerinde 
yazı yazıp "Batılı iş ve ticaret ortakl.ı
rımızın yardımıyla, gerekli iç, dış eko
nomik politikalarda dönü�ümleri ger
çekleştirecek bir hükümeti iş OOŞIIlil 
getireceğiz" mi dediler? Lockheed 
uçak şirketlerinden rüşvet mi aldılar? 
B�tiln bu suçları işleyip dışarda olan
I.rı gördükçe, doğrusu Gazioğlu ve 
arkadaşları, Engin ve Kayiş pek yakı
şıyorlar içeri!. . .  

Bu memlekette, bir cinayet sanığı
nın "Bize öldUrme emrini Sadi Somun
cuoğlu verdi" şeklinde imzalı, mühür
LU ifadesi vardır. Ve 1973 yıllarınca 
"cinayet listesi'" hazırladığı ııerekçe
siyle adının kar�ISlna işaret düşülen bu 
adamın dört yıl sonra devlet bakanı ol
duğu bir memle'<ette, siz geleceksiniz, 
TöB-O ER Genel Başkanına, gazete ge
nelyayın müdürü ve yazı işlerı müdürü
ne "sen zararlı fikirler taşıyorsun" di
yeceksiniz!... 

Mahkeme kararıyla "faşisdiği" tescıııi 
biri hala bu memlekette devletin ve 
parlamentonun koruyucu kanatları al
tında, cinayet şebekelerine komut ve
ren şartelin başında oturuyorsa, o 
memlekelle "zararlı fikri" biraz zor 
anlatırsınız. 

Vehbi Koç'un Demirel-Ecevit kori
dorlarında geçen hafta Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri ihalesi için koşuşturduğu 
bır memlekelle Mehmet Ali Ağca 'yı 
"Tahliye" etmeniz kutlu olsun, bey
ler' .. 

Ferhat Gün 
YURUYUŞ - 3 ARALIK 1919 - 1 



iKTiDARlARıN DfSTECiN 
Terör ne zaman başladı? Daha doğrusu terör nasıl örgütlendi? 

"Komünizmle Mücadele Derneği'nin aylık yayın organı "Mü

cadele" dergisinin Mart 1966 sayısında yayınlanan Mehmet Şeker 

imzalı bir yazıda parlarnen todaki sennaye temsilcilerine şöyle ses
leniliyordu: 

"- Bu millet sizleri, koltukta parmak kaldırmak veya para al

mak için mi gönderdi? Anadolu'nun temiz evlatlanna, ağabeyle

rine sesleniyorum. Yumruklannızı kaldınn ve indirin soysuz ko
münist1erin başına. Siz yapmayacaksanız, haber verin bir an önce 
Türk gençliği tarihinden ve imanından aldığı kudretle ne yapaca
ğım bilir . . .  " 

Aslında imza öyle pek kayda değer bir imza değildi ama, 
i 965 yılının sonlarında devlet politikasına egemen olan te
rörün, ilk mali desteklerle' örgütlenmeye doğru adım attığı o gün
lerde rastgele yapılnuş bir çağn da değildi. Devlet desteğinde bir 
savaş açılıyordu. Kime karşı, kimler adına? .. Aşağıdaki yazı sade
ce bir belge: ama inkarı mümkün olmayan bir belge niteliğindedir ... 

'------------- . . .  ------------' 

YilklaŞık 1%5 sonlarında, terör ör
giitlenmesinin devlet politikasına ege
men olrnilSından 4 iLY kadar sonra, şu ' 
sözlere kulak verelim: 

ii. Bu duruma gelmemiz mali bir hari
kanın ,onucudur ... Bazı mahfiller ve ba
Zi kirrueler bu IovaşID bizi deıukliyor . . .. 

Ilk bakıştı bir hayli sır saklı ve 
dikkat çeken bu sözler, gene 1 966 yılı 

·Mart ayının üçüncü haftasına mdayan 
bir Cuma günü, merkezi Ankara'da bulu
nan ' Ikinci Kuvayı Müliye D.meki" Ge
nel Başkanı lise son sınıf öğrencisi Meh
met Özdemir tarafından kendisiyle rö
partıj yapan "Akiı' dergisi muhabirine 
söyleniyordu. 

AK1S SAYFALARı 

"Akiı' dergisinin 26 Mart 1 966 gün
lü sayısının 1 1 .  ve 12. sayfillarında ya. 
yınıanan bu röportajda, muhabir gittiği 
yeri aynen şöyle ilnlatmaktıdır: 

"- II Aralık 1965'te - AP iktidara 
geldilıten ,onra - kurulan bu dem.ğin 
Genel Merkezi Ankara 'da, Mithatpaşa 
Caddeıi'nde, ınal Apartmanın ... en iiat 
kahndadır. Derneğin 60'yi geçmey.n 
kadrOlunu, daha ziyade 18-21 yaşındaki 
çoğu /jude bulunan çocuklar t.,kil et· 
mekudir. Bu ekip, 1966 Niıan 'ında AlD
türk Bulvannda DönÜfüm d.,.,iıi ıotan
larla kavIlO ed.n, Siyaıal Bilgiler'd.ki 
olayı yaratan ekiptir. Çok kIlO zamanda 
Türkiye 'nin çe,itti yerl.rind. - 14 il ve 
ilç.d. - ,ube ,ahibi oluveren dern'kin 
G .... I Merkezi oldukça lü'" dö,enm/f· 
tir. Ç.lik nWa. ıondaly. ve .vrak d�lap
ları gözü almak t<ıdır ... .. 

ÇALIŞMA VE AMAÇLAR 

, Akiı " muhabiri, burada, lise son sı· 
nıf öğrencisi iki genç tırafından karŞı
Iandığını ve bunlardan Ergün Özcan 
adındaki gençten derneğin çalışmaları 
ve amaçları hakkında şu yanıtı aldığını 
belirtiyor: 

fO. Turancı"k tarafımız da uar ama 
h.r şeyd.n Öne. Türkiye 'nin kalkınma· 
• ını �Hyoru.z. Buna uarabilrnek için ve 
füli olarak çalıfabilmek için bu d.rn.ki 
kurduk. Çalışırk.n bazı zararlı Id.olojl· 
lerle kar,ıla,ıyor ve mücad.ı • •  dlyoruz. 
Bunlar komünizm, 6iyonizm ve koz ma
politllk tir. Ba,ka ideolojiler. de kar,lylZ 
ama hep,ini ,öylemey.yim. Hep,ini kar· 
,lmlZa almak çabuk harcanınz. O za-

man büyük 'Türklük idealine er/femeyiz. 
- Büyük türklük id.ali nedir' 
Çocuk, bu 'oru karşımnda bir ıürı 

dÜfünde, ,onra ıoymaya başladı: 
- Türkiıt<ın, Kııfkaıya, ıdi� Ura� 

Azerbaycan. Vzbekiıtan, Tacikiımn ... " 

DERNEK VASITA! 

"Aklı" muhabiri sorar: 
- Peki, siz bu siyasi meselelerle ilgile

niyorsunuz ama hareketiniz Cem;.,,�:ıer 
Kanununa aykırı değil ml? 

Yanıt şöyle gelir: 
"- Biz tüzükümüzde amaç olarak ,öy

le dedik: Kuvayı Mil/iye dul ve yetimle
rine, mil/iyetçi öğrencilere maddi ve ma
neu; yardım ... 

Tabii, bu bir voılIDdlr. Onlara da yar
dım ediyoruz ama, idealimiz için çalışı
yoruz ... '.' 

''Akiı'' dergisi muhabiri, yazısının 
bundan sonraki bölümüne şöy.!e devam 
ediyor: 

"- Tam bu ııroda, .linde pahalı bir 
deri evrak çanlDıı t<ı,ıyan, gözlüklü, ma
vi gözlü, uzun IOTI ıaçlı, ,iyah göml.kli 
bir çocuk Içeri girdi lç.rdekiler hem. n 
ayaka kalkhlar, 'Başkan g.ldi' dediler. 
Ba,kan mükellef makamına oturdu ve 
gazeteci"in lOTUlU üzerine Irimlilinı 
açıklad. Adı, Mehmet Vzd.mir'di. AlD· 
tür" Liı.1i 'on .. nıtında, F.n bölümü ög
renciıiydi. Ya,ı 19 'du. Daha önce Türk 
Ocaklan 'nda çalı,mı,h. Şairdi, aynı za
manda gaz.uciydi Oldukça düzgün bir 
ifade ile, Anadolu dışındaki türklerle 
ilgili görüşl.rinl açıkladı. Şimdilik iıte
dikl.r� onlara Iyi muamele edllm.,iydi 
Oraları iıtila etmek ancak Türkiye kal· 
kındıklDn 'onra mümkün olacakhı . . . .. 

BAZI MAHFILLER .. .  

Karşılıklı konuşmanın bundan sonra
ki bölümünde, "Aki, ' muhabiri "Ikinci 
Kuvayı Mil/iy. D.rn.kl" Genel Merkezi· 
nin oldukça lüks döşenmiş olduğuna 
işaret ettiği yazısını şöyle sürdürüyor: 

ii. Bu duruma ,elmerniz mali bir ha
rikanın ,onucudur, dedi. Sonra bir Har

man ,igarOlI Ikram etti. Odadaki çocuk' 
lar, önce bu .,yalan biriktirdikleri para 
il. aldıklarını ,öyledil.r. Fakat gaz.teci 
ıırar .dinc. açıkladılar: 

- Bazı mahfiller ve bazı kim .. ler bu 
,avaşta bizi de,tekllyor. 

Sonra daha bUyük bır ıamlmıy.t lö,· 

t.rdil" ve yardım malıbuzlannın Iıaçon
lannı ortaya çıkardılar. Bu koçanlaro 
göre, demeg. yardım ed.nler araıında 
Çiftçi T.,.kküllerinden Turan Vzda, 
-1000 lira, müt.ahhitl.rd.n ıbrahim 
Tekiner -200- lira ve bu mClleklere 
menıup bazı kimleler uardı ...  " 

Bugün çoğu kişinin adını bile hatırla· 
maktı güçlük çetiği hattı ömründe hiç 
duymadığı bu derneğin genel başkanı 
"çocuk" şöyle söylüyordu: 

' - Komünizmle mücadelede üç yol 
vardır: Hukuk� (ikri ve fiili. Bu yollann 
birleşlirilm.1i gerekir. Bunun ıon miıali 
Endonezya'dır. Daha öne. de Brezilya .. ;, 

Ve Akis muhilblri röportajının sonun
da uNcuyanal ıoıyalilt mitiniz " sorusu· 
na "Kııt'iyen naıyonal _yaliıt değiliz, 
nOlyonal liberaliıtiz " yanıtını illdığını 
belirttikten sonra "çocuklardan , . biri en 
son şöyle diyor: 

"- IIDlya'da Karbonari cemiyetini 
/fçiler kurmu,tu. Hitler de bir i" izdl. 
Biz de öyl. başladık .. .. 

• • •  
Bugünkü ülkü Ocakları'nın, ülkücu 

Gençlik Dernekleri'nin kölderini oluş
turan "Kuvayı Milliy.t Dem.gl"nin 
1 1  Aralık 1 965'te kurulduğunu bir kez 
hatırlatırak altını çizelim ve M HP i zmir 
lı Başkanı Ör(ler Faruk Işık'ın geçen yıl, 
10 Kasım 1 978'de bir Istanbul gazete
sinde yer alan demecinın o günlerle ilgili 
bölümünü okuyalım: 

"- ... Ikinci Kuvayı Milliyecller diye 
bır dernek kurdulı. Bu demekte b.rab." 
dik. Ankara 'daki Genel Merkez'den biz. 
h.p para geliyordu. Biz ,a,ınyorduk. 
Hatt<ı bir ara Amerikalılar cıa bize para 
verm.yi t.klif ettiler. Daha 'onra aynı
dık . . . . .  

Eski "ılı/nd Kuwyı M/llIyeci"lerden 
MHP ızmir Iı Başkanı Ömer Farukilik, 
o urnaniar GOmUldilr dolaylannda ka
tıldığı bır kampı da şöyle ...nliltıvor: 

"- KampID h.p 1 1-18 ya,ında pnçl.r 
vard. En yaşlılan bendim. Amacı""" 
partinin f./H(elini öğrenmelı ve ıpor ya
pıp, IDtil geçrmclı ti. Yanımuda av tü
fekleri vard. Tabii köyden çok uuk, .. 
'u yerler. Silahları Iıöyün lıöpelıWri ,.
lir, dagdan Iıurt ıcllr, Iıöpelı ıclir diye 
bu/unduruyordult. .. .. 

• • •  
Bugün tepeden brmğil lçlnde, olmak

la birlikte, çapı, &Ücü, lşleyJı ve örıOde
ni,ı MHP ve yandilşı ' Dikilcü" çe1IIIerin 
boyutlarını aşiln fa,1sı teröriin, Jıanci 
ekonomık, polltlk�deolojlk tezph ve 
kalıplarda yetiştirildiğini, beslendilini 
ve &ündeme ,etirildiğini örneklemesi . 
bakımından ilginç ve ibret -ıcı deln 
mi? 

O wıhlerde oIdukçil demokrat bır 
yayın ç izıisi izleyen Akl, dersısının ii
hibi Metin T oker'dir. (Bugün Cumhuri
yet Senatosu'nun Cumhurbilşkilnı'nca 
seçilen üyesidir..) Y�ı i ,lerı MUdOriI 
Kurtul Altuğ, (AK Ajınstıdır,l, muhil
birleri de Günerl CiVilOğlu (Tercümiln 
Gazetesi Genel Yayın Müdürüdür.) Ile 
Teornan Erel'dır. Yukarıdaki röportaj 
da, hillen GUnaydın Gazetesi'ndeki köşe
Jlnde mesleğinl sIlrdilren Teomiln Erel'e ' 
aittir ... 

• • •  
26 Mm 1 966 tırihinl tışıyan ''Alılı'' 

dergisinin 6'ncı sayfilsında "Gençlılı "  
bölümüyle ilgili bilŞlığl da okUYillım: 

' .  Saldın Manlll2ltın lıuruluyor. " 
Yazının kollektif bır ç;alIŞmilYIı ha· 

zlrlandlAı göze çilrpmıktadır. 



E TERÖR NASIL ÖRGÜTlE i 
Yıl henIIZ 1966'lıın bil,ları. Acaba bu 

"Saldm Man/lOlan" nıçın ve kimler ta· 
rafınd;ın 1eZgah�nr? Bunun� ilgili ol· 
dukça uzun ye aynntılı bır yazıda, o 
tonlerde ıstanbul'da Taksim Meyd;ını' 
nda yapı�n "Komij..uml Tel'in Mitingi" 
.az konusu edilmektedir. MIt!'ng sırasın· 
d;ı "'OI)'a/iotler niçin Itohrolıun'" diye 
senn Alp Aln adlı vatandaşın döviııdü· 
Lo belırtılen yazının bunun� ilgili bölü· 
münO okuyalım: 

". Careyon eden bu oloy, Tiirklye'd. 
yem bır demn, fidlUt "" terar d.mnln 
fiili batlonııcı IoYılobllir. Gerçi Alp At· 
n '"", döllillmeıi, 'on zamanlorda alelo,· 
lIUf olon bu !un oloylonn Ilki detlldir. 
DoIıIJ önce de me .. Io TMTF blno. it/lOl 
edılmif, ma .. Io SBF'Iu bir Itonfna,.. 
ıı.ı.ıllUftır. Ama, örıiitlendirilmit "" ce· 
ILIM JHII'G Iconrnu, /toro leuwctm yumru' 
.... olaylann dlflndolıl ıode uotandofln 
..."..ndo illı IUfa patlomalemd .... Bu ye· 
nı dnlrde, bütün lindirme matodlannm 
.. fldMdn her tür/iJMinün kullanılacatı 
.mi balli olmu,tur ... " 

TOR.KEŞ 
YURDA DöNDOKTEN 

SONRA 

'�leiı" dergisi, 1 966 yılının bilşların· 
d;ı böyle söylüyor. Aynı yazıda, ''Saldın 
M ...... Ian .. ı,ın hangi amaç� tezgah�ndı· 
lına uzun uzun yer veriliyor. Yazınm 
bır bölümünde de şöyle deniliyor: 

". Tiirbf. yurda döndükten 'onra, 
mllUyetçllitl fanatik "" miıtik hülyalor· 
dan Ibaret lo""" ümmatçlllk, feriotçilile 
proPGIandolmo lnanmlf ,ençler .tleili 
olmu,tur ... " 

T�eş'in 1964 yılı sonlarında yurda 
dönme Izni verildilini, 1965'ln bilşiarın· 
d;ı "iillıü" arkad;ışı eski Milli Birlikçiler· 
le bırlıkte CKMP'ye gırdilini, 1965 yılı 
ortalarında CKMP'yi ele ııeçlrdilini dik· 
katle hatı�yalım. O tarihlere kadar AP 
tarafından beslenen bazı ",ençlerin" 
TOrkq'e çarkettili de bilinen ııerçek. 
Bunlar kimlerdi? 

, '�kiı'1 okumaya devam edelim: 
". Gaç.n yıl Dörıjifümciikre - 00· 

ıılifüm adlı dertlmn etrofında toplanan· 
lar - ItGrfI Bul_ oloylannı yaramn miı· 
tUı tlplvin, Muzaffer Ozdot 'm Bahçeli· 
euIar 'd.lel eu/nde .. ,ılı toplondılılan "" 
/IIIomlarını buradalel leonUfma "" direle· 
IiflmKn aldılılan bilinmeletedir. Tiirlce,' 
'" o. ... l llcIflton .çlldlll leo,.".mn fü' 
wrıllllm ""loyanlar yine bunlordır ... " 

KIMSELER VE DESTEKLER 

Bu "lcifiler"den '�kiı" ,öyle söz 
ediyor: "AP'nin Ilctldarla birlikte ormn 
malı fÜCü .ferber edilince, parGl12llk tıın 
ımanlan ,evremit olon bu I,m fÜÇ1Ü2 
lelmıeler ... " 

Yarın�rın çinayet şefieri böyle tez· 
, gah�nıyor. Akls "Iman kuvveti · cüzdan 

kuvveti" ara bilşlılıy� şöyle devam edi· 
yor: 

". 1 966 .çlmlerin. dotru yol alınır· 
Iten, AP ile uurguncu tiptekı öz.1 te,eb· 
bÜl, iıtiımarcı yabancı ,ermaye ue g.ricl 
çe ... ler, ,ell,.n 'ol fikirlere kar,ı bır 
mijcod.le koalilYonu kurmu,lardır. Ot.· 
den b.ri 1,len.n 'komünLıme kor,ı mad· 
dı "" maneul fÜçlerimizl blrle,tireUm' 
ılo/lllnı bu deulrd., 7TIIlddi deltete lea· 
uUfmu, tur. Bu koallıyonu m.ydana ,e' 
tirenı.rin adeta bır fon gıbı aynı yöne 
para akıtmoto ba,lamaları dıkkatten 
Itoçmamı,tır ... " 

1965'IN ÖNEMI 

Metin Toker tarafından 1967 yılının 
son haftasında yayınına son verilen 
'�klı" o zaman�r görüyorsunuz hiç de 
''karşıt gruplar"dan söz etmiyor. Metin 
Toker'in 1968 yılının ilk haftasına der· 
gisiz olarak adımını atblını ve bır süre 
sonra da 1 2  Mart'larda ''Satda ue Solda 
VurUfanlar" filmiyle ortalıkta boy gös· 
tereceğini anımsayalım. Ama artık ,Id· 
d.ti 19651erıu detil, "19681.rde" baş. 
latmak kaydıy�I ... 

MALl KAYNAKLAR 

"Alılı" sayfa�rını kaldığımız yerden 
okumağa devam edelim: 

". DP'nin VC'lerinln (Vatan Ceph.le· 
ri) yerine oturtulan Komünizmle Müca· 
dele Demelelerinın finanımanı bu )'0110 
uc bu fonlo olmu,tur. Bütün Tiirkly. ' 
ye yayılan . bu dcmekı.rin büyük 7TIIl1i 
Imltonlan, konforlu büroları bu kadar 
k." zamanda kolayca ıatlanamayacak 
ölçülUdir ... 

... Iktidann ıotlodllı mali kaynaklar 
Iıe tıım anlamıyla "'ferber edilmittir. Bu 
ıof/ıtzda Irili ufaklı gerici ue' AP .tillmli 
dern.kı.rin IO)'llan ıürotle arhrıl7Tlllya, 
'Komilnurnle mücadele ' paraLlanalı arka
.. nda iktidarı dutekleyen belleme ya· 
yınıann ıoyılan yükıcltilmey. ue bunlar 
adeta bır konfederaıyon luılindt örgüt· 
I.ndlrilmeye başlanmıştır. Komünizmle 
MücalUle Dem_ti, Milliyetçi Tiirk 
Gençlik T.,klIoh, Yükıck ARrenim 
Gençliti A tatürkçüler Demetl, Ikıncı 
Kuuoyı Milliye Derneti bu konfederoı· 
yonda yer alan kuruluşlardır. Aılında bu 
d.rneklerin üyeleri 02, fakat mlUtanla .... 
cür.U! ue 7TIIlII mkatleri büyüktür. Bu giz. 
ii konfederoıyonun Türkıye çapındaki 
ak tif kadroıunu t.,kll edenler 300·600 
rakamı civarındadır. Ama bır demekte 
üye olan dlterinde Idare heyeti üYell ue 
bir d/terinde de ba,kandır. Mali kaynak· 
ian iıe, özel te,ebbÜl yardımlan, d.uı.t 
yardımlorı ue AP'mn eline ,eçen be/.dl· 
yeı.rin yardımlandır ... " 

DEVLET HAZINESI 

Bunlar, Vehbi Koç tarafından 1965' 
de yılın o�yı olarak nitelenen TIP'in 
15 milletvekiliyle millet medisine gir· 
mesine karŞı ve hemen o dönemde 
"deulet eld.n gidiyor" feryatları arasın· 
da devletin en yetkili kademelerinde ah· 
nan ''gii""nlik '' önlemleri olsa ııerek. 
Dergiyi III"ne kaldığımız yerinden biraz 
daha okuyalım: 
• ". En büyük yardım, artık AP'nin 
.Unde olan deulet luızlnıılnd.n akmak· 
tadır. Deulet bütçelınıUn bu I,e, m •• 1a 
1 966 yılında ıorfedllec.k olan para 10 
milyon liraya yakındır. Bunun 6 milyo· 
nu, parlam�ntoda AP111_rln kullıl netl· 
cni, Milli Egitim Bakanııgı Bütçelinde, 
Köy Okulları Yaphr7Tlll faılından Yayın 
MUdürlÜgüne 'komünlzme kar,ı köylUle· 
rlmiz;' korumak Için yapılacak kar,ı ya' 
yın gıderı' olarak ayrılan paradır. Bu pa. 
ra, AP'nin a,ırı MJtcl kU/tür MÜlte,arı 
Adnan Otüken 'In .liyle IogCI ue gerici 
fakat tıırafıız yayınları delte/demekte 
kullanılmak tadır ... " 

ŞlKAGO GANGSTERLERl 

Yazıda bu konuda yer ve ad belirti· 
lerek örnekler de verilmektedir. Paralar 
salcı derneklere akmaktadır. Iş o hale 
varmışbr ki, "'u ,unlerde bakkallar da· 

hı tebe"u; abone ueya Ilan talebi ii. ka,.. 
,IIa,maktadırlar" deniyor. "Bu mlebl 
ho, karşılamayanlar Iıe komünlıtlikl. 
ueya komünlıtleri koru7Tlllkla tehdit edi· 
lebilmektedlrler ... " 

Peki ya vermeyenler? "Aklı" dergi· 
sindeki yazıda şöyle deniyor: 

". Bunlara, Şlkago /IIIngıterlerinin 
yaphklan glb� Iıtenen horacı uermedlk· 
leri tııkdirde . müe_ .. lerinin. ba,larına 
yıkılacatı · hiıaettirilmekt.dlr ... " 

MOBIL VE HüKÜMET . 

Şimdi gelelim taleıı ve istekleri hiç 
kırılmadan yerine getirenlere. "Aklı" 
okuyalım: 

". Bu faaliy.tI büyük bır cömertlikle 
kar,ılayan bır ,irket de, Mobil 'dir. Mo· 
bll'ln, petrol tarh,malan ııroıında 
yabancı ·şlrk.tler lehind. bildiriler 
yayınlayan 'ue merk"i AnItoro'do bulu· 
nan bir ıotcı demege Malt.pe 'de bır dal· 
re hediye ettiti Ifade edilmektedir ... " 

Peki bütün bu ııelişmelere karŞı hükü· 
met ne yapıyor? Yazının ilgili bölümünU 
okuyalım, şöyle deniliyor: 

". Propaganda, te,ulk ue leHkırtma, 
mali dutek ue organizaıyon bu luıle ge· 
lince, eline ıopayı geçiren militan, b.k· 
lenen günün gelditl Inancı içinde ıokata 

dökülmÜftür. Bu ıolıata dökülenler ıoyı· 
ca 02, fakat fanatik harekeU! UC m,lıın 
tiplerdir. Vıtelik bunlar, Faruk Sükan' 
ın poliılcrinden himaye ,örmalıtedlrler" 

SOKAN'IN ROLLERI 

Zamanın Içişleri Bakanı Faruk SU· 
kan'ın yıl�r sonra CHP ağırlıklı hükü· 
mette ne roller Usdendiği ve bu hükü· 
metten hangi ııerekçelerle istifa ettili 
düşündürücü olsa gerekdr. SUkan'ın rolü· 
nü daha ııelişmiş ye ince yöntemlerle 
sürdürdüğünden kuşku duyu�bnlr mi? 
1948'lerin Tan Matbiıası yakIÇI�rından, 
1966'ların Içişleri Bakanı Sükan'ın rolü 
o günlerde "Akiı" in diliyle şöyle bir ör· 
nekle an�blıyor: 

". TMTF'mn baıılmaaı tipik bır oloy· 
dır. fıtanbul Vnlucroltefi'nde bu yıl türe· 
y.n, lUuomlı olorak.J0·16 leifl ile ,e.en 
.il tiia Kılıçotlu adında bır kaboday� 
TMTF binoaını . Iıomijnlıtleri Iıoruyo,.. 
Ior • ,e ... lıç.liyle "" zor lıullo/IIJrGle 1'/11L1 
.tmi" ba,kanlılı maltomında tıım 1 6  
ıaat oturmu" /102.tecllere . TMTF'ye el 
koydulunu . blldirmlf, üıt.lik Po/io 
tarafından h17TlllY. görmüştür. Olay yeri· 
ne çok ,eç , ,elen Sülıan �n pollıle";' 
Kılıçotlu 'nu binadan büyülı bır f.flıatle 
çıkarmı,lar "" Ifadalni dahi almadan 10' 
lıuermi,lerdir. Kılıçot'u 'nun binada 
unuttutu çanlıJıında Adolf Hitler'In 
Y02dıtl bır kl1up bulunmu,tur ... " 

DEMIREL'IN DUYGULARı 

Ve Aklı dergisinin yazısında, o haf· 
ta "Komünlzml T.I'ln Mltingl"ne katı· 
lanların, daha sonra Cumhuriyet ve Ak· 
şam gazeteleri Ile T'ıP merkezini basmak 
Istedikleri de belirtiliyor ve yazı, zama· 
nın Başbakanı SUleyman Demirel'in mi· 
tlngle ılgılı sözleriyle son buluyor. De· 
mlrel şöyle demiş: 

" .  Yokur bir miting oldu ... " 

SUÇLULAR AYACA! ... 

Bu tablo,bundan 14  yıla yakın önçe· 
sinin tablosudur. Bu tabloda kimler ve 

hangi güçler yoktur kı .... Sermaye, 
Amerika ve T�eş'ler, SOkan'Iar, 

Demirel'ler . .  Bu tablo 12 Mart'ın koru· 
yuçu kanadarı altında Türlciye'ye arma· 
lan edilmişdr. 

Hiç bir yorum yapmadan, bu tablo· 
nun sanıklarını Istanbul Sıkıyönetim As· 
keri Savcısı'nın lII"çtllimiz hafta 27 Ka· 
sım 1979 günü Askeri Mahkemede oku· 
duğu iddia ve talebi ile karŞı karŞıya bı· 
rakıyoruz Askeri savcı, çeşitli katliam, 
cinayet ve yara�ma olaylarına karıştık· 
ları ııerekçesiyle, Şerııfettin Afşar, Mus
tafa Baki GÜIQn, Vedat Kasımlar ve 
Veli Can Odunro ad�ındaki "ülkücü" 
sanıklar hakkmda ölüm çezası talep 
ederken şöyle diyor: 

". Bu ıtobii eylemler Tiirklye 'de yıl· 
lardan beri lUuomlı ilinHe ile tedri<:i 
olara/ı hrmondırılorok ıiirdürülmalıtedlr. 
Bu ...ııada uzun bır za7Tllln aralııına ya' 
yılmı, bir plonlı katliam hareketidir. Sa· 
nılılann .yleml de bu uzun ,üreli Itot· 
liamın bir parçaııdır. Bu Itotllam Tiir
klye 'd. 1960'dan ıonra gelitmaye bat· 
layan, inıonın I_n IıJrafındon ıömlirlil· 
mellm ortadan Itoldll'7Tlll)'G, tiim uomn· 
da,lann Inıonca bir �ma dii2eyl uc 
onuruna uloş7Tlll1onn1 ıotlomalonnı Iıte· 
y.n demok.ratik 101 "" ,oıyaliot düşünce' 
nın Tiirkiye Ü2erine üıleriyle, çolc ulUllu 
ş;;'btleriyle çöreklenmit ıömürücü em· 
peryallıt büyük lUulellerin hegemonya· 
.ını ıilip atmDrnaımı temin amacına yö· 
ne/iktir Bu Itotllam 1961 A noyGlGllnın 
Olla kabul .tmadlti çorpılı kapitııliat dü' 
zenln ıürdürülmalim çılıorlanna uygun 
bulan fÜçlerin luılıimlyetlerimn ıiirmaııi· 
m temin için ıohnelenm,ktedlr. ıı.ri<:� 
aydın ue emakçl Inıonlonn Ü2mne böy· 
leıi bır gaddarlıklo gidebilenler batka 
bır amaca hizmat etmit olamazlar ...  " 

Askeri savcının bu Iddia ye talebin· 
den sonra sermaye çevrelerinın ferya. 
dı basmalarını yorumlamayı ııene kendı· 
lerine bırakıyoruz. 

Bir arap ataJÖzO şöyledir: "Hain Icor 
kalıtır. " 

• • •  
Yıllar boyu nice ylllt ye yurtJe_ ey. 

�dı, bu kanlı sofrada kurban edılen TOr· 
klye'n1n ilerki, devrımcı, demokrat, SOL, 
sosyalist güçleri, faşist teröriln sınıfsal ve 
tarihsel çözümünde birleşmelıdırler. 
Unutulmamalıdır kı, sericl ı;ıçler toplu. 
mun anti�mperyallst, and·fa,lst duyar. 
Iılığını köreitme yolunda d;ı adımlar at· 
mışlarıhr. 

Bu ne 1968'lerde Batı Avrupa'd;ın 
TUrkiye'ye ııelen "anar,1 rilz/lfJ7'l"dır, ne 
"lOt "" 101 ,Ilah lı ,",plor çahf""'" ", ne 
de ",ldlUte batuurmuf ötrencl harelıa· 
tl "dir ... 

Bu, içine zerkedilen burjuva Çarpıt· 
ma, . şaŞırtma, provokasyon, tertip ye 
tezgah�ını giderek dış�yan "" .. bjektlfl 
nedeşen sınıf müadelesidir. Bu yerli· 
yabilnCl emperyalist,tekeld gerid güçle· 
rln, para, s1�h ve kana boldulu sınıf sa· 
vaşıdır. 

Antiemperyalist, antitaşist müadele 
hedef ve ilkelerine çellk_ gibi sarılıp, Iş 
ve eylem bırlılının Ivedl yaşama ııeçlrll· 
mesl gerektlAI ve bu yolda önemlı adım· 
�r abldığı günlerdeyiz. örgütlü bir halkı, 
sl�hın ye para'nın yendiği tarihte ye 
yeryüzünde görülmemiştir. Türkiye'de 
de bağımsızlık, demokrasi ı;ıcll parayı 
ve si�hı yeneçektlr ... 
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Tom yur la harıs 
o Avrupa Güvenli�i ve Silahsızlanma 
Sempozyumu yapıldı 

Tır, TSİP "' B"", Dcnı<tI ıaıa· 
fmdan Ankara'da d:iizenkncn olAv_ 
rupa GÜYCnliii ve Silaiıazlamna" 
komılu Sempozyum 27 Kuun 1979 
Salı pııııı _t 17 .00' d< Çaido, 
Sahne' de yapıldı. Bant p;çlcri ara· 
ımda yer alan öqütlcr ve toplum 
k_erinin tCmJiL cdildiii iıir 
divan tanfmdan yöııetilcn top· 
lanbyı Türkiye I,çl PUıiA Mcılr.ez 
Yönetim Kurulu iiyai ve ADkara b 
Boıkznı zdti Kliıç açı.. 

Aç" konuımuında, p;ııümüzde 
tüm inJaııbim ve özeDiklc aıalann· 
do Türlriye'nin d< bulundup Avru· 
pz lutası bzlkbnıun ABD emperya· 
lizminin yeni iıir tdıdidiylc karıı 
karııya olduğumı belirten zdti Kı· 
lıç, ABD cmpcrya1izmiııiıı bu tcbeli· 
diııin Avrupa lutası bzlkbnıun b"", 
yohıııda elde ettiii tüm kzzzııımla· 
n bır kalemd< telıliltcye dÜf-

ııildikte oIdujww .aylcdi. ABD' 
nin Avnıpa'ya ycdeıtirmek istediii 
yeni nüklca bzılıklı Pcnhiııc II ve: 
cnıiı lÜZCICriııiıı. bu bantı telılilte· 
ye diifüriicü PıiJim ltaqımıda b"", 
IÜÇlcriııiD � tutum ..ımaıa
aaü ılrdiiiııi bc1lrtcn zdti Kılıç; 
bUlÜJte dek her liIıIü aaldınmn, aa· 
... telıdicli.an, dolaylı dolayuz u· 
kcıi miidohalcniD ardından ABD'ııin 
Çlktıiım kaydetti. Türkiyc'nin de 
ABD'ııi.n ym füae yedc,tirme giri
,iminc "evet" demesinin sürpriz 01-
ınayaaiıııı bildirm Zclri Kılıç, ID· 
kcuıi&dcki tüm bant p;çlcrinin bu 
füzclcre ve empcryalizmin ..... lut· 
iurtmalarma karıı tavır ..ımaıa
istedi. 

Sempozyumda dabz ıoıııa B_ 
Dcmcii Genci Sekreteri E ... Co,· 
kun, TSıP Merkez Yönetim Kuruhı 
üyeti Veli Gürcan, � Mil1ct· 

Y<:kiIi E101 Sançotıu, Mod....l, 
Scnd.ikau Eptim Dair< MildiiIG si
lcyınan Oıtiiıl, Pctkim I, Scndikuı 
Genel BOflı.aııı Mustafa Karadayı, 
BayICIl it Gcnd B"lı.aııı C_i 0.. 
lıasıra,Sooyai·It Merkez Yönelim 
Kuruhı üyai Enin Allı, Baolt.saı 
4. uı,.: temalciıi Mclmıct Tando
ian, Y cııi·Haba-It Gcııd lIafkaDı 
Eyüp Sılılıatli, "-ta·It Gcnd Mer
kez Tqnlilcioi Htıocyiıı TCfttojIıı, 
Ankara E�i " Gcııd B�am E� 
tupul Eııen, Devrimci Topcak " 
Genci Boıkzn YardDDaoa Fuat Ge· 
dik, TÖB·DER Merkez Yıl_ 
Kurulu üya:i Tekin O.tün, TOM· 
DER Gcııd Sekreteri TaItIiıı Uahı· 
oAIu, TOS·DER Genci B.,1wıı H. 
Fcvluıii Mavi, TOTED Gcııd B.,· 
1wıı Aykut Gölr.er, TOMÖD Gcnd 
Sck.meıi Ercan EvüboAlu, S'Ylltay 
riencıçilcri Dcnıeti B .. am MUI& 
özdemjr, TRT·DEll Ankara Şube 
B .. am Nevzat Şenoı. Gcııd·Dcr 

Gcnd BOfItaı Haaan Aylwı, To· 
POjnfIıır Dcmcii �i BOJkaıa 
Kony Enlem, Kimy,.mcr DaJıc· 
ii Genel lIafkaDı M_ 06_· 
ci, çatdot GazcteciIcr Dcrnoti Ge· 
ncı sduetcri Ahmet Abakay, Az· 
ı. ........ Danqi Gcnd B.,_ 
Yap< T_ Itçl KLiItiir Dcmcii 

Genci BOfItaı Y_ Onay, KO· 
GEl' �i BOf_ M.hmet 
YoıUı. ıKı> üyai N«JII� lIdıd, 
DU Gcnd BOJ- Y ıLıIa Gtırca. 
Genç öndl GCDOL B., __ Abdıu· 
rabm_ Atalay, SGI Malta YII_· 
tim Kurulu iiyai iba Mdımet Yol
ÇID iıiıu koms_ �. 

BARIŞ GÜÇLERININ ORTAK BILDIRGESI 
Ankara' da Ttp, TStp ve Banş 

Demel!i'nin ortak girişimiyle dü· 
zenlenen "Avrupa Güvenli!!i vp 
Silahsızlanma" konulu Sempoz. 
yumda oluşturulan Divan, Sem· 
pozyuma katılanlar arasından bir 
komisyon seçerek, Türkıye Cum· 

burlyeti Başbakanı'na iletilmek 
üzere bır bildirgenin hazırlanma· 
sını kararlaştırdı. Komisyon tara· 
fından bazırlanan rapor, 
SempDZyUma katılanlann görüş· 
melerine ve oylanna sunuldu ve 
oyblrll!!lyle kabul edildI. 

Yı!!ınsal bir katılımın çok 
önemlı bir ömej!ini veren sem· 
pozyum adına Banş Deme!!i Ge· 
nel Sekreteri Enis Coşkun, TIP 
Merkez Yönetim Kurulu üyesi 
Zeki Kılıç, TSİP Genel Yöne· 
tim Kurulu üyesi Aka)' Sayılır 

istanbul 'da ölüm füzelerine karşı 
eylem birl iği 

ABD'nin bazı Avrupa ülkelerine yerleştirmeyi tasarladı!!ı Pershlng ve Cruise ölüm rüzelerl· 
nin protesto edilmesi ıçın bütün dünyada açılan banş Kampanyası Türkiye'de de çeşıtlı illerde 
yapılan toplantılarla sürüyor, Türkıye'nın banşbın yana güçlerinin tamamı, "ölüm Füzelerine 
Hayır" kampanyasına örgütlü güçleriyle katılıyorlar. Bir bafta boyunca yapılan bır dizi toplantı· 
da emperyalist savaş çılgınlı!!ı lanetlendi, silahlanma yarışının Insanlı!!ı büyük bir felakete sürükle
di!!i geniş kitlelere anlatıldı. 

Banşsever güçlerin örnek bir birlik içinde sürdürdükleri kampanyanın toplantılarından biri 
de 1sbınbul'da yapıldı. 28 Kasım gecesi yapılan kapalı salon toplantısında kampanyayı yürüten 
TIP, TStp ve Banş Demel!i adına birer temsilci konuşmalar yaptı. Tepebaşı Salonu 'nda yapılan 
talantıya kalabalık bir Izleyici kitlesi katıldı. Disiplinli ve coşkulu bir biçimde geçen toplantı, aynı 
zamanda bir kültür ve sanat göslA!rlsl oldu. Işçi Kültür Deme�1 korosu, Ruhi Su, Genco Erkal, sü· 
meyra Çakır ve Maden.lş korosunun katıldılt', kültür ve sanat gösterisi, toplantının lçerl�lnl güçlen· 
dirdi. 

Isbınbul'daki toplantı da gösterdi kı, barış mücadelesl bütün dünyada olduRu gıbı, ülkemiz· 
de de çok geniş bır bıbana sahiptir, Bu güçlerin blrll!!I, ölüm rüzelerlnln ülkemize de yerleştirilme· 
sin! engeUeyecek bır etkinU!!e sahiptir. 
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ve Yeni Haber.1ş Sendikası Ge· 
nel Başkaıu Eyüp SlhhaUi, çar· 
şamba günü bildlrgeyi Başbakan· 
lı!!a verdiler. BaşbakanlıRa verı· 
len bildirgede şöyle deniyordu: 

"Sayın Süleyman Demlrel, 
Başbakan 
Ankara 
"ABD, NATO üyesi Batı Av· 

rupa ülkelerine orta menzilli yeni 
Perşlng-2 ve Kruyz füzelerini 
yerleştlnne karannda olduj!unu 
açıklamış bulunuyor. 

"Kısa bir süre önce imzaladıl!ı 
SALT-2 anlaşmasını bile benüz 
onaylamamışken, politik yumu· 
,amanın askersel yumuşama De 
tamamlanması sürecini geciktiren 
bu ABD planı dünyada acil ve 
kalıcı bır banş tan yana tiiın in· 
sanian dehşete düşürmüştür. 

"Yeniden bir dünya savaşı is
temeyen, soj!uk savaşın bort1abl· 
masına karşı olan dünya halklan 
bu yenı füzelerın banşı tehlikeye 
sokmasından endişe duymakta· 
dırlar. 

"Geçtl!!imlz ay Sovyetler Bir· 
URl 'nin banş ve sUalwzlanmadan 
yana yaptıl!ı somut öneri ,ve 
açıklamalanna karşılık ABD 'nın 
bıçbır geçerlı ve Inandıncı gerek· 
çeye dayanmayan bu gırışımı ba· 
nşsever dünya kamuoyunun hak· 
lı tepkisini toplamaktadır. 

"Dünya Banş Konseyı 27 Ka· 
sım tarihini bu yeni ABD rüzele· 
rlne karŞı uluslararası eylem günü 
Uan etmiş, tüm dünya banş güç. 
lerini ve banşseverlerlni savaş 
kundakçısı bu yenı füzelerın Av· 
rupa 'ya yerleştirilmesi girişimine 
karşı çıkmaya çal!ırmıştır. 

"Dünya Banş Konseyi'nın 
ça!!ru. üzerıne, uluslararası ey· 
lem günü olarak kabul edılen 27 
Kasım 1979 günü, siyasi partiler, 
sendikalar, meslek kuruluşlan ve 
demokratik kitle örgütleri temsil· 
cilerinin katıldı!!ı 'Avrupa GU· 
venIIk ve SlIahsızlanma Sempoz. 
yumu'nda aşal!ıdakl nokbılarda 
görüş blrlil!lne varılmıştır: 

" ı .  önümüzdeki günlerde 
Brüksel'de toplanacak NATO 

Konaeyinde Türkiye Cumhurı· 
yetl bükümetinin iıalkımızın 
banş istemleri doııruıtusuncla 
Perşing-2 ve Cruise füzelerinin 
NATO ülkelerine yerleştirilmesi· 
ne kesinllkle kaqı çıkmasını, 

"2. Bu doııruıtucla savaşını 
veren 200'ü aşkın örgütün temsil 
ettlRl banş güçleri ve banşiever. 
lerı n bu savaşımı diri tutarak et
kin bir biçimde sürdürülmesine, 
en geniş )'i!!mlara yaymasını ve 
bu amaçla eylem ve güç b�ini 
geliştinnesini, 

"3. Dünyamız ülkeleriDIn bir 
ço!!u siyasal baj!ıl1lllZlıktan top
lumsal b&j!ımsızlıRa geçme sava· 
şımı verlrlerken bükümetin bu ül· 
kelerln vermekte olduklan sava· 
şımı, farklı sistemlere sahip ülke
lerin banş sorununa nasıl detişik 
çözümler getirdiklerini ve dünya 
banşı konusundaki ei!mınlerlDln 
gözden uzak tutmamasını \alep 
eder, 

"4. Ulusal b&l!ımsızlık gele. 
nel!lne baRb, 'savaştan çok zarar 
görmüş ve barışın deRerini kav· 
ramış bir toplumun banş güçleri 
ve banşseverlerl olarak banş için 
savaşımın emperyalizme kaqı sa· 
vaşımdan aynlamayacaj!ının V\ir. 
gulanınasını, 

"S. ülkemize de yerleştiril· 
mesl tasarlanan bu tür füzelerln 
soj!uk savaşı bnnandıracaj!ına, 
topraklanınızın bu amaçla kul· 
lanılmasının komşulanmızia ıyı 
ilişkilerimizi zedeleyeceRlne, Iz· 
Iememiz gereken barıŞÇı ve ba· 
l!ımslZlıktan yana politikaya ters 
düşeceltlna, NATO'nun Sılahlan· 
ma harcamalanndan ülkemize 
düşen payın kalkınmamızı engel· 
leyen önemlı etkenlerden biri ol· 
duRuna dıkkat çeker, 

"6. Pershlng n ve Cruise rüze· 
lerinin ülkemize yerleştirilmesin· 
den yana olmanın dol!uracal!ı 
aj!ır sorumlulul/u bır kez daha 
hatırlatarak bu konuda biz, ba· 
nşseverler ve banş güçlerinin ar· 
dıcıl savaşım verecel!lmlzl bııdl· 
rIrIz, 

"Saygılarımızla. " 
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gDelerinin eylem birliği 
. BARI Ş GÜÇLERi·N i N  

EYLEM Bi RLiGi  
MiT i NGi  iZM i R'DE 

YAPı LD ı 
24 Kasım 1979 CumartesfGü· 

nü TIP, TSİP ve Banş Deme!!1 
tamfından ortaklaşan düzenle· 
nen "ölüm Fiizelerlne Hayır" 
mitingine içlerinde DISK ve 
TURK.İş'e ba!!b 17 sendlka, 
TMMOB'ye bei!b 6 oda, Genç 
öncü, tlerici Gençler ve SGB' 
'glbi gençlik örgüUerinin de bu· 
lundui!u 57 örgüt katıldı. Yli!ın. 
sal ve coşkulu ve disiplinli bır bi· 
çimde gerçeldeşen gösterı basın· 
da genlş yankılar uyandırdı. Hür· 
rlyet gazetesl mitingi Emnlyet 
yetkUUerlne atfen "Son yıllarda 
1zmir'de yapılan en büyük yürü. 
�" olarak niteledi. 

İzmir'lilerın büyük bir ilgı !le 
izledilderi yürüyüş saat 14.00'de 
Konak alanında başladı. Daha 
önceld miting ve yürüyüşlerdeki 
slogan cureunası, mitinge &i!ırlık 
koyma hevesleri yüzünden seyre· 
denlerl adeta korkutan kargaşa 
yerıne bu kez, düzenli sıralar, 
coşkulu bir disiplin ve ilk bakış· 
til göze çarpan ortak bır sorum· 
hduk anlayışı vardı. 

Taşınan pankartlarda önce· 
den saptanan şu sloganlar bulu· 
nuyordu: . Atom tüzeleri dei!n, 
Iş' Istiyoruz", "Vergilerimiz ölüm 
füzelerine harcanamaz", "Avru· 
pa'da ABD füzelerinln yeri yok" 
"Ucret lndiriml de!!il, silah indi· 
rimi", "Füzelerin gölgesinde ba· 
rış olmaz", "Gündeme geldi m· 
:ıle, tekeller çıkb düze", "ABD 
füzelerine hayır", "Silahlanma 
ianşına son", "Yenl bir dünya 
savaşına hayır", "ABD defoısun 
üslere el konsun", ' Banş, dost
\ılk, dayanışma", "Yaşasın banş 
güçlerlnln birll�", "Ya IstUdal, 
ya NATO", "Genel ve tam bir 
silahsızlanma" ,  " nim  komşula· 
nınızla saldırmazlık pakb Imza· 
!ansın.". Yürüyiiş ve miting süre· 
since bütünüyle ortak sloganlar 
lıöylandi. Ajltatörier kortejln iki 
yanına toplanmış lıalka eylemin 
amaçlanm açıkladılar. Kortejln 
başı miting alanına girdi!!lnde 
henüz toplarıma anmda belde· 
yen gruplar bulunuyordu. 

Mltingde aruıyla Banş Der· 
nei!i Genel Sekreteri Enls Coş· 
kun, TSıP Bölge Sekreteri Tur· 
gut Koçak, TIP Merkez Yönetim 
Kurulu üyesi ve İzmır 11 Başkam 
Vedat Pekel, Banş Deme!!l İzmır 
TemsilciliRI adına Cemal Kıral 
bırer konuşma yapblar. Türkıye' 
ye Pershing·2 ve Cruise Cüzeleri· 
nln yerieştirilmeslne karşı Çı' 
kan konuşmacılar, ' banş güçleri 
arasında sai!lanan bu birlikteli· 
i!in IÜrdüriUmeslnl ve mücadele· 
nln 'bütün alanlanna yanııblm.· 
sını Istediler. Türkıye İşçi Parlısi 
adına konuşan MYK üyesi Vedat 
Pekel özeUe şunlan söyledi: 
" ... Dünya Banş Konseyl'nın he· 
detleri doi!rultusunda ve daya· 
nışma Jçlnde atılmış bir adım 
olan 'ölüm Füzelerine Hayır' 
kampanyası ve bu kampanyamn 

bir parçası olaıf bugünkü eyle. 
mlmlz uluslararası dayanışmamn 
somut bır kanıbdır. Şu anda 
dünyanın dört bir yanında banş. 
bın yana tüm Insanlar 'ölüm Cü. 
zelerine' karşı seslerini ve eylem· 
lerini yükseltiyorlar. Onlara dost. 
luk ve dayamşma duygularımızı 
iletiyoruz. Kardeşler, nükleer si· 
lahlann gölgesinde ve bir 'dehşet 
dengesıne' dayalı olarak ayakta 
duran dünya banşım kalıcı hale 
getirmek zorunludur. Bu amaç. 
la: 

- ·stratejlk silahJann sınırIan· 
dınlmasını amaçlayan SALT·II 
anlaşmasının Amerikan Senato· 
su'nca derhal onaylanmasını, 

- nüldeer silah üretiminin ve 
denemelerinliı durdurulmasını, 
mevcut nükleer silah stoklannın 
Imha edilmesini, 

- karşılıklı kuvvet Indirimi ile 
birlikte genel ve tam bir silahsız· 
lanmaya gidilmesini bılep ediyo· 
ruz." Pekel sözlerini şöyle bidir· 
di: "Üikemlz topraklanna yer· 
leştirilmek istenen 'ölüm Füze· 
leri'ne karşı ortak çıkarlanmız 
ve ortak öfkemiz bizleri birleş· 
tirdi. Tüm demokratik güçlere 
örnek olmiısı gereken bu ilkeli 
ve anlamlı birllktell!!i coşkuyla 
selamlıyor ve kalıcı olmasını di· 
lıyorum. Daha da geliştirilmesi 
gereken bu ortak tavnn küçük 
grup çıkarlan ui!runa, emr·i va
kiler ve tek yanlı dayatmalarla 
bundan sonra da heder edilme· 
yecei!ine lnamyorum. Bu olum· 
lu adım, dayatan yaşamsııl ko
şuJlıır karşısında en geniş ldtle· 
lerin güç ve eylembirll!!I, ilkeli 
bır temel üzerinde sınıf müca· 
delesinin bütün alanlanna yansı· 
tılmalıdır. Bunu başannaK zo· 
rundaYız ve mutlaka başaraca· 
Rız." 

Yürüyüş kortejl en önde Ba· 
nş Deme!!1 !laması, onun' ardın· 
da her biri kendi ıçınde alfabe· 
tik sırayla sendika, köylü örgütü, 
meslek örgüUerl, dlRer demokra· 
tik ldtle örgüUeri ve gençlik ör· 
gütü tlamalan; !lama1ann arka· 
ıında her örgütten bır temsilci· 
den oluşan bır protokol heyeti 
ve daha ıonra da tlarnalann dlzl· 
lIş sırasına uygun olarak yürüyen 
klUelerden oluştıl. Eylem, Içerik 
yönünden bütünüyle amacına uY· 
gun, biçim yönünden ise tüm de· 
mokratik güçler ıçın örnek alın· 
ması gereken bir düzeye ulaşb. 

EylemJn ele alınış tarzında 
olumluluk, ilkelere sonuna kadıır 
uyulması ve bütün bunlann 
zorald deRil de Is�nerek yapıl· 
ması eylemin kendisini de olum· 
lu yönde etkiled\. Gerici faşist 
güçlerin artan baskı ve tehditleri 
karşısında 24 Kasım eylemi, ko
runrna_ı ve gellştirllmesl.gereken 
bir adım olarak demokratik güç. 
lerin görevleri arasında yerini al· 
dı. 

Kitle kınm 
silahlarına son! 

ABD emperyalizminin NATO yoluyla Ona Avrupa' 
ya ve Türkiye'ye yerleıtinnek utediği Penhing n ve 
Cruise adlı yeni ölüm füzelerine karıı tüm ülke çapmda 
oldulu gibi Bunaıda da banş güçleri bir araya gelerek 
emperyalizmin bu yenlıaldıruıru durdurabilmek için 
ortak ç�malar yapmayı kararlıqtırrruşlanlır. Bu 
ç�malann ilki bir kapalı salon toplanIlSI olarak 
yapıldı. 

25 Kasun 1979 günü akşamı Buna'nın en büyük 
salonlanndan birine sahip buhlnan Tcyyare Sineması' 
nda Buna'lı b� güçleri bir araya geldiler. BUyük bir 
coşkuyla süren gecede tertip komitesi adına konuşan 
TSıP lı Yönetim Kurulu Uyesi Şükrü Çelikyapı b� 
güçlerinin birliktdiiinin önemini ve bu eylemin bu bir
liktelik. açısından esaslı bir adun olacağını vurguladı. 
Sonra söz alan Barış Derneği Genel Sekreteri Eni. 
Coııkun Dünyada ye ülkemizde banı mücadelesini ve 

. bu Jon ölüm füze1en yerıeştirilmesi pnşimine karşı 
ülkemizdeki b� güçlerinin çalıımalannı dile geti'di. 
Gecede Nötron Bombası ile ilgili bir belgeset filmin 
gö.terilmelli ve böylece emperyalizmin silahlanma için 
yaptığı çalıımalar bir kez daha vurgulandıkıan sonra 
türler ve batlftan yana maq1anyla koro gecenin 
programına katkıda bulundu. Su. Qzam DCT'ViJ Parlak 
banı ye yemen tiirkillcriylc gecenin coşk.usuna coşku 
kattı. Gecenin bitiminde Türkiye Işçi Partisi lı Başkanı 
Cengio Koç ülkedeki bjlflş güçlerinin yeni ölüm 
füzelerine kılfl hazırlamış olduklan ortak dck.larasyo+ 
nu sunarak, ülkemiz banı güçlerinin emperyalizmin si· 
!alındanma yanşının mutlak'a önUne geçcceAini, 
emperyalizmin bu yeni sa1dıruırun da mutlaka 
piliklirıülecetini VUıwuladL 

Hollanda : 
Hristiyan 
Demokratlar 
füzeler 
konusunda 
anlaşamıyor 

Geçtij!lmlz Cumarlesl günü Hoilanda'nın 
Utrech Kentinde 40.000 Idşl, NATO tarafın· 
dan amaçlanan Batı Avrupa'ya yenl orta men· 
zıııı Amerikan füzelerinin yerleştirilmesi plan· 
lannı protesto etti. MJtlng sırasında anılarında 
Hoilanda Emek Pariisi Parlamento grup baş· 
kanı ile eski başbakanlardan Joop den Uyl'un 
da bulundui!u çeşlUI parll ve örgütlerin tem· 
sllcllerl Sovyetler Birııj!l'nln görüşme ça!!rıla· 
nnın yanıtsız bırakılmamasını Istediler. İkti· 
dardaki Hristiyan Demokrat Parti ıçınde de 
NATO planlannın desteklenmesi konusunda 
görüş aynııldan çıkb!!ı bildiriliyor. En az 10 
Hristiyan Demokrat MlIIetvekUlnin Parlamen· 
to'da bu planlara karşı oy kullanabilecekleri 
beilrtmyor. 

ESK.lŞElllR'DE BARIŞ GüÇLERI 
EYLEM B1RL101Nl SOMUTLADI 

Eskiıehir'de TIP lı Bqkanı Vedat Baran<>lkı, TSıP 
lı Bqkanı Etem Klpa, Banı Demeli TemaıcUi 

Dumın Sabur tan..fından düzenlenen " Avrupa 
GIivenJiii ve Si1alwzlanma" konulu toplantı 27 Kuan 

gecesi yapıldL 20'yi "km ",ı>diIta ve kide öqıillil 
tarafından de.teklenen toplanu da ilk konu,mayı TSıP 

Mmez YürlIbne Kurulu Oyesi HIiIeyin Hasan Cebi 
yapmıştır. Daha _onra konuşan TIP Merkez. Yönıeıim 

Kurulu üyesi ve Sosyal·l, Seı>diltuı Genel B,,1WU 
Özcan Kesgeç, .Otyaliıt tisteriıin kararlı ve ıakipçi 

banı mücadelelini anlatarak, buna kU1ı1ık ABD 
emperyalizminin savq JuıkırtıClll olduiunu VUrgUIOdı 

,Ye ülkemizde barq mücadelelinin önemini hatırlatb. 
Kesgeç kooUfııwının ıon bölümünde şöyle dedi: 

"1ran'iakl lOn geliımela ve bunun yanında 14 "kim 
.eçim ıonuçlannm hemen ıonrumda ülkan.i:zdeld 
gelişmeler ABD'nin ölüm füzelcrim Avrupa'ya ve 

ülkemize yerle,tirme plaru ile birlikte ele alınmabıhr. 
" Gerek. emperyalizmin ıon manevralanrun ve gcıeUc 

ülkemizdeki geliımelerin önü keaıebilir. Yeter id 
_bunun için, gene ülkemiz bant mücadelcti tarihinde 

ilk kez bu denli olumlu nitelikla ıqıyan bi< ortak 
mücadele konınup geliııirilsin. Bi1inuel lOSYaliııler, 

ilcriciler, demokratlu liIm b� güçleri bu platfonnda 
birlikteliğini aırdünün, bu mücadeleyi gelifıirip, 

güçlendinin. Kliklerin örgütlil mücadelelini yenecek 
bir füze ya da bomba henüz bulunmadı. BulunmU! da 

olanak ... ı Yeter ki kitlelerin örgütlü birle,ik gücü 
ıcferna edilainl" 

OçUndl konUfmayı B� Demeti adına Mmez Genel 
Yönetim kurulu üyesi Dr. CUneyt Baıbul yaptı v<: 

Salt· i ve Salt·2'nin amacını ve b� güçlerinin birlikte 
olmuı ge",ktilini belirtti. Toplantıdaki .on 

konuşmayı ise Eskiıehir İktiudi v<: Ticari İlinıkr 
Akademisi 0tretim Oyesi Prof. Dr. lUdvan Kara1ar'dL 

1 3  milyon 
Alman 

ölüm 
Füzelerine 

"hayır" 
dedi 

Geçen Pazartesi günü bır buın toplanbII 
yapan ADC musa! Cephesi muaal Komıte· 
Başkanı, ABD'nln Batı Almanya'ya yenl or· 
ta menzilll nükleer Iilahlar yerleştlnne plan· 
lanna karşı ülke çapında açılan Imza kam· 
panyuının sonuçlannı açıkladı. "Alman De· 
mokratik Cumhurlyeti'nln İrade Beyanı" adı 
altında açılan Imza kampanyw bildirisinde 
"Batı Avrupa'ya yenı nükleer sılahlann yer· 
leştirilmesi", "Sılahlanma yanşına son verU· 
mesl", "silahsızlanma", "karşılıklı eşıt güven· 
lık" gıbı talepler yer alıyordu. musa! Cephe 
musal Komitesi Başkanı, kampanyaya 13 mil· 

_yon 115 bın 640 ADC yurttaşının katıldıRını 
açıkladı. Bu rakam ADC'de 14 yaşından bü· 
yük kişilerin yüzde 96'sını oluşturuyor. 
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M eks ika Komüni st 
Part isi 60 yaş ı nd a  

AztekIer ülkeıı1n1n en eski SI· 
yual partlJl olan Meksıka Komü· 
nlst PartIJl 24 Kuım'da 60. ku· 
rulu, yılını kutladı. MKP, deeış· 
kenllk IHlteren tarıhı boyunca 
iilkenln bugün .. yılan 65 milyo
nu bulan Mekslke11 işçi ve 
emekçinin sömürü ve lukıya 
kartı, polıtık ve toplumsal haJda· 
nıçın mücadele verdi. Sınıf bU1n· 
dnl le Markıis! Ideolojiyi ezil· 
mit ve bU1nçliz yıeınlann yiire. 
Rinde ya,ertmek ıçın IÜrekU ça· 

. ba IÖlterdl. Yıeınlan örgütle· 
mek, onlara kapltal\Jtlerln, top· 
nk ablmnın ve yabancı tekel· 
'lerın çok gördüeü onurlu bır In· 
I&IL yaf&llll -Rlamak Için çalıştı. 
Meklika'lı komünistler 1920'11-
rln ıonunda birleşik sendika ha· 
reketlnln yantılmasında ve bır 
lşçl·köylü Ittifakı oluşturu1ma· 
sında yönlendırıcı konumda yer 
.ıdılar. 1938 yılında da petrol 
ıanayl ile dem1ryollannın dev· 
letleştirUmes1 Için verDen yıRın· 
sal mücadelelere en ön saflarda 
katıldılar. 

Meksıka Komünist Partısı her kampanyası, partinin halkla bil· 
zaman emekçilerin çıkartan için tünleşmeslnln bır göstergesi, ol· 
tavır alma temeU üzerlnde ve ege· mştur. Parti, emperyalizmin iil· 
men sınıflann dinmeyen klnlne ke lçlşlerlne kanşması ve müda· 
karşı mücadele verdi. Parti üye· halelerlne karşı bır almaşık prog· 
leri izlendi, zlndanlars atıldı, nın hazırlamlljtır. Bu proeninda 
katledildl ve MKP uzun süre Ule· komünistlerin sol güçlerln eylem 
pt çalışmak zorunda bınJııIdı. birliRI çabalan Ifadesini bulmak· 
Bütün bunlann üstüne oportünist , tadır. 
unaurlar 1940'lı yıllarda partiyi MKP'nln Meksıka Halk Parti· 
büyük zanrlan sürüklediler. An· si (PPM), Sol)'alIst Devrım Parti 
cak 1960 yılındaki Xlll. Kongre· (PSR) ve Soayallst Eylem ve Bır· 
den ıonra parti yenıden marksist.. Ilk Hareketı (MAUS) gibi sol par· 
leninist bır çizgiye oturebildl. tilerleyaptıllı seçim lşblrlli!l bu 

Son zamanlarda MKP, 1977 açıdan önemlı bır adım oluştur· 
Mayıs'ındakl XVIII. Kongresin. muştur. Komünlstlerln en büyük 
de belirlenen bedef dol!rultusun· güç olduRu bu "Callclon de la 
da, yanı mücadeleel bır yıRın Izqulerda' (sol koalisyon) 1 
partisi olma yolunda önemlı Temmuz 1979 seçlmlerlnde, ül· 
adımlar attı. Partinin sendikalar, kede 50 yıldan berl iktidarda 
gençlık ve kadın hareketı için· olan Devrimci Kurtuluş PartıSı' 
deki artan etkısı, antlemperyalist nin (PRI) yerını korumasına kar· 
eylemlerln örgütlenmesındekı ar· şın ülkede üçüncü büyük güç du· 
tan rolü ve Partinin legalleşmesl rumuna gelmiştır. Sol koal\syo
başan�ı bunun kanıtıdır. MKP' nun 18 parlamenterinden yansı 
nın bu yıl yapılan seçimlerde on· MKP üyelerldlr. 
blnleree sempatizan ve çok sayı· Meksıka Komünist Partısı son 
da yenı üye ile yürüttül!ü seçim koniıreslnde uluslararası komü· 

Melulka 
Komiirılıt 
PıırtUi 
Yıl.nbrın 
devrimci 
...... "'" 
önderlik 
ediyor 

nlst harekete baRlı, marksizm· 
lenlnlzme dayalı konumunu güç. 
lendlrm14tır. MKP MK Genel 
Sekreterl Arnoldo Martlnez Ver· 
dugo konuşmasında, partinin 
"bUlmsel sosyalizmi baynRına 
Işledıelnı" söylemiş tır. MK Ge
nel sekreterl MKP'nln kardeş 
partilerle U1şk11erlne deliinerek 
şunu vurgulamıştır: "Parttmlz 
tüm Iotalann komünist partileri 
ve antlemperyalist güçlerlnın bil· 

yük bölümüyle kardeşçe illtldle
rini geUştirmektedlr. Bu illşldle
r1m1z proletarya entemuyonallz· 
ml He ortak düşman emperyaliz· 
me karşı mücadelede dayaJll4' 
maya dayanmaktadır." MKP, 
emperyalizmin ytInImuı ve yenı 
bır toplumun \ruruImuı ıçın en 
önemU koşul olarak komünist ve 
I,çl partilerlnln blrllRlnl görmek. 
tedlr. 

Britanya komünistleri 

gericili�e karşı uyarıyor 
Büyük Britanya Komünist Partisi'nin XXXVi. Kong1es1 

10·13 Kasım tarlhlerl arasında Londra'da yapıldı. Kongre, 
Britanyalı komünlstlerln önün�ekl yenı görevlerl belirledi ve 
kanrlar aldı. BBKP MK Genel Sekreterl Gordon MeLennan, 
kongre konuşmuında Partt 'nın geçırdtel 60 yılın "Işçi anıfı 
ve Büyük Brltanya'da soeyallzm davuı Için oIallanÜltü katkı· 
iarla dolu olduRunu" söyledi. ' 

Parti Genel Sekreteri, PartI'nln bugünkü ve gelecektekI et.. 
klnliillnin artınimaaı ıçın Kongrenin bır ııçrama naktlll ola· 
caRım belirtti. Kongrede oybirılelyle kabul edHen Ana Belge' 
de de Parti etkınlıııının arttırılmuı Için yerıne getirUmes1 ge. 
reken görevler belirlendi. Ana Belge'de banş, güvenlık ve etkl· 
LI silahsızlanma önlemleri Için u1usa1·toplumsal bunaJırn kay· 
naklannın kurutulması ıçın mücadelenin gerekImgl vurgulan· 
dı. ' 

Brltanya'lı komünistler, bu görüşlerden yola çıkarak Sov· 
yetler BIrIIRl'nln, SBKP MK Genel Sekreterl L. Brejnev an· 
cılıRıyla geçen Ekım ayında ADC başkenti Berlln'de başlat· 
tıllt banş girişiminin desteklenmeli karannı aldılar. Batı Av· 
rupa'ya nükleer orta menzUII fıizeler yerlett1rl1meslnl öngören 
NATO plaLannın "aynı zamanda Britanya'lı I,çl ve emekçi· 
lere karşı düzenlenmlt bır haçlı .. ferı" olduRu kongredı 
be11rtBdI. 

Büyük Brltanya Komünist PartIJI KongrelinIn Ana Belge 
ve diller kanrtannda iDiedekl bunalım ve antldemomtUı: hll
kümt gIrlşimlerlne dıkkat çekUerek, bunlara kartı lUlWlllZ bır 
mücadelenin sürdürüleceııı kaydedHdl Bu anda, lÜçliitJer\n 
aşılabilmelli ve ülkede gerlcU1i11n ve antldemokntlk glr\flmle. 
lin yenilgiye ul!ntılabUmeIi ıçın gerekU olan en önemU önto
şulun, tüm Uerlci, demoknt, ,ıoıyal\at ve komünlıt llÜçlerln 
birlik içinde mücadele etmeleri olduRu vurgulandı. Kongrede 
aynca tüm Brltanyalı komünlstlerlo, birlik ve dllip11nU bır güç 
'oluşturu1ması gerelllnln bU1nclnde oldulılan ve bunun ıçın 
çahaladıklan belirtildi. 

G.Afrika'da yeni 
uranyum teknolojisi 

5 ".t ..... 
.... rı., 

ıon ay1arda korkunç bır düzeye utqt:ılı bil· 
diriliy ... Yapılan açıklamaya göre IOIL aylar. 
da eııflaayon oranı y\1zde 20'ya utqtı. 1JCUı· 
ler, bu nlıamın LOG YıDann en hız1ı en1IUYım 
artışını Ifade ettlillnl bildiriyorlar. Bu anda 
ıtalya'da eııflaayon oruıınuı yanıma \tIIZILk 
onoında da biiy\ik ölçüde artış IHrlDUyor. 
R.nı -ılere IHre \fiiziik artışı da bUY\Ik 
onnlara vamken, Neapel kentinde 40 \dti. 
nın \ŞI abnmuı Için açılan bır IIDIVI 38 blo 
kışı başwrdu. Bu durumun ıtalya'da artık 
aJuııbıu, bır göriinlli olduRu bellrtUlyoı. 

Angol. 'televizyonunda ya· 
yuı.laıwı bır prognmda, ırkçı 
� AfrIka'ıun atom bombuı· 
na _Ip olma çabaIanna ıon ve, 
rI1ıneııl I'tenerek, "ırkçı Güney 
AfrIka' nın ıUndekl bır atom 
bombu �ece Afrlka ıçın de· 
lID, LıIiUiIı dIlnya ıçın ciddi bır 
tebdlt anlamına gelır" denildi. 
Programda, .mperya1Ist batılı ül· 
kelerln Güney AfrIka ne ışbırlı· 
II yapenk yeni lUçlar lşledlklerl 
ve Ftdenl Almanya 'nın ışbırıı· 
Riyle Güney AMka'lı ırçılann, 
atom bombalının yapı1abilmeıı1nl 
milmkün LUIan yenı bır unoyum 
1,leme utemI ııeUştırdlklerl kay· 
dedildl. 

ADIola televizyonu, ırkçı Gü· 
ney Afrlka'mn megal 01anJı Işgal 
altında bulundurduRu Namlbla 
lle uranyım çıkanl.masında işbir· 
UlII yapmasımn batılı emperya· 
Ust ülkeler tan!ından özendiril· 
dilli de bel1rl1lerek, emperyaliz· 
min ucuz Işgücü IÖmürüsii ile "ma· 
sal gıbı kadar" elde ettıRI açık· 
landı. 

öte yandım Güney Afrlka'lı 
atom blllmcnerl, Güney AfrIka' 
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da askerl amaçla unoyum üreti· 
mInIn şu anda Federal Almanya 
Ue teknolojik IŞbiriiRının bırıncı 
IInJII1da oldullu bildirildI. Yanı 
DÜldeer lilahlann yapımı ıçın ge. 
rekU olan kaliteli uranyum 
madeninin çıkanlmuında Fede· 
ral Almanya büyük ölçüde tek· 
noloJlk yardım yapıyor. Bu an· 
da bazı Fransız atom bilimcileri, 
Federal Almanya'da BellştirUen 
ve y\lksek kalıte uranyum elde 
edIImeıı1nde kullanılan "heUcom· 
teknolojlll"nln büyük ölçüde ırk· 
Çı Güney Afrlka 'ya verlidiRIni 
bUdIrlyorlar ve bunun Güney Af· 
rlka'nın yakın zamanda atom 
bommuı ve ba,ks nükleer silah· 
lan IabIp olması ıçın belirleyici 
olduRunu belirtiyorlar. 

federal Almanya'mn Güney' 
Afrika'dakI ırkçılarla glrl,tlRI bu 
iıkı IşbiriiRI, dünya banş güçlerl 
tanfından lanetleniyor. Federal 
Almanya'dakI Ilereller, DKP 
başta olmak üzere, Federal Al· 
man Hükümetinin bu tür ilişid· 
lerden vazgeçerek savaş kışkırtı· 
cılıRına 1011 vermelini talep edi· 
yorlar. 

ABD'DE ORGOTLO SUÇLAR 
ıçIN HER YIL 50 MlLYAR 

DOLAR HARCANıYOR 

Amerlka Birleşik Devletlerl'nde meydana 
gelen örgütlü suç olaylannda her yıl �O mil· 
yar dolar harcandıRı bildirildi. Los Angeles 
güvenlık yetkilUerlnln açıklamalanna IHre, ör· 
glitlü suçlarda harcanan bu panlann bUyük bö· 
lümü eroin, esrar gıbı uyuşturucu madde alı· 
mında kullanılıyor. Aynca yine bu harcamala· 
nn ıçınde kumar salonlan Işletlımelli, döviz 
kanbonacılıeı, kaçak Işçi çalıştırına ve pomo 
ftlm ve yayınlan ticareti de bulunuyor. Güven· 
lık yetkımeri ABD'de örgütlü aıçlarda harca· 
nan para mıktannın da, örgütlü suç onoındakl 
artışa koşut 01anJı yıldan yıla y\lkseldlRlnl 
belirtiyorlar. 

rrALYA'DA ENFLASYON ORANI 
YOZDE 20'YE YOKSELDI 

Kapıtalıat Avrupa'nın en bunalunlı ülkele· 
rlnden biri olan ıtalya'da eııflaayon oranının 

NıKARAGUA'DA SOMOZA'NIN 
KATLETTlGı OTUZ ' 

YURTSEVER'IN CESETLERl 
BULUNDU 

Nlkangua'nın başkenti Maııacua'da devrlk 
dlktatör Somoza tarafındım katlettirUen otuz 
yurtseverln cesetleri bulundu. Cesetlerln toplu 
01anJı IHmiilU halde bulundulılan blld1rl1dl 
Nlkaragua hükümeti tarafından yapılan açıkla· 
maya göre toplu mezan Somoza'nın uçakla· 
nmn saldırılan sonucunda yıkılan blnalann en· 
kazım temızleyen lıuıaat lşçilerl ortaya çıkar· 
dılar. HükUmet sözcUsi1, cesetlerl bulunan yıırt. 
severlerln geçtiRimiz Mayıs ayında, Sendlnlst 
Cephe'nın harekete geçmelinden önce )[atlı· 
dildlklerlnl açıkladı. Somoza'nın ıon diktatör· 
lük gUnlerlnde yiIzIeree yurtsever Nııwa,ualı' 
nın toplu halde katledildlkIerl de hükümet IÖZ· 
CUSi1 tarafından açıklandı. 



Portekiz seç imlerinde halk birl iği  
sınanıyor 

PKP adayı Georgetu Gereiru 

Portekiz 'de 2 Arulık günü yapılııCGk olan ,enel .. çimkrde KomünUt 
PartUi'yk bir dizi demolcrutik harehtin olu,turdugu "Birle,ik Halk 
Ittifa/ıı "  .. ııoudan ,eç.cek. Parlamentonun erken dagıhlm,,"ı üzerine 
düzenlen.n bu .. çimle olufaCGk yaoama mulioi ,öreuini normal ,enel 
.. çimIerin trırihi % n  Ekim 1980'e dek Ilirdürecek. 

Portekiz'de yapılaCGk ,enel .. çimler için. yurt difında bulunan 1 
milyona yakın ,öçmen Portekiz ifÇi de o)' kullanacak. Sayılannın Frun' 
.. ·da 860 bin. F.derul Almanya 'da 100 bin. Belçilca 'da 26 bin oldugu 
tahmin edılen Portekiz 7i göçmen irçilerin büyük bölümünün "Birle,ik 
Halk Ittifakı" (Allionce Pouo Umdo) için o)' kullanmaıı bekkmyor. 
Halk Ittifakı'nın "göçmen ifçl/er .. çim bölgesi" için gö.urdilti adaylar 
....... ında. PKP Merkez Komit"i üy"i ve Lizbon milletuekili Georgetu 
FeNira bulunuyor. Fe,.iru <Üfında Bruga'/ı ifçi Juan Ramo •• Joaquim 
Tiueira ve gozeuci George Letria da demokrutik cephenin adaylan 
a ..... ında yer alıyor. 

2 Arulık .. çimlerinden k..., bir Ili,. .onru, 1 6  Arulık 'ta da Portekiz' 
likr. bekdiye .. çimleri için o)' kullanaCGklar. APU'nun birbiri ardına 
gincegi bu iki .. nau. 1980 Ekim ue Aru/ık aylanndaki normal genel u
çimler ve Deulet Ba,kanı .. çimleri için deurimci güçlerin hazırlanmaaı 
için bir dönüm nok Imı olaCGk. 

BACLAMT ISIZL IK  
POLITiKASIM  DA 
CDCLD M ERKEZ 

Ilerici yönetimli burjuva yöne
timlerinin iktidarda bulunduğu beş 
utin Amerika ülkesini birleştiren 
And Paktı bundan tam on yıl ön
ce KoIombiya başkenti Carugena' 
da yapılan bir anlaşma ile kurul
muştu, Bu paktın üyeleri arasın
da bugün BoIivya, Ekvator, KoIum
biya. Peru ve Venezüella bulunuyor. 
Sadece üye devlederin adları bUe, 
bu devleder grubunun pıçlü bir 
ekonomik potansiyele sahip oIdu
junu gÖs!eriyor. Yüzölçümleri 4,7 
milyon kilometre kare olan bu dev
lederin toplam nüfusu ise 70 mil
"yoou aşıyor. Bölge, hammadde kay
naklan açısından olağanüstü zengin 
bir bölge. Tüm pakt üyesi devlet· 
ler petrol yataklarına sahip. Bunlar· 
dan VenezUella ve Ekvator ise pet· 
rol bakımından" en başta gelen ül· 
.keler arasında. Bu iki ülke, aynı za· 
manda petrol ihraç eden ülkeler ör· 
gütü OPEC'ln de üyeleri. Bugüıı çok 
az oranda petrol satan Peru ise ba
k .. , kurşun ve demır yatakları bakı· 
mından çok zengin. BoIivya'da aynı 
durumda olan bir ülke. 

Mayıs 1979'da And Paktı'na üye 
ülkelerin Devlet Başkanlarının Car· 
tagena'daki 4. Zirve ToplantıSl'nda 
VenezUella Devlet Başkanı Luis 
Herre� Campins, bu zirve toplantı
sının pakta üye devlederln bundan 
böyle sadece ekonomik alanda de
AiI, politik alanda da bütünleşmeyl 
sürdürmeleri açısından önem taşıdı. 
Aını vurgulamıştı. 

1976 yılına kadar ŞiIi'nln de üye 
olduAu bu bölgesel ittifak aracılı· 
Aıyla, Pakt üyesi devleder özellikle 
onaylanan sanayı programları ile 
ekonomik sorunlarını çözmeye ça· 
balıyorlar. And Paktı devlederinin 

. 1980'11 yıllarda kendi aralarındaki 
gümrüAU kaldırmaları ve ortak bir 
dış pımrük tarifesi saptamaları ön· 
görülüyor. Ancak bu hedeflenen 
amaçlara ulaşılması konusunda he
nüz soru işarederi var. Tek !ek üye 
devlederdeki egemen sınıfların fark· 
lı ekonomik çıkarları. öngörülen 
programların gerçekleştirilmesinde 

birçok güçlükler getiriyor. 
Bugün Pakt üyesi beş devletin 

hükümederi politik alandaki adımla· 
nnda da işbirliği ve eşgüdüm sağla· 
maya çalışıyorlar. Bu konuda geç' 
tlğimiz Haziran ayında And Paktı 
devlederinin Nikaragua'da Somoza 
rejimine karşı Sandinist Kurtuluş 
Cephesini tanımaları önemli bir 
adım oluşturdu. Bunun anlamı Ni· 
karagua' daki demokratik pıçlerin 

BM: 
Askeri 

üstünlük 
politikası na 

son! 
" 

BMö polıtık komisyonun· 
da, ıOI)'Bilst ve baAlanbllZ 19 
ülke tara.Cından sunulan Silah· 
sızIanmaya mşldn bır Dekla· 
rasyon 30 çekimser oya kaqı 
98 oyla kabul edildI. Çeldm· 
ser oy kullanan 30 ülke ara· 
anda N'ATO üyesi devletler 
bulunuyordu. . Deklarasyon 
tüm devlederi, ukeri üstünlük 
çabası Ile güçtu olma polld· 
kuma dayanan ve allahıanma 
yarışının bızlanmaiına neden 
olan rekabete son vermekle 
yükümlU kılıyor. Aynı biçim· 
de kabul edılen bır kararda 
da, BMö Komisyonu İsraU'ln 
nükleer silahlanına planlarını 
mahkum ediyor. BMö tüm 
devlederi İsrail De nükleer Iş· 
bldl�lne son vermeye ça�ın· 
yor. BMö Güvenlık Konseyı 
de Rodezya'lUn Zamblya'ya 
karşı saldınaını. Güney Alri· 
ka'nın desteelne dayalı olarak 
Zamblya 'nın bal!ımsızlık ve 
ülke bütünlüeünü ciddi biçim· 
de yara1ayan bır olay olarak 
niteledI. Güvenlık Konseyı 
Zimbabwe halkı De aynı cep· 
hede olan devletlerin destek· 
lenınemnl lstedl. 

maddi ve manevi olarak des!eklen· 
meleriydi. Pakt üyesi beş devlet, 
Amerika Devlederi örgütü' nde de 
aynı biçimde tavır aldılar. Beş And" 
Paktı devletinin 17 Amerika Devlet· 
leri örgütü üyesi tarafından da 
onaylanan karar tasarısında Somo· 
u'nın derhal istifa etmesi iS!eniyor· 
du. Aynı zamanda, Pakt çerçevesi 
içinde Nikaragua'daki diktatörlüğe 
karşı savaşan güçlere ortak yardım 
önlemleri alınması kararlaştırıldı. 
1979 Ağustos'unda yayınlanan 
"Quito Deklarasyonu"nda beş ülke
nin !emsilcileri "Latin Amerika' da· 
kı demokratikleşme sürecini" des
!eklediler ve Pasifik ülkelerinin 
karasularını sürekli ihlal eden ABD' 
ne karŞı ortak tavır koydular, Po
litik alanda daha güçlü bir bÜ1Ün· 
leşme yolunda önemli bır �ım da 
Bağlantısız Devleder Hareketi'nin 
Havana'da yapılan doruk noktasın
da atıldı. Pakt üyesi dım devleder 
Bağlantısızlar Hareketı içinde bulu· 
nuyorlar. Peru ve BoIivya hareketin 
üyeleri. KoIumbiya, Ekvator ve Ve
nezüella ise resmi gözlemci statüsü· 
ne sahipler. 

Konferansta Peru Devlet Başkanı 
Franclsko Moralis Bermudez tüm 
pakt üyesi devleder adına konuştu. 
Peru Devlet Başkanı. bugünkü 
amaçlarının ekonomik bütilnleşme 

" önemlerinden çıkarak ortak politik 
konumlar olmak oIduAunu açıkladı. 
Konferansın sonuç bildirisinde de. 
And Paktı deviederinin ekonomik 
ve polıtık bütünleşme çabaları, özel· 
IIkle Bağlanbsızlar hareketı ıçınde 
ekonomik ilişkilerin, pıçlü bir eko
nomik Işbirliğinin gerçekleştiriı· 
mesl çerçevesinde hoşnudukla kar· 
şılandı. 

Polıtık gözlemciler bugün And 
Paktını politik bir blok olarak bi· 
çlmlendirme olanağından söz edi· 
yoriar. Bu durum. kuşkusuz adı ge· 
çen Ulkelerin uluslararası Ilişkiler· 
deki ağırlığını artbracak ve aynı 
zamanda ekonomık bütünleşme yo
lunda yeni kazanımlar sağlayacak· 
tır. 

B irleşmiş Mılleder 
Genel Kurulu'nUD 
bır liIre önce Kıbm 
konusunda baRlan· 
bllZ ülkeler tarafın· 
dan hazırlanan bır 
karar laIarWrU bü· 
yük bır çojunlukla 
onaylaması. Türld
ye ve Kıbm'ın Türk 
kesiminde uzun za
zamandan beri tezgablanmak Istenen bır oyu • 
nu yenıden gündeme getirdi. BM karan. bqta 
Rauf Denktaş olmak Uzere, Kıbm'ın Kuzey 
kesimindeki ve Türklye'deld gerici çevreler ta· 
rafından "bağınısızlık" llanına bır gerekçe ola· 
rak gösterllmek IstenlYN. 

Rauf " Denktaş ve yandaşlan, BM karannı 
Rumlann empoze etdl!lnl. karam kabul oyu 
veren U\kelerin "kandınldıj!ını" belirterek, 
"baRınısızlık Ilanının Kıbm'ta uygulamak lite· 
dIkleri önlemlerden sadece biri" olduRunu 
belirtiyorlar. Bu arada Türkiye'de de BM kara· 
nna karşı şovenlst bır dalga yükleltIlmek fata· 
nlyor ve ne yazık Id, bu çok yönlü oyuna bazı 
ilerici yazarlar ve dış polldka yoruıııculan da 
alt oluyorlar. 

Sorun, en başta BM karannın bır "Rumiann dı· 
Rer U\keleri aldatması" olarak delenizle,tIrIl· 
mes!, kiiçiimaenmesl ve" taııınıııaınası ellIlnı1· 
dir. BM karannm lebte ve üeybte oy kullanan 
devletler tablosuna bakıldıRında ortaya IlJInç 
bır görüntü çıkmaktadır. Sadece karar tuahsı· 
nı hazırlayan bal!laıItısız U\keler delD, 1IOIya' 
list U\keler de karar taaanaının lehinde oy Irul
landılar. Dünyanın en büyük saldırgan gücü 
ABD ve NATO iiyesl yandaşlan lae karar mad· 
delerinin bır kısmında çeklnıser kaldılar. bır 
kısmında \se a1eybte oy kullandılar. 

Kıbns, BM, 
bağımsızlık 

Sadece ortaya çıkan bu tablo bile karann sa· 
dece bır "aldatmaca" olmadıRını açık ve seçik 
olarak göstermektedir. Karar, Kıbnı Cumhuri· 
yeti 'nın baAllDlızlıRına ve ülke bütüJılliliine 
tüm taraflann saygı göstermesini, topiwniar. 
arası görüşmelerie anılan çerçeve ıçınde soru· 
na banŞÇı ve kalıcı çözüm getlrl1meıılnl ÖDlÖr· 
mektedir. Kıbns'tald tüm yabancı merl bır
Ilklerin çekilmeleri de karar tuanaında yer al· 
maktadır. 

O ysa ki, Rauf Denktaş'ın "\lk önlem olarak ba· 
I!ımsızlık Ilanıyla tebdlt'1erine bakıldıtında, 
olayda açık bır sapbnna gözlenmektedlr. 
Denktaş, Kıbna1ı Türklerin bu kararla "maA' 
dur" edlldlklerlnl Iddia eboekle ve bu Iddia
larla bem Kıbns1ı Türkleri, hem de Ttirklye' 
yi sonu beııı olmayan lerüvenlere ııürükleme k 
Istemektedlr. Burada ik ııonıiacak olan soru, 
Denktaş'ın kafasında "\lk önlem olarak ba· 
Rıınsızlık Oanından" ııoıua ne gıbı "önlemle· 
rin" taaarlandıRıdır. Ne oIacakbr izleyeD "ön· 
lemler"? Kıbm'ta yenı bır savq ını bqlatıla
cakbr'l Betınwzlık tJanından öta. TUrIdye'U 
!aşılderın pek meıakb oldulu "fııUlı rubu" 
mu canlandınlacakbr'l Fqlsllerin "MlUellmJ% 
Kıbrıs'ın tümUnü fatlyor" alopnlm au yqa. 
ma ııeçlrllmeye çalışılacakbr'l 
Bu türden davranışlann bölgede yaratacatı 
ıefllnllk cdamı ve bu ııerglnlllin kimin Itlne 
yarayacagı açıktır. Kıbm'ta "ı.ıı-ıı: TIIrk 
Devleti" llanının adı, emperyalizmin eKIden 
beri pek meıaklı oldulu "takI\m"dir. Yanl, 
balıınaız Kıbns Cumhuriyeti d..ıetlnln orta· 
dan kaldınlmasıyla ada NATO uyeı6 ıkı dev\ııt 
arulOda paylaşbnlacak. böylece takiim edilen 
bu Iki böleeden NATO ıtatlilii ıçınde ABDl1 
emperyalllderın ve Avrupa'lı odaklarınm ya. 
rulanma olanaRı maya çıkacakbr. Bundan 
amaçlanan da Kıbnı'ı sOl)'Bilst U\kelen kartı, 
Ortadolu'da ba"lııınaızlık savaŞı veren FUlatın 
halkına karşı, kn'a karşı, iiiın Ortadolu 
baJklanna karşı bır üs olarak kullanmakbr. 

A ncak bır noktaya bellrtmek� yarar vu: BM 
kuan, emperyalizmin Oyunlanıu bır kez daha 
boomuştur. Rauf Denktaş'm ve Türklye11 
yardımcılannm "hesap" ve "hayal"lerlnde ba
şan şansı çok azdır. AKEL. Kıbns'ta Türk ve 
Rum toplunıJannm banş lçbıde, Iıard"çe ya· 
şayacaeı bır ülke ıçın kararlı bır tutum Için
dedir. Ortadolu'da yenilgi üstüne yenilgi alan 
emperyalizm. Kıbns üzerlndeld besaplannda 
da yanıldıeııu anlayacaktır. Son BM kararlan 
bunun bır göstergesidir. 

• nail serikoğlu 
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Ho ŞI Minh 
ve 

Georgi 
Dlmltrov: 

Uluslararası 
bilimsel 
sosyalist 
gençlik 
hareketi 

eşsiz 
öAretrnenlednln 
yolunda ilerliyor 

Gencliğ;in 
en ternasyonalinin 
dogum günü ra -vanlamadı. Katılanlar bır g .. 

çici komıte seçerek bu komıte
ye sonbaharda Almanya'da bır 
uluslararası gençUk kongreli dii
zenlenleme ve kongreyl hazırla
ma görevini verdiler. 1919 yılının bır Atmıos ge

oeIinde P .... u ne Scbaerding 
arasuıcı.ı<l Avusturya ılDırını ge
çen beş komüniit, sınır koruma 
köpeklerinin g1tUkçe uzaklaşan 
aeslerlnI di�orlardı_ Seııalzce, 
kendilerini karşılayan A vustur
yalı yoldaşlannı Izleyerek bır 
tarlanm kıyısmdakl patlkadan 
yürüdiller_ Bu sınır geçişine onla
n &iriikleyen ne seriiven beves, 
ne de romanUk damıDltJanydı_ 
Viyana')'&, u1uslararuı bır __ 
yaUlt Jençllk" konferanaıııa ka
tı1maya gidiyorlardı_ . 

Komünllt oWak, bu konfe
ruıa Iep! biçimde aıkınlıJızca 
Ublmayı �ünemezlerdl; çün
kü Almanya'da Weimar Cumhu
rlyeti'nln hempllan "kızıl tehli
ke" yaianıııı yayma uRnuıl Için
deydil�. 

Almanya Hür Sosyalist Genç-
1111 merkezmde Leo Fıılı, Fıltz 
HeIlmann 1'1 Fıltz Globlıı Ue, ıy
nı zamanda Sovyetler Blrllill Ko
münlat Gençllk Blrllill (Koıııso
mol) üyeel olarak Moskova'dan 
yenı dönmüş olan Alfred KureI
la, Polonya deleJeli olan Leo 
Hubermann ua birlikte zamanın 
Tuna Metropol'ün. ulqblar. Bu
rada 25 ARUltoe IlÜDÜ Ilb ülke
den Jeı.!1 teınlilcUar· .a.yaI d .. 
mokrat "ı,ÇI Gazeteel"n1n 1II0n
Iannda biraraya lieidiler. Görüş
melerin konUlU, 1907 yılında 
kurulmu, olan Sosyalist Gençllk 
örtıütlerl En temuyonall 'nın Je
leceillydl. 

Soeyalist Gençlık Entem .. -
yonal'I, II. Entemuyonal'den 
farklı oWak, : blrlncl emperya
ılat aavaşın beşlanpcmda IIDıf 
Ihaneti ve bölücülülüyle karşılaş
mamı,b. En başte tarafaz illke
lerin gençlık blıllklerl, GençUk 
Entemuyonall'nln Avusturyalı 
sekreteri Robert Donneberg'ln 
GençUk EnlemuyonaU'nln ça
IışmaJannl durdurma ve proletar
ya enternasyonalizmini savaşın 
devamı Için tehlikeye atma glrl
,Imlerını reddetrnlşlerdl. 1915' 
de yapılan Bem KonferanılDda 
seçUen yenı Gençlik Entemas
yonall bürosu sekreterllillne, 
gençUII emperyalist katliamlarla 
mücadelede seferber etmek ıçın 
clddl çabalan görillen WIUI Mün
zenberg getlrUdl. Bu '!Içim, Le
nin ve Rusya'dan sürgün edUen 
dlRer bolşevikler tarafından güç
lü biçimde desteklendI. 

OPORTüNİSTLERıN 
SIZMA CABALARI 

Büyük Ekım Sosyalist Dev-

rIm'lnln zaferi uluslararası işçi 
gençUk arasındakl olguniaşma 
süreclni önemlı ölçüde teşvik et
ti. Çeşıtlı ülkelerde sosyalist 
gençllk birlikleri Sovyet Rusya 
Ile dayanışmanın öncüleri oldu
lar ve !.şçi partUerlndekl dev
rimci, sol güçleri desteklediler. 
Komünist partUerln kurulmasın
dan yana tavır aldılar. 1919 yı
lında artık, Gençlık Enternasya
nall'nln bu eRnımterlnl tam an
lamıyla yaşama geçirmek ve 
oportünlatlerln beryetde çeşitli 
renklerle Jençllk arasına sızma
sını ortadan kaldırmak pdem
deyd!. 1919 Şubat'ında aail opor
tünlltier tarafından LL. Enternas
yonal poUtikumın JençliRe yan
slblınut glrl.tlml yapıldı� za
man, Lenlnllt Komaomol Mer
kez KomIteeI GençUk Entem .. -
yonaU'nln yönetimine ve tüm 
illkelerln Jençllk örgütlerine bu 
çabalara kablmama, terllne ku
nılmakta olan ın. Entemuyo
nal'e destek olma çatna yapb. 
1919 Mart'ında Gençlık Enter
nuyonall bürosu Komünlat En
temuyonal'ln kunı!u,unu se
lamladı. 

KOMSOMOL'UN 
ıLK ADlMl 

GençUk Entemuyoııal'lnIn 
yönetimi, Entemuyonal Genç
uk BIrURl'nln gelecektekl yolunu 
beUrlemek amacıyla bır ulUlIar
arası gençlık kongresinin yapıl
ması ıçın 1918 yılının sonlann
dan beri çaba gösteriyordu. 

Komsomol"un Insiyatifiyle Ka
münist Enternasyonal ıcra Ko
mitesi 1919 Mayıs ayı beşında, 
kurulacak olan Komünist Genç
lik Enternasyonalı'nın 'program 
ve tüzüRU üzerinde çalışacak ve 
uluslararası gençUk kongresinin 
gündem ta&ansını formüıe edecek 
bır komisyon oluşturdu. Alman
ya'dan Münlb'tekl Hür Sosyalist 
Gençlik yöneticisi Alfred Kurel
Ia'da bu komisyonun çalışmala
nna katılıyordu. KureUa KPD ta
rafından Lenln'e kurye oWak 
gönderilmiş ve Lenin'In önerisi 
üzerın Koııııomol Merkez Komi
tesi Ue lUşkl kurmuştu. Komsa
mol tarafından kabul edUerek 
Komsomol sekreteri Luar Sehat
zkln lie birlikte gençUk kongresi
ne deleJe olarak kabldı. 

A vustuıya' dan görüşmelere 
Komüniit PnıIetarya Gençllll 
temsllcUerlnln yanwra, araJann
dı 1915 yılında görevinden alı
nan GençUk Entemuyonal'l sek
reteri Robert Donneberg'ln de 
bulundutu Genç ı,çUer Merkez 
Blrllill temsi\cnerl katıldılar. 
Merkezcller savaş öncesi duruma 
geri dönülmeiini istiyorlardı, 
Emperyalist "ana vatan aavun
ması" ve burjuva banşçılıilı gıbı 
konularda teslimlyetçl bır tavır 
olmaya hazırdılar. DoRal oWak 
Komsomol'un delegeleri bu tutu
ma karşı dinamik bır biçimde 
protestoda bUıundular. Bununia 
bırlıkte Viyana'da tılmsU edUen 
gençUk örgütlerinin sayılannın 
sınırlı olması nedeniyle bır kara-

İLLEGAL KONGRE 

Sayısız güçlüklerın aşılmasın
dan sonra Kongre 20 Kasım llÜDü 
öRleden sonra Berlin'de başlaya
bUd!. Kongre gizli oWak yapı
lıyordu. 26 Kasım günü Kongre 
sona erinceye deRin, ber IIÜD ay
n bır yerde toplanıldı. Bır kere
sinde Kaetbe Konwltz kendı 
atelyeslnl toplanb ıçın verdl_ 
Komünllt Entemuyonal ıcra 
Komlteelnl, Soeyıı\Ist Gençlık 
Entemuyonal1nl ve üye .yıian 
200 bini aşkın Danımarka, Al
manya, İtalya, Norveç, Avustur
ya, Polonya, Romanya, laveç, 
lIvlçre, Sovyet Rusya, İspanya, 
Çekoslovakya ve Macarlltan'dan 
14 Jençllk örgütünü temsil eden 
deleJe ve konuklann aayısı 19' 
du. Franaa ıoeyaIIat eançUk del .. 
geieri ise teknık nedenlerle konıı
reye kobl1mamlflardı. Ancak bu 
eançUk blrllill kongreye yazıb 
bır rapor sıınmu,tu. 

Komünist GençUk Entem.l
yonal'lnIn yenı program ve tüzij. 
ilünün onaylanmaaıyla o zamana 
dek var olan Soaya\Iat Gençlık 
Enternuyonll'l kaldırılmış ol
du. Bunun-yerlııe Komüniit Dün
ya GençURl'nln örgütlü blrlli!l 
kuruldu. Kongre göriit.melerlnln 
ıdeolojık tutumuna, Kongre'nın 
ilk günü kabul edUen "Ruı pro
letaryasına Selam" mesajı tanık
lık etmekteydı. Bıı mesajda Sov
yet Ruayası'nın savunuculanyla 

Komünist Gençlik Enternasyonali 'mn 
kongreleri 

2o-?6 KASIM 1919: Berlin 'd.ki Kurulu, 
Kongrea 

9-23 TEMMUZ 1921: ll. Kongr. - Mo,
kollG 'da yapılan bu kongreye, 36 ülked.n g.
I.n 1 200'ü a,kın deleg. kahldı. Kongre kara ... 
larının en öneml;'i, Komün;'t GençUk Orgüt
ı.rinin Komün;'t Partilere oo!tlı olmalarını be
Itrten karardır. 

4-16 ARALIK 1 922: 31 IiIkeden .gelen 91 
del.ge 11. Kongr.d. Komün;'t GençUk Orgüt
lerinin kurulu, ,orunlarını görüştüler. 

16-26 TEMMUZ 1924: Komün;'t Gençltk 
Enumtllyonal'i ı v. Kongre,;nin ana kon ... u 
leninlzmin propagandIMI için gereklı önlemı .... 
di. Kongrede Afrika 'Iı, A merika 'Iı, A,ya 7� 
Auu.tralya 71 .... Aurupa 'Iı 1 milyondan fazla 
g.nç komUni,ti ı 44 d.lege tem,il etti. 

28 A(}USTOS-18 EYL VL 1 928: 43 üllıe
d.n gelen 261 daleg. V. Kongred. yeni bir 
progromı kabul ettiler !le i,çi gençilitin .ylem 
birli!tini 0114 göreu olarak belirı.diler. 

26 EY4V�-ı ı EKIM 1936: 62 Ulk.d.n ge
len 290 delt,.nin kahldı/tı VI. Kongrenin ana 
kon ... u KomUni,t Gençlik Birlikleri'nin em.k
çi gençlerin yı!tın örgütı.ri haline getirilmeay
di. Bu kongre kararlarının temeli üzerind. 
1936 'daki Ceneur. u. ı 938 'deki ABD Ul ... Ia ... 
ara .. ,Gençlik Kongr.leri yapıldı. 

Komiln;'t Enu;"""yonal'in bir parÇIMI ola
rol! IJQT olan KomUni,t Gençlık Enl.mIMYo
nal'i 1943'e kadar faaliyetini ıı/irdürdü .... bu 
yılda Komint.rn ii. birlikte kendi kend;'ini 
kapath. 
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ııkı daY&lllfma Itai!e edWyordu 
ve bwjuva ve .a.yaI-demokrat 
buln ve yayın orpnlanııda dün
yuıııı ilk ltçl dmetinl yıkmit 
ıçın yapı\an yalan kampanyaRIII 
bOfR çıluırmak ıçın heqeyln yı
pıiaeaiı bUdIrIlIyordu_ 

Daha soruaki yıllarda, Koınü
Dlat Gençlık Enternasyonall'nın 
etkiliyle birçok ülkede komüniit 
eançllk blıllklerlnln kapltallJt 
baskı önlemlerine kar,ı, proleter 
eançlllln çıkıırlmnı temaIJ ıçın 
önemlı eylemler yıpıldı_ 

ömllln Almanya Komüniit 
Gençllk BLrUII (KJVD) tarafın
dan. 1926 başında Prellllere kar
'I halk indeel kampanyuı ltçl 
JençUilln ııeni.t ketıImlerlnl .fer
her etU. KoıııiIııIııt Gençllk En
ternasyoıuıll'nln V. Koııcreli Al
man ltçl Jençqlnln eylemlerim 
takdir elli. 

20'11 ve 30ıu yıllarda Dmcl 
ııençlç .� eylemleri ulu
ıuu. day&mtllll ve proletarya 
.n� ruhunu Iili'" 
rıyordu. ömetln SIeeO ve Van
zetti hakkında verilen Ipnç ce
za ve bunu IzIeyan "adalet bt
lIamı"na kartı bUYIIk Y1ILııı .y
lemlerı dlilenilndl. 

Komilıılat Gençllk EııterDD
yonall'ne üye örgütler AlmanJ,l' 
da, Poloaya'da ve BuIprIIIuı'da 
ltçl sııııfıııııı denimcl .yIemIeJl
ne aktif oianık katıldılar. 

Genç komünlltler ve lIerICL 
ıençler tlatlzme ve emperyalllt 
.vaşa 1ı:aı11 büyük bır _Ile 
kar,ı durdular. Aralannda çok 
sayıda eenç komünlatin de 
�ulundutu 30 bın iÖnınıU, Ko
münllt Enternasyonal'In ç&i!na 
üzerıne Jenç t.panya Cumhurl
yeli'ne askeri yardıma kOftular. 

Komüniit GençUk Entenıal
yonall'nln faaliyeti ve dmimd 
JeIlŞlml, Lenin'den ıonra ErDat 
Tlıaelmann, Maurice 'Ibareı, 
GeorgI Dlmltrof, WUhelm Pleck, 
Kıement Gottwald, PalmIro Toı
Uıtti, Ho Cbi Mlnh gıbı u1U1iar
arası lşçl ıınıfının önde eelen ön
derlerinin etkialyle sıkı sıkıya 
ba�nblıdır. O zamanlann eenç 
proletarya enternaayonallltlerl 
olan Conrad Blenkle, ArIhur 
Becker, Katja Nlederklrchner, 
Rlcbard Gypbier, Olga Benarlo, 
Fıltz GroSll, Walter Haetınel, 
Erlch Jungmann, Gıbo Lawln ve 
mücadele yoldaşlan, bUIlÜD Dün
ya Demokratik Gençlık Federas
yonu ve IDuslararası öi!rencUer 
Bırllill'nın mücadelesinde ya .. -
maktedırlar. 



C ..... _LE_VENT_..:;.,.:.:TA=R.:.:;H;:.:A.:...:.N ____ ) 
..... Bu, halk oyuncuları her türlü kaba kuvvetin kartısındayu. Bu pasir bir 
...... ' koymak dqilclir. Devrime olan inancımız I"'rcktiAinde ..ıdupnlann 
.... odiarı ilc de d6iüfmcmize yol açacak kadar kaı"u ve .atlamdır. 
SaIdırPnIann DiıdA! ne oluna oltun, Halk Oyuncuları hak bileliAi yolda 
daha da bir biIcnmil olank çaltımalanru ve eylcmlc:rini JilrcIUrccclc.lerdir. 
Dcvıi SWeyma.n daha QO binlerce kiJiye oynana.cak ve oyunumuzun ıonunda 
davul ",ne her I"CC 'Anlayuıa ça1tnacaktlr._' Bu böyle bilinc," 

25 Aralık 1968'de yayımlanan Halk 
Oyunculan bildirisi böyle başlıyor ve 
devam edlyordu. 

Kültür sanat 
alanında 

faşizme karşı 
Kasım 1979; şu �erde Ankara'da 

Büyiik TIyatro'da oynanan B.Brecht'ln 
Aıturo Ul'nln önlenebilir tırmanışında 
sanatçılar, Aıturo (Hltler)ln önleneme. 
yen görkemli tırmanışını sergiledikten 
sonra, sondeyışle seyircilere şöyle sesle· 
niyorlıır: 

' 'Sizler görm�yi öPenin bakakalmak 
yerini!, 

Douranın! Son verin atılan gewze
liklerin� 

Bu düzen az Juılom /ilm dünyayı yö· 
",,"'cekli. 

Sonunda yenildi ama ce",meyi halk· 
lar çekti. 

Zaf�ri kutlamak tu hiç acek .�. 
meli, 

PKliti doturan karın bugün bile ve· 
rimli. " 

Zamanında türlü baskı ve engelleme. 
lere gö� gerebilen Halk Oyunculan ve 
benzeri özel tiyatrolar, siya.o;al iktidarlar 
taraCından yok edilmeye zorlanmış, 
erozyona ul!ratılmak istenmiş ve günü· 
müzde sayısı, türlü engeilemelere; maddl 
zorluklara göeüs gerebilme savaşı veren 
lkl kölı:lü tiyatroya, AST ve Dostlar'a in· 
mI,lir. 

Yine pümiizde, Devlet Tiyatrolan' 
nın memurlqtmlmış sanatÇı kadrolan 
ile, özel tiyatrolann yaşa�1 güç de· 
ııeylerln pek azımyqryarak tiyatro yap
mayı, llyasal iktidar dellı1k1lklerlııe ve 

demokmtik yaşama, kmtüre sanata yö· 
neıık basınıanna ses çıkarmamayı, ülke· 
mlzln Ideolojik, politik, kültürel gelişi· 
minde, "nabız atışı" olabilecek tiyatro 
sanatının öz·biçim büüinlü!!ü ve işlevi 
sorunu lle fazla Dgllenmemeyl ye!!le· 
mekteler. 

bk kez 1965'te, Dk tiyatro grevi Dev· 
let Tiyatrolan'nda yapıldı. "Türkiye 
Opem Tiyatro ve Yardımcı İşçilerl Sen· 
dikası (TOTSIS)" ilc Devlet Tiyatrolan 
Genel Müdürlü!!ü arasında toplu sözleş· 
me inızalanmasında anlaşmaya vanlama· 
mıştı. O dönemde de en yoj!un tartlŞI· 
\an konu, "Devlet Tiyatrosu sanatçılan 
memur mudur işçi midlr?" sorusu Idi. 

1965'te de tıpkı bugün oldu!!u gibi 
tiyatro sevgisinl, toplumun kültürel ge· 
lişimlne kstklSl ve politikli!!inden üstte 
bır soyutlama ne algılamak isteyen zih· 
niyettekiler, bu sorunu "Ne memurdur, 
ne lşçidlr, sanatçıdır" dlye yanıtlaya· 
rak kendllerini ve tiyatro sanatını Türki· 
ye'deki demokrasi mücadelesinden de 
soyutlamak hevesinde olduklarını belirt· 
tiler. 

Ulaşılması gereken bedef ve amaçlan, 
bu soyutluida, dol!ru ve tutarlı saptan· 
madıl!mdan, TOTSlS grevi, Devlet 
Tiyatrosu camlasında kalıa bır iz bırak· 
madı!!ı gibi, bu grevin yen1lgisl nedenly· 
le verilen ödiinJer, Devlet TIyatrosu 
emekçDerinin demokmtik kazanmılan 

AEROFLOT 
��� Soviet airtines 
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Için mücadelesini gerilettl. 
197U yılında ylnelenen Devlet Tlyat· 

rolan kuruluş kanunu ile de bu kurum· 
da çalışan düşün sanat işçnerinln me· 
murlu!!u rerçinlendl, sanata küskün, yıl. 
gm, küçük çıkar hesaplanna düşkün me· 
mur sanatçılık kavıamı yaratıldı. 

Aynı yıl Istanbul Beledlyesi Şeblr 
Tiyatrosu 'nda da, TOTSIS saptadı!!ı he· 
def dol!rultusunda 1atanbul Beledlyesl 
ile toplu sözleşme görüşmelerine otur· 
muş, Şehır Tiyatrosu Çalışanlannm işçi 
olduklannı uyum Içinde benimsetmiştl. 

Yı1 1968: Tiyatro sanatı üzerinde bas
kılar yoj!unlaşıyor, Gerici siyasal ıktı· 
dar, Beylerbeyl Parkı 'nda, Bo!!az Köprü· 
sü ve gecekondu sorunlan lle lIgDl bir 
temsil veren Devrim Için Hareket Tlyat· 
rosu'nun dört oyuncusu lle iki seyircisı· 
ni gözaltına alıyor. Amaç, bu tiyatro· 
nun raaııyetlerlni engeUemek, oyuncu· 
lanDl ve lzleylcllerini yıldırmak. Tutuk· 
lama gerekçesi "Halkı hükümet aleyhi· 
ne tahrik ve mü&aadesiz gösterl .. " Sonuç: 
Beraat 

II Kasım 1968, 1atanbul Beledlye 
MeclIsi'niıı AP'U üyeleri, Muhsin Ertu!!. 
ruJ'un 'tutumunu' be!!enmedikleri Için, 
IBŞ TiyatlOlannın başrejisörli(k kadro· 
sunu kaldınveryorlar. 

Mart 1968" HO'nun Devrl Süleyman 
Jalmll oyunlan, atanbul valiliRince, 
daha lODfIL da Ankara V.ıııı!!1nce y.uk. 
landı. HO, Danış tay' a bqvurdular, an· 
cak oyunun lamInI Devrl Kübeylan'a çe
vlıerek 21 Mart da yenlden lIl'g1lemeye 
ı..ıamlar. Valilik 22 Mart 1968'de bu 
oyunu da yualı:ladı. 26 Mart 1968'de 
Danıştay, hem Devrl Süleyman hem de 
nem Kübeylan ıçın lkl ayn yüriitmeyl 
durdurma karan verdi. Bu arada AnIwa· 
-vcıhRı <la oyun Için açtı!!l lOrUŞ&urma 
ıonucunda, 16 Nlıan 1968'de talı:lpllz. 
lik karan verdl, Kavpyı HO �b, 
ama IBrlcl fqlst güçler, HO ile 1lI41ı1n 
Uranlık dütüncelerlnden ca�lar· 
dı. . 

24 Ara1ık 1968 eeceıı, atanbul At· 
saray'da Devrl Süleyman'ın oynandıRı 
aırada tiyatroya saldırdılar, Olayı yazı. 
ımza batlık olan HO'nun kendl bildiri· 
sinden aktaralım, 

" .. , oyun 50-60 kişillk bır grup tara· 
fından önceden hazırlanmış bır plan ge. 
reRI saldmya uıtramı,tır." 

... ..ıdupnlar ,ellerindeki SIİ bomba· 
Jan, kezzap ,Işelerl Ue fIlle tecaviizde 
bulunmuşlardır, Bu arada paltolannın 
altından çıkardılı:lan demır çubulı:larla 
sahneye fırlayan saldırpnlar, dekorlan 
tahrip elmlşler ve üzerınde anayuanın 
'Herkes, fikir ve kan .. tlanm .rbestçe 
yaymak hakkına ııahlptır' maddesinin 
yazılı oldu!!u perdeyi 'lUerln ne mal 01· 
dulılan perdelerinden belli' dlyerek par. 
ça1amı,lardır ... " 

Bır ba.şka HO bildirisi, 28 Ocak 1969: 
"Halk oyunculan atanbul bölgesinin 
oyunlannı sundu!!u Aksaray Küçük 
Opera Tiyatrosu, 26 0ca�1 27 Oca!!a 
ba!!layan gece, .baba karşı, saat dört· 
te tamamen yanmıştır." " ... Yanııın ye· 
rlnde araştırma yapan Abmediye ){ara. 
kolu lIg1lllerl ve tlyatro mensuplan, ıda· 
re odasında, tiyatroda mevcut bulun· 
mayan eski bır gaz tenekesi, keza foto!!· 
rathane enkazında da, tiyatroda mevcut 
bulunmayan bır gaz tenekesi tespl t et
mişlerdir ... " 

Her ıkı olayın da tertlpleylciler! ve 
maşalan kaçtılar ve hlilii yakalanmadı· 
lar. 

HO'na karşı sürdürülen baskı, engel· 
leme ve saldınlar sürdü, olaylann bun· 
dan sonraki gelişimleri, her biri kilçük 
kitapçık olacak niteliktedir. (Bkz.Dr. 
çetın Yetkin, Sıyasal Iktidar Sanata 
Karşı, Bılgı Yay, 1970). 

Geçti�lmiz 1979 yazında, CHP'nln 
Kültür BakanlıAı'nca benimsenen antı· 
demokıatik sansür tüzü!!ü nedeni Ue 
geleneksel Antalya film şenll!!1 tertip· 

lenemedl Eylül ayında Ise Ankara'da, yı· 

ne Ankara'da Hazıran ayında bır ay lUre 
Ile oynanmış olan, Dostlar TIyatrosu' 
nun 'Brecht Kabare' oyunu ııkıyönetlm· 
ce yuaklandı. 

Mayıs 1978; 1965'tekl sendJkal mü· 
cadelede yenllgi ve gerilemeden soma 
1970'de ylnelenen kuruluş kanunu De 
memurlaşlınlarak, politik özglirlülı:leri, 
tüm düşünce ve söz söyleme özgürlülı:le· 
ri eıınden alınan Devlet TIyatrosu _nato 
çılan, 13 yıl sonra Ilk kez bır silklnme 
el!lliml gösterdlleL Devlet TIyatrolan' 
nda çalışanlar özeilikle .natçılar ıçın· 
den bır ketim, "Devlet Tiyatrosu Sanat· 
çısına yakışmayacak" ücreUerden şlka· 
yet edlyordu, bir' kesim en kısa zamanda 
"Devlet Tiyatrosu Sanatçılan Için yenl 
ekonomik haklar kazanmanın" artık ge
rekllllk oIduj!u görüşünde birleşiyordu, 
bır kesim de "tüm çalışanlann ekono
mlk demokıatik haklanna kavuşması ge
rektl!!lnI, Devlet Tiyatrosu çalı4anJan. 
nın grevli toplu sözleşmeli sendJkal hak· 
iannı alması gerektl!!ini, tiyatronun 
özerklıllıni, ve tiyatro sanabnm gereRi 
eklpleşmeyl Ila!!layacak yerinden yöne· 
tlm uygulamasına geçRmesini" IItlyor· 
du, . Devlet TIyatrolan'Dda ça\ı4anIar, 
öncelikle bu ortak taleplerl dol!nıltulun· 
da 1lI4k1de bulunabllecelı:lerl demokıat 
bir genel müdür IItlyorlardı, Mayıs 1978' 
de Dn1et TIyatrolannda öı&\itlü TOM· 
DER'lllerln ve DETÇA'Wann ortak 
öncilliil!ünde açılan imza ·kampanyum· 
da 308 imza toplandı, Onlet TIyatro.u 
çaJı4anlarının bu iıalı:lı t.leblnl deltek· 
leyen özel tiyatro sanatçıian da bu kam· 
panyaya Imzaian De katıldılar. Sanatçı. 
lar lkl metreyi qan dDetçelerl ile Cum· 
hurtıqtanına, BqbUan Ecnit'e ve m· 
tür Bakanı'na çıkarak "I>met 11YUıO
Jan Genel Müdiidüeünden artık CiIDeYt 
Gökçft'ln aiınarat ,.nııe 'ilerici ve cı. 
mokıatlann da destelı:ledlll' EZaIn Or· 
bey'ln a1aıımaIL üçli iwmwne ne bır 
1ıafta ıçınde eerçetlqtl. 

22 ayhk CHP lıiitümetlııde 17 ay Ge
nel Müdürlük yapan Erg\ıı Orbey, On· 
let TIyatrOlUnu tabanından taftlWla tek 
ba.şına Idare etmeye kaltmış, kendl '0-
lunu hep �nIizIlk ve Imın ile Uqı· 
Jamış, köJdü blrtalwıL ııirlşlmlerde 
bulunmaktan kaçınmış, Jdml llerlcOerln 
öııerllerlnl keDdlne haa unutkanlılt poII. 
tlkaaım uyııuJ.ayarak geçlştlrmeye çaIıf. 
mış, kapalı, vudlerlnl yerıne ptlmıeyan 
ve bu konulan uıtaca lartqma cıı.ı bııa· 
kan bır polıtıka izlemiştır. Hal böyle 
olunca de reform adı altıDda oldukça 
dai!ınık üıteDk lıalıcl nltelllll olmayan 
bazı yenllJkler yapılıtu... da kadro .. • 
maya pdDmedJRI Için, E,Orbey, Onlet 
TIyatrolan Içinde darçapta bir Ecevit 
modeıı yaratır mırum aımı.tır, Bu bl· 
reyelURin E. Orbey'de, zaman zaman en 
zorlu döoem1erde ortacbn kaybolma 
'yokolma' teklinde IÖrüldiilü de olmu,. 
tur. 

Ve, 25 Kasım 1979, MHP ve MSP 
d_teklı Süleyman Demirel hlitiinıetl 
!lÜYenoyu aldı, F .. llt IırmalllŞın ve clna· 
yet odakIannın netlJRi ve kamuoyunun 
bunlara duyduRu nefrete \wfın "Bana 
aR cinayet ı,ııyor dedlrtemezlinlz" sö
zü lle ünlü zlbnlyet iktidarda yine. 

Ku vlcleıı çıkar h_pçılan, yqam· 
Janm umut ve umutauzluk temalan Ile 
biçimlendirenier bu hükümetin, özenlk· 
lerlnl tartı .. dununlar, herleller, demok· 
mtıar ve deneyU aydınlar böylesi bükü· 
metlerln, demokmtlk hak ve özgü!lülılerl 
Inatlama, devlet dalrelerlnl f .. lstle,tır· 
me ve faşist tırmanışı hızlandırına özel· 
Uklerlnl ıyı blllrler. Ancak adece Iyi 
bılmenın yetmedl�lni de çok gördük, 
Dumanh günler geııyor. Dönem, I,çl, 
emekçi kitlelerin, düşün·bilim adamla· 
nnın, aydınlann, sanatçıların en genl" 
ilkeli blrllillnl gerektıren bır dönem, 
Dönem, bireyci davıanışlann hoşgörü ile 
karşılanmayacallı bır dönem. Dönem, 
kültür sanat alanında da, \ıaR!maızlık· 
demokrasl .. osyallzm Için mücadele ede· 
cek aydınlara gerek.linllen bir dönem! 
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Necdet Bulul aranzda 
Bır yıl öru:. 26 KGam ,ccui Trabzon'd<ı ,fi "" olluyla birUlıte ""'''''''yla 

eviM döMrlı.,. fa,id br ç.ııı tmafındlJll pıuuyo dÜflirülerelı olır yorala""n 'M
yaJiat bilim oda"" Dr. N.cd.t Bulut, 12 gün boyun"" fOfiıt Iıur,unlara dIrendIlr
ten lOIII'a 8 Aralık 1918 ı/i1Iii ıoat 14.55 'te "",,,!ızd<ın oynlmlfh. Necdet Bulut' 
un {afiıt çetır"r tma(rnd<ın lratl.dilmı.i //Cni, i"ric� demolırat çeur.,.rin n,fret 
.... Iıiniy,. "..,ılIJ1UrUf ve oobin"_ IJlltifo,iıt, N,cdet Hoca'yı ''Fo,izmi Ezece
liz" andını /c.,.,1ı topralo wrmifti. 

MHP odalındmı /raylılikianan ve t.peıi gizli fOfiıt iJıtid<ır od<ıl= uza""n 
{afiıt lıatli4nı d<ıWaanın Necdet Bulut'u hed.f uçme� oy", Z4mand<ı bilime 
öu/liJı,. itçi Iın.,.,.11I btU ..... ' .oeyoliıt parlUiM in4Iıçla bütün,.,en özgür dÜfün
<:ey . ...... , {afizmin lözü dönmÜf dÜfmanllll",n bir ifadeıiydi. Neodet Ho"" 'nl1l 
yitirilIM'; iiuriM TUrlıiye IfÇi ParliıI (}cMi Ba,kanı Behic. Boran 'ın beUrttil1 
gibi "fafiat /ıırÖr on,," Iıitililindl hem /ıaIımılZ/ı/r, demolı� .oeyoUzm müca
d.luiM hem d. onurlu ve öZflÜT biUmıel ç""'ma diinyaıına vunnok iıt,dl .... vur
du. An""" fOfiıt wmanlf kıııı liireU hed,tı.rind, bOfanyo ula,ır ıörü,.,., de, .0-
n""",, fOfizm mullalra y.nikCllrtir. " 

Dr. NectUt Bulut'un Iratlla",,", planlayıp //Crçelr"ftiren fo,iıt çe lenin e"
"-'lan yo/ra/anmif/Jr. Bunların .n· ır- Z4mando yo,.,.ç örıiine çılıanlarak {afiıt 
lıatIiGmIn perde a7IıaıınUı aydınlahi"""" t.till çelr,n el1lrin arlıannd<ılıi cituı
,..t oıfııiırıdim hecp ıoruıl7l4ll bir ZOrulı1ldulrtıır. N,cdet HoClJ 'nın itçi amfı par
tı.I � ....... arlıad<ıtlan ... demo1mııi fi/ç"rl bu he .. bı nıcç .omıayı 
bllece.ltr. 

8- ı 4 Aralık, 
faşizme karşı 
mücadele 
haftası 

9 Ekım 1978, 22 Kasım 1978, 8 
Aıalık 1978, 18 Anlık 1978_ lklbu
"* �i bile bulmayan bir sın Içindi, 
dIIrt bilim adamı ye teknik eleman fa
... çeteIerA btledlliyorbtdı_ DönIl 
... ı,çı sınıfının önc:iIlfljllnde -ılmek
• OIIn 1DpIumsaI kurtuluş ıniic:adeieii
.. adlınePdı kendilerini. T elcnlsyen 
..an � Ankara Bahçelievler'de 
lıIıIIICIIIn yedi sosyalistten biriydI. i n
... � Kenan öz1llric Istanbul' 
da lıInıtUnUn önllnde silahlı sıldrı so
_ 6IdIIrOIdLL. TOMöD kıııucuların
daıı, TOTED yöneticbl sosyalist bilim 
..... Necdet Bulut Trabzon'ca pusu
ya dIfIIrOIdIIkten sonn; on »Inlı qkın 
ciiıwıd.. nimen ar.ımlZcWı "Ynıdı. 
lCoopIradfçlllk hareketinin yillt mlll
tın! ZIrLIiIt MUlıendlsi Akın özdemır 
AdIna'cii uJmIljl silahlı sıldın sonu
aında kııdedıııyordu ... 

TOTED geçtiiimiz yıı bu gllnlerde 
fııJbderCe btledııen bu üyeleri ye ei
pr şehitlerini anmak ve özellikle tek
nik elemanların örgIItlIIWiünll yükselt
mek, elier ÖIJÜ1lerle ilişkilerini güç
lendirmek ve kendı tabanında faşizme 
karşı bilinç ve kararhlıiı daha ilerl bo
yutbr.ı eriştirrnek Için 8-14 Aralık Ia
rlhlerini' "Fqizme KarŞı Mücadele 
Haftuı" ilan etti. 

Bu kampanya boyunca Anlar.ı'dan 
IstanbUı'a, Burs;ı'cWı Tnbzon'a, Ku.ı
bük'ten ıskenderun'a, yurdun birçok 
köşesinde anti-faşist eylemler düzenle
niyor. Anma toplantılarından kDltilr 
sanat fullyetlerlne, Işyeri toplantı Ia
rıncWı mltinajere varan bır dızı eyle-

. min yaşama geçirilmesi düşllnUWyor. 
Kampanya, dlier Derici, demomtlk 
örglltlerle ortaklaşa ya da onların des
teilyle sIlrıllrll!ecek. 

TOTED Genel Başkanı Aykut Gö
ker, YIIriiyO$I it ıkı hafta önce kendi
siyle yaptıiı görilşmede bu konuda 

şunları diyordu: '�Şubelerlmizder 
kampanyayı, kendı bölgelerinde bulu· 
nan dost örglltJerin birlmleriyle artık 
hareket eır..nin, ortak cavr.ınmanın 
somut bir zemini olarak delerlendlr
melerlnı ·özeilikle istedik. Biz inanıyo
ruz ki; ortak Iş yapma ahşlwıhiının 
yerleştirıımesl örgIltJer arasındakı kar
şılıklı anlayış ve gliven ortamının ku
rulabilmesine katkıda. bulunacaktır. 
Galiba böylesi bir ortamın kurulması
na ca şiddetle Ihtiyaç vardır." 

Bu konuca önemlı mesafeler alın
mış durumda. Dlier kitle örııütlerinln 
desteklerının sıilanırwı yanında, kDI
U; ve sanat alanınca faalıyet gösteren 
birçok kışı ve kuruluş kampanya süre
since yapacakları katkıların hazırlıiını 
yapıyorlar. 

Tüm örglltlerln önünde, örglltJUlüiU 
yükseltmek, yenı yenı kesimleri örgllt
!emek görevleri duruyor . .  örgllt taban
Iarının bırlliını sıilamak, mUcadele u
mını ve kar.ırhhiını yUkseltmek ve 
bunu hiçbir gupçu kaygıya dIlşmeden 
yaşama geçirmeye çalışmak gfbl görev
ler bunlar. 

Sosyal izme adanmış. onurlu 
bir yaşam 

YOfom,"1 lıararlılıkla .00)lorlZm aa""""" ad<ıyon Dr. N.cdet Bulut, 1 961 
yılı botındo TIP '. Oy. olmuftu. Portinin .'itlm ... örgüt"n"", çollfmalan"" Ira
han ve Kııyof .... GölbOfl Köy .lrlp,.rlndl ıö .. ·yopan Bulut, doletoro için ıtttlll 
ABD'd. 12 Mart {afizminin Ilerici diinyo lramuO:Jlu örıiindl tırfıtir edamat Için 
oktif ç""'ma/ard<ı bulunmu,tu. 

Dr. Necd.t Bulut',," yurd<ı döıı!lfUnd. lörev ald'" ODTV'd. yürütlillli 
ç""'malar, hem bilim od<ı"" i;,ililiy", hem de ODTV ."",lrçilerinin mikıadeı.
ei... lratlıılanyla, ıenit çevre,.rin lO)'ılnlllllıı kazandL TVTBD ... TVMVD 'lin 
kurulUfJundnolctlf lörev olan Necdet Hoca, bu örgütı.rln ç.,illl YÖMtim /ıade"",
,.rinde de yılrılmaz I""nç/an dolrultıuund<ı mücade,.ıinl ılirdlirdii. ODTV'de H .. 
lan TIJII dÖMminde ontifa,iıt mücad.ı.nin ,n örıiinde yu olan Bulut, daiııı 10 ... 
lzinU olarak giffili KW'd. de bir bl/giaayar "",r/rezillin lcurulufWlU iı.tJcndL Bu
lut Trabzon 'd<ı d<ı. Plk ,iıIMI bir Iii .. de Ilerici, demolırat, .oeyoU.t //ÜÇ.rin ,uwn 
... aJyflllnl lıazonmlfh. 

SOI:JIoUzm mü""de,.ei,.. itçi .ınıfıııııı bi,i ..... ' lM:JloU.t parlUinln .. f/tırıtıd<ı 
lratılma lıararlı/4ı111 biran bile ,Iden b""lrmayon N.cdet Bulut, 1911 .çimı.rln
de TIP�n ıZmir Milletvelıili ad<ıyı olarak lörev yoph. N.cdet Hoca'"", bir ... feri 
olmaktan lU'"' duydulu.'OI:JIoUzm d<ı_ınd<ılrl lravfD arlıad<ıtlan d<ı 0 '11,," aduu 
her Z4man IUrurla o""ClJlrlardır. 

" Bu sald1rıların hedefi 
özgür düşüncedir" 

l'VMöD Genel Başkanı Doc.Dr. 
l'Orker Alkan, ilerici bilim adam
iuma yönelen saidm ve cinayet
ler ozerine YOROYOŞ'ün soru1a
nnı yanıtladı.. 

• Necdet Bulut'ljIl katledUmelindeo 
bır yıl aoora, yeDi �tlm yılı daı 
'l'tlMöD ıstanbul Şubell nlıi bqkaoı · 
rıotOr. ümit Yaşar Doıı.oay'm. öldü-
1IIIme� ile bqlamı, buluouyor. Bu du
rumu, öllntim kıırumlarımn keqıla
f&bıı.ctll oiuL gelitmeler açllUlduı 
-ı deI.ıleodlrlyomıouz'1 

Necdet Bulut da TUMöD ylloeu
mhıde yer almı, d�erll bır arkadqı
mızdı. üDivenlte ölletim üyelerine 
yöııeltUeo aald.ınlaruı; Necdet Bulut, 
ümlt Yaşar DoRanay, server TaollII, 
8edretUıı Cömert gıbı demokratik -
IIerIcl - IOI)'8lIat eRlllm1I kl4Uer Uzerlo
de yoRunlqması bır ruIaotı olamaz. 
Seçileo kltUerlo DiteURI, aald.ınlaruı 
lıaolli kurulu,lardan kayııaklaodıllOl 
apaçık ortaya koymaktadır. 

Demlnl hükümellDlo lruruimuı ile 
birlikte, yübek öRNtim kurulu'lano
da eRItimi alıJatmaya ylloellk bukı ve 
clDayetlerln de hız1ı bır tııiııanıta .ıeç
iilIDI ,örüyoruz. Fqlat eüçler, IOD yir
ml ayda yllIrdlklerl cÜç odeIdanDl y. 
Dideo ele IIIÇimıek lçID bIlIoçU ve Ib
temll bır "kUde lıazııIaoıyorlar b
IIIIDC&. 

Gerçi .. çeo yıl ,Iddet eyleml.rI 
çok biiyük boyutlara u\qlDlftı, fakat, 
yilkIek ılıntim kuruluşlanoda bır de
receye kAdar da 0_ olayıız etıllm yil
rilWlebWyordu. Şimdi ,Iddet eylemle
rIOL telau yüDek öRntim kurulutla
nDlo lçlııe çelmıek lçID çaba lıareaıı
dl#ını lz1\yoruz. 

öllellm üyelerine, pzetecDen, 
&\yual parti önderieriDe, yuama aidııi 
temsil edeolen yapılan aaldınlan; .. de
ce Iıitl,. .. yöneltI1mlf bırer m,et ör
oetı olarak ele alamayız. Bu aaldınlar, 
bllim.sel dÜfUoceyl, haberle,me ve IIr
cÜtlenme özgUrliillioij, özgür dÜfUoceyl 
ve adalell temsil edeo Iıurumlara yll
oeltllmektedlr. Koounun bu açıdan da 
önemle \!zerlode durmak pnklr. Bu 
kurumlar, demokratik mekaıılzmaom 
vazgeçilmez öplerldlr. Bu kurumlano 
yıpratıimaJı, ıılodlrllme�, gldenk yıluI
muı, fatlzmlo 1ıı1ı,IDi kolayla,tıracak 
bır ortamıo doltmulDl aallayacaklır. 

• Demirli hUkıimell, ",Iddetle" mU· 
cadeleyl IÖzllmona plOlIl'&nUDIn eo 
linemil iiiIII olaralı aldı. Bu konuda 
Demlrll'lıı htd.n .1zct ııedlr? 

hiç ooeıııl yo�tur. Ne yapılima bU
mak gerekir. 

Şıddet eylemleri DemlNl'ID BIt
bakanlıRı döııemlııde MHP iuafıııdaıı 
bqlabldı nt Iııl1ttIrIIiIL Şımdı Demi
n! telau BqbaUıı n MHP oDun ... 
tekleylclııl_ Bu CIıUUmda ,lddeUıı dur
� beklemek bofuııııdır. MHP nt 
yan I"ıruhışlm kçatılıp dalııwıı.dıIJ 
1ÜIece, ,Iddet eylemleri Ü'eClkiir_ De
mlnl'1D bodl _tetIDI kendı .....,.. 
YıbCaIıııa iııaıımak lçID de hiç .. ... 
deo Jll!ınmlyorum. 

• Deııı\nI hllkiimetlıılo lIDaJI .. 
şIlııdiIIU lIııJemler kOllUlllllda iii dIiI6-
ııIlyonwıuz? 

Görüııüte CÖn, DemlıeI'ID flddet 
.,temlerine keqı bazıılac\ılı reçeteDiD 
lçlııde DGM'1er nt yeDi bır Dtnıetı.r 
Yııııı bqIıCa yeri üyor_ Bu IIDlem 
linerDiri ,Iddetl durdurmaya yeı.ydl, 
ııkıyöoetim olm Illerde ,Iddetteo iiLi 
,tmemek ııınkirdl. DGM'Ieıle nt der
oeklerl. ııcııı lIoerDer, ,Iddetl lIııie
mekteo çok, dnIetlo tek yaııiı n hu
kuk dıf! ,Iddet .:ullaonıaııoı yol aça
bilecek Prltlmlerdlr. 

DGM'ler nt demeklerle ııcııı PrI
timlerlo ,Iddetl IIDleylııııy-t1ııl bii
ylık bır OIUa1ık1a Demlıel de Jltirllyor. 
öyle IIDI)'onım kl, uıl amacı, bu ,.. 
tuarılarma ar.. çıkecak olu CHP'yi 
kamuoyu 1I0iiııde kÖflye IIkıttırıııaya 
çaIı,mak nt ",Iddet eylemeileriDi ko
ruyor"ıııçlamuı De aeçim yatırımı 
yapmaktır. Bu ,.. lUaııIarı çıkenla
buıı., bu kez de acıl etıJimII lturulu .. 
ian daııtarak keodllılne aeçim lçID 
.. ne olumlu bır ortam lıazulamıt oia
tU. Suııyorum DemlJel'lD uıl amacı, 
,lddeU öDle_kteo çok, kafuıııda ta
aulac\ılı aeçim tarihine eo e\ftr\tU ko
,ullara ııırmektlr. 

Bu .. \Itmeler lıarpııcla, iiim de
mokratik ve anll-fatlli &üçlerlo Intdi 
ve t.ulı bır !tbirllll IçIlii 1InOe*ı
deo başb bır çıkar yol ,ıı.ıikmiIyor. 
TIim acıl cÜçleıl bır tek iiyaal nt ör
cÜllel yapı lçlııde tOPIamaııııı ne den
U &Uç olduIU ortada_ Bu 1IIdeııle, tu 
anda böYle bır birlik aıı\aY1fllldao da
M ılncı yapılmuı .. nkeo, antl-fatIat 
Dilellkte olao bır lIke o1uak ,Idd. 
başvurmayı nddedeo ÖJIÜU.rlo, bu 
kooudakl eylemlerlııl Itblıl1l1 nt .. III
dllm ıçınde yllrUimelerlDi _Ilayacak 
bır diizeDiemeDio yoDanm aramaktır. 
Bılyle bır dlizeDiemeDlo Iıırçekl.,IIıI
lebllecelloe lDaDlyorum. TUm antl
fqlSt cÜçlerlo, fa,lzme keqı verdikleri 
uRrqta ItblrllRlDi ve "ııüdllmU -11a
nıamn meklDizlDUl ve DkelerI liIerIııde 
ıaıııaıı pçlmıeden ortak bır aolaYJ4& 

Bunca yıllık Demlrll'U deneyiml.r mıııak lçlo PrI,imde buluomalan nt 
,ISaterdi ki, Demirll'lıı iii cIedIllDio çaba lıareamaIan .. rekmekted,lr. 
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