
BAGIMSIZLlK 
DEMOKRASi 
SOSYAliZM 
içiN 

HAFTAlıK SaVASa HABER VE VORUM DERGaSa SAVI: 2 •• 25.RlLlI 1979 7.SLlRA -



Tekellerin Tekelli 
ele gegirmeplanı 

özel sektörün, tekellerin göz 
dlkti!!1 bir yatanm alanı var: Si
gara üretimi. Demirel hükümeti' 
nln programında "sigara kaçak
çılı!!ının ve döviz kaybının ön
lenmesi,mentleket içi ihtiyacın 

karşılanması ile birlikte ihracata 
dönük bandrol sigara imalatı için 
yerli ve yabancı özel teşebbiise 
imkan tanınması konusu üze
rinde önentle durulacaktır" şek
linde ifadesini bulan bu iştah, 
son günlerde daha da açıldı. Geç
tI!!lınlz hafta Odalar BIrlI!ı\'nin 
Denizli'de yapılan Bölge Toplan
tısında Bırıık Başkanı Mehmet 
Yazar "Ihracata dönük Olmasi 
koşuluyla özel sekterün sigara 
üretebilmesine Izin verilmesini" 
istedi. 

Uzun süredir özel sektörün 
gündeminde bulunan bu konu
nun son günlerde birdenbire ön 
plana çıkarılmasında, Demirel 
hükümeti gibi "bür teşebbi.isün 
girişim şevkini kırmamaktan" 
yana bir hükümetin iktidarda 
bulunmasının rolü büyüktür kuş
kusuz. Ancak,sözü edilen, yalnız
ca yerli özel teşebbüs dei!U, iş
blrlil!l yaptı!!ı yabancı özel te
şebbüstiir de. Bu nedenle yaban.' 
Ci sennayenln de, Türkiye'de bu 
alanda yenı girişintlere hazırlık
sıZ oldui!u söylenemez. Aynca, 
yabancı ıennayenln geçmişten 
kalan "tatlı" karlan anımsatan 
deneyleri de vardır. 1864'de, 
750 bin ton altın karşılıi!ında 
Franazlara verilen 30 yıl süreli 
imtiyazla başlatılınıŞ, "Memaliki 
Şahane Dühanlan Müşterekül 
Men!aa Reji" şirketi, bu ImtIya
zını tam 60 yıl süreyle tepe tepe 
kullanmıştı. 

Cumhurıyet'ten sonra yurt
Içinde tütünün alınmasından, iş
lenmesine ve satılmasına kadar 
her türlü işlemin devlet tekili 
altına alınmasıyla son bulan im
tiyazlar aradan 55 yıl geçtikten 
ıonra geri alınmaya çalışılmakta
dır. 

Ama köprülerın altından çok 
sular akmıŞ, emperyalizm daha 
da azgınlaşmış ve deney kazan
mıştır. Batılı tütün tekelleri Için 
Türkiye zaten bır bölümüyle ele 
geçlrilınlş bir pazar durumunda
dır. Gerek irak ve Suriye'den, 
gerekse denlz yoluyla bol mik
tarda Mar\boro, Kent, Camel 
Türkiye:ye kaçak olarak sokul
makta ve k.arşılı!!ı döviz ya da 
daha önemlisi uyuşturucu mad
ıle olarak geri alınmaktadır. Bu 
nedenle, yabancı sennaye halen 
si!rdürmekte olduRu bu raaııye
tin sa!!ladı!!ı "karlann çok öte
sinde bır kar garantlsi"olmadık
ça girişime yanaşrnayacaktır. 
Türklye'dekl poııtlk ortamın "is
tikrarlı" ve "güven verici" olma
yışı yabancı ıennayeyi ürküt
mektedIr. 

Yerli ve yabancı özel sektörü 
düşündüren bir başka önemli ko· 
nu da Tekel'dlr. Türk özel sektör 
temsilcileri, hükümet programın· 
da belirtilen şekilde Türkiye'de 
sıgara kaçakçılı�ının ve bu 
kanaldan kaybedilen dövizin ön· 
lenemeyece�lnl savunmaktadır· 
lar. 1steklerl, Tekel'in tümüyle 
ortadan kaldırılması ve sigara 
üretiminin rekabetçi serbest 
piyasa koşullan altında yapılma· 
sıdır. Programdaki irade, Tekel' 
in birdenbire ya da belli bir sü· 
reç Içinde tasfiye edilece�ine 
ilişkin açıklıktan yoksundur. 
Yugoslavya ı'e ııuıganstan'da 
yaptırılan fason sigara üretimi gi. 

bi, Türkiye'de özel kesime sigara 
üretme iznl verilirken, tütün ve 
sigara gibi hammaddeler ile ma· 
mul sigara üretimi üzerindeki Te· 
kel denetiminın sürme Olasllı!!ı 
da bulunmaktadır. 

TEKEL'tN ÜRETİMİ ... 

Bugün Tekel'In elindeki rab· 
rlkalar yılda 39 bın tonu filt· 
reli, 37 bin tonu da filtresiz ol· 
mak üzere toplam 76 bin tonluk 
kapasiteye sahiptir. Yapılan tah
minlere göre, 1979 yılı sonunda 
toplam sigara talebi ise, 68,8 bin 
dolayında Dlacaktır. (Bakınız 
Tablo 1) Tekel'in ilk 10 aylık 
üretim rakamlanna bakıldılıında 
46 bın tonda kaldı!!ı görülmekte
dir. Geçen yıl Malatya Sigara 
Fabrikası 'nın üretime geçirUme
si ve Adana Sigara Fabrikası'nın 
genlşletilmesiyle yenl üretim ka
pasiteleri yaratılmasına karşın, 
Tekel sigara fabrlkalannın tam 
kapasitede çalıştırılmamalan ne
denlyle amaçlanan düzeyde üre
tim gerçekleştirilememektedir. 
Aynca, yatınmlardaki geclkme
)er de, özellikle filtreli sigarada 
hızla artan talebin karşılanama
masına yol açmaktadır. Bu ne:.., 
denle, Tekel Yugoslavya ve BuI
garistan'a kaliteli tütün karşılı
!!ında fason üretim yaptırmakta
dır. Bu yılın Ocak-Ekim döne
mindeki 38 bin tonluk mtreU 
sigara üretiminin yaklaşık 14 bın 
tonluk bölümünü fason üretım 
oluştunnuş, yılın son ayında ise 
bu rakam 18 bın tona ulaşmış
tır. 

Tekel'in, kapasitesinin ve tale
bin çok altında kalan üretım dü
zeyi, bu alanda yapılıın kaçakçı
lı!!ın hangi boyutlarda oldu!!u 
konusunda da bir fikir vennek
tedir. Di!!er bir deyişle, Tekel 
varoldukça ve örne!!in hammad-
deier ya da fiyatlar üzerindeki 
denetimini sürdürdükçe, emper
yalist tütün tekelleri ıçın Türkl
ye'de açıktan yatırım yapmakla 
yapmamak arasında bir farklılık 
bulunmamaktadır. Resmi olarak 
Tekel'in kaldırılıp kaldırılmaya
ca!!ına ilişkin bir açıklama yapıl
mamasına karşın, yerıı ve yaban
cı özel sektörün bu konu üzerin
de hassasiyetle dunnalannın al
tında yatan bır başka önentli ne
den vardır. 

DüNYACA ÜNLü 
"'üRK TUTüNÜ! ... 

ısviçre'de üretılen ve Türklye 
dışında, tüm Avrupa ülkeleri ile 
Birleşik Amerıka'da satılan 
odunsuz "Samsun" sigarasının 
reklamında da kullanılan bu 
cümle bazı ipuçlan vennektedlr. 
Bunun Için de Türkıye'den önce 
dünyadaki tütün üretimine kısaca 
bır göz atmakta yarar vardır: 
1968-1972 yıllan arasında dünya 
tütün üretimi aynı düzeyde kalır· 
ken, sigara tüketimi yüzde 13 
oranında artmış ve tütünsüz kal· 
ma tehııkesl üzerine uluslararası 
tekeller 1972'den itibaren alım 
fiyatlarını yükseltmek zorunda 
kalmışlardır. Bu arada, her bin 
sigarada kullanılan tütün miktarı 
1965 yılında 1 kg. iken, bu mik
tar 1977 yılında 0,808 kg'a dü
şürülmüştür. 

Dünyanın en büyük tütün te· 

Miktar 
(Bin Ton) 

Filtreli 24,0 
Filtresiz 28,3 
TOPLAM 52,3 
SIGARA TALEBI 
Filtreli 31,0 
Filtresiz 26,5 
TOPLAM 57,5 

keUerlne sahip Birleşik Amerika' 
nın bu yılın başındaki yaprak 
tütün stoklan incelendi!!inde, 
Şark tıpı tütün stoklannda azal
ma, yerli tiplerde ise yükselme 
gözlenmektedir. Birleşik Ameri
ka 'nın şark tipi tütün ithalatı 
yaptı�ı dört ülke Türkıye, Yuna
nistan, Yugoslavya ve Bulgaris
tan'dır. Bundan altı yıl önce, It
hal etti�1 şark tipi tütünlerin 
yüzde 83'ünü Türkıye'den karşı
layan Birleşik Amerlka, geçen 
yıl bu oranı kalitesinin düşük ve 
fakat ııyatının yüksek oluşu ne
deniyle yüzde 63'e düşürmüştür. 
Başta Birleşik Amerika olmak 
üzere tüm emperyalist ülkelerin 
hesaplan, sigara üretiminden 
önce tütün üretim ve pazannı ele 
geçirmek ve bütünüyle denetle
yebilmek noktasına geııp dayan
maktadır. 

Zıraat Işleri Genel Müdürlü!!ü' 
nce yapılan bır araştırmaya göre, 
Türkiye'de 340 bın hektarlık bır 
alanda tütün ekimi yapılmakta ve 
yıllık üretım 311 bın tonu bul
maktadır. 1979-1980 Ihraç sezo
nuna ise 306 bın tonluk bır stok
la girilmektedlr. Bu mıktar, Tür
klye'nln son 10 yıl lçlndekl orta
lama kapasıtesının 3,5 katına 
eşittir . 

Bu rakamlarla, büyük kentle
rin cadde ve sokaklarındakl 
"Kent var, Marlboro var" Çl!!
lıklan arasındaki çeıışkl, emper
yalist ülltelerl ve yerıı lşblrıık· 
çiterini rahatsız etmemekte, aksi
ne yüreklendirmektedir. Başta 
Koç olmak üzere büyük burju· 
vazinin "teşebbüs azmıni" de 
kamçılayan bu çelişkidir. Bu az
min tatmin olmasıyla belki so
kak köşelerındekı karaborsacılar 
ortadan kalkacak, ama tütün üre
ticisi 486 bin emekçinin daha 
çok sömürülmesl ile ortaya çıkan 
daha büyük çelişkiyi yoketmeye 
burjuvazinin gücü yetecek mi? 

SIGARA üRETIMI 

1977 1 978 1979 
Değer Miktar DeA er Miktar Değer 

(Milyon TL) (Bin Ton) (Milyon TL) (Bin Ton) (Milyon TL) 

1 8.000,0 28,4 21.300,0 31,6 23.700,0 
5.688,3 22,1 4.442,1 21,7 4.361,7 

23.668,3 50,5 25.742,1 53,3 28.061,7 

23.250,0 35,0 26.250,0 44,7 33.525,0 
5.326,5 25,7 5.1 65,7 24.1 4.844,1 

28.576,5 60,9 3 1 .415,7 68,8 38.369,1 

Odalar Bir/iiti Boş/ıanı Yozor 1.1u/'. tu/ip oldu 

ÜLKER DIRENıŞÇILERININ TEMSILCILERI 
YüRüYÜŞ'Ü ZIYARET EITI 

Istanbul ülker Fabrikası'nda işverenin lokavt ilanına 
karşı direnen ülker işçileri, direnişlerine Türkiye çapında sı
nıfsal dayanışmayı güçlendirmek için çeşitli bölgelere temsil
ciler gönderdi. ülker işçilerini temsil eden bir heyet de 
VüRüVüŞ:ü ziyaret ederek görüşlerini açıkladı. 

ülker işçilerinin temsilcileri, direnişlerine "ülker ürün
lerini satın almama" biçiminde gösterilen dayanışmayı yay
gınlaştırmak amacında olduklarını söylediler. Türkiye'nin her 
yerinde ilerici işçi kuruluşlarının temsilcileriyle görüşerek ül
ker direnişinden elde edilen deneyimleri anlatacaklarını, 
başka ilerici kuruluşların rriicadele deneyimlerinden yarar· 
Ianmaya çalışacaklarını belirten işçi temsilcileri daha $Onr< 
şöyle konuştular: 

"Amacımız burjuvaziye karŞı ortak bir tavrın geliş
-tirilmesi, burjuvazinin işçi sınıfına karşı giriştiği saldırılar 
karşısında koııektif bir güç oluşturulması, işçi sınıfı ve emek
çi lere karşı tezgahlanan oyunların bozulmasıdır. ülker ürün
lerinin satın arınmaması biçiminde beliren dayanışmaya siya
sal öz kazandırılmalıdır. Bu dayanışma, genel olarak louvt 
mekanizmasına l<arIŞ sınıfsal dayanışmanın yolunda somut 
bir adım olarak gerçekleştirilmelidir." 

Sahibi: VOrUyüş y,yınoılık Ltd.StI. Idın. NIHAT SARGIN. Oenel 
Yıyın Yönetmını; Zeki KIL.IC eyaz. i ,ıerı MüdDrO: Neşet KOCA· 
BIYIKOÖL.U eTeknlk Sekreter BOIenı ARTAML.! .yönetlm: Ko
nur Sak. 15/8 Kızılay - ANKARA Tel 17 45 81 el stanbul Bürosu: 
pıyerıotl Cad. 21/1 Çemberlitaş - ıST ANBUL. Tel: 26 35 67 e Avru
pa TemsilcIIIOt: i nfo-Türk Ajansı 13/2 SQuare Wlsılr - 1040 Bruxelles 
BELCIKA, Tel: 230 34 72 • Iıan Koşulları: Arka kapak renkli 
22.500 TL, Arka kapak sıyah beyaz lO.OOO.TL, Iç sayfalar sütun 
santımı BO TL. .. Yayın ılanları % 50 Indirimlidi, • Baskı: Oally News 
Web Ohet Tesisıeri 

• Abone koşulları: YıLLık 300.· TL.. altı aylık 150.- Tl.. e Avrupa: 
Yıllık 60 OM, ,ttı aylık 30 OM, e Amerika: Yıllık 2000.-TL, altı ıy
lık 1000.- Tl.. e Avustralya.Japonya: Yıllık 2500 TL, ol it i allllk 
1250 TL.. 

• ödeme adresi: TuRKIYE: YüRüYuS DERGISI POSTA CEKI 
100234 e AVRUPA: Info-Türk banka hesabı: BBL. 310-0148714-02 
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-SAFLARI 
OLUSTURMAK 

. --

YÜRÜYÜŞ 

Türkiye kapitalizminin ekonomik bunalımlarının çözümsüzlüğü, kapita· 
list 

'
sistemin genel bunalımlarının Türkiye'ye yansımaları, ülkemizde burjuva· 

zinin iktidarını sürdürmekte düştüğü bunalımların temelinde yatan etmenler· 
den biridir. Bu bunalımlar, burjuvazinin tekelcilik aşamasına yükseldiği, te· 
kelci büyük burjuvazinin devlet iktidarının başlıca karar mekanizmalarını 
kendi egemenliği altına almaya yöneldiği bir dönemde ortaya çıkmakta, böy· 
lece burjuvazinin değişik kesimleri arasındaki çatışmaları da derinleştirmek· 
tedir. Kitlelerin yaşam düzeyinin ye koşullarının olağanüstü biçimde kötüleş· 
mesi, buna yol açan sorunlara hemen hiçbir çözüm bulunamaması, tam tersi· 
ne tekellerin, büyük sermayenin "daha çok kar" istemlerinin ancak kitleler 
için daha da dayanılmaz yıkımlar pahasına sağlanabilmesi, burjuvazinin ege
menlik biçimlerinin birbiri ardına tükenmesinin temelinde yatmaktadır. 

Büyük, tekelci burjuvazinin gerici·faşist yönetim biçimlerine yönelme· 
sinin arkasında, işçi sınıfını, müttefiklerini, geniş kitleleri etkileyen ve onları 
devrimci, demokratik istemler yönünde harekete geçiren bunalımları, kendi 
egemenliğini sarsacak sonuçlar doğurmasını önleyerek ve faturasını en ağır 
baskılar altında emekçi yığınlara ödeterek aşma çabası vardır. 

Emperyalizmin ve işbirlikçi, tekelci büyük burjuvazinin bir önceki hükü
met eliyle CHP'ne kurduğu tuzak, bir yandan bu hükümeti işçi sınıfının ve 
müttefiki emekçi katmanların kitle eylemlerinin yükselişinin önünü kesmek 
için kullanmak ve böylece CHP ile tabanındaki emekçi yığınlar arasındaki 
bağı da sonuna kadar zayıflatmak; diğer yandan da ekonomik ve toplumsal 
bunalımların çözümü için CHP'nin elindeki olanakları da sonuna kadar tü· 
ketmek, gerici�faşist yönetim biçimlerine geçişi CHP yönetimine dayatmak 
olmuştur. 

CHP 'nin sağ merkez yönetimi, emperyalizme, tekelci büyük sermayeye, 
gericiliğe ödün üstüne ödün vermeye dayanan politikasıyla gerçekte bu tuza
ğın örülmesine kendi elleriyle yardımcı olmuş, gericiliğin sonuç almaya yöne
lik saldınsı karşısında kendi kendisini yenik düşürmüştür. CHP'nin sağ merkez 
yönetimi için, tekelci büyük sermaye "gel" dediği zaman iktidara geldiği gibi, 
"git" dediği zaman da iktidardan gi�mekten başka çıkar yol kalmamıştır. O 
kadar ki, CHP yönetimi iktidardan çekilmek zorunda kaldıktan sonra bile, yi
ne tekellerin has istemlerine uygun olarak, ama artık onların dayatmasına dahi 
gerek kalmadan, gerici-faşist yönetim biçimlerinin oluşmasına destek vaade
decek, en azından tarafsız kalacak bir.konuma düşmüştür. 

MHP destekli AP hükümeti ise, başlangıcın görünürdeki bütün iddiala
·rına karşın, gerçekte, ekonomik-toplumsaı bunalımlara kalıcı, sonuç alıcı 
çözümler sağlama hedefini esas alarak �urulmamıştır. MHP destekli AP hükü
metinin başı Demirel, ekonomik-toplumsal bunalımlara "kalıcı" çözümler 
vaad etmenin bugünkü koşullarda kesinlikle bir hayal olduğunu gerçekte çok' 
iyi bilerek, sırtını dayadığı emperyalizmin ve tekelci büyük burjuvazinin çıkar
ları doğrultusunda böylesi çözUmlerin ancak gerici-faşist bir yönetim biçimi
nin "kalıcı" temellerine dayanarak uygulanabileceğini çok iyi hesaplayarak, 
öncelikle bu temelleri döşemek amacıyla hükümetini kurmuştur. MHP destek
li AP hükümetinin programının baskı yasalarına ağırlık vermesi, varolan gerici, 
antidemokratik baskı yasalarının ve önlemlerinin ağırlaştırılmasına yönelmesi 
ve bu alandaki adımlarıyla, ekonomik-toplumsal bunalımların ağırlığını göz
lerden uzaklaştırmaya çalışması bundandır_ 

Demirel, hükümeti, bu arada hiç ku�kusuz, emperyalizmin ve tekellerin 
istemleriyle doğrudan doğruya çakışan, kitlelerin yaşam düzeyi ve koşulları 
için aoaçık birer yıkım olan önlemleri uygulamaktan çekinmemektedir. MHP 
destekli hükümet, bir yandan baskı programını uygulamaya hazırlanırken, di
ğer yandan da büyük sermayenin gecikmiş istemlerini yerine getirmekte de va
kit yitirmemektedir. Çünkü AP ve MHP ortaklığının başı Demirel, gerici-faşist 
bir yönetimin koşullarını oluşturup geliştirirken, aynı zamanda böyle bir 
yönetim biçimi altında emperYalizmin ve tekellerin programını gereği gibi uy
gulayabilecek tek alternatifin kendisi, AP-MHP ortaklığı olduğunu kanıtlama 
çabasındadır. 

Ne var ki sorun, Demirel hükümetinin kendiSinin, ekonomik-toplumsal 
bunalımlara sonuç alıcı çözümler getirmeyi programına esas almamasıyla bit
memektedir. Sorun, ekonomik-toplumsal bunalımlara AP hükümetinin'de bir 
çözüm getiremeyeceğinin geniş kitleler tarafından kavranmasının önlenmesi, 
en azından geciktirilmesldir. Işte burada MHP destekli AP hükümeti, umdu
ğundan da hızlı bir gelişmeyle karşı karşıyadır. Kitlelerin yaşamdüzeyinin 
kötüleşmesinin boyutları, bu yıkımın nedenlerinin ortaya çıkmasını ve çö-

zümlerini kimsenin dilediği gibi erteleyebilece�i, kitlelerin' bilincine çıkmasını 
önleyebileceği ölçülerde değildir. Bu nedenle, artık kitlelerin gırtlağına kadar 
tırmanmış işsizlik, pahalılık, yokluk, gelecek ve iş �vencesinin yokluğu gibı 
sorunlaraDemirel hükümetinin de hiçbir çözüm bulamayacağı gerçeği en geniş -
yığınların bilincinde yansımasını bulmaktadır. Işçi sınıfının politik hareketi
nin, hükümetin daha kuruluşu sırasında bilimsel bir kesinlikle önceden göster
diği bu gçrçeği yaşam şimdiden doğrulamıştır. 

Bu olgu,MHP destekli hükümeti, herşeyden önce ,programındaki baskı 
önlemlerini daha büyük hızla �ndeme getirmeye, varolan baskı önlemlerini 
ivedilikle ağırlaştırmaya ve daha geniş i1erici-demokratik kesimlerin karşısına 
çevirmeye, sıkıyönetimle ve militarist odaklarla bağlarını hızla güçlendirmeye 
yöneltmektedir. Buna bağlı olarak hükümet, baskı programının uygulanması
na ivedilikle geçişi sağlayabilecek bir "dönüm noktası"nı yakalayabilmek, bu
nun için de kitlelerdeki anti-faşist birikimi ezme işaretini verecek provokas
yonlara zemin hazırlamak amacıyla bir dizi tertibi kovalamaktadır. 

Hükümetin, baskı programının uygulanmasını hızlandırmaya yönelmesi
ni tamamlayan ikinci gelişme, emperyalist merkezlerle, onların askeri - politik 
ekonomik örgütleriyle bağlarını hızla sağlamlaştırma, bu örgütlerin dayatma
larına en açık biçimlerde boyun eğerek sırtını sağlamlaştırma yoluna girme
sidir.AP hükümetinin, NATO'nun son doruk toplantısında yeni silahlanma 
planlarını tereddütsüz onaylaması, Sovyetler Birliği'ni ve sosyalist ülkeleri teh
dit eden Amerikan ölüm fiizelerinin Avrupa'ya yerleştirilmesini kayıtsız şart
sız desteklemesi, ABD 'ye topraklarımızda yeni üsler teslim etme hazırlıklarına 
başlaması, dahası emperyalizmin Iran devrimine karşı başlattığı uluslararası 
baskı ve tehdit kampanyasına aktif olarak katılması, NATO'nun bu amaca yö
nelik bildirisine imza koyması, söz konusu politikanın en açık belirtileridir. 

Bütün bu gelişmeler, derin ekonomik ve toplumsal bunalımlar karşısın
da MHP destekli AP hükümetinin de çözümsüzlüğünün açığa çıkmasının, bir 
yanıyla, doğrudan gerici-faşist bir yönetime geçiş dayatmalarının yoğunlaş
masl'yla neden atbaşı geliştiğini açıklamaktadır_ Ama bu gelişmeler, aynı za
manda ve çok daha önemli olarak, AP hükümetine karşı muhalefetin kitlesel 
tabanının hızla gelişmeSi, bu tabanda en geniş güçleri biraraya getirme olanak
larının güçlenmesi, kitle eylemleri için varolan nesnel koşulların olgunlaşması 
sonucunu doğurmaktadır_ Oylarıyla bugünkü hükümetin kuruluşuna yardımcı 
olmuş emekçiler arasında da MHP destekli hükümete karşı muhalefet eğilimi 
gelişmektedir_ AP hükümetine brş,!, yalnız faşist tehlikenin tırmanışını değil, 
aynı zamanda bunun da arkasında yatan, emperyalizmin baskı ve dayatmala
rını, tekellerin yıkım politikasını hedef alan bir platformda, politik, felsefi, 
hana dinsel görüşleri ne olursa olsun en geniş emekçi yığınları etkin bir mu
halefette birleştirmenin koşulları ortaya çıkmaktadır. MHP destekli AP hükü
metinin kaçınılmaz iflasıyla ortaya çıkacak koşulların, doğrudan gerici-faşist 
Ilir yönetıme geçiş dayatmalarının egemen olmasıyla değil, tam tersine faşist 
tırmanışı durdurup geriletilmesinin, demokratik mevzilerin �çlendirilip 
genişletilmesinin yolunu açacak biçimde sonuçlandırılması, büyük ölçüde 
böylesi bir muhalefetin olgunlaştırılmasına bağlıdır. 

DU olasıll15ln gerçekleşmesinin önündeki başlıca engel, bugün de, CHP' 
nin sağ merkez yönetiminin, emperyalizmle ve tekelci büyük sermayeyle bağ
larını kollamaya dayanan, kitle eylemlerini durgunluğa, kitleleri pasifliğe it
meye yönelik politikası dır_ CHP yönetimi, tekellerin bir gün yine "gel" deme
siyle iktidara gelmesini '!iIğlayacağınl umduğu bu politikasıyla, gerçekte onla
rın gelecekteki daha ağır dayatmalarına da boyun eğmesinin koşullarını kendi 
eliyle hazırlamakta, dahası, anti-faşist güçlerin, AP hükümetine karşı muhale
fetin saflarında dağınıklığı ve kararsızlığı körüklemektedir. 

Ama AP hükümetine karşı muhalefetin en geniş, kitlesel boyutlarda ge
liştirilip YÜkseltilebilmesinde de başlıca etmen, başta işçi sınıfının etkin yığın
sal eylemlere hazırlık düzeyinin güçlendirilmesi, kendi sıflarında politik ve 
sendikal birliğinin geliştirilmesi, müttefikleriyle mÜcadele birliğinin sağlamlaş
tırılması ve onlar üzerinde yönetici, yönlendirici bir etkinlik kurmasının 
;ağlanması, antı-faşist demokrasi güçlerinin kalıcı eylem birliğinin örülmesi
dir. Bu alanda, başta işçi sınıfının ilerici sendikal örgütleri olmak üzere tüm 
demokratik kitle örgütlerine, onların yönetimlerine de belirleyici görevler dUş
mektedir. Kitleleri paslfliğe de serUvencillğe de iten eğilimlerden titizlikle 
uzak durulması, varsa bu eğilimlerden Ivedilikle arınılması, güncel görevdir. 
Gün, faşist tırmanışa, emperyalizmin ve tekelci büyük sermayenin baskı ve da
yatma politikasına karşı safları oluşturma günüdür. 



Gericiligin 
karartma 
tatbikatı 

MHP destekli AP hükümetinin otuzu aşkın ilin valileriyle düzen· 
kuruluşuna temel olan baskı prog· lenen toplantı izledi. Her üç top· 
ramının uygulanmasına yönelik lantı da, hükümetin "işleri sıkı 
girişimler, geçtii!imiz hafta başın· tuttui!u" kanısını egemen kılma· 
dan itibaren özellikle hızlandı. ya yönelik görünümler arkasında, 
Demirel'in hafta başında üniver· demokrat.ik güçlere, ilerici örgüt 
site rektörleri ve akademi baş· ve kuruluşlara, gençlik Yli!ırı!arı· 
karılanyla yaptıi!ı toplantılan, _ na çeşitli tehditlerin sıralanma· 

t tD:r�ı4::ttiıı:�ılıüit;1 
ideolojik karartma 

MHP destekll AP hükümetinin, programındaki baskı ön· 
lenılerini uygulamanın koşullannı yaratabilmek için yöneldi· 
� başlıca taktiklerden biri, bir demagoji ve yanıltma kam�an. 
yasıyla bu örılenıleri haklı göstermeye çalışmaktır. Demırel, 
baskı örılenıleri programının, geniş çevrelerin destelıin! aldıi!ı 
göriinümüne dayanarak, güçliilüj!ünü ve sai!lanıIıi!ınl kıtlelere 
kanıtlamaya çalışmaktadır. . ,  . Bu amaca yönelik girişirrılerden biri, geçtii!ımlz hafta 
başında Demirenn üniversite rektörleri, akademi başkarılan 
ve çok sayıda ilin vali ve emniyet müdürleriyle yaptıi!ı toplan· 
tıda ortaya çıkmıştır. MHP destekll AP hükümetinin başbaka· 
nı, bugüne kadarki sistenıli "sivll" terör eylenıleriyle köriikle· 
nen "güçlü bir otorite" özlemini ke�di Ik�d�nı �Iarrıla�. 
tırmak amacıyla dei!erlendirmeye yonelmıştır. Demırel, bır 
"meydan okum�"edasıyla bir yandan " güçlü bir otori�e". öz· 
lenılerini arkasında toplamaya, dii!er yandan da emekçı kıtle· 
leri pasifiii!e itmeye, onlan sindirmeye yönelmektedir. 

Bu AP hükümetinin baskı örılenılerinin uygulanmasına 
geçiş yö�tenılerinin bir yönüdür. Demirel ve hükümeti, aynı 
zamanda, baskı örılenılerini ve antldemokratik yeni yasa 
hazırlıklannı savunmanın kamuoyunda bır haklılık, meşruluk 
kazanması Için çabalanna hız vermektedir. Böylec� doi!acak 
bir ortamda, gerici baskı örılenılerinden ya� sesl.erm ortalıi!ı 
kaplayacai!I, gelişmeden yana demokratik guçlenn yalıtlana· 
calıı hesaplanmaktadır. 

Denılrel'ln, bu hesaplannda hangi çevrelerin elıilimleri· 
ne dayandılıı ise yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştır. As· 
keri Yargıtay orgarılannm.geçtlj!imiz hafta lçl�de. �çıklanan 
iki karan bunun ömelıidir. Bu kararlardan bjrıncısı, 141 ve 
142. maddelere ilişkin davalara sıkıyönetim mahke· 
melerinin bakmaya yetkili oldui!u yönündedir. Ikincisi ise, 
silah kaçakçılılııyla ilgili suçlann sıkıyönetim kapsamı 
dışında tutulacalılOı öngörmektedir. 

Bu' ıkı karar birbirini tamamlayıcı niteliktedir. 141 ve 
142. maddelerle ilgili karar, bir yandan bu faşist yasa hüküm· 
lerinin Anayasa 'ya aykınlıi!ının sıkıyönetim mahkemelerince 
bile kabul edildilıl, dıeer yandan da yine Anayasa'ya aykırı 
DGM'lerln kunıluş hazırlıklannın ilerl�dllıl bir dönemde orta· 
ya çıkmıştır. Dieer bir deyişle, ister istemez politik bir 
vazlyet alıŞı yansıtmaktadır ve hatta Anayasa Mahkemesi 'nin, 
meclislerin gündemlerindeki bir konuya ilişkin bir irade beya· 
nı niteUelndedir. 

Iklncl karar ise, silah kaçakçılıeı şebekeleriyle gizli· 
açık faşist odaklan arasındaki örgütlti ba�

.lann açılıa çıktıeı, 
kamiloyunun gözünde kesirıleştleı bir doneme rastlamakta· 
dır. nericl yazarlano haklı olarak belirttilıi gibi, terör odakla· 
rının örgütlenme zlnclrinin bir halkası uyuşturucu madde vb. 
kaçakçılılıına uzanıyorsa dllıer halkasında silah kaçakçılıi!ı 
şebekelerı bulunmaktadır. Bu durumda silah kaçakçılılıı suç· 
Iannın sıkıyönetim kapsamı dışında sayılması da yine açıkça 
sıkıyönetlnıln kapsamına ilişkin politik bir karar niteUlıinde· 
dir. 

Sorun faşist odaklardan kaynaklanan teröriin arkasın· 
daki güçleri 

'
karanlılıa itmeye, ekononılk . toplumsal · politik 

bunalınıların sorumlulannı kitlelerin gözünden uzaklaştırma· 
ya yöneUk bir "ideolojik karartma" taktii!inin boşa çıkanı· 
masıdır. Demokratik güçler, bugünkü alı ır bunalınılann, faşist 
tınnanışın gerçek nedenlerini açıi!a vurmakla, kitielerin bUln· 
cinin köreltilmeslne asla izin vermemekle yükUnıltidUrler. 

• mehmet aközer 
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sıyla geçti. Özellikle Demirel'in 
vali ve emniyet müdürleriyle yap· 
bi!ı toplantı, i1erici·demokratik 
örgütleri "anarşinin kaynaeında" 
gösterme, bu örgütlere yönelik 
alı ır baskılar için gerekçeler ha· 
zırlama çabasına ışık tuttu. 

MHP destekli hükümetin sıkı· 
yönetimi işçi sınıfının politik ve 
sendikal örgütlerine, demokratik 
kuruluşlara karşı daha da alıır· 
laştırma çabalan hızla sürerken, 
sıkıyönetimin iki ay daha uzatıı· 
ması, Milli Güverılik Kurulu 'nun 
önerisiyile geçtf�imiz hafta TB· 
MM tarafından kabul edildi. Bu 
öneri, CHP ortak gruplannda, 
YOROYOŞ'ün di�er sayfalann· 
da da özetlendi2i gibi, sert bir 
tepkiyle karşılaştı ve çok sayıda 
ilerici parlamenter, sıkıyönetim 
demokratik güçlere karşı bir bas· 
kı aracı olarak işlev gördülıünü 
vurguladılar. nerici parlamenter· 
ler, CHP yönetiminin hükümetin 
baskı yasalan hazırlıklanna karşı 
politikasını da temelden eleştir· 
diler ve faşist tırmanışa karşı et· 
kin bir tutum alınmasını istediler. 

Yeni baskı yasalannın hazırla· 
nıp uygulanmasına bile geçilme. 
den, mevcut antidemokratik, ge· 
rici yasa !ıükünılerini en a�ır bi· 
çilnde uygulama, "yasal" görü· 
nümlü terörü şiddetlendirme po· 
litikası da yeni örne kleriyle sür· 
dürülüyor. Geçtiilimiz hafta için· 
de, bugüne kadar birbiri peşisıra 
kapatılan yıj!ın örgütlerinden 
sonra TöB·DER ve TOM·DER 
Ankara şubeleri de yapılan ara· 
malardan sonra kapatıldı. Öte 
yandan Istanbul 'da da Türkiye 
Işçi Partisi Fatih Ilçe Başkanı 
Haluk Ortaç ile parti üyesi Adem 
özel, ilçe lokalinden aynıdıktan 
sonra "duvarlardaki yazılann bo· 
yasından üzerlerine bulaşmı� ol· 
duj!u "(!) . gerekçesiyle gözaltına 
a1ındılar. Aynı gün, Istanbul'un 
Kadıköy iskelesinde "ilerici avı" 
düzerıleyen MHP yanlısı faşist 
komandolar, Tİp Beyoj!lu !ıçe 
Başkanı Bahattin Demlrkol'a da 
saldırı düzerılediler. 

Bütün bu resmi ya da sivil fa· 
şist teror uygulamalan tırmana· 
rak birbirini izlerken, MHP 'nin 
Istanbul il merkezi binasında, 
UGD'nin sözümona daha önce· 
den kapatılmış şubelerinde yapı· 
lan aramalarda ele geçirilerıler 
konusunda, MHP destekli AP hü· 
-kümeti elbette söyleyecek hiçbir 
şey bulamadı! Abdi ıpekçi 'nin, 
gizli iktidar oda�ı eliyle kaçın· 
lan katil sanıeı Alıca 'nın silahını 
sakladı�ını itiraf ettilıi MHP IS· 
tanbul binasında yapılan arama· 
larda çok sayıda terör ve cinayet 
aracıyla birlikte, Istanbul Barosu 
Başkanı Avukat Orhan Apaydın 'ı 
katletme planları ele geçirildi. 
ilerici-demokrat örgütler kapat· 

ma karannı almak ıçın hiçbir ge· 
rekçe bile öne sürmeyen yetkili· 
lerin, birikıniş bunca suç duyu· 
rusu ve dosyanın varlılıına raj!· 
men, MHP ve yan kuruluşlan 
hakkında hiçbir köklü girişime 
yönelmemeleri de, ancak "Ai!ca' 
yı kaçırmaya mecbur olanlann" 
dayatmalanyla açıklanabilir! 

MHP destekli AP hükümetinin 
faşist terör odaklanyla kader bir· 
U21nin çarpıcı örnekleri geçti21' 
miz hafta sahnelendi. Ankııra 'da 
Gümrük ve Tekel Bakımlılıı bina· 
sına ve çalışanlanna MHP yanlısı 
"timler" tarafından bir saldın 
düzerılendi. Bakanlık çalışanıan· 
nın ve üst düzeydeki görevlileri. 
nin tehdit edildilıi, dövüldüi!ü 
planlı saldırı, Gümrük ve Tekel 
Bakanı Ahmet Çakmak tarafın· 
dan açıkça 8avunuldu ve Baka· 
nın açıklaması Sıkıyönetim Ko· 
mutanlıj!ı'nca bile yalanıandı. 

MHP destekli AP hükümetinin 
güncel taktilıi, baskı programının 
uygulanmasına hazırlanırken, bu 
programa karşı geniş güçlerin 
muhalefetini ve ortak mücadele· 
sini şimdiden durduracak biçim· 
de tehdit yöntemine sanımaktır. 
Dilıer bir deyışle, demokratik 

Demirel eıki hocalannın yolunda ... 

hak ve özgürlükleri kullanılamaz 
hale getirmeye yönelik bir "ka· 
rartma tatbikatı" ile, AP hükü· 
metine karşı muhalefetin güçle· 
rinin oluşmasını, bu güçlerin et· 
kin kitlesel eylenılerle faşist tır· 

manışı ,i!urdurmaya�önelmesini 
örılemektir. Bu taktik boşa Çıka· 
nlabildij!i ölçüde, MHP destekli 
AP hükümetinin baskı programı· 
nın uygulanmasına da geçit ver· 
memek mümkündür. 

ORTAK ÇACRI 

Kahramanmaraş KatHamının birinci yıldönümü ve son 
siyasal gelişmelerle ilgili olarak DISK Genel Başkanı . Abdullah 
Baştürk, TMMOB Genel Başkanı Teornan öztiirk, TöBDER 
Merkez Yürütme Kurulu :lyesi Tekin Ostiin, TOMDER Genel 
Başkanı Nizamettln Banş, TOTED tlenel Başkanı Aykut Gö
ker, TOSDER Genel Başkanı Hasan Fehmi Mavi adına, DISK 
örgütlenme Dairesi Başkanı Tuncer Kocamanolılu tarafından bir 
basın açıklaması yapılarak bu örgütlerin üyeleri, fiili birUkteli2in 
salılanması için görev başına çaj!n1dı. Açıklamada özetle şöyle 
denildi: 

"Kahramanmaraş'ta yüzü aşkın insanımızlO öldüriDmesi, 
yüzlercesinin yaralanması, evsiz barkslZ bırakılınası ile sonuçla· 
nan faşist katliamın üzerinden bir yıl geçti. Bir yıl sonra toplu· 
mumuz alıırlaşarak süren ekonomik bunalımın yanısıra yaygın 
bır faşist şiddet ve sindirme bareketi ile kıırŞI karşıya bulunu· 
yor. Kahramanmaraş faşist katiiaınının birinci yılında Işçi ve 
emekçiler temel hak ve özgürlüklerine demokratik örgütlenme· 
lerine yöneUk yoilun bIİ saldınyı göi!üslemek zorundalar. 

"Bır yanda işçiler, emekçiler üzerinde giderek yoRurıla. 
şan baskılar ve faşist saldırılar, dii!er yandan askeri tutukevle· 
rinden topluma gözdai!ı verillrces!ne kaçınlan faşist katiUer, 
devlet kademelerine yerleştirilen faşist miUtanlar. Demokratik 
güçler Kahramanmaraş faşist katliamının birinci yılında böyleal 
koşullar karşısında bulunuyorlar. 

"Emekçi halkımız Kahramanmaraş'ta yltirdieı yüzlerce 
evladıi!ırun kanında, faşizmin Insarılık düşmanı, emek düşmanı, 
düşünce ve Inançlann düşmanı, halklano düşmanı, hanşın 
düşmanı yüzünü görmüştür. 

"Emekçi halkımız hayat pahalı!ıi!ının, işsizlli!ln çekilmez 
hale geldl21 günümüzde, ücretlerin dondurulmasını isteyen, mllll· 
yetçillk adı altında emperyalist tekellerin çıkarlarına savunan fa· 
şistlerin kinılerin hizmetinde oldueunu görmüştür. 

"Bugün derr.okratik güçlerin gündenılndeki birlncl madde 
emperyalizm ve yerii ortaklannın her düzeydeki saldınsına karşı 
direnmek, eldeki yetersiz, sınırlı hak ve özgürlükleri savunmak ve 
geliştirmektlr. Bu uj!raşta, başta Işçi sınıfımız olmak üzere tüm 
çalışarılann örgütlÜ blril21nln sa21anması, sömürücü sınınarın sal· 
dımı karşısında uzun soluklu bir mücadelenin örgütlenmesı zo. 
rurıludur. 

"Işçiler, teknlk elemanlar, memurlar, sa2lık emekçileri, 
öj!retmerıler, Işyerlerinden başlayarak güç ve eylem btrllklerinln 
yeni örneklerini vermek Için hazırlardır. Kahramanmaraş 
katliamından bir yil sonra, azgınlaşan faşizme karşı toplumsal 
yaşamın bUtün alanlarında ve ülke çapında, tüm çalışarılann mU 
birllktelii!lnl gerçekleştirmek üzere üyelerimizi sürekli görev 
başına çaeınyoruz. Işçi ve emekçilerin örgütlU gücü faşizme eze . 
cektir. 



CHPhangi 
yolu sececek? 

CHP, MHP desteklı AP hükü
metinin sıkıyönetimi ikl ay daha 
uzatma karannı destekledi ve 
sıkıyönetim Iki ay uzatıldı ... Böy
leUkle CHP, ilerici, demokratik, 
sol, sosyalist güçler üzerınde yo
l!unlaşan "yasal" göriinüınlü te
rörü, demokratik kitie örgütieri
nin kapatılmasını, grevlerin ya
saklanmasını, ö�tim kuruluş
lannm faşist Işgal altına alınma
sını onaylamış oldu ... 

CHP'nln sıkıyönetim Ilanını 
desteklemesi, onun tekelci büyük 
sermayenin çıkarlan dol!rultu
sunda baskıcı, terörist bir polis 
deVıeti oluştunnak için kurulan 
MHP destekli AP hükümetine 
karşı "muhalefet stratejisi "nin 
bir parçasıdır. CHP, kendı hükü
meti döneminde hazırladı�ı "ta
IIlısiz" baskı yasalannm AP tera
fmdan daha da gerici bır öz ka
zandırılarak parlamentoya geti
rilmesi girişimlerine, DGM'lerin 
yeniden kurulması çabasına kar
şı, kayıtsız olmanın ötesinde, 
sözde "koşuUu", destek bile 
verebilece�lni açıklamıştı!. . 

Mehmet Sönmez, ABD 'nin 
Orladoııu'daki oyunlannı Türki
ye eliyle ve Demirel hükümetiyle 
sürdürmek istedl�inl söyledikten 
sonra, CHP'nin DGM'lere, baskı 
yasalanna, sıkıyönetim hayır de· 
mesl gerektlııln! belirttI. Mehmet 
Sönmez daha sonra şunlan dedi: 
"Sıkıyönetim gelecek, bakın ar
dından da neler olacak: Sendika
lar 'Ulturulacak, toplu .özleşme
ler imzalanmayacak, grevler ya
saklanacak, ücretler dondurula
cak, .iYOlet yapmak .uç olacak, 
odolar kapatılacak, dernekler ki
litlenecek, anarşi ve terör adı al
tındo di4ünce YOlaklanacak, ,;
lah ııkanlar, adom öldürenler (,1-
lerini kollannı sallayarok geze
cek, kitap okuyanlar tutuklana
cak ... " 

toplumsal yaşam kanla, tanıola 
ezilmek iılenrnektedir ... 

Mehmet Sönmez, CHP'nin 
".ermayenin yanında ve emrin
de dejti� halkın emrinde" ol
ması gerektl�lni belirttikten son
ra, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
'�narşj Lle terör Türkiye 'de va,... 
dır ve bunun kaynajtı MHP'dir. 
Bu, yargı kararlan ile aaptanmış-

YANILGININ DERİNLEŞMESI tır. Sıkıyönetim zabıtlan ile or-

Kemal Anadol da yaptıltı ko
nuşmada, ",iz şimdiye kadar 
hiçbir TIP1inin banka ,oyduğu
nu, hiçbir TS/P1inin adam öldür
düjtünü gördünüz, duydunuz mu' 
Ama Ilkıyönetim, terörle hiçbir 
ilişiiti olmayan TIP'in yan kuru
luşu durumundaki Genç Oncü 
ile /GD ve benzer kuruluşlan ka
patırken, lokallerinde bombalar, 
tabancalar, ezici, kesici aletler, 
öldürülecek bilim adamlannın re
,imleri, adresleri bulunan VGD 
Genel Merkezi'ne bir türlü do
kunmamaktadır" dedikten sonra 
şunlan belirtti: "Şimdiye kadar 
Ecevit hükümeti dönemindeki 11-
kıyönetimi yumuşak, .ulandınl
mış bulan Demirel, artık 1 2  Mart 
sıkıyönetimlerine benzer bir mo
del iıtemektedir. Yanına ve AP 
grubuna aldığı Türün 7er, Elver
dner bu konudoki engin tecrü
belerini de kuinlikle Demirel'in 
iıtifade.ine anetmektedirler ... 
Sıkıyönetim oıkeri yargıç ve 'av
cılannı ,eçecek üç kişilik kurul
da ıırarla 1 2  Mart adli müşaviri 
tutulurken, en azından namu.lu 
ve inaaf/ı iki hukukçu ,ubay 30 
AjtUlto.'da eınekli olmuştur." 

öNLENMELIDIR I<Jd4dır. MHP il binalan ile iç
içe- bulunan VGD7er cephanelik 

CHP'nin 14 Ekim seçimlerin- halindedir... Ve doha büyük do
den bu yana gittikçe derinleşen laplar tezgahlanıyor MHP karar
set, gerici-faşist güçlerle uzlaşan gahlanndo. Halk .çocuklannın 
bu politikası, Işçi sınıfının ve okudujtu Ejtitim En,titüleri ka
emekçi kitlelerin çıkarlanyla ta- patılacak, öjtretmenler, ,ürü
ban tabana ten bır politikadır. lcek, foşolar yerleştirilecek ve 
Sıkıyönetimin, açıkça bırer clna- Demirel zorla, ,ilahla önlem ala
yet örgütü halıne geimlş olan cak!... Teröre karşı mücadele 
MHP ve üGD'nin üzerine gitme- paravan"" altında koyu bir işçi 
mesL, tam tersine ilerici-demok- ve eınekçi düşmanlrjtı yatmakta
ratIk güçlerin faşist teröre karşı dır. Ara rejim hazırlıklan gün
tepkisini baıtırmaya çalışması, demdedir. Para şebeke,i IMF, 
onun antidemokratik özünü yüzde yüzlük deva/üaıyon, enf
yeterince açı�a çıkartmıştır. laıyon, terör: CIA, Ma{i<ı, tekel-

Kemal Anadol, "Kahraman
maraş olaylanndon ,onra 'yaygın 
şiddet eylemlerini önleınek' ge
rekçuiyle ilan edilen ııkıyöne
tim, amacına yabancılaşmış, te
mel hak v. özgürlükleri daraltı
cı hatta ortadon kaldıncı bir ejti
lim içine girmiştir. Ne acı ki 
bunda bizim hükümetimiz dö
neminde hazırlanan yasa tOlan
lan da baaamak yapılmak iıten
mektedir" diyerek konuşmasını 
şöyle tamamladı: 

"Türkeş-Demirel ııkıyöneti
mine CHP gruplan olarak hayır CHP, büyük, tekelci .. nna- ler, MHP, VGD tecalJÜZü altındo 

yeyle uzlaşma poUtikasına o den-
li bel b�lamıştır kı, gerici-faşist 
güçlerin ülkemizi kanlı, karanlık 
bır rejimle tehdidi Jw-şıımda 
gözlerini kapamaktadır ... Sıkıyö
netimin uan edlldi!!1 Aralık 1978 
den bu yana geçen yalnızca bır 
yıl Içinde 1200 kişi teröre kur
ban gitmiş, 10 bini aşkm insan 
yaralanmış ya da sakat kalnuş, 
bunlar CHP'nin sorunu del!ildlr .. 

CHP sosyal demokraıinin ta
rihsel yanılgısının en derin kök
lerini aramaktadır ... Dileyelim ve 
yalnız dilemekle kalmayıp 
bunun Için çaba gösterelim ki, 
bu yanılgı, iikemizl faşizmin 
kanlı ellerine teslim edecek kör 
bır Ihanete dönüşmesin ... 

uıkemızın tüm ilerici, demok
ratik, sol, sosyalist güçleri CHP' 
YI anti[aşist sa[larda tutmak zo
rundadır. CHP'nin antifaşiat 
nitelikli tabanı ve CHP sol kana
dı, merkez sa� yönetiminin bü
yük, teıu.ıcı burjuvazlye sırtmı 
dayama politikasından vazgeç
mesi Için kıırarlı, uzlaşmaz bır 
poUtlk mücadele Içinde olrnalı
dır. 

CHP SOL KANADı: 
"HALKıN EMRINDE 

OLMALıYıZ" 

Sıkıyönetimin uzatılmasına 
karşı ortak grup karannm belir
lenmesi Için düzenlenen toplan
tıda konuşan CHP sol kanat par
lamenterlerı, bu konuda son 
derece üınIt verlcl, olumlu ko
nuşmalar yapmışlardır. Mehmet 
Sönmez, Kemal Anadol, Ferhat 
Anlantaş, Süleyınan Genç, Mus
tafa Gazalcı, Erol Saraçol!lu, Ne
cati Cebe, Azlmet Köylüol!lu, 
Turgut Artaç, Ethem Eken yap
tıklan konuşmalarda sıkıyönetl
min uzatılmasına CHP'nin karŞı 
çıkınasını istediler. 

• Ağrı, gerici faşist 
tertiplerin hedefi 

14 Ekım 1979'da yapılan Al!n Belediye Başkanlıl!ı seçi
mi öncesinde kentte çeşıtlı saldırılara girişerek belediye baş
kanlı�ını zor yoluyla ele ,eçirmeye kalkışan faşistler, demok
ratik güçlerin seçim zaferini önleyememlşle. rdl. Bu seçim yenilgisini sindlremeyen faşist ve gerici güçler, Demirel hükümetinin 
kuruluşundan sonra kanlı saldırılannı yenıden başlattılar. 

8 Aralık günü Al!n Savcı Yardımcısı Ziya Denizclo�lu ile 
yargıç olan eşi faşistlerin açtı�ı ateş sonucu yaralandılar. Yara
lı savcı, kendisine ateş edenlerin olaydan sonra kaçarak MHP II 
Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Kılıçaslan 'm oteline sı�ındıkla
mu belirttI. 

Birkaç gün önce de TöB-DER Al!rı Şube Başkanı Nu
rettin Baysııt'a faşlatlerin saldırısı sonucu yaralandı ve ge 
Muhsin Demirhan adlı bır genç faşistier tarafından öldürüldu. 

Faşist saldırganlann blrço�unun kimliklerinin bilinmesi
ne karşm herhangi biri, bugüne dek yakalanmış de�ildlr. Al!n' 
da yenı atanan vali faşlatlerl korumakta ve demokratlk güçlere 
karşı düşmanca bır tutum izlemektedir. Kamuoyunu yanıit
mak, teröriin sorumlulu�nu ilericilere yüklemek ıçın çaba 
göstermektedir. Nitekim, bu saldırılardan sonra, sankl saldm 
ilericilerden geliyormuş izlenimini vermek Için Belediye Baş
kanı Orhan Alpaslan'ın evi aranmıştır. Gözaltma alınan Süley
man Aksoy adlı bır ilerici gence günlerce Işkence edilmiştir. 

Al!n'da süregelen bu "yasal" ve yasadışı terör lşblrll�1 
üzerine, Altn Töb-Der Bölge Temsilcisi Metin Aksoy bır açıkla
ma yaptı. Aksoy açıklamasında olayları sıralayarak, şunlan de
di: 

"Bütün bu faşist saldırılar ve Idarenin keyfı tutumu nede
niyle Al!n'da halk son derece huzursuzdur ve ortam gergindır. 

"Sıkıyönetim kapsamının genlşletllmek ve A�n'nın da 
sıkıyönetim alanı Içine alınmak istendlııL bır dönemde, olayla
rın lı:: gell�lmL, lIlmlzde yoltunlaşan faşist terör ve tertipler son 
derece anlamlıdır. F4.�t terörün amacının A�rı'ya sıkıyönetim 
gAtlrmek oldu�u açıktır. Ve açık'i; !:! Y!!.II ve dl�er sorumlular 
bu tertlpe � .. !1I Ç olmaktadırlar ... " 

Zonguldak Milletvekili 
Kemal Anadol 

CHP'nin "en aajtındo" tOlfiy. 
korku,u 

diyelim.Bu bizim en dojtal ve 
meşru hakkımızdır. Ak.i halde 
zalim yönetim haline gelecek 
uygulamalardon tarih önünde 
parmaklanmızı kaldırdığımız 
Için bizler .orymlu oluruz. " 

CHP'nln sol kanat parlamen 
terlerinin bu demokratik, antl
faşlat tutumlan CHP 'nin sa� 
merkez yönetiminde ve Ecevit' 
de şimdilik yankısını bulmadı .. 
CHP ortak grubu bütün bu ko
nuşmalara karşın, sıkıyönetimi 
destekleme karan aldı ... 

CHP'NİN ASIL SORUNU! 

CHP'nin sal! merkez yöneti
minin kuma gömdül!U kafasında 
daha önemli sorunlar vardı. Fa
şlat teröriin emekçi halkı, de
mokrasiyi tehdit eden tırmanışı 
onun birinci! sorunu de�ildl... 

Geçtil!lmiz hafta Içinde ka
muoyunda öne çıkan bir tartış
ma, Istanbul LL Yönetim Kurulu 
lle Istanbul'dılkl beş ilçe yöneti
mi kurulunu feshetmesi ile başlı
yordu. 

Bilindi�1 gibi, feshedilen yö 
netlm kurullan "Topuz hizlbl" 
yanlısıdır ve bu hızlbın CHP Için
de tekelci sermayeyle en çok içli 
dışb olan, en sal! kanatta yeralan 
bizlptir. Bu nedenle, CHP tabanı
nın bu nizbl savunacak durumu 
yoktur. Bu hizlp, sol kımadın 
son günlerde kararlı bır biçim
de yeraldıl!ı demokratik hak 
ve özgürlüklerin korunması ve 
bu mücadelede CHP dışı sol, 
sosyallat güçlerle iş blrliııinden 
yana politikasının çok uzaııında
dır. Bu hlzlp için de, Içinde bu
lundultumuz günlerde DGM'lerin 
kurulması, baıkı yasalarırun Çı
kartılması ya da sıkıyönetimin 
antldemokratikU�1 gibi sorunlar 
yoktur .. 

Ne var ki, sorun, Istanbul'da
kı yönetim kurullannın görevden 
alınıp alınmamasının ötelinde, 
CHP merkez yönetiminin bugün
lerde gündemindeki en önemll 
maddelinin parti içU bu sorun 
oldu�udur ... 

• Kayseri Valisi hesap 
vennek zorundadır 

MHP desteklı AP hükümetinin atadıııı Vali Babür ünaaı 
Kayserı'ye geldi�inden bu yana sivil faşist teröriin yanında 
"yasal" terör de giderek azgınlaşıyor. 

herlcllerln yo�un olarak bulundul!u semtler geceyanlan 
didik didik aranarak sindirme ve yıldınna operasyonlan uygu
lanıyor. Evlerinde kitap ve dergi bulunduranlar a�ır �kence 
ve hakaretlere uııruyorlar. Yirmlyl aşkın ilerici gene gözleri 
ve elleri bal!lanarak bilinmeyen bır yere götürülrnüş ve bır haf
ta boyunca Işkenceye tabi tutulmuşlardır. Bu Işkence evleri ve 
Işkenceciler mutlaka ortaya. çıkartılarak en altır cezalara u�
tılmalıdırlar. 

9 Aralık günü Klçlkapu semtinde meydana gelen olaylar
la ilgili olarak emniyet ve valııık tarafından "şüphe üzerine 
üzerı aranmak Istenen bır gencin karşı koyınası üzerine meyda
na gelen çatışmada bu genç ölü olarak ele geçirilmiştir" şek
linde asılsız bır açıklama yapılmıştır. öldürülen ilerici genç "Ib
bar var" bahanesiyle evine gelen emniyet görevlileri tarafından, 
karşı konulmamasına raıımen vurularak öldürülrnüştür. 

Bu olay üzerıne TIP Kayserı Merkez Ilçe Başkanııııı ta
rafmdan yapılan bir açıklamada şu gör\itlera yer verlidi: 

"Yasalann hiç birinde, pollain ıııçlulan öldürerek yaka
layaca�ı şeklinde hiçbir maddeye rastlamak mümlı:ün deııııdlr. 
Oysa, öldürülen genç ' Ihbar üzerine" yakalanmak Iatenmıştır. 
O klşlnin mevcut yasalara göre suçlu ya da suçsuz oldutuna 
karar verecek organ, bal!ımsız yargı organlandır. Bu yaıalan 
belirleyecek olan organ vali ve emnlyet de�ildlr. Hele hele o ki
şiyi öldüren veya öldürten faşistler hiç deıılldlr. 

"Şımdı, görevlilere düşün büyilk sorumluluklar vardır. 
Fevzi Çakmak [aşlst katilamının ertesinde meydana gelen ve 
ıkı gencin polis taratından öldürülmesi ve bu genci öldüreiı po
lisler hakkında derhal ve Ivedlllkle "clddl soruşturma' açılma
sını talep ediyoruz. Her ıkı olayda Ihmalı ya da kasb görülen
ler, sıfatı ve mevkll ne olursa olsun cezalandırılmabdır. Bu 50-
ruştunnalar usulen yapılmamalıdır. 

"Partlmlz Türkıye Işçi PartıSı, bu Işin takipçisi olacak ve 
cinayet Işleyenlerin hakkında gereklı yasal Işlemlerin yapılma
sını sa�layacaktır. Türklye'de yasalar ve bunlann uygulanması
nın taklpçUerl vardır ve olacaktır." 
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MHP yine suçüstü yakalandı 

Geçti�imiz bafta 15 Aralık günü toplanan Istanbul Barosu Ola�an 
Genel Kurulu, avukatlann ezici ço�unlu�unun ne denli kararlı, tutar· 
lı bir biçimde faşizme karşı saf tuttuklanm gösterdi. Ilerici, sosyalist 
avukatlar Istanbul Barosu 'nun yönetimine gene. geldiler. 

Baro Başkanı Orhan Apaydın, Genel Kurul'u açış konuşmasında, 
"Cumhuriyet Başsavclılıı suç duyurulan karşısında tarihsel görevini 

I.tanbul Beşik taş 'da bir kahveye faş;.t/er 
tarafındDn yerleştirilen bir bombanın patla· 
maıı sonucu 5 kişinin ölmesi ve 20'den fazla 
ki�inin yaralanması üzerine, Aksaray'da 
bulunan MHP ı.tanbul Iı Merkezi ve VOD 
şube.inin bulunduğu bina ile birçok vaD 
şubesinde yapılan aramalarda 57 kişi gözalh· 
na alındı, çeşitli silah, bomba, mermi've bazı 
cinayetle,. ilişkin ipuçları ele geçirildi. 

Yapılan aramalarda ele geçiriknler şunlar
dır: 

Istanbul Barosu Başkanı OrMn Apaydın ' 
ın fotoğrafı, ev adresi ile işe geliş gidiş ve ev
den çıkış BOat/erini gö.terir notlar. 

AralarındD geç tiğimlz Mfta öldiirülen 
Prof.Cavit Orhan Tiitengil'in de bulunduğu 
ve çogunluğunu Iktisat Fakiilte.i öğretim 
iiyelerinin oluşturduğu bir I;.te ve birçok 
profeBörün ev adresieri ile birlik te eve giriş 
çıkış saatlerini göıterir tablolar. 

4 tabanca, 20 adet patlamaya Mzır bom· 
ba, içi boşalhlarak patlayıcıBı alınmış bir M· 
van mermisi. bine yakın tabanca mermisi, 
çok BOyıda bomba kap.iilli, metrelerce bom· 
ba fitili, askeri teçhizat, erler adına düzenlen· 
miş izin belgeleri, çeşitli muhtarlıklara ait 
nıiihiirler, bomba imalinde kullanılan malZe· 
meler, makyaj malzemesi, çekıer, öğrenim 

, kuruluşlanna ait çizelgeler, aynca, kaçakla· 
rın bannma.. için çok ",yrda yatak ve bir 
mutfak ... 

MHP ve VaD örgütkrinin bir cinayet ,e
beke.i olarak suç ÜBtünde yakalanmaıı üzeri· 

ne kend;'i MkkındD düzenknecek bir op,
r�yon hakkında da ipuçları ele geçirilen Or· 
han Apaydın, Cumhuriyet Bafl4Vcılığl 'na, 
Cumhuriyet Savcılığı 'na, Iıtanbul Sıkıyöne· 
tim Komutanlığı 'na, Bafbakan Demirel'e ve 
Adakt Bakanı 'na yaphğı bafvurulardD, 
MHP 'nin ",ilahl, cemiyet ve çete "ye dönÜf
tüğiinii belirterek, MHP 'nin kapahlmaıı Için 
,uç duyurulUndD bulundu. Apaydın, yukarı
da .. raladığımız .uç aktıerinin bulunduğu 
I;'tenin, verildiği yetkilikrce de onaylandı· 
ğını belirtti ... 

Beşiktaş 'ta 5 kişinin katkdilme,inden 
,onra arama yapılan bina, görüniişe göre 
VaD bin"" olarak kullanılmaktadır. Ancak 
aynı binanın daM önce de A bdi ıpekçi'nin 
öldiiriilmesinde kullanılan ,ilahın BOklandığl 
MHP I,tanbul Iı Merkezi olduğunu yalanla· 
yacak hiçbir belge yoktur. Hergiin gazete.i· 
nin aym binalann kapahlmış VaD binalan 
olduğu yolundDki Mberi ;'e koca bir BOhte
karlıktan başka bir,ey değildir! . . .  

Yukarıdaki ,uç kanıtlan, MHP'nin naııl 
bir terör ve cinayet odDğı olduğunu kanıtla
maya Mıa yetmemiş midir' Cumhuriyet 
Başıavcılıi/I, Anayaıa Mahkeme.i MHP'nin 
kapahlmaıı için yeterli kanıhn haıa ·topltına
madıi/ını mı .öyleyeceklerdirY . .  

Amk MHP'yl ue yan kuruluşlannı kapat
mak ve bu cinayet örgütlerinden heBIJp ıor
mak Için bırakalım demok",t olmay� yalnız
ca inıan olmak bile yeteri 

yapmakta neden gecikme�edir? r-------------�----------------------.. ----------�--------------------------� 
diye soruyordu... Orhan Apay· 
dın, bu sorunun yanıtını ba�ım
sız yargı organlanndan mutlaka 
a1acaklanm söyledikten sonra 
şunlan diyordu : "Bugün topla· 
nan Genel Kurulumuzun DGM'· 
lerin yeniden kurulması girişim· 
leri karşısında uyan görevini yi. 
neleyece�ine inanıyorum. Siya· 
sal iktidarlann politikayı kendi· 
lerine özgü bir iş saymalan ve 
partiler dışında kalan demek, 
sendika ve mesle k kuruluşlan ni· 
teli�indeki örgütleri politika dışı· 
na itme yoluna gitmeleri ça�dışı 
bir düzen anlayışının ürünü ola· 
bilir . . .  " 

Istanbul Barosu 'nun bu yılki 
Genel Kurulu 'na bundan önceki 
dönemlerin tersine bu kez gerici· 
faşist avukatlar da bir listeyle ka· 
tıldılar. MHP 1i veAP 1i avukatla· 
nn oluşturdu�u, kendine "Ça�
n" adım veren grup, politik orta· 
mın kendi lehlerine bir yönelim 
kazanmasını fırsat bilerek, temsil 
ettikleri partiler hukuku ayaklar 
altına alırken, üç yıllık bır ara· 
dan sonra utanı)lazca Baro yöne
timine aday oldular. 

"Ç�n" grubu yönetime aday 
olmadan önce, Koç ve Eczacıba· 
ŞI gruplan yo�un çalışmalar içi· 
ne girerken, Tercüman da bu gru· 
bun borazancıbaşılı�ını yaptı, 
gerici·faşist avukatlan "görev ba· 
şına" ça�ırdı. Ama olmadı. De· 
mokratik hak ve özgürlüklerin 
korunaca�ı ve bu kavgada avu· 
katlann her zamankinden daha 
kararlı bir biçimde görev başında 
oldu�u Genel Kurul.da, demok· 
ratik bak ve özgürlüklerin düş
manlarının suratlanna çarpıldı. 

Kongre sonunda Ça�daş Avu
katlar Grubu 'nun Iiste41 seçimi e· 
ri büyük ço�unlukla kazandı. 
Ça�daş Avukatlar Grubunun 
630 oy almasına karşılık, MHP 
ve AP 'II avukatlann listesi ancak 
115 oy aldı. All Turgan, Nermln 
AksI'I, Turgan Annır, Rasim öz 
ve ıbrahim Sinemlllio�lu Yöne· 
tım Kurulu 'na seçilenyenı beş 
kişi oldular. 

Kongre sonrasında yayınlanan 
bir bildiride, temel hak ve özgür. 
lükleri korumak Için tüm Anaya· 
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ETHEM öZGüL'üN 
ANISI YAŞATILACAKI 

Faşist çeteler kan dökmeyı 
sürdürüyor. Faşist katiller bu kez 
de Genç öncü yandaşı Etbem 
özgül'ü katlettiler.Ethem özgül 
daha 14 yaşındaydı. Faşistler, 
Ethem'l An1uıra Kayabaşı ma
hallesindeki evinin önünde prn
fesyonelce pusuya düşürdüler. 

sal kuruluş ve kişilere, hukukçu· 
Iara birlik ça�nsı yapıldı�an 
sonra, "Faşist terörün kayna�ı 

oldu�u birçok yargı kararlan ve 
suç duyurulan il. açılıa çıkmış 
bulunan siyasi parti hakkında 

Cumhuriyet Başsavcısının yasal 
görevini daha fazla geciktirme
den yerine getirmesi" istendI. 

Kayabaşı'lı emekçiler ve Et· 
hem 'in arkadaşları Genç öncü
ler, faşistlerin bu a1çakça cina
yetlnl mahallede düzenledikleri 
bir gösterıyle protesto ettiler ve 
genç Ethem 'In arusını yaşatacak· 
lanna söz verdiler! 

Faşizme karşı mühendis ve mimarlann birliği 
Demokratik Sol, Birlik Dayanışma, 

Demokrasi Için Birlik, Demokratik Mer· 
keziyetçiler ve D.emok"'tik Miicadelede 
Birlik, adına yapılan ortak açıklamadD 
tüm miihend;' ve mimarlar emperyalizme, 
fa,izm., şovenizme ve tekellerin egemen· 
liğin. kar,ı güçlerini birleştirmeye �ğ· 
nldı. Gruplar adına yapılan ortak boBIn 
açıklama .. nın tam metni şöyle: 

"TUrkiye'de ekonomik. bunalım giderek. de· 
rinleşiyor. Buna b-Atı olanık toplumaal ve po. 
litik bunalımlar artıyor. Olke ekonomiaine ege· 
men olan işbirlikçi tekeller, emperyalizmle ba· 
AımWıAı PCltiıtinnck, iömürtilerini artırarak .Ur
dünnek uA:nına bukı ve teröıU ,iddetlendi.riyor· 
lar. Faıist bir yönetimi h.allurmza dayanyorlaı. 
Dolu ve Güney Dolu'daki emekçi halk Uzerin· 
de IÜrdUrU1en ırkçı, ,oven bullı1ar ve zulüm yo
Aunlqıyor. 

" 1 4  Ekim seçimlerinden sonra kurulan S. 
MC HUklimeti, nedeni ekonomik olan bir yapı' 
aaJ bunalımdan kunulmanın yeni yöntemlerini 
anyor. Bunun yUk.iJnU itçi ve emekçi kitlelere 
yüklemek istiyor. Emperyalizme balımlılığı .Ur· 
dUnnek uAruna NATO, IMF, AET gibi uluslar· 

. arası milit.ariıt mali ve ekonomik kuruıu,larla 
bağımlıWt pekiıtiriliyor. Tekelci .ennayenin si· 
yual iktidarı olan yeni hükUmet programııu bu 
çevrelerin direktifleri dalmltu.unda hazırlamı,· 

tır. Giderek kısıtlanan varolan demokratik hak
lan dahi tamamen rafa kali.ırmayı da progrann 
içine almış bulunmaktadır. Sendikalar ve der
nekler Uzerinde baskı düşUncc, örgütlenme ve 
eylem özgUrlliklerinin budamnasıı kitlelerin fa
Oiat teror ile puif'liic iti1mcsi hUkUmctin temel 
hedefidir. 

"Faout güçler bu hükümet döneminde bes
lenip, g<:liııirileceklir. Terör hızlandırılm"tır. 
Katliamlaı artmaktadır. Devlet kadrolan faşist 
gUçlerce ifgal edilmekte, sokak terörizminin 
kontrolü altına alınmaktad'u. OnUmUzdeki gün· 
ler işçi ve emekçi .ınıfların daha da yohuUa,a· 
�I �am güçlUklerinin artacaAı, can güven1iii· 
nin giderek yok olaciAı günler olacaktır. Ege
men gerici güçlerin bu .a1dınlan, fqist bul" ve 
terör tüm halk.umzı hedef almıştır. TekeUerin 
sömürüsü, emperyalist desteklidir ve bunalı.nm 
.orumluN bunlardır. Bu noktada, demomliyi 
yaşatmak, faşizmi durdurmak ve geriletmek 
için Ca,ilt ve gerici güçlere karıı. onlan de.tek· 
leyen i,birlikçi tekellere ve emperyailime itar11 
tUm demom.i güçlerinin güç ve eylem birllAW 
olu,turmak ierekrnektedir. Sömüru ve ba.kı an
cak kitlelerin yığınlal .avaıınuyla önlenebilir. 

"Biz mimar ve mühendi.ler olarak böylesi 
bir lavRfımın sürdUrUJmeıinde tüm demokrali 
güçleriyle birlikte görev ü.tlenmemn zorunlulu· 
tuna inanıyoruz. Olkemizdeki fa,urne, ı:!r.'Pcr
yllizme, ,ovenizme ve t.��cljer egemenliiine 

kaqı .avqmun dUnya devrimci güçleriyk daya· 
nı,mayı g<:rektiıdiğinin de bilincinde olaralı.: 

"Tüm i,yerlerinde, mahallelerde, bölgelerde, 
örgütlü, YıilllJal birlikteliAimizi örmeyiı yqa· 
mm her alanında ve diğer emek.çi aıruf ve kat· 
m_nl_rla dayanı,mayı geI4tinneyi, buna yöne
lik olaralı. TMMOB ve boAb odalan bu birl1l<te
llAin yükıcltildili mevziler olaralı. dcterlerıdir
mcyi demoluui görevi olaralı. belirlemekteyi>. 

"ı,çi sırufunızan yol go.teridll.tındeı halkı
mızın demok.rui ve özgürti1k Javaşınunı yükselt. 
mek. için siyasal ayrım gözetmeden, emperya. 
lizme kııııı olanı emekten yana IfRfume hayır' 
diyen tüm mimar ve mUhendisleri bu amaçla 
odalarda elde venneye. artak ilIc.eler ve prog. 
raınIar etnfında biıaraya gelmeye çoAınyonız. 
Yönetim hcsaplqmalarına ginneden, hedef ıa. 
,ııt�ma&ına k""ı çıkanlt, onalr. dütmana kar
Lİ YIAın1ann ortak .. va,ınımı öngören böylesi 
bir birliktelilin kurulmaıından, nedeili ne olur
u obun kaçınmayı demokrasi aYa,ımının yük. 
seltitmesinin önUnde bir engel olarak göreceli. 
mizi belirtiyoNZ. 

"Tüm ilericiı devrimci, demokrat, halltçı, 
yurtsever mimar ve mUhendillere duyururuz. 

"Demomlik So� Birlik D.yanııına,De
mok.rad için Birlik, Demokratik Merkezivetçi. 
la, Demokratik Mücadelede Birlik.." 

, 



METAL iŞÇiLERİ 
SINIF CEPHESININ 

ÖNÜNDE 
Türkıye Maden Iş Sendikası'nın 23. Merkez Genel Kurulu, geçtıglmiz hafta 19 Ara· 

lık Çarşamba günü ıstanbul'da çalışmalanna başladı. Türkiye Işçi sınıfının en dövüşken 
kesimlnl biraraya getiren metalwjl lşçUerinin ilerici sendikal örgütü Maden.lş 'in mer· 
kez genel kurulu, ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda sendikal ve demokratik ör· 
gütlerin temsllcUerinin de katılımıyla toplandı. . 

Türldye Işçi Partısı Genel Başkanı Beblce Boran da Maden.lş Genel Kurulu Divan 
Başkanlıilı'na bir mesaj 
göndererek, Maden·lş üye
ii lşçUerin içinde bulun· 
dugumuz dönemde MESS' 
e karşı yürüttülderi müca· 
delenin tekelci büyük ser· 
mayenin egemenligine ve 
faşist �nışa karşı yü. 
rütülen mücadelenin bır 
parçası oldultunu belırttl. 
Boran mesajında şöyle de· 
di: 

"Merkez Genel Kurulu· 
nuza Partimin devam et· 
mekte oıan Merkez Yöne· 
tım Kurulu toplantısı dola· 
yısıyla katılma olanai!mı 
bulamadıiıtm için üzgünüm. 

"Işçi smıfımızm en bl· 
linçli, en dövüşken kesiml· 
ni oluşturan metal sanayü 
işçUerinin Uerici sendikal 
örgütünün 23. Merkez Ge· 
nel Kurulu 'nı' PartIm Tür· 
klye Işçi Partisi adına ba· 
şarı dileklerimle seıamıa· 
nm. 

"AP bükümetinın kurul· 
maıı Ue birlikte faşist bır 
dlktatörlüj!ü emekçUerin 
bnşma bela etmek isteyen· 
ler karanlık emellerini ger· 
çekleştlrmek ÜZere gerici· 
faşist saldınlannı durma· 
dan sürdürüyorlar. 

"Bu saleim, emperya· 
lizmln işbirlikçisi büyük 
bwjuvazlnin, tekellerin sal· 
daısıdır. Hedef, en. başta 
işçi sınıfı, onun ekonomlk 
politik örgütleri, demokm· 
tik güçler ve bütünüyle de· 
momtık hak ve özgürlük· 
lerdlr. 

"Gerici.faşist saldınlan 
püskürtmek ve toplumun 
1OI}'a1izm doıırultusunda 
demomtikleşme sürecini 
geUştirrne mücadelesinde 
Işçi sınıfımızm yeri en 
başta gelmektedir. Bu gö· 
revln yerine getirilmesi yo· 
lunda özelUkle Derici sen· 
dlkalann örgütsel zaaflanru 
aşaıak güçlenmelerı, bırle· 
şık hareketin de güçlendi· 
rilmesinin önemlı bır ögesl· 
dır. 

" Faşizm, işçi sını!mm 
ve emekçi kitlelerin en ge· 
nlş örgütlenmeslnı zayıf 
düşürerek, dai!ıtaıak ken· 
dlne yol bulmaya bakar. 
Bu yolu bkamada, faşlz· 
me geçıt verilmemesinde 
Lse, işçi sınıfının birleşik 
hareketi, tüm demokratik 
güçlerin örgütlü birleşik 
hareketi v� kltlesel eylem· 
sel gücü, sonucu tayin edi· 
ci olacaktır. 

"MESS 'e karşı yürütü· 
len mücadele, tekelcI bü· 
yük sermayenin egemenli· 
i!lne ve faşist tırmanışa 
karşı yürütülen mücadele· 
nın bır parçasıdır. 

."partlmlz Türkıye Işçi 
Partisi, bu anlayışla MESS' 
e karşı yürütülen mücadele· 
nın yanındadır, Içindedir." 

Maden.lş 23. Merkez 

Genel Kurulu 'na Dünya 
Sendikalar Federasyonu'na 
baltlı tnuslaıarası Metal 
Sendikalan BlrllRI Sekrete· 
ri'nln yanısıra Fransa, Yu· 
nanistan, Kıbns, Irak, Su· 
riye, Mısır, Libya, Tunus 
ve Cezayir'den de metal 
sendikalan Uderlerinln ka· 
tıldı!!ı bildirildI. öte yan· 
dan CHP 'li 37 ilerici parla· . 
menter de G�nel Kurul'a 
bır mesaj göndererek, sen· 
dlkalar arasında eylem ve 
güçbirU!!lnln antifaşist, 
antiemperyalist mücadele· 
ye güç katacaRını belirte· 
rek şöyle dedDer: 

"Şanlı bır mücadele 
geçmişi olan Maden.lş 'In 
MESS patronlıırına karşı 
bir kere daba zafer kazana· 
cai!ina Inanıyoruz. uıke
mlz böylesine ai!ır O1<ono· 
mik ve toplumsal bunalım 
Içindeyken slyasal iktida· 
nn meclis' gündemlne ana· 
yasal ve sendikal baktan 
yokedici baskı ve DGM ya· 
salarıru sevketmesi anlamlı· 
dır. lşçUere, Dericilere, de· 
mokratlara, emekten yana 
olan herkese yönelık DGM 
lerin özüne de sözüne de 
karşıyız. Geçmlşte olduRu 
gıbı bugün de DGM'lerin 
yasalaşmasına karşı tüm 
gücümüzle kavga vereceltiz. 
Geçmlşte DGM'lere karŞı 
parlamentoda savaşım ve· 
rirken en büyük desteltl 
sendikalararası güç ve ey· 
lem blrlli!lnden alıyorduk. 
Bugün de Işçi sınıfımızın 
en büyük örgütlU gücü 
DISK'I bütUnlük ıçınde 
görmekten, emekten yana 
tüm Uericllerin ana özleml· 
dır." 

Maden.lş genel kurulu· 
nu bır konuşmayla açan 
Genel Başkan TUrkler de 
ülkemızın ıçınde bulundu· 
�u bunalımlann nedenleri· 

ne deRinerek, DGM'lerin, 
düşünülen yasa deııışlkllk· 
lerinin, şiddet olayı8rıru 
önlemek Için deltU, Işçi Si' 
nıfının mücadelelerinı bal· 
talamak, ilerici ve demok· 
ratik hareketleri baltala· 
mak, toplu sözleşmeleri iş. 
blrııkçl tekelci sermayenin. 
Isteklerine göre baskı altı· 
na almak Için oldultunu 
belirtti. Türkler daba sonra 
işçi kltlelerinde varolan 
bırllk özleml üzerinde dur
du ve sendikalar arası ey· 
lem ve güç birliRi sürecin· 
deki gelişmelere ilişkin gö
rüşlerini açıkladı. Maden· 
Iş Genel Başkanı, "DISK' 
in en başta gelen görevinin 
Işçi sınıfının siyasal blrııRI· 
nın saltlanınası olduRunu 
neri süren DISKyöneticUe· 
rinln" tutumlarını eleştır· 
di. 

Işçi sınıfının en bllinçıı, 
en dövüşken temsllcUerini 
ıçınde barındıran Türklye 
Maden.lş sendikasının ala· 
caltı kararlar, ve bu karar· 
lardan da daba önemlisi, 
merkez genel kurulundan 
sonra Izlenecek tutum, Işçi 
sınıfımızın Uerici sendikal 
hareketinin gelece�1 ıçın 
büyük önem taşımaktadır. 
Işçi sınıfımız, metalurjl 
Işçilerinın ezici ço�un· 
luRu, Maden.lş Genel Ku· 
rulu 'nun, ilerici sendikal 
hareketin blrll�lnl güçlen· 
dlrme', tasfiyeci her tUrlü 
e�uıme kesin set · çekme 
yolunda sonuçlar vermesi
ni btemekte ve beklemek· 
t�dir. Maden.lş'in tekelci 
MESS patronlanna, faş\st 
tırmanışa karşı başanh 
mUcadele vermEsinin de, 
DISK'In blrll�in�, sınıf 
sendikacıh�ı temelindeki 
eyleminin güçlenmeıine 
katkıda bulunmasının da 
koşulu budur. 

Komtürk, Demirel 'e 
sorsa 

Cumhurbaşkanı Sayın Fahri Koru· 
türk Cuma günleri bay Süleyman Demi· 
rel ile yaptıltı ola!!an görüşmelerden bi· 
rinde, öme�n mümkünse bu haftaki 
görüşmede şöyle bir soru sorsa: 

"- Süleyman Bey! 1 964 yılında he· 
nüz AP Genel Başkanı ve Başbakan 
Yardımcısı olmadı�ınız günlerde ıtal
ya 'ya gittii!inizde Roma 'da kimin ko
nu�u oldunuz? .. " 

Sayın Korutürk, inanın bugünleroe 
ilginç olacaktır . . .  Bay Demirel 'in ma· 
soniuRu ne kadar yalansa, bu soruya 
verece!!i yanıt da o kadar do�ru ola
caktır. 

Çünkü, Süleyman Demirel Rom •. ' 
da, Kosta Benda'nın yakın bir konu�u 
olarak onun görkemli villalannda kal· 
mamıştır. Demirel, Kosta Benda'yı hiç 
tanımamaktadır! .. 

rantez içine alırdım: 27 Mayıs'tan son· 
raki Milli Birlik Komitesi genelgelerin
den birinde, John Bcnda 'nın Milli Sa· 
vunma Bakanlı�ı çevrelerine yaklaştı· 
nı maması şeklindeki kayıt." Bu konu· 
da, Cumhuriyet Senatosu Milli Birlik 
grubu üyelerinin bilgi 've bellelderine 
de başvururdum. Içlerinden bazılannın 
bu konuda bir -lieyler anımsadıklannı 
görürdüm ... 

Do(!rusu merakım depreşirdL Bu 
zatı daha daha öi!renmek isterdim. Sa· 
yın Nadir Nadi'nin "Perde Aralti!ın· 
dan" adlı kitabının ikinci baskısında 
288'nci sayfada gene Bay Benda adı ile 
karşılaşırdım. 1950 yıllannda Ingiliz 
Büyükelçili!!inde verilen bir resepsl· 
yonda, Başbakan Adnan Menderes ile 
Ingiliz Büyükelçisi Sir Noel'in konuş· 
masına tanık olmuştur Sayın Nadir Na· 
di. Aynen okuYiliım: 

Süleyman Demirel, Kosta Benda'ad- "- Viskiler geldi. hk kadebleri hoş-
lı Şahsı tanımıyorsa onu tanıtmak gö· beş ederek içtik. Sir Noel, Demokrat 
revi de naçizane bize düşecektir. zaferini övüyor, çok partili hayatın 

Kosta Benda, uluslararası "yeraltı" yurdumuza yararlı olmasını diliyordu. 
dünyasının da yakından tanıdı�ı gibi si· Büyükelçinin Ingilizce olarak cümle 
lah ticaret ve kaçakçılı!!ı ile uyuşturu· cümle söyledi�i sözleri Benda adında 

. cu madde kaçakçılı�ı seyrüseferinin bir mahalli katip de cümle cümle Türk· 
önemli merkezlerinden birinin başında çeye çeviriyordu ... " 
bulunan ciddi bir Mafla ileri gelenidir. Bay "mahalli katip"in Türkçe bil· 

Terörü "durduracak!" olan Süley· mesi beni meraktandınrdı. Biraz daha 
man Demirel'in bu Şahsı uzaktan ya· geçmişe iner, beyaz rus kökenli John 
kından tanımasına olanak var mıdıt? Benda ve Kosta Benda kardeşlerin bır 
Yoktur ve onun için de onun konuRu zamanlar ıstanbul'da Tahtakale'de bir 
olmamıştır! takım yerli firmalarla yabancı flrmalar 

Kosta Benda'nın a�abeyi John Ben· arasında ticari mektupçulukla işe baş· 
da ise Türkiye'dedir. ladıklannı saptardım ... 

Bay Demirel John Benda'yı tanır mı * * * 
tanımaz mı, bu da kendisine sorulması Uzun sözün kısası Kosta Benda y�. 
gerekli bir sorudur ama Bay John Ben- lar vardır ki, Roma 'da "hür teşebbüs". da, Bay Demirel 'i tanımamaktadır! ün başındadır. On yıllardır Ingiliz Pasa-öylesine tanımamaktadır ki, 1962 portuyla iş çeviren John Benda da ge-yıllannda AP eskl senatörlerinden "mii· nellikle Türkiye 'dedir. Ankara'da Sıh. Uyetçi" Fethi Teveto�lu'nun Ankara'· hıye'de Orduevinin tam karşısındaki da Bahçelievler'dekl evinde yapılan bir Apartmanın seklzlnci katında, kapısın. toplantıda, Ragıp Gürnüşpala'rlan son· da Pan.Türk yazılı şirketin başındadır. ta AP Genel Başkanlı�ına kimin gelebl· Ankara Telefon rehberinde ' 'Benda 
lece!!i tartışılırken John Benda ortaya John" diye aranacak olursa numarasmı 
attı�ı isimle hiç kimseyi şaşırtmamış· da bulmak mümkündür. Silahlı Kuvvet. 
tır! Bay Benda, askerlii!ini henüz bitir· lerle milyarlık silah, araç-gereç alış.ve-
miş ve o tarihlerde Kız�ay'daki büro- rişlerini yürüten yabancı firmalann 
sanda Morrisson firması Türkiye tem- temsilcisidir. Türkiye'ye ıtalyan ma. siieililıini yürüten bir müteahhitin adını mulatı önemli sayıda helikopter sat. SÖl'lememiştirl Dinleyenler biraz düşü· mıştır. Bundan dört yıl kadar önce adı nünee, bunun eski "Su Müdürü" Süley· Lockbeed rüşvet yolsuzluRu iie ilgili 
man Demirel oldulıunu çıkartmamış· olarak anılınca Türkiye'yi terketmiş lardır! Benda, o toplantıda sadece AP' sonra tekrar gelmiştir". Sanıyorum bu-nin gelecekteki genel başkanını de�il günlerde adı iluyulunca gene kaçacak. \stikbalin başbakanını da söylemeyi ih· tır. Kendileri aynı zamanda Ingiıız is-mal etmiştir! Yıl henüz 1962'dir. İstik· 

• tihbarat örgütü elemanlanndandır ... bal, Benda'yı dolırulamamıştır!.. * * * 
* * • 

Sayın Cumhurbaşkanı Fahri Koru· 
türk 'ün yerinde olsam ben, bu konuyu 
deşerdlm. O zaman, bu zatın eski DP 
iktidarlan döneminde Dışişleri Bakanı 
Fatin Rüştü Zorlu ile olan sıkı ilişkile· 
ri ile karşılaşırdım. o yıllarda ortalıkta 
pek yaygın olan "yüzde 10" komis· 
yonculuk payı söylentileriyle John 
Benda 'nın ilgisini saptamak ilginç olur· 
du. Çünkü bugün oldugu gibi John 
Benda o tarihlerde de, bır takım ya
bancı şirketlerln temsiicill�lni yapıyor· 
du. Bunlar içinde önemli siiah şirket
lerinin Türkıye temsiicili�inl yürüttügü· 
nü ve Türkiye'deki çevresini o günden 
bugüne alabiidl�lne genişlettiiılnl de 
dikkatle saptar ve altını çizerdim. 

Hemen bu arada şu hususu da pa· 

Bu olgu, Türkiye'de dönen hain do
\apıardan sadece biridir. 

Türkiye'de sayısı 1000 dolaylannda 
yabancı siiah araç-gereç firması temsil· 
cisi vardır. John Benda, bunlar içinde, 
siyasal çevrelerle içli-dışlı olmuş ve bu· 
nu yınardır sürdürmüş sadece blrlsldlr. 
Firmasında resml·garyı resmi kimler 
çalışmaktadır? O çalışanlar devletin 
hangi kademelerinden gelmişlerdir? .. 

Çok delıU, Bay Demirel'e şu kadan 
sorulmalıdır: 

". Benda kardeşleri tanıyor musun, 
tanım!yor musun? . "  

Ister "evet" desin, isterse "hayır" 
desin. Kültür Bakanının "yatansever" i 

Nazım Hikmet'in "vatan hainı" ilan 
edildi!!i memlekette John ve Kosta 
Bendalar ve Iş ortaklan "milliyetçi". 
dir! Demirel ve Türkeş'ler ise püsküilü· 
sü .. 

. � .  ferhat Ji�' 
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Tekellerin demokratik hareketi ezme aracı 

FASısT TERÖRÜN H EDEFLERi 
• 

Faşist tehlike tüm dünyada güncel so
runlardan biri durumundadır_ Demokra
tik hareketin güçlü olduj!u ve Ueri, de
mokratik haklann genişletilmesi olanak
lannın en çok geliştl�i kapitalist ülkeler
de bUe faşizmin bir tehlike olmaktan 
çıktıi!ını söylem�k olanaksızdır _ Alman
ya, ftalya, Belçika, İngUtere ve daha 
başka ülkelerde, neofaşist hareketlerin 
son yıllarda kendınden daha çok söz
ettirdlRlne, etkın birer güç durumuna 
geldi�lne tanık olunuyor_ Türkıye'nın de 
'içlnde bulunduj!u .orta derecede geliş
miş kapitalist ülkeler kuşa!tt ıçınde Ise, 
faşizm daha diri bir tehlike olarak göz
leniyor_ 

Neo-faşist hareketin bütün bu ülke
lerde kulIandıel başlıca yöntem terör
dür_ ülkemlz de, teröriin, faşist hareke
tin bir yöntemi olarak çok fazla öne 
çıkbeı politik bir ortam Içindedir. Hat- , 
ta bu ortamın ülkemize özgü yanlan 01-
du!ttından da sözedilebilir. O kadar ki, 
faşizmin bir yönetim biçimi olarak ege
menlielni kurmasından önce sivil faşist 
teröriin ülkemizden daha yoeun, daha 
azgın, daha acımasız boyutlara ulaştı
Rı bir ülkeye dünyada rastlamak olaruık
sızdır! Bu nedenle, faşist teröriin ülke
mlze özgü nltelii!lnln incelenmesi ve fa
şist hareketin terörle neleri amaçladıeı
nın ortaya çıkartılması, demokratik ha
reketin mücadele hedefierinin belirlen
melinde önem taşımaktadır_ 

NEOF AŞİST HAREKETLERİN 
BAŞLıCA YöNTEMİ: TERöR 

Terörü başlıca yöntem olarak kuUa
nan neofaşizm, kendisini günümüz ko
şu11anna kapitalist dünyadakı ve ulus
lararası alandaki gelişmelere uydurmak
ta olan faşizmdır, Neofaşist hareketlerin 
dli!er iıkelerde biiründüRü biçimleri, 
eksiksiz olarak Türkiye'deki faşist hare
kette de görmek münıkündür. Faşist ha
reketin demokratik, anti-faşist güçlerin 
ber altındaki taarruzu altında kalması ve 
bu nedenle faşist demagojiye baş vurma
lan; emperyalist merkezlerle içiçe geç
melerl; kitlesel bir tabana dayanarak ik
tldan ele geçirmelerl olanakSıZ oldui!un
dan devlet aygıtındaki mihraklara daha 
çok dayanmalan uluslararası alanda 01-
dui!u kadar ülkemlze de özgü özellikler
dir. 

Ne var ki, bütün bu özellikierin ya
nında, onlardan aynlmayan ve en çok 
beniinsenen araç,terördür. Faşist hare
ket tüm dünyada sivil �rör yoluyla antl
faşist güçleri sındirerek, demokratık ha
reketlerin gelişmesini engeliemek iste
mektedir. Amaç, demokratik hareket
lerin luızandli!1 kitlesellieın, genışleyen 
tolumsal tabanının karşısında, devlet ay
gıtıyla sürdürülen "yasal" baskılann yanı 
sıra, örgütlü bir sivil terör çıkartmak, 
kitle hareketlerini bastırmaktır_ Böyle
likle, Işçi sınıfı ve emekçi kitleler yılgın
hi!a Itllerek teslim alınacakbr. 

Faş�t sivil teröriin bir diRer amacı 
da, faşist hareketin gücünü, yenllmezli
eınl kanıtlamak, kitlelerde moral bir çö
küntü yaratmaktır_ Kapltallzmln emek
çileri, özeıukle de kent ve kır küçük bur
juvazisini yıkıma ui!ratması sonucu, bu 
kltlelerln düzene karşı örgütsüz tepkUe
rini gericlllRe ve faşizme dOi!ru yönlen
dirmenin bir yolu, faşist teröriin yüksel
tilmesidIr . Düzenden kopan küçük 
burjuvazinin terör yoluyla, üstün güç 
olarak göriinen faşizme kanalize edUıne
sı, canalıcı, güncel bır sorun durumunda
dır. Ve nihayet terör, gerginlli!ln had 

safhaya vardırılmasıyla, faşist bir dikte
törl�e geçış Için uygun koşuUar yara
tacaktır. 

Faşist teröriin bu genel evrensel özel
likleri ve amaçlan, uluslararası faşist ha
reketin tam bir kopyası olan Türkiye'de
kı faşist ,bareketin de benlmsedl!!i, seç
tiel yöntemlerdir. Dahası, bu özeıukle
rln ülkemizde daha da çeşitlilik kazan
dı!!ı da bir gerçektir. 

DEMOKRATİK HAREKETIN 
GELİŞMESİN1 öNLEMEK 

Türkiye'de faşist bareketln 1965 'ten 
sonra örgütlü bir güç olarak politik sah
nede açıkça yerini almasıyla birlikte, fa
şist terör de uygulama alanına geçtI_ 
Aynı dönem, ülkemizde demokratik ba
reketin yeni olanaklara kavuştu!!u, işçi 
sırufının politik hareketinin sosyalizmi 
geniş kitleler içinde yaydıRı, sendikala
rın, kitle örgütlerinin saygınheının ve et
kinliRinin arttıeı ve gençlik hareketinin 
toplumsal yaşama dinamik bir güç ola
rak katıldıeı yıllardı. Toplumun anti
faşist, antı-emperyalist yönelimi bız ka
zanmış, bu yönelim mücadeleci bir güce 
dönüşmüştü. BUyük, tekelci sermaye bu 
gelişmeden ürkmüştü_ 

MHP, işte bu koşullarda bUyük, te
kelci sermayenin açık, "yasal" faşist 
partisi olarak oluşturuldu. Faşist hare
ket, MHP'nin oluşturulmasıyla birlikte, 
Komünizmle Mücadele Dernekleri vb. 
(;rgütlenmelerden çıkmış, politik bir ör
güte kavuşmuştur. Demokratik bareke
tin kıırşısıra çıkacak, yan askeri "mili
tan" güç, işte bu güçtü. 

MHP, daha CKMP'nin faşistleştiril
mesI aşamasında çeşitli terör eylemle
riyle kendini kanıtlamaya kalkıştı. Fa
şist terör Uericilerl, demokratları kendi
ne bedef seçti, siyasi cinayetlere glrişti_ 
Bu eylemler gerçi "münferıt" terör ey
lemleri dei!ildi ama, benüz kitlelerin mü
,cadelesini topyekün bedef alan bir örgüt
lülük düzeyıne de ulaşmamıştı. Amaç, 
demokratik bareketin gelişmesini, önle
nemez bir güce dönüşmeden, daha miz 
halindeyken kitleselleşemeden ezmekti! 

KENDİNDEN SöZETTİRMEK 

Faşist partinin aynı dönemde kendin
den sözettirmek, (olumlu ya da olumsuz 
biçimde olması önemlı deRil ! )  kitlelerin 
ilgisini dikkatini üzerıne çekmek için de 
teröre başvurdueunu kaydetmek gere
kir. Bu, yerli faşist hareketin kazandı!!ı 
ulus1ararası bır "deney"dl. Faşist parti
ler, henüz etkin bır güç olmadıklan, kit
leler tarafından yeterince tanınmadık
lan başlangıç döneminde, bazı "naş" 
eylemlerle kamuoyunun dikkatini topla
mayı denemişlerdir. ömeRin, İngiltere' 
de "MUIi Cepbe" adlı faşist partinin bu
günkü başhca taktiei budur. Bu parti,da
ha kısa bır siire öncesine kadar hiç tanın
mazken, ilericilerin düzenledii!1 mltlngle
re, zenci maballelerlne düzenledli!1 saldı
rılar ve gerçekleştlrdıei cinayetlerle, bir
denbire konuşulan, tartışılan bir parti 
konumuna gelmiş, seçimlere katılmış, 
küçümsenmeyecek miktarda oy almıştır. 

�imdl, 1965-1970 arasında gerçek
leştirilen bir dizi faşist cinayetleri ve 
1968 yılında Başbui!'un karanlık sura
tıyla gazetelerde sekiz sütun üzerinden 
"Komandolan benlmsıyorum ve destek
llyorum!" başlıkiı haberleri anımsaya
lım! Sözünü ettl!!lmlz amacın yerll fa-

19ARALlK GüNüNDEN BUYANA KAHRAMANMARAŞ KATLI.\MININ 
B I RINCI Yıl ıNı  YAŞIYORUZ_ GIZLI KARANlıK FAŞIST ODAKLARıN 

EMPERYALIZMIN GIZLI SERVISLERIYLE ELELE PLANLAYARAK 
UYGULADıKLARı YAKIN TARIHIMlzıN BU EN BOY ÜK 

FA$IST KIRIMI,  HALKıMıZıN, TüM ANTIFAŞISTLERIN BILINCINDEN 
ASLA SILlNMEYECEKTIR_ KAHRAMANMARAŞ KATLIAMıNA, 

ONU PLANLAYıP YüROTEN FAŞIST PARTI'YE VE MILlsLERINE 
KARŞf EMEKÇILERIN N EFRETI,BUGüN ANTIFAŞIST SAFLARDAKI 

KARARLlLl�1 VE ATILG"'NLl�INI YÜKSELTEN, YARIN ıst 
ÖZGüRLÜ�üN ONURLU BEDELININ DE�ERINI YÜCELTEN 

B I R  SIMGE OLMA YI SÜRDÜRECEKTIR. 

KAHRAMANMARAŞ KATLlAMIYLA DOR\J�A TIRMANAN FAŞ IST TE
RöRÜN HEDEFI, BIR Iç SAVAŞ ORTAMıNı VE PSIKOLOJ ISINI YARA
TARAK DO�RUDAN FAŞIST B I R  YÖNETIME GEçi Ş I N ,  TEPEDEN BIR 
MüDAHALENIN KOŞULLARıNı YARATMAK OLMUŞTUR_ FAŞ IST 
ODAKLAR, BIR YANDAN "GüÇLü B I R  OTORITE" BEKLEYI şINI  
TOLUMUN ÇO�UNLU�UNA EGEMEN KıLARAK BIR DARBENIN öZ
NEL ZEMININI  YARATMAYA, DI�ER YANDAN DA KITLELERIN FA
ŞIZME KARŞI DIREN I ş  GüCüNü KI RMAYA, SoGlJTMAYA YöNEL
MI şLERDIR. KAHRAMANMARAŞ KATLIAMI, AYNI ZAMANDA ET
NIK,  ULUSAL VE MEZHEP AYRıMLARINI KöRüKLEYEREK YI�IN
SAL PROVOKASYONLARı BAŞLATMA DENEMESIDIR_ 

şistler tarafından da benimsendii!I bu ör
neklerle de ne denli açıktır! Başbui!, o 
günlerde bu cüretll açıklamayı bir "ge
rekslnme" sonucu yapıyordu ve aynı ge
reksinmeyl sonraki yıllarda duymadıi!ı 
için, seküz sütunluk kışkırtıcıhi!ını red
detmlştl. 

TERÖRüN HEDEFI BüYüYOR 

1965-1970 dönemlnde henüz mevzi 
bir özellik taşıyan faşist terör, demok
ratlk hareketin gelişmesini, antifaşist, 
antlemperyalist, antltekel mücadeleye 
yeni güçlerin katılmasını önleyemedl. 
12 Mart'ta resmileştirilen faşizmin dev
letin "yasal" güçleriyle siirdürdüi!ü te
rör de bu gellşmenln önüne geçemedl. 
1973 yılından sonra kitle hareketleri 
daha yaygın, daha mücadeleCı ve bilinç
II bl, nltellk kazandı. İşçi sınıfının yanı 
sıra demokratik kitle örgütleri ve gençllk 
örgütleri de faşizme karşı politlk bır 
taarruza kalkıştılar. Kitlelerin örgütlülük 
düzeylerl arttı, Işçi sınıfının yaşam ko
şuilannda Iylleşme başladı. Bu koşullar 
faşist harekete yenı mlsyonlar, görevler 

yükledl. Bu artık, toplumun bütün ke
imlerlnde örgütienmeye yönelmek, kit
lesel bır taban oluşturmak ve böylelikle 
terörü toplumun bütün kesimlerine yay
maktı. Tekelci büyük burjuvazinin, işçi 
sınıfının ve emekçi kitlelerin başarılarnu 
yoketmek için, "yasal" baskının yanısı
ra, örgütlü, sivil bır teröre her zamankin
den daha çok gereksinmesi vardı. 

MİSK, ÜLKüM, üLKü-TEK, üLKü
BİR, üLKü-HAN vd. örgütler bunun 
Için kuruldu ve MHP lşçUer, memurlar, 
teknık elemanlar, köylüler, esnaflar, öR
retmenler, kadınlar arasında terör öfiÜt
leri oluşturmaya başladı. Bu öııuuer, 
onlara kazandırılmaya çalışılan görlinU
mün tersine, toplumun çeşıtlı keslmle
rini örgütleme k ıçın deRil, bu kesimler 
arasındaki faşist kadrolaşmayı yaratmak 
ve böylellkle terörü bu kesimlere yay
mak için kuruldular. 

İşçi sınıfının ekonomık, demokratik 
ve polıtık alandaki kazanımlanna, büyü
yen kitle bareketlerlne karşı toplumu 
daha derinden etkileyen terör eylemleri 
gerçekleştirildi_ 1 Mayıs 1977 katllamı, 



gizil açık faşist odaklardan, emperyalist 
örgütlerden güç alan faşist terörün eriş
tlRI boyutlar bakımından bir dönüm 
noktasıydı_ Faşizmin yarar umduRu po
Iltlk gerginlik tırmanışa geçmiş, genel 

_bır panik ortamı yaratılmıştı_ 

YENİ GOÇLERİN KATıLMASıNı 
öNLEMEK 

Sivil terör yoluyla, kitlelerin yıIgın
bRa itllmesl, sindlrllmesl, giderek teslim 
alınması yanında, anti-faşist safiara yeni 
&üçlerın kablmasının da önlenmesı 
amaçlaruyordu_ Anti-faşist saflann yenı 
&üçlerle beslenmesine terörle karşı 
duruIması, 1970 öncesi için de sözkonu
.uydu_ Ama bu amaç, belki de en çok 
bııeiin kapitalizmin bunalımiannın en 
çok derinleştll!l koşullarda güdülmekte
dlr_ Sıradan demOkratiarın, bilim adam
larının ve kitlelerin yakından tarudıl!ı 
demokrat Insanlarm faşist cinayetler 
ıçın hedef seçilmesi bundandır_ Abdi 
İpekçi, Bedrettin Cömert, Cavit Orhan 
Tiitengil, Cevat Yurdakul ve daha başka
ları, toplumda korkuyu egemen kılmak 
ve sol, sosyallst güçleri toplumsal taba
nından soyutlamak Için katledildiler_ 

Sivil faşist terörün akıl almaz tırma
nışı Ue, faşist örgütleri ve hareketi 01-
dul!undan kat kat güçlü göstererek, kit
lelerin faşizme karşı direnme olanaeına 
olan inançlannı ortadan kaldınnak ve 
faşist tehlikeyi pasif bir konumda ka
bullenmek psikolojisi egemen kılınmak 
da Isteniyor_ Terörün faşist hareketi 01-
dul!undan da güçlü göstermekten bir 
amacı kitleleri yıldırmak Ise, öteki de bu 
yıIgınlıl!ın ardından özellikle orta kat
manlan, küçük burjuva yıl!ırılan teslim 
almaktır_ Orta katmanların özlemierini 
sahte biçimde yanıtlamak için otoriter 
bır güç göstermek gerektil!ini faşist ha
reket çok Iyi bilmektedlr_ Türkıye de 
ekonomik ve toplumsal bunalımın derin
den etkiledil!l, düzene başkaldıran, dü
zenden umudunu kesen emekçi Iiesim
lerln tepkilerini yönlendirmenin bir yo
lu faşist demagojiyle o kitleleri aldat
mak Ise, öteki mutlaka terörist "üstün" 
bir güç ortaya koymaJrtır_ 

Bunun yanı sıra gerglnlil!in arttırıl
ması ve sivil terörün, cinayetlerin, kat
llamIarın artık durdurulmaz, önlenmez 
bir kImlil!e büründ�ü kanısını topluma 
yerleştirerek, bu gidişin yalruzca otori
ter, bukıcı bir yönetımı e durdurulabile
eell görüntüsünün yaratılması peşinden 
koşulmaktadır_ Kitlelerde, orta kat
marılarda uyandırılan " güçlü bir otorite" 
özlemi, faşist bir yönetime geçişin psl
kolojik koşullannı oluşturacaktır_ Bu
gün demokrasi mücadelesinin unsurlan, 
ülkemizde böyle bir tehlike ile karşı 
karşıyadır_ "Ne MC, ne CHP, ne sıkıyö
netIm, ne de yasal örılemier terörü ön
leyememektedlr ve bu çözümsüzlükten 
çıkışın yalnızca bir tek yolu, totoliter 
bır otorite, kalmıştır_" Bu görüntü, eko
nomlk ve toplumsal bunalımı "radikal" 
örılemierle çözmeye çalışan faşist partl
nln sürekli derlrıleştirmeye Çalıştıl!ı bır 
kanıdır _ Faşist parti, varolan bunalımı 
çözecek reçelinin yalnızca kendisinde 
bulundul!unu öne sürmektedlr _ Reçete, 
ınu eden burjuva parlementer rejimi ye
rine, Hltler'cl "Dokuz Işık" doktrininln 
geçlrllmesldlr!. _ _  

YENİ MEVZİLER KAZANMAK 
VE KORUMAK 

Fa,ist terör 12 Mart döneminden bu 
yana önemil bır amaç daha gözetmiştIr_ 
Bu, dünyadakı tüm neofaşist hareketle
rin de peşinde oldul!u, devlet aygıtı 
ıçınde tırmanma ve önemil klllt nokta
lan ele geçirme stratejisidir _ Dikkat edi
line, 12 Mart dönemı içinde sivil faşist 
terörün öne çıkmadıl!ını görürüz. De
mokratik harekeli ezme görevini "ya
sat"resmi terör Ustlenmiştir. Faşist parti 
ise, örgütlenmektedir. Devlet mekarılz
maıında tınnanmakta, kilit noktalara 
yerleşmekte ve komanda kamplarında, 
vurucu, sivil çeteler yetiştirmektedir. 12 
Mart dönemi sivil faşist terörün "yasal" 

FAŞIST HAREKETIN FAŞIST DEMAGOI IDEN HiçBIR ZAMAN 
AYRıLMAYAN VE BAŞlıCA ARACı TERÖRDüR_ FAŞIST HAREKET 
TüM DüNYADA SIVI L TERÖR YOLUYLA ANTIFAŞIsT GüÇLERI SIN
DIREREK, DEMOKRATIK HAREKETLERIN GELI şMESINI ENGELLE
MEK ISTEMEKTEDIR. AMAÇ, DEMOKRATIK HAREKETLERIN KAZAN
DI�I KITLESELLI�IN, GENI şLEYEN TOPLUMSAL TABANıNıN KAR
ŞıSıNA, DEVLET AYGITIYLA SüRDüRüLEN "YASAL" BASKıLARıN 
YANI SIRA, ÖRGüTLü BIR SIVIL TERÖR ÇıKARTMAK, KITLE HARE
KETLERINI BASTıRMAKTIR. BÖYLELIKLE, Işçi  SıNıFı VE EMEKÇi 
KITLELER YILGINLl�A ITILEREK TESLIM ALlNACAKTlR_ 

FAŞIST SIVIL TERÖRüN BIR DI�ER AMACı DA, FAŞIST HARE
KETIN GÜCüNü, YENILMEZLI�INI KANıTLAMAK, KITLELERDE MO
RAL BIR ÇÖKONTü YARATMAKTıR. KAPITALIZMIN EMEKÇiLERI, 
ÖZELLIKLE DE KENT VE KIR ORTA KATMANLARINI YıKıMA U�
RATMASı SONUCU, BU KITLELERIN DüZENE KARŞI ÖRGüTSüZ 
TEPKI LERINI GERICILI�E VE FAŞIZME DO�RU YöNLENDIRMENIN 
BIR YOLU, FAŞIST TERÖRüN YüKSELTILMESIDIR_ 

ve yasadışı yoUarla, örgütlendıl!ı bir dö
nemdir_ 

Sivil terörün iktldann desteginde baş
\attıgı bu örgütlenme, MC hükümetleri 
döneminde zor yoluyla sürdürüldü. NI
tekim terör çeteierlnln azgınca saldınlan 
sayesinde, faşistler devlet kuruhışlan 
ıçınde köklerini saldı_ Faşist örgütler, 
tekelci büyük burjuvazlye uşaklıklannı 
en önemii sanayi merkezlerinde örgütle
nerek yerıne getirdiler. Seydişehlr ,ısken
derun, Tariş vd. işçi merkezlerı, faşist 
terörün en yoi!un oldul!u merkezler ol
du_ Faşist terör fabrikalıırın yanında, iş
çi, emekçi mahallelerini kuşatmaya, 
kentlerde yeşıl hatlar çekmeye başladı. 
Bu gellşmeler, bugün en Ueri noktasına 
ulaşmıştır. Kentlerin bazı caddeieri, ma
halleleri, Işyerleri ilericilerin, demokrat
Iann bannamayacaj!ı bır duruma gelmiş
tir_ 

Yeni mevziler kazanmanın yarunda, 
ele geçirilen mevzileri kaçındmaz olarak 
korumak da gerekir ve mevzilerin korun
ması ıçın de, gene terörden başka bır 
vol yoktur. 

FAŞİST DİKTATöRLUOE GEÇıŞ 

Faşist terör, birçok kısa erımii ama
ca yöneliktir. Zaman zaman yazarları, 

blUm adıınılarını katlederek ya da toplu 
katllarniar gerçekleştlrerek yaratılan 
şiddetli gerginlik, faşist hareketin önün
de duran hedefierine ulaşmarun yolu
dur. örnel!In, sıkıyönetim Uaru faşist ha
reketin kısa erımii bır amacıydı ve sıkı
yönetim Uanını sal!lamak için bır dızı 
katliam gerçekleştlrlldl. 

Gelgellm, faşist hareketin gizli-açık 
örgütlenmesi, tınnandırdıl!ı terör, uzun 
erimil amacından, yanı faşist bir dikta
törlük amacından hiçbir zaman uzaklaş
maz. Atılan her adım, kazarulan her 
mevzi bu amaca yönellktir. Bugün faşist 
hareket elindeki mevzUerle yetlnmemek
tedlr. Faşist örgütlerin tamamıyla kont
rolü altında olan bölgeler ve topluluklar 
yaratarak, bu mevzUerl daha genış kap
samlı saldırılann dayanaeı yapmak iste
mektedir. İşyerlerini, mahalleleri deaU, 
kentleri tümüyle ele geçirmeye Çalış
maktadır. YeşU hatlan, artık farklı kent
ler arasında, hatta bölgeler arasında çek
mektedlr. Olkenilzde bugün bazı kent
lerde dei!1l Uericller, AP'mer, MSP'll1er 
bile bannamamaktadır. Faşist hareket 
bu bölgelerde faşist demagojiyi ve terö
rü kullanarak alevi ve !Ünnı, Türk ve 
Kürt emekçileri büyük topluluklar halin
de karşı karşıya getirerek, Içsavaş pslko-

lojisinl ve ortamını hazırlamak istemek
tedir. Bu ortam faşist bır müdahelenın, 
"haklı" gerekçelerini oluşturacaktır. 

Kahramanmaraş 'ta gerçekleştlrllen 
faşist katliam işte bu amaçla, faşist bır 
dlktatörlUl!e geçişin koşullannı hazırla
mak amacıyla, .emperyallzmie lçll d"lı, 
gizli-açık faşist odaklar tarafmdan plan
lanmıştır_ Kahramanmaraş katılarnı 
gerçi faşist bir müdahaleyle ıonuçlan
mamıştır ama, toplumda yarattıılı o\a
Ilanüstü moral çöküntü Ue, Cqist hareke
tin amacına ulaştıllı söylenebUtr_ 

FAŞİST TERöR 
öNLENEBlLIR Mİ? 

Olkemizln, sivil fa,ist terörün dünya
da en yollun oldul!u ülkelerden biri 01-
dul!unu söylemiştik_ Sıkıyönelimin ilan 
edUdI�1 Aralık 1975'den bugüne, yalnız
ca bır yıl lçinde meydana gelen olaylar
da 1126 kışı öldürüldü_ 10 blnl aşkın ki
şi ise yaralandı ya da sakat kaldı_ Bu ra
karnlann Wyler ürperticrnl!lne, Içsavaş 
ya da faşizm koşullarında bulunan ülke
lerde bile rastlamak çok güçtür_ 

Türkiye'de faşist parti AP tarafından 
da açık bir biçimde desteklerılyor. HrIs
tlxan Demokrat PartllUer Almanya'da 
İtalya'da, İngiltere'de ve başka ülkelerde 
faşist partileri kollarlar, faşist terörü 
kendi çıkarlan için de vurucu güç olarak 
kullanırlar ama, faşist partlyle dei!i1 
hükümet kurmak, açık bir işbirlii!I yap
maktan bile kaçınırlar. AP MHP'ye bu 
destel!i vermekten kaçınmamış, terörü 
açıkça desteklemiştir. 

Faşist hareket için terör en başta ge
len yöntemdir. Ne var ki, faşist hareke
tin amaçlanna ulaşması yalnızca terör 
yoluyla olanaksızdır_ Terörün yanısıra, 
faşist demagojiye, örgütlenmeye, belirli 
bir kitlesel taban oluşturmaya da gerek
sinir. MHP burılardan hiçbirinin faalIyet
IerIrıl eksik etmemektedir. Terörün 
birbirinden farklı amaçlan, birbirini dış
layan amaçlar olarak delil, birbirini ta
marrılayan amaçlar olarak düşünülmeli
dir_ Nihai hedef, iktldann ele geçlrllme
sidlr ..  _ 

Sivil faşist terör, 1965'lerden bu ya
na, 1971-1973 dönemIni geçti, 1975' 
le birlikte boy attı, 1975'de en eöri.i1me
dık biçimiere büründü_ MHP desteklı AP 
hükümetinin kurulmasıyla doruAa ulaş
tı ve hızı, Ivmesl süreklI artarak hlli tır
manıyor . __ Terörün boyutlan MHP'yi ve 
yan kuruluşlannı aşan, gizli faşist odak
l:ıra, emperyallst örgütlere vanyor .. _ CI
nayetler, katliamlar arttıkça, faşist terö
rün kitle destel!lnl yitlrecetlnln de bır 
ham hayal oldulu artık ortaya çıktı ... 

Faşist terörün bu akıl aiınaz tırmanışı 
nereye kadar sürecektir? Bu tırmanış 
erılnde sonunda faşist bır müdahaleyle 
ml noktalanacaktır'? 

Elbette hayır! Faşizm tehlikesinin 
kaçınılmaz olmadıi!ı uluslararası Işçi 
sınıfı hareketinin tarıhsei bir deneyldlr. 
İşçi sınıfı, sosyallzm mücadelesi içinde, 
antlfaşlst savaşın da en başındadır, bu' 
savaşta ne derıli eşsiz kahramanlıklara ge
be oldul!unu göstermlştlr_ Olkemlzde 
de, işçi ıınıfıınızın mücadele tarıhı Için
de böylesi örnekleri her zaman anmamız 
olanaklıdır. 

Ülkemizin tüm Uerici, demokratik, 
devrımcı, 101, sosyalist güçleri faşizmi 
yenecek, faşist terörü Inine tıkacak güç
tedir! Bu gücü örgüUeyip blrieştirmek 
tarıhsel bır görevdır. Işçi sırufıınızın bi
limsel sosyalist hareketi, bu gücü örgüt
Iemek ıçın görev başındadır_ Antlfaşlıt, 
demokratik güçlerin blrlil!inln gerçek
leştlrilmeslnln sekterılkıere, bölücül�e, 
bencUIlRe tahammülü yoktur. Faşizme 
karşı mücadele ıçınde, en sıradan bukı
lara bUe karşı çıkılınalı, demokratik hak 
ve özgürlüklere kıskançlıkla sahıp çıkıl
malı, terörün sınıfsal kaynaklan ve onu 
besleyen ortamın üzerıne yiirünmelldlr. 

Faşist terör, halkın örgütlü gücünü ye
necek, kitlelerin devrimci ateşini söndü
recek kaı:lar güçlü del!Udlr, olamaz ! 



S I N I  F SEN D i  KALA R I N I  
BÖLME 
G i Ri Ş i ML E R i N E  SON ! 

DISK'e ba!!lı Tekstll Sendika
ıının Bursa şube kongresi geçtl
i!lmlz hlLfta başında tamamlandı. 
Şube kongresinin öncesi ve son
rasındaki gelışmeler, sınıf sendl
kalannı bölme, tasfiyecili!!1 tır
mandırnıa girişimlerinin yeni ör
neklerini verdI. 

Bursa'da işçi sınıfının en yo
!!un bulundu!!u tekstil işkolun
da belirleyici işyerlerinde Teks
ti\'in yetki kazarırnaSl, 1975'ten 
sonra TİP'lilerin çok sayıda Ma
den-Iş üyesi işçinin girişimleriyle 
saj!"landı. 1976 yılında yapdan 
şube kongresinde antidemokra
tik yöntemlerle yönetime gelen 
sosyal demokrat ei!ilimlilerin Ilk 
işi Tekstil'in TIP'1i üyelerine, 
sosyalist işçilere karŞı tasfiyeye 
girişmek oldu. Grupçului!Un ve 
tasfiyecill!!ln sınıf sendikacılıeı 
ilkelerine ai!ır basması sonucun
da, bu politikalar Tekstil'in Bur
sa'da örgütlenme potansiyeline 
a!!ır yaralar a1dın1l. Pekçok işye
rinde örgütlenme istemleri grup
çu nedenlerle reddedilirken, top
lu sözleşme hükümleri bile uygu
latılamaz, patronların sosyalist 
Işçilere karşı tensikat girişimle
rine göz yumulur hale gelindi. 

Bu gelişmeler, kısa sürede 
Tekstil şubesi tabanında yöneti
me karşı muhalefetin koşullannı 
yarattı. Tabanın güçlenen muha
lefet e!!lIlmine karşı sendika yö
netiminin tepkisi, tabanda ve iş
yerlerinde politik çalışmayı 
açıkça yasak saymak, politik ça
lışmaJan yüzünden tabandaki Iş
çilerin Işten çıkanlmalanna 
seyirci kalmak, hatta destek ol
niak oldu. 

Şube kongresine bu koşul
larda gelindi. Kongre öncesinde, 
başını billmsel sosyalistlerin çek
tiei "Tekstiide Birlik" grubu tüm 
gruplan birleşmeye ça!!ırdı. Kı
vdcım ve Kurtuluş yanlısı grup
ların pazarlıkçı anlayışlan sonu
cunda bu ç&i!n olumsuz sonuç
landıktan sonra,sendika başkanı 
GÜn&y'm başını çekti!!i yönetim
deki grup da, görünüşte çai!nyı 
olumlu karşıladı!!ından söz ede
rek ısrarla eylem birlieind." 1(a-

EI<OIVO\1j 
. i '\ABERLER 

CHP'NIN ÖDüNLER 
BEDELI 
SADECE 

1 1 .5 MILYON 
DOLARMIŞ! 

Ocak-Ekım döneminde ya
pdan geri ödemelerhesaplandı 
ve ortaya hayli ilginç bir ra
kam çıktı: 80 milyon dolar! 
Di!!er bir deyişle böylece Ece
vit hükümeti döneminde sa!!
lanan 91,5 milyon dolarlık kre
di için yapdan zamlann, deva
IÜ8Syonların ve sonuçta iktidar
dan lnmenln bedelinin net 1 1,6 
milyon dolar oldui!u belirlendi. 

GÜBRE üRETIMINDE 
ÖNEMLI DÜŞÜŞLER 

BEKLENIYOR 

Rafinerilerde petrol elde et
mek için ham petrolün işlen
mesi sırasında ortaya çıkan yan 

çındı. Dahası tam kongre önce· 
slnde Işyerlerinde muhalefet ça
lışmasını sürdüren Iki TİP üyesini 
Işten attırmaktan da çekinmedl
ler. 

Şube kongresi ise tam anla
mıyla sendikanın demokratik Iş
leyişinin ortadan kaldınlmasına, 
komploculu!!a sahne oldu. Bir 
gençlik ve bır kadın kuruluşuna 
ba!!lı 250'yi aşkın klşinln salona 
doldurulmasıyla başlayan kong
re, bu kişilerin güvenlik görevlisi 
ve hatta "delege" gibi gösterile
rek divan seçiminin oldu bittiye 
getirilmesiyle devam ettI. Delege 
işçilerin bu uygulamaya karŞı 
tepkisi goşlstçe yöntemlerle en
gelienmeye çalışddı. Tekstil Ge
nel Başkanı Rıdvan Budak'ın bir 
anda ortaya Çıkıp divanı iptal 
etti!!ini açık1amasından sonra 
oluşturulan divan da yine komp
locu\ardan meydana geliyordu. 
Bu divan, sendikanın üç genel 
başkan vekili, bazı Genel yöne
tim kurulu üyeleri kapıdaki "fe
daileree" kongre salonuna alın
mazken, Maden-Iş bölge temsil
cisini kürsüye ç&i!ırarak açıkça 
komplocu ekipten yana bir ko
nuşma yapmasını saeladı. 

Kongre sonundaki oylamalar 
ise, salondaki ilgili-ilgisiz herke
sin oy kullanması biçiminde ve 
oy kullananlarla ilgili hiçbir bel
ge düzenlenmeden tamamlandı. 
Böylece yönetimdeki listenin se
çimleri "büyük farkla" ( ! )  kazan
dı!!ı açıklandı. 

Tüm şube kongresine damga
ıını vurıın komplocu ve sahteci 
tertipler ise tutanaklarla belge
lenmlştlr. Bu tüzük dışı kongre 
mahkeme tarafından iptal edilse 
de edllmese de, Tekstil'in Bursa' 
daki meşrului!Una kaçındmaz bir 
gölge düşürecektir. sınır sendika
lannı bölerek etkisizleştirmeye 
yönelık bu tutumlara ve böylece 
do!!an duruma, TeKstil sendikası 
ge:ıel merkezinin müdahalesi bir 
zorunluluktur. Yeni bir kongre
nin demokratik biçimde yapd
ması Için gerekli önlemler alın
madıkça, Tekstil'in aeır darbeler 
yemesi önlenemeyecektir. 

üriirılerden NlLfta üretimi 
durduruldu ve benzln üretimine 
hız verildi. NlLfta'nm üretimInin 
durdurulmasından .tı fazla 
etkilenecek olan sekıör CUbn 
.. nay\I. Çünk", gübre fabrikala
rı, batı .. ":kelerln "daha uygun 
oldulu" yolun�1 görüşleri 
doi!rultusunda kömür yerine, 
bır petrol üriinU olan nlLftayi 
kullanacak şekOde kurulmuş 
durumda. Ham petrol sıkmtısı 
nedeniyle doi!rudan narta itha
line başvuruluyor, döviz darbe 
!!azı nedenIyle de düzenli itha
lat yapılamıyor. Gerileyen güb
re üretlmlnlri ilkbahar aylarında 
etkisinI göstermesi beklenlvor_. 

IPLIK 
IHRACATÇILARlYLA 

KONFEKS1YONCU 
'SERMA YEDARLAR 

HESAPLAŞIYOR 

Pamuk ipll!!1 ıhracatçıları I!e 
konfekslyoncular arasındaki 
çatışma yeniden alevlendi. Tür· 
klye Pamuk IpH!!1 ıhracatçıları 
Birll�i'nin üst düzeydeki üç 
yetkilisi ile AET arasında yapı
lan bi- anlaşmanın baSI'l8 yan-

YVRVYVŞ - 25 ARALIK 1 979 - 10 

Barış hareketinin görevleri 

• 
NATO'nun Brüksel'dekl doruk toplantı

sında Avrupa'ya yenı ölüm fıizelerinin yer
leştirilmesını isteyen Amerikan önerisinin 
onaylanmasının, uluslararası ilişkilerin geliş
mesinde yeni bır durum ortaya çıkardı!!ı, 
tartışılınayaeak bir gerçektir. NATO'nun ye
ni Sılahlanma planının karara bajtlanması, 
Sovyetler Blrli!!i'ni, dl!!er sosyalist ülkeleri, 
Varşova Paktı'nı da savunmaJanru güçlen
dirmek için kaçınılınaz önlemleri almaya 
hiç kuşkusuz yöneltecektir .silahlanma yan
şının durdurulinası, politik yumuşamadan 
askeri yumuşamaya geçişin sa!!lanmasl içln 
takipçi bır mücadele yolu izleyerek dünya 
banş hareketine başlıca itici gücü kazandıran 
sosyalist ülkelerin, ortaya çıkan yeni koşul
larda da savunmalarını güçlendlnnek amacıy
la gerekli önlemleri almalan, bugiin banş ha
reketinin güçlendirilmesinin bir gere!!ldir. 

\se tüm Avrupa ülkelerinde çok daha geııi4 
yıi!ınsal tepldlerle, banş güçlerinin etkin dı
renişleriyle karşılaşacaktır. Sadece doruk 
toplanluındaki karar bile, pekçok Batı Av
rupa Ulkesinde banş güçlerinin satlannda ba
.eketlenmeye yol açmıştır 

Geçtii!imlz h&fta Polonya Birleşik Işçi 
Partisi ile Franıız Komlinlst Partlai'nin or
tak açıklamalan, ıtalyan Komünist PartisI' 
ı:ıin NATO plaruna karŞı aktif tutum olarak 
ülkede yıeınsaJ gösterilerin başını çekmesi, 
FKP'nln konuyla Ilgili olarak parlamentoda 
hükümete bır güvensiZlik önerisinde bulun
ması, DSF'nln 130 milyonluk üye kitlesine 
yaptıeı ç&i!n ile NATO planlanna karşı işçi 
sınıfının uluslararası eylemlerine öncUlük et
mesi, banş hareketinin yeni bir yükselişlnin 
haherclleridir . 

Sovyetler Birli!!i'nin, politik yumuşama
dan askeri yumuşamaya geçiş için kararlı 
politikasını sürdüreeeeini açıklaması, banş 
hareketinin bugiinkü görevlerini de aydınlat
maktadır . Silahlanma yanşının durdurulma
sı yeni NATO planlannın uygulamaya sokul
masının bütiin olanaklarla engellenmesi, barış 
hareketinin giincel görevidir. Türkıye banş 
güçleri de, ölüm fıizelerine karşı geliştirilen 
yl�msaI kampanyanın deneylerine dayana
rak, bu görevi yerine getirmesini bilecektir. 

Ne var ki, NATO'nun, askeri·sınai komp. 
leks merkezlerinin, yenl savaş planlannın uy
gulanmasını önlemek Için mücadele giincel
Heinden hiçbirşey yitirmiş de!!ildir. Brüksel 
doruk toplantısındaki kararların, NATO 
üyesi ülkelerde geniş yıemsal direnişlere kar
şın ve bu ülkelerin hükümetlerine yönelik 
ai!ır baskdar pahasına alınablldiei apaçık bir 
gerçektir. Kararıiı uygulanmasına geçilmesi 

İşte "Sovyet tehdidi" 
\ 

masanannm içyüzü 
N ATO yöneticileri "Sovyet 

tehdidi" yalanını ileri sürerek 
nükleer silahlanmayı daha ileri 
boyutlara vardırnıaya çalışır
ken, Batı Alman ordusunda gö
rev yapmış bir . eski Yüzbaşı' 
nın açıklamalan, Sovyetler Bir
li!!!"ni ve sosyalist Ulkeleri teh
dit altına almak Için Batılı em
peryalist Ulkelerin ne oyunlar 
tezgahladıklannı bir kez daha 
ortaya koydu. 

önceki hlLfta ADC televiz
yonunda bir konuşma yapan 

sımaSlndan sonra TıSK ve Türk 
Hür Teşebbü& Konaeyl Başkanı 
Ham Narın de bır açıklama ya
parak, Türkıye'nın tekstil Ihra
catınm normal bır tempo lçln
de artmuını AET'nIn anlayışla 
karşılaması gerektli!lnl" söyle
di. Bu konfekslyoncu Işadamı
na AET'den gelecek dolayb 
yanıt" \se Ocak ayında belli ola
cak ... 

BULGARISTAN'IN 
GELECEK IKI YILLIK 

. PLANI 
BELIRLENDI 

Bulıaristan Halk Cumhu
riyeti Halk Meclisi 12'nci dö
nem çalıtmalarını tamamlayarak 
1980 ve 1981 ydlannda uygu
lanacak "Toplumsal Ekonomık 
Gelişme Planı"nı kabul ettI. 
Bulgarlstan'dı ulusal gelır 1980 
de yüzde 5,7, 1981 'de Ise yüz
de 5,5 oranında arttırılacak. 
Onaylanan planda üretım yapı' 
sının daha da geliştirilerek, 
sınaI üretlrrdn gelecek yıı yiıule 
6,3, 1981'de ise yüzde 6,1  
oranında arttırılması öngörü!ü. 
yor. 

eski Batı Alman deniz yüzba
ŞISI E.MUller, 1974-1975 döne
.ninde Amerıkan-Batı Alman 
gizli keşif-çözümleme mer
kezinin "ABD-F AC ba!!lanb 
grubunda" görev yapmışb. Bu 
organ, NA TO'nun öteki üyele
rinden gizli olarak, adı geçen 
iki ülkenin ilgili daireleri arasın
da vanlan bır anlaşma uyarınca 
kurulmuştu. 

10 ABD ve 10 FAC görevli
sinden oluşan bu grubun başlı
ca görevi, Varşova Paktı Ulkele
rinin savunma gücüyle ilgili ola
rak elde edilen Istihbaratı "bel
H bir amaç lçln" incelemekti. 
Bu grubun eskI üyesi E.Mülıer, 
bu grubun çalışmalarının "Do
�u'dan gelen tehlikeyi önemse
meyerek" askeri harcamalan 
arıtmnak Istemeyen NA TO ül
kelerine baskı yapmak için 
ABD 've F AC tarafından kulla
nıldı!!ını açıkladı. ABD'li Al
bay Boumen 'in başkanı oldu!!u 
grubun ana malzemesini Ise 
ABD'nln elde ettilll ve F AC' 
nın tamamladı!!ı Istihbarat 
oluşturuyordu. E.MUller, Ame
rikan ve Batı Alman görevlile
rine ço!!unlukla aynı malzeme
nın Incelenmesi görevinin veril
dlllini söyledi. Müller'ln açıkla· 
malarına göre, Varşova paktı 
silahlı kuvvetlerinin ya da her
hangi bır biriminIn ateş gücü
ne Illşkın bilgilerin incelenme· 
slnd� ABD ve F AC keşlfçüeri 
genellikle birbIrInden çok fark· 
lı sonuçlara vanyorlardl. örne
ılın, E.Milller'ln çalıştı!!ı grup, 
SSCB deniz piyadelerı ve çıkar
ma birliklerinin gücünü dell�r
lendlrlrken, ellerindeki istlhba
rita göre Sovyetler'In Baltık 
Denizi bölgesınde bır denız pl
vade alayı bulunuyordu. An· 
�.k bu mıktar ABD'lIlerl "tat· 

min" etmemişti! Çünkü bu du
rumda Danimarka, Baltık bo
eazlan Için "doi!udan gelen 
tehlike" maaalına Inanmayacak 
ve ukerl barcarnalanru arttır
maya zorlanamayacakb. Bu du
rumda Amerikalılar SovyeUer' 
In bölgedeki "bır alay" \IÜCÜI1U 
"Iki tugay" olarak rapora ,.çlr
dıler. 

E. Müller, verdltl örnekler
de, mevcut bilgilerin tahrlf edil
dI!!lnl, Varşova Pakb likelerI
nin gücünün bilerek abartddı!!ı
nı ve bunun kötüye kullanıldı
eını da anlattı. öme�ln Batı 
Alman Istihbarat örgütü, 1970' 
li yıllann başında ABD'den 
aldı!!ı bilgilere dayanarak "Kri
vak"adlı Sovyet destroyerl lçin 
bir enformasyon da�ıtmıştı. Bu 
enformasyonda, söz konusu 
destroyer denlz ve karadakı he
defleri vurmak ıçın modem ro· 
ketlerle donatılmış bır gemı 
olarak tanımlanıyor ve \IIlrek 
Batı Alman ordusu, gerekse 
NATO, gemlnın ateş gücünü 
önemli boyutlarda şişirlyorlar
dı. Bunu izleyen beş-a\tı yd 
içinde NATO bu tip savaş ge
mılerini blok ülkelerinln güven
il!!1 Için ciddi tehlike oluşturan 
bır saldın silahı olarak tanımla· 
dı. Ancak daha sonra bu tıp 
destroyerlerin tanımında dü
zeltIneler yapıldı ve bunlann 
denizaıtılara karşı savunma sı
lahlanyla donatıldıl!ı, dolayı· 
sıyla bunlann saldm deRıı sa
vunma sllal-lannın taŞıyıcısı ol
du!!unun bilinmesi Istendi. 

Eski Batı Alman ı<eşlfçlsinin 
bu sözlerI "Sovyet tehdidi" 
masalını kimin körükledl�inl, 
bu çevrelenn ne denli karanlık 
yöntemler kullandıklarını ve 
saldırgan amaçlannı ortaya 
koymaktadır. 



Militarizmin kaynağı 

Savaş igin tekellerin 
b I• i ·  - · 

ilgisi bulunmayan" birçok şirke· • 

ı g ı tin paylan bulunuyor.Bunun ter· 
si bir durum olarak da, silah te· 
kellerinden birçollu aynı zaman· 
da basın tekeııerinde, gıda tekel· 
lerinde vs. hisse sahibi. Bu du· 
rum, emperyalist ülkelerdeki te. 
kelci sermayenin silah sanayi ile 
bütünleşmesini hiçbir kuşkuya 
yer bırakmayacak biçimde orta· 
ya koyuyor.Bu, aynı zamanda, 

NATO Bakanlar Konseyi, ön· 
ceki hafta Brüksel'de yaptı!!ı 
toplantı sonunda, ABD 'nin Pers. 
hing·n ve Cruise nizelerinin Batı 
Avrupa 'ya yerleştirilmesi öntri· 
sini kabul etti. Kabul edilen öne· 
rı gere�lnce ABD Batı Avrupa' 
daki bazı ülkelere 1983 yılından 
itibaren 600'0 yakın nükleer baş· 
lıklı tüze yerleştirecek. Avrupa' 
nın ve tüm dünyanın banş güçle· 
rinin yıllınsal protestolarına kar· 
şın bukararın alınması, gerek Av· 
rupa'da karşılıklı silah indiriml 
çalışmalanna, gerekse dünyada 
genel silahsızlanma yolundaki 
çabalara a!!ır bir darbe Indirdi. 
Bu karar, aynı zamanda ABD 
emperyalizminin ve NATO 'nun 
saldırgan yüzünü bir kez daha 
açılla çıkanyor, dünya banşını 
tehdit eden getçek tarafı ortaya 
koyuyordu .  

KAMUOYU YARATMA 
çABALARı 

.. 

ABD'nin Batı Avrupa'ya orta 
menzilll nükleer başlıklı tüze yer· 
leştirme çabalan bir süreden beri 
biliniyor ve tartışılıyordu. Sov· 
yetler Blrli!!i Yüksek Sovyet Pre· 
zldyum Başkanı Leonid Brejnev, 
ABD'nin Batı Avrupa'ya bu tüze· 
leri yerleştirmekten vazgeçmesi 
halinde, SSCB'nln de Do� Av· 
rupa bölümünde bulunan ve 
"SS·20" olarak bilinen !üzelerin· 
den bir kısmını geri çekebilece· 
lIini, hiçbir saptırına ve yanlış 
de!!erlendirmeye yol açmayacak 
bir üslupla 6 Ekim 'de açıklamış· 
tı. Ancak ABD ve Batı Avrupa 
ülkelerindeki burjuva basını, em· 
peryalizmin 60 yılı aşkın bir 
süredir kendi saldırgan politikası· 
nı gizlemek için her zaman orta· 
ya attılıı "Sovyet tehdlıli" yala· 
nına bir kez daba sanldılar ve 
ABD ile NATO'nun saldırgan po· 
litlkasııu haklı gösterecek gerek· 
çeler göstermeye yöneldller. 

Batı Avrupa 'ya "ölüm tüze· 
lerı "nin yerleştirilmesi için ka· 
muoyu yaratmaya çalışan burju· 
va basını gerçekte emperyalist ül· 
kelerln silah tekellerinden hiç de 
ayn olarak ele alınamayacak bir 
konuma &ahlpt1. Bu konuda en 
çarpıcı örnelli de Batı Almanya' 
nın ünlü basın tekeli "Springer" 
oluşturuyordu. 

"SPRİNGER"IN KONUMU 

sini öngören plarılann gerçekleş. 
mesi için ola!!anüstü bir çaba 
gösterdiler ve ilk aşamada bu ça· 
balannda da sllahlanma ve mili· 
tarizm adına başanya ulaştılar. 

ABD 'deki, Ingiltere'dekl, 
Fransa'daki, Batı Avrupa'nın dı· 
lıer kapitalist ülkelerindeki basın 
tekellerinin rolü de Springer'in 
oynadıllı rolden hiç farklı delili· 
di ve hepsi tekelci sermayenin 
plarılannın gerçekleşmesind.
üzerlerine düşen görevi yerine ge· 
tlrdiler. Bu yayınlar "Sovyet teh·, 
didi" yalanını her fırsatta işledi· 
ler, yıllınlan etki altında bırak· 
maya çalıştıiar. Silahsızlanma ve 
yumuşamayı savunan banş 
güçlerini soyutlamak içIn ellerin· 
den gelen her çabayı gösterdiler. 

SADECE NATO 
ÇERÇEVESINDE Mİ? 

Emperyalizmin silahlanma ve 
mllitarizm politikası 'Brüksel'de 
alınan kararla bugün yeni bir aşa· 
maya ulaştı. Ancak, ABD 'nin ve 
Batı Avrupa'daki emperyalist ül· 
kelerin gerginlik politikalan ve 
mllitarist çabalari sadece NATO 
çerçevesi Içinde siirmÜYor. Batı 
Avrupa 'da Sovyetier Birlilli'ne ve 
sosyalist ülkelere karşı tam anla· 
nuyla bir "askeri tehdit" niteli· 
�ndekl silahlanma çabalan NA· 
TO çerçevesi dışında da büyük 
boyutlnra ulaşıyor. 

öyle ki, Batı Avrupa ülkele· 
rinin emperyalist tekelci serma· 
yesi, neredeyse bütiinüyle silah 
sanayı ile kaynaşmış durumda. 
Silah sanayi lle "ilgisiz" gibi gö· 
rünen tekeller bile bu sanayide 
pay sahibI. Yukanda söz edilen 
"Springer" basın tekelinin, örne· 
!!in Krauss·Maffei, Dynamlt No· 
bel, Daimler Benz tırmalannda 
hissesi bulunuyor. Burılardan 
Krauss Maffei tank üretimi yapı· 
yor ve sermayesinin yüzde 70'i 
silah üretlmlne aynlnuş durum· 
da. Dynamlt Nobel AŞ 'nin üret
ti!!i silahlar ise rüzeler, patlayıcı 
başlık\ar, mayınlar vs. den oluşu· 
yor. Dairrıler Benz Ise sermayesi· 
nin yüzde 100 'ünü silah üretımı· 
ne ayırmış bir tekel ve savaş ge· 
mlleri üretiyor. 

Silah sanayı ııe bütünleşmesi 
açıkça ortaya çıkan Springer'in 
yanısıra Federal Almanya'da da· 
ha birçnk tekel silah endüstrisi 
ile doj!rudan ilişki içinde bulu· 
nuyor. örnellln elektronik ev eş· 
yalanyla ülkemizde tanınmış 
olan Siemens tekelinin genel üre· 
timının yüzde 8'Ini askeri araç 
yapımı oluşturuyor. Siemens ra· 
dar, uçaksavar, lazer teknolojisi 
üretiyor. AEG·Telefunken teke· 
linin askeri araç gereç üretimi de 
genel üretimin yüzde lO'unu 
oluşturuyor. 

SILAH ORETlCISI 
27 TEKEL 

Federal Almanya 'ta tam 27 
büyük tekel silah üretimi yapı· 
yor. Burılar askeri elektronik 
araçlardan savaş uçaklarına. sa· 
vaş denlzaltılanndan toplam, (U. 
zelerden en son model tanklara 
kadar her çeşit silah üretimi ya· 
pıyorlar. Bu 27 tekelden 2'si sa· 
dece silah üretimlyle meşgul. 10 
tekeUn Ise genel üretiminin yüz· 
de 50'slnden fazlasını silah üretı· 
ml oluşturuyor. Adı geçen silah 
tekeııerinde ba"n takellerinden 

"Sprlnger" basın tekeli, Fede· 
ral Alman emperyalizminin en 
önemli basın organlanndan biriy· 
dı' "Springer" topluluguna balllı 
gazeteler, dergiler her zaman, sı· 
lahlanma yanşını kışkırtan, yu· 
muşamaya karşı gerginlik politi· 
kasının savunucusu bir tutum Iz· 
lemekle tanınmışlardı. Savundu· 
� ideolojinin temelini antlko· 
münlzmln' oluşturdullu bu basın 
tekeli gerçi sılahlanma ve gergin· 
lik politikasının en önenıll savu· 
nuculanndan biriydi ama, Işlevi 
sadece bu kadarla da kalmıyor· 
du. Federal Almanya'nın, hatta 
Batı Avrupa'nın en önemlı bazı 
silah tekeııerlnde bu basın tekeli· 
nin payı bulunuyordu: aynı 
şekııde Springer tekelinele bazı 
silah tekelieri de pay sahibiydi· 
ler. Silah sanayı Ile bu denli bır 
bütiinleşme Içinde bulunan Sprin. 
ger'ln kuşkusuz yayın organla· 
rında "sllahsızlanmayı, banşı, 
yumuşamayı" savunması bekle· 
nemezdl. Nitekim "Springer" ga· 
zete ve dergileri, Batı Avrupa'ya 
"ölüm rüzelerlnln" yerleştirilm.e· 

• gıda maddelerı üreten tekellere 
kadar görünürde "sııah sanayı Ile 

emperyallzmin silahlanma çaba· 
lannın nedenini de açıklayan bir 
faktör. 

MİLtr ARlZM POLITIKASı 

Emperyalist ülkelerde gittikçe 
y�unlaştırılan mllitarizm, bu ül· 
kelerdeki işçi ve emekçi yıi!ırıla. 
n "disipline etme " ,  baskı altına 
alma amacına yöneliktir. Milita. 
rizm, işçi ve emekçi yıllınlan 
sosyalist ülkelere karşı başlaya· 
cak bir saldırıda emperyalizmln 
"insan gücü" olarak kullanma ça· 
balannın ürünüdür.Bu politikanın 
hedefi, sosyalist ülkelere karŞı 
başlatılacak bir saldırıda banş 
güçlerinin işçi ve emekçilerle bü· 
türıleşmesini, savaşa karşı bizzat 
emperyalist ülkelerde etkin bir 
güç oluşturmasını önlemek, hiç 
de!!Use, en !iz düzeye indirmek. 
tir. Bu yüzden silah tekelleriyle 
bütünleşmiş basın.yayın organla· 
nndan tutun da, devlet tekelci 
kapitalizminin belirledl!!i emper· 
yalist ülkelerdeki "devlet politi· 
kasına" kadar, egemen güçlerin 
tüm araçlan işçi ve emekçi yı· 
lIınlan bir "Sovyet tehdidi" ya· 
lanıyla korkutmanın ötesinde so. 
mut bir tehditle karşı karşıya bı. 
rakmaktadırlar. Bu somut tehdit, 
militarizmin kendisidir. Silahlı 
kuvvetler "ülkenin koruyucu(!)  
gücü" sıfatıyla "dokunulmaz ve 
eleştirilmez" bir konuma getiriı. 
mekte, halkın başlatılacak bir 
saldırıda "gönüllü" olarak sefer. 
ber edilmesini sa!!layıp, yabancı 
ülkelere yine "gönüllü" olarak 
ölüme gönderilmesi amaçlan. 
maktadır. 

Emperyalist ülkelerin "kendı" 
işçi ve emekçilerine karşı somut 
bir tehdidi de, emperyalizmin Çı' 
karaC2�1 bır nükleer savaşta 
"nükleer bombalarna zinciri "nde 

sivil halkı bır hedef haline getir. 
mesldir. Yükselen sııahlanma 
harcamalannın Işçi ve emekçi yı. 
�ınlara getirdl!!i ekonomik 
yükler de bunlan tamamlamak. 
tadır. 

BARIŞ GOÇLERININ 
DIRENIşI 

• NA�O'nun Batı Avrupa'ya . 
yerle,tırmek istedilii orta men· 
zilıı nükleer füzelerin tartıŞılması 
sırasında, Batı Avrupa ülkelerin. 
de banş güçlerinin yı�ınsal bır 

güç olarak ortaya Çıkması, em· 
peryallzmin saldırgan planlannın 
bozulması yolunda önemlı bir 01· 
gudur. Bu mücadeleler sırasında 
tüm Batı Avrupa ülkelerinde 
ölüm iüzelerine karşı çok genış 
bır kampanya yürütülmüş, büyük 
yıllınsal gösterilerde emperyaliz· 
mln saldırgan planlan mahkum 
edııtnlştir. Bunun sonucunda 
Hollanda ve Danimarka "nükleer 
(üzelerin yerleştirilmesi karan 
için süre" Istemişlerdir. Sovyet. 
ler Birll!!1 ve sosyalist ülkelerin 
barış, yumuşama ve sııahsızlan· 
mayı sa!!lama yolunda somut 
öneriler ve kararlı ·blr tutum or· 
taya koymalarının yanısıra, em· 
peryalist ülkelerdeki banş güçle· 
rının daha da etklq olması, banş 
ve silahsızlanma çabalarının 
başanya ulaşması yolunda göz· 
den kaçırılamayacak bır olgudur. 

YAŞAMı SA YUNAN 
KA TMERLl GOLLER 

Perıhing·2 ve Kur/yez 1er 
. Kanatlı canavarlan çaRın 

Siz ato17UanlZ ben de anayım 
BoRun öldiiriin diye cioRur""'dım 
Gözlerine bokılarak büyüyen 
Can·ciRer parça.ı çOcuklan. 
Perıhing·2 .... Kur/yez, hey! 
Defolun kilDmızdan ve dünyamı.ıd4�' 

Pe ... hing·2 .... Kur/yez1er 
Kıltil yüzlü roketkrin .oyu 
Siz bombayıanız ben de iMOllım 
Kızıl .açlı genç kız kinim 
Burnundan .oluyan delikanlı HiJdam 
Sevgilimin alnına dÜfürme. kan. 
Pe ... hing·2 ve Kur/yez, hty! 
Sen topla ölünü ıava, meydanından! 

Pe ... hing·2 ve Kuriye. 'ler 
URu",uz yıldınmları göRün 
Bereketi yok edilme. topraRım ben 
Naıırlı elltrim ırgat .... rençber 
YüreRln nadOlO kal"",ıı geçti 
Of/.enin kirli Mdın gibi .Ulmaıı. 
Pe ... hing·2 .... Kur/ye., hey! 
Çekilin .lrhnd4n bulutların. 

Pe ... hing·2 .... Kurlyt. 'kr 
Sava,ın durruınlı zehirleri 
I,çlyi. bl., ye,1I yapraRız 
Kıpırdaruak eRor, zerreniz kal"",. 
Size en .onuncu ihtarımızd,r 
Mavı tulumlu bi/yük ordunun 
Perıhing·2 .... Kuriye., hty! 
Beya. boyrakıann alhnda durun! 

Ya,amı .avunan katmor!i güldür 
AIIZlmlZda boRıran dud4klarımı.ı. 

ADEM ATAR 
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ıtalya : Yıgın eylemleri 
ıtalyan Komünist P ... -t1S1 Mer

kez Komitesi, geçen kasım ayın
da yaptı!!ı son toplantısında, Par
ti 'nln son yakın dönemdeki ça
lışmalannı deeerlendlrdl ve gele
cekteki görevler lçln yeni karar
lar .ldı. 

MK Genel Sekreteri Eorlco 
Berllnguer toplantının kapanış 
konuşmasında, IKP içln güçlük
ler karşısında gerilemenin söz 
konusu olmadıeını, tersine yeni 
başanlar kazanmak içln Ueri 
adımlar atmanın sözkonusu 01-
dueunu söyledi. Berlinguer, işçi 
sınıfını zorunlu toplumsal deei
şiklikleri gerçekleştirme yolun
dan çevirrneye çabalayan, bu de
elşikliklerin yerine sadece ege
men sistemin Istikrara kavuşma
sı içln bazı "öeütler'· yapanların 
işçi sınıfına ihanet içlnde oiduk
lannı vurguladı. 

. yolunda 
yıCIN EYLEMLERINDEKI 

GERILEME 

IKP MK toplantısında, Parti' 
nin köklü deeişiklikler içln belir
ledıeı ana yolun, yıeın mücade
lelerinin genişletilmesi olduRu 
bir kez daha belirtildi. Haziran 
ayında yapılan son seçimlerde 
komünistlerin yüzde 4 oranında 
oy yltirmeslni, yıe ın mücadelele
rindeki gerilerneye baelayan 
Merkez Komitesi, Partl'nin ylRın 
eylemlerinde yol gösterici ve ör
gütieylcl olmasının gerekllllj!ini, 
böylece Parti çalışmasının yıeın 
örgütleri içinde daha düzenlı ha
le geleceitini açıkladı . .  

ıKP MK TOPLANTıSıNDA PARTıNlN KÖKLü DE
cışıKLlKLER ıçıN BELlRLEDıcı ANA YOLUN, 
YlCIN MüCADELELERlNlN GENışLETlLMESı OL
DUCU BıR KEZ DAHA BELlRTıLDl. HAZıRAN 
A YıNDA YAPILAN SON SEçıMLERDE KOMUNıST
LERlN YüZDE 4 ORANıNDA OY YlTlRMESlNı, YI
CIN MüCADELELERlNDEKİ GERlLEMEYE BACLA
YAN MERKEZ KOMlTESı, PARTlNlN YlClN EY
LEMLERlNDE YOL GöSTERlcı VE öRGOTLEyıCı 
OLMASıNıN GEREKLlLlCıNı AçıKLADı' 

ıtalyan komünistierinin Mer
kez Komitesi, Haziran ayındaki 
seçimlerden bu yana bu yolda 
ileri adımlar atılmış oldueunu da 
bildirdi. Buna göre, komünistier 

sendikal mücadele eylemlerinde, 
ömeR In FIAT finnasında lşvere
ne karşı yapılan direnişlerde, iş
çilerin yıj!ınsal olarakişten Çıka
r'lmalanna karşı eylemlerde, sen-

Başkanlık için reklam kampanyası 
Amerika Birleşik DeVıetleri'nln yeni 

Başkanı önümüzdeki yılın 4 Kasım günü 
yapılacak olan seçimlerle belirlenecek. 
ABD'de ber seçim öncesinde olduj!u gibi, 
bu seçimlerde de bir düzlneden fazla po
litikacı Başkan adayı olarak ortaya Çıktı
lar. Bu başkan adaylannın tümü de, ABD' 
yl sırayla yönetmekte olan Ikl burjuva 
partisine, Demokrat ve Cumhuriyetçi par
tilere mensup. Gelecek seçimlerde de 
seçilecek olan başkan bu Iki partiden blri
nln üyesi olacak. 

Devletleri 'nin yıllardan beri del!işmeyen 
sorunlannı oluşturuyor. Bu sorunlann or
taya Çlkma.sı ve gelişmesi süreci yaşanır
ken, ABD başkanlan ve dıger yöneticUeri 
hep bu iki partinin adamlanydı. 

yineleniyor. Başkan adaylan, kendilerini 
seçtirebilmek için tüketim toplumunda 
alıŞılınlŞ "reklam" yöntemini uyguluyor
lar. ABD'nln en ünlü burjuva yayın organ
larından biri olan International Herald 
TrIbune'de bu konuda yer alan bir yo
rumda, Başkan adaylıgının ABD'de "sulu 
ve utanç verici" bır hal aldıgı bildirildi. 
Gazetede Başkan adaylannın başkanlık 
reklam kampanyasının, "alıcılara" Iyl 
"mal" sunduj!unu iddia eden tır satış pa
zarına döndügü yazıldı. Buna göre satıla
cak "mal"lar başkan adaylannın kendileri 
ve reklam karnpanyasıyla etkUenmeye ça
lışan "alıcı"lanu ABD'ıı seçmenler oldu
j!u belirtiliyor. ABD'de başkanlık seçim
leri de, ABD 'nin sisteminin çözüııısüzlü
l!ünü ve IRrençııglnl lfade ediyor. 

ABD'nln bugün gittikçe derinleşen bu
nalımı, aslında bu Iki partiden yöneticUe
rin degış-tokuşlu yönetimleri sırasında 
gerçekleşti. Entıasyon, Işslzllk, enerjı so
runlan, kentlerin krizleri, topluımal gü
vensizlik, suç oranlanndaki büyük artış
lar, yozlaşan toplum, Amerika BIrleşik 

ABD'dekl tekelci kapitalist sistemin bu 
ikl partisinin de yönetimlerinde ülkenin 
hep kötüye gitmesi, ülke soru·nlanDln de
rinleşmesl ve çözümsüz hale gelmeleri ya
şanmıştır. Bu, yukanda sözü geçen sorun
lanu çözümünü bu Iki burjuva partislnln 
de gerçekleştiremeyece�lnl ortaya koy
muştur. ABD'de yaşanan bunıılım, s\ste
mln sonucudur: Demoknit ve Cumhuri
yetçi partilerin getirdikleri çözüm öneri
leri ise bu sistemin çerçevesi dışında de
elldir. 

Bunun yanısıra, ABD'nln her başkan 
seçiminde yaşanan olaylar bir kez daha 

tran' a karş ı 
baskı ve 

karalama 
kampanyası 

Iran Ue ABD arasındaki ger
ginilk, Carter yönetiminin Iran 
halkının karariılıRı ve yılmazbRı 
karş.ında gerileyerek Şah 'ı ülke 
dışına çıkarması ve Panama'ya 
göndenneSıyle ıonuçlanırken, 
Iran devrimine karşı emperyallz
mln ulualararası güçler aracılıgıy
la başlatılan baskı ve karalama 
kampanyası yogunlaştınldı. 
NATO 'nun Brüksel'dekl doruk 
toplanbaının lran'dakl durumla 
ilgili özel bir bUdIrI kabul etme
ılyle tepe noktasında açı!!a Çı
kan bu kampanya, Thatcher gi
bi en gerici, antikomünist kay
nakların desteglyle sürdürülüyor. 

öte yandıın Şubat devrimin
den bu yana ABD emperyallzml
nln ve CIA'nın lran'a müdahale 
lçln başvurduRu yoeun tertlple
rln üzerindekl perdeler de bırer 
birer aralanmaya devam ediyor. 
Büyük sennaye çevrelerlnın des
teRiyle bir &üre hükümette kala
rak devrim sürecini frenleme Işle
vini üstlenen Bazergan'ın yar
dımcılarından Intlzam 'ın da CIA 
Ile ilişkili oldutu, Tahran'daki 
"casusluk merkezl"nde ele geçi· 
rllen belgelere dayanarak geçti· 
Rlmlz hafta açıklandı. 
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BREZlLYA'DA: 50 KONGRE OYESı 
üLKEDE FKÖ B üROSUNUN 

AçıLMASıNı ıSTEDl 

Brezllya'da 50 kongre üyesi hükümete bır 
yazı yazarak Filistin Kurtuluş örgütü'nün Bre- . 
zilya'ya bır büro açmasına Izlu verilmesini iste· 
dUer. Brezllya Devlet Başkanı Flgueiredo 'ya 
yazdıklan yazıda Filistin Kurtuluş örgütü'nün 
Filistin halkının tek temsilcisi oldu�unu belir
ten kongre üyeleri, bu �tün dünyanın pek 
çok ülkesi tarafından tanınmış oldu!!unu ve 
gittikçe daha fazla ülke tanlından tanındı!!ını 
belirttiler. Kongre üyeleri, bugün Filistin Kur
tuluş örgütü'"ü tanıyan iilkelerin sayısının 70'1 
aştıılını kayded?rek, gelecekte kurulacak olan 
bir FUlstln devletlnln kurucusu olacak olan 
FKö ii� dostça ilişkiler Içine glrmenln hem 
FUlatin hem de Brezilya halklarının yaranna 
olacagını. Ifade ettiler. 

KORE DEMOKRATıK 
HALK CUMHURıYETl 

ABD'NıN BöLGEDE SA V AŞ 
KıŞKıRTıCıLıCı YAPTICINI 

AÇıKLADı 

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde, 
Kore Emek PartıSı �erkez Komitesi yayın or-

ganı "Rodong Slnmun"da yer alan biz yazıda, 
Güney Kore dlktatörü Park'ın öhlürülmeslnden 
bu y.ana ABD'nln bölgede sürekli gerglnllk po
litikası uyguladifı ve savaş kışkırtlCılıRı yaptı
eı açıklandL Kore DHC'nın, Güney Kore dlk
tatörünün bir yakın çalışma arkadaşı tanlın
dan öldürülerek emperyalizm tanlından "saf
dışı"edllmeslnden sonra da, bölgede barış ve 
güvenligln saRlanınasından yana olduRunu 
açıkladıgı belirtilen yazıda, buna karşın ABD' 
nin Güney Kore'de silah yıRınall yaptıRı ve 
Güney Kore'ye çeşıtlı a!tır silahlar gönderdili 
bellrtll<ll. Yazıda ABD'nln bu savaş kışkırtıc.ı 
tutumunun bölgedeki gerglnUIII arttıraCaRı ifa
de edildi. 

PORTEKİZ KOMUNıST PARTıSı 
YEREL SEÇlMLERDE 

OY ORANıNı YüZDE 20,2'YE 
YüKSELTIı 

Portekiz'de geçen Pazar günü yapılan se
çimlerde Portekız Komünist PartıSı oy oranını 
yüzde 20.2 'ye yükselttI. Bir sUre önce yapılan 
genel seçimlerde büyük bir başan göstererek 
oylarını yüzde 5 oranında artırarak yüzde 14' 
den yüzde 19'a çıkaran PKP, bu başarwru ye
rel seçimlerde de sürdürdü. Portekız Sosyalist 
PartıSı ise yerel seçimlerde bır kez daha yenll
glye utrayarak büyük kentlerden Lizbon ve 
Oporto'da yönetimi kaybetti. Bu arada sailcı 
partUerin oluşturdultu Demokratik Ittifak 

da genel seçimlerde gösterdiRI lIerlemeyl yine
ledi ve oy oranını yüzde 46 'ya yükselttI. Gerici 
ittifakın genel seçimlerdeki oy artışına, gerici 
bl poııtlka Izleyen Sosyalist Partl'nın hükümeti 
sırasındaki başansızlıRı neden olmuştu. 

dikal hak ve özgürlüklerln kısıt
lanması çabalanna karşı eylem
lerde en ön safiarda yer aldılar. 
IKP üyeleri, güçlenen ögrenel ha
reketi içinde ve genç lşslzlerin 
ve kadınlanu gösterilerinde 
önemlı bır rol oynadılar. Parti, 
emeklilik yasası içln 4000'i aş
kın miting, gösteri ve toplantı
dan oluşan yıgınsa! kampanya
lar düzenledi, konut sorununun 
çözümü lçln ülke çapında eylem
ler yönetti, fiyat artışlanna kar
ŞI eylemler planladı. tKP, özel
ııkle Güney ıtalya halkını çok 
önemlı ölçüde etkileyen buna
lıma karŞı eylemler ve tanm re
fonnu lçln bır kampanya örgüt
ledi. 

DEMOKRA'I1KLEŞME ıÇIN 

tKP ylRınsal eylemlere daya
narak, parlamento Ue yerel yöne
tim organlannda devletin yenı 
bir ekonomık politika benlmse
mesl ve demokratikleştlrilmesi 
Için mücadeleler de yürüttü. Par
ti, üretimin düşmealnln, ennu
yonun ve lşslzllRln nedenlerinln 
sadece dış koşullarda arallDWlDl 
karşı Çıktı. Entıasyonu körükle
yen, Işçi anıfını tehdit eden ve 
fiyat artışlarına karşı mücadeleyl 
etkisizleştirmeye ça\ıf8ll büyük 
tekelci gruplan oerg\Jedl. 

Merkez Komitesi, toplantısın
da sadece ü1kenln tebllkeU iç du
rumu hakkında dellU, NATO' 
nun Avrupa 'ya (üze yerleştlrme 
planlanyla Iilahlaruna yanıını lu
zlŞtırarak dünya ban,ını tebdlt 
etme çabalan üzerinde de deRer
lendirme yaptı ve bu çabaIan 
mahkum etti. 

• 

Angola halk 
koruma 

örgütü 
üyelerinin 
sayısı 600 

bin 'i  aştı 
Angota'da ulusal baRlIllllZlıRı

nın kazanılmasından birkaç 
hafta sonra MPLA ve Ango" 
Halk Cumhuriyeti Başkanı Au
gustinho Neto 'nun önci3ii1ünde 
kurulan Organizaçao de Defana 
Popular'ın (OOP - Halk Savun
ma örgütü) üye sayısının 600 bi
ni aştlRı bildirUdi. 

Üyelerinin 300 bini ıUahb 
olan OOP, bu�e dek ı.leY\ııl 
bır askerl-po;;._k örgüt olarak 
sürdürdü. Tüm fabrikalarda, 1'
yerlerinde, devlet çiftliklerinde, 

. tanm kooperatifierinde, .. bır 
eemtlerinde, köylerde ve kaaba
larda yaygın bır örgütlenmeye a
hip olan OOP, Angola HaLIt 
Cumhuriyeti 'ne karşı Afrika 'da
ki ırkçı rejlmleree, bu arada özel
ııkle ırkçı Gijney Afrika tarafın
dan girişilen saldırılara karşı ül
kenin savunmasını üstienml, du
rumda. Üyelerine poııtlk ve Ideo
lojik eRitim de yaptıran OOP' 
nin Angola 'nın dışandan gelen 
saldınlara karşı en önemıı savun
maörgütierlnden biri oldueu bil
diriliyor. 



Meksika : 

TUTARLı REFORM 
PROC'RA MI 

Meksika Birleşik Devletleri Baş
kanı Lopez PortiUo, bir süre önce 
Temsilciler Meclisi ile senato üyele
rinin oluşturdu!!u Ulusal Kongre 
önünde 1 Aralık 1976'da göreve ge
lişinden bu yana üçüncü raporunu 
okudu_ Meksika Komünist Partisi ile 
Sosyalist Işçi Partisi'nin de destek
ledi!!i ve Reforma Politica (Siyasal 
Reform) programı ile seçilen ilk 
başkan olan Lopez Partıllo, rapo
runda üç yıldan bu yana hükümeti
nin karşılaştı!!ı güçlükleri ve zaman 
zaman gösterdl!!i zayıflıklan ortaya 
koydu. 

Başkan'ın raporunda, Meksika 
hükümetinin günümüzde ulaşmış 01-
du!!u nokta de!!erlendirildi ve ileri
deki günlerde çözüm bekleyen so
runlar için somut çözüm önerileri 
getirildi. RJıporunda Reforma Poli
tlca'yı sorunlann çözümü için ger
çek bir a1maşık olarak de!!erlendi
rn Başkan, yurttaş baklarırun ko
runması için zorlu bir mücadele ge
rekti!!ini vurguladı. 

Ekonomik duruma raporunda 
geniş bir yer veren Başkan Lopez 
Portlllo ekonominin büyük çabalar 
sonucu yeniden hareketli bir hale 
geldi!!lni belirtti. Bugün Meksika' 
nın hızlı bir gelişme dönemi yaşa

... � 

" İki 

hükÜInetli 

Kamboçya 

dı!!ını belirte,. Portillo, gelişme hı
zının 1976 'dakl gibi yüzde 7,5 
oldulıunu bildirdi. Başkan Portillo, 
bu kalkınma hızı ile işsizlik sorunu
nun 1982 yılına kadar çözülebilece
!!ini umduklanıu açıkladı. 1979 
devlet bütçesinin 1978 yılına kadar 
yüzde 23 fazlası ile 51,2 milyar 
ABD dolan oldu!!unu belirten Por
tlllo, bu ola!!anüstü toplamdan yüz
de 40'ının sanayisektörüne aynldı
!tını söyledi.Tarım sektörü için ayn
lan payın da yüzde 17 oldul!unu be
lirten başkan, devletin mali gerek
sinmeleri için bir vergi dengeleme
sini, yani yükselmeyi öngördüklerini 
de bildirdi. Buna göre bir "artık de
l!er vergisi" alılUrken, düşük gelir 
gruplan vergi dışı bırakılacak. -

Dış borçlann miktannı geçen yıl 
27,939 milyar dolar olarak açıkla
rruş olan Başkan, bu yıl dış borçlar
da yüzde 13 oranında bir artış oldu
l!unu da raporunda belirtti. 

Başkan Portiilo'ya göre Meksika' 
nın "planlı ve dinamik birdel!işimi" 
ancak petrol zenginliklerinin del!er
lendirilmesiyle mümkün olabilecek. 
Ancak, bu zenginliklerin tam olarak 
yararlanılabilir duruma gelmeleri de 
1982 yılından sonra gerçekleşebile
cek_ 

Portillo, tarım sorununun çözü
müne ise Iki açıdan yaklaştı: Ada
let ve üretim artışı. Bu üretım artıŞı
nın hem temel gıda maddeleri Için, 
hem de dışsatım ürünleri için sözko
nusu olması gerekiyor. Döviz geti
ren dışsatım ürünlerindeki üretim 
artışının ülke kalkınması için önem
li bır yeri bulunuyor.Lopez Portil
lo 'ya göre tanm reformu henüz ta
mamlanamamış durumda Çünkü ül
kede hala sayılan milyonlan bulan 
az topraklı ve topraksız köylü bulu
nuyor_ Portillo, raporunda üzerine 
aldı!!ı görevlerin henüz tam olarak 
yerine getirilemedil!ini, bunun 
nedeninin ise col!rafi durumu, yani 
emperyalizmin en büyük devleti ile 
komşu olması ve nüfus artışının ye
terince denetlenememesi oldul!unu 
belirtti. 

Meksika Başkanının raporunun 
son bölümünde ise, ülkenin bir yeni
den dol!uş dönemi yaşadıl!ına dik
kat çekildi. Buna göre, eski Meksl
ka'da modern bir devlet dol!uyor. 
Bunun göstergeleri ise, eski yan 
sömürge bal!ımlılıl!ına son verilme
si, ülke içinde egemen toprak al!a1a
rının safdışı edilmesi ve uluslararası 
düzeyde bal!ımsız devletierle eşit 
haklara sahip iiişkiler kurulma�ı. 

Kamboçya Ulusal Birleşik Cephesi Genel Sekreteri Yos Por, em
peryalizmin Kamboçya'nın "ıkı hükümetlı" oldu!!u yalalUnı yaya
rak, Kamboçya Halk Cumhuriyeti'nı uluslararası kamUOyunda ya
Iıtiama çabası ıçınde oldu!!unu söyledI. Kamboçya Halk Cumhuri
yeti'nl ziyaret eden ADC delegasyonu Ile yaptı!!ı görüşme sırasında 
bir konuşma yapan Kamboçya Ulusal Birleşik Cephesi Genel Sek
reteri Yos Por, "ıkı hükümetll Kamboçya" yalanının emperyaliz
min yayın organları tarafından ısrarla lşlendl!!lnl belirterek şöyle 
dedi: "Heng Samrln hükümeti Kamboçya halkının tek temsilcisidır 
ve Iktidarını sürdürecektir. Devrımcı yönetimi yıkmaya kimsenin 
gücü yetmeyecektir."  

emperyalizmin 

Kamboçya'da eski gerici yönetimin yarattıı!ı sorunların çözü
münde büyük adımlar atıldı!!ını belirten Yos Por, devrimci Kom
boçya yönetiminin en büyük yardım ve deste!!I, SSCB başta olmak 
üzere sosyalist ülkelerden gördül!ünü söyledi. Yos Por, Kamboçya 
halkının geri kalmışlıktan kurtulma ve ülkede sosyalizmi kurma yo
lunda emın adımlarla ilerledl!!lni, bu yolda mutlaka başarıya ulaşa
ca!!ını da kaydetti. 

yalanıdır '  , 
Fotol!ranarda, Pol Pot ve çetesi tarafından Kamboçya halkına 

karşı gi<işilen katılamlardan saptanmış görüntüler görülüyor. Orta
ya gömülmüş fototırafta Ise, Pol Pot hükUmetinin Savunma Bakanı 
Çin'lI askeri danışmanlarla birlikte askeri birlikleri tettiş sırasında 
�örülliyor. 

-- < 

E mperyalizmin sos-

��zı:s�"fJ;�ıa� 
çöküş sürecini sim
geleyen son yıllar
da, kapitalist ülke
ler toplulul!u için
deki en büyük em
peryalist güçler ara
sındaki rekabet so
nucunda, bu güçler 
arasında da bır denge de!!işimi söz konusu ol
du. Sosyalist sisteme karşı "birlikte" davran
mayı sürdüren emperyalist ülkeler ,bu arada 
gelişmekte olan ülkeler toplulul!u üzerindeki 
emperyalist sömürüden kendi hesaplanna daha 
çok pay alabilme mücLdelesinl de durdurmadı
lar. Bu sömürü "daha fazla sömürü" mücadele
sini emperyalist ülkelerin ulusal panılanrun 
birbiri karşısındaki del!işken durumu en iyi bi
çimde göstermektedir. 

Bundan bir
' 
süre öncesine kadar kapitalist dün

yarun tartışmasız en geçerli para birimi olan 
ABD dolannın del!erinde son yıllarda çok bü
yük de!!işiklikler meydana geldi_ Emperyaliz
min bu en büyük gücünün para birimi, onu iz
leyen en büyük güçler olan F AC ve Japonya' 
nın panılan karşısında önemli ölçüde del!er yi
tirdI. 1970 yılında 1 ABD Dolar'ı karşılıl!ında 
3,65 DM ve 358 Japonya Yeni'i ödemek gere
kirken, 1979'da 1 dolar'ın del!eri 1 ,80 Alman 
Markı ve 230 Japon Yeni 'ne düştü_ Ajansıar, 
3 Aralık 1979 günü ABD Dolannın bir Alman 
Markı karşısındaki del!er yitirişinin rekor bir 
düzeye ulaştıl!mı bildirdiler. 3 Aralık'ta dünya 
borsalarında 1 Dolar 1 ,70 Mark karşılı!!ında 
işlem gördü. 

E mperyalizmin bu üç ana rekabetçisi arasında 
ABD emperyalizminin konumunun önemli öl
çüde sarsıldı!!ıru gösteren bir başka oldu da, 
ABD, FAC ve Japonya'nın imalat sanayilerin
de meydana gelen yükselmedeki dengesizlik
tir. 1967-1977 yıllan esas alındıi!ında, bu 10 
yıllık süre içinde FAC'nin imalat sanayi mal
lan üretimi yüzde 70, Japonya'nınki yüzde 
107 oranında yükselirken, ABD 'de bu yüksel
me sadece yüzde 27 oranında oldu. 

Emperyalist 
rekabet ve para 

ABD'nin para del!eri ile imalat sanayi maUan 
üretimindeki bu düşüşler, bu ülkenin dünya sa
nayı üretimi ile dünya ticaretindeki payında 
açık bir gerilemeyi ifade etmektedir. ABD ma
liye yetkilileri bu durumu çok yarıtı nedenle
re bal!lamaktadırlar. Bunlar arasında, ABD'de
ki ennasyon oranındaki artıŞtan, ödemeler 
dengesi açıi!ının kapatılamayışına; enerji so
runlanndan ABD'nin iç ve dış politik krizle
rine kadar birçok neden sayılmaktadır. ABD 
banknot sistemi şefi Paul Voleker, kısa süre 
önce şu açıklamayı yapmak zorunda kalrruş
tır: "Dolar'ın uluslararası borsadaki güçsüzlü
ıtü dol!rudan ABD'nln sa!!lıksız ekonomik du
rumunu yansıtmaktadır." 

A ncak bu önemlı Zayıflamaya karşm ABD dola
rı, kapitalist dünyanın en önemli ticaret ve 
ödeme birimi olma durumunu sürdünnektedir. 
UlQslaranısl Para Fonu'nun bır istatistil!ine gö
re kapitalist ülkelerin döviz rezervlerinin yüzde 
80'1 hila ABD dolanndan oluşmaktadır. Bu 
arada, çelişkili gıbı görünen bır durum da, Ja
ponya ve FAC'nin ABD dolannın bu düşüşünü 
önlemek için çaba göstermeleridir_ FAC ve Ja
ponya, doların büyük del!er kaybı gösterdl!!1 
dönemlerde piyasadan bol miktarda dolar sa
tın alarak, delterinl yüksek tutmaya çalışmak
tadırlar. Bu da emperyalist ülkeler arasındaki 
pazar rekabetiyle ııışkllidlr. Doların delıeri 
yüksek oldukça, dünya pazarlannda FAC ve 
Japonya Imalat sanayı mallarının pazarlanma 
olana!!ı da yüksek olmaktadır_ Bu durum da 
emperyalizmin, kapitalist sistemin çözümsüz
lU!!ünü ortaya koymaktadır. Emperyalizmin 
baş rekabetçileri, Imalat sanayi ürünleri üreti
mlnl yüksek tutarken, kendı paralarının delıe
rini de düşük tutmak gibi bır ikilemle karşı 
karşıyadırlar. Bu durum rekabeti iyice klZlŞtl
mken, bu ülkelerin karşılıklı konumlarının za
yıflaması tehlikesını de beraberinde getirmek
tedir. Geçen hafta bu sütunda yazdıl!ımız gibI, 
sosyalizm ise emperyalizmin bu çözümsüzlül!ü
ne karşılık, yolunda güvenıı ve saltııkiı adım
larla ilerlemektedır. 

• nail serikoğlu 
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ABD tekellerinin cinayet örgütü 

K'U KL UX KLAN 
. �BD'DE ı oo YILI . AŞKIN BIR SÜREDEN 

BERI FAALIYET GöSTEREN ıRKçı KU-KLUX
KLAN öRGOTü SON GONLERDEKI EYLEMLE
RIYLE YINE DONYA DEMOKRATIK KAMU
OYUNUN DlKKATLERlNI ÜZERINE ÇEKTı' 
ABD RESMI MAKAMLARl TARAFINDAN KO
RUNAN BU öRGOTON OYE LERI , AMERIKAN 
NEOFAŞISTLERlYLE IŞBIRLıCı HALINDE ILE
RlCILER VE DEMOKRATLARA KARŞI SALDI
RlLARlNI SORDÜRÜYORLAR. DAC'DE YA YIN
LANAN "HORIZONT" DERGISININ s ı .  SA YI
SINDA DA KU-KLUX-KLAN'IN TARIHÇESI VE 
FAALIYETLERI KONUSUNDA BIR YAzı YA
YıNLANDı' ELDRlDGE R.JAKSON TARAFIN
DAN KALEME ALINAN BU YAzıYı OKURLARl
MlZA

' 
SUNUYORUZ. 

Kasım ayı başındi>. Washing
ton'da günümüzün en güçlü te
rör örgütlerinden biri olan Ku 
Klux Klan hakkında bir açık
lama yapıldı. Bu açıklama, aynı 
z.amanda, "aşırı sağın ABO'de 
artık hiçbir rol oynamadıgını" 
ileri süren politikacıların yalanı
nı da ortaya koyuyordu. 

Beyaz Saray'ın basın sözcüsü 
açıklamasında Jöyle diyordu': . 
"Klan'ın sadece güneyde değil, 
aynı zamanda ülkenin başka böl
�inde de yeniden dirilmesi 
olarak adlandırılan, Başkan'uı ve 
hÜkümetin çaba göstermesini ge
rektiren bir örnek olarak görül
mr '<tedir." Açıklamaya göre, 
ABD Adalet Bakanlığı bununla 
bağlantılı olarak KI.n'ın eylem
leri üzerinde "faaliyet göstere
cek" bir özel grup kurmuştu. 

Martin Luther King tarafın
dan kurulan yurttaş hakları ör
gütü Southern Christian Leader
ship Conference'ın (SCLC-Gü
nty Hristiyan Liderliği Konfe
ransı) liderlerinden biri olan 
Pastor C.T.Vivan geçen Ağustos 
ortasında şu saptamayı yapmıştı: 
"MassachusettS.den Kalifornia' 
ya kadar her yerde Klan vardır 
ve faaliyettedır. Birleşik Devlet
ler'in bir ucundan öteki ucuna 
kadar, cezalandırılma korku
su olmadan cinayetlerini işleye
bileceğinin bilincinde olan bu 
beyaz faşist grup varlığını sürdür
mektedir." 

KU KLUX KLAN 
NASIL OO�OU? 

Ku Klux Klan, Amerikan iç 
sav�ında ( 1861:1865) Güney 
devletlerinin� yenilmesi üzerine, 
1 866 yılında Pulasik'de (ABD 
Eyaleti Tennessee'de) halkın ye
nilgiye tepkisinden yararlanarak 
kuruldu. Gizliliğe ve mistik sus
kunluğa karşın üyeleri tanınma
mış olarak kalamayan Klan, baş
langıçtan beri egemen sınıfların 
önemli bir kuruluşu ya da taktik 
yedek gücü olarak kaldı. Bu ye
dek güç egemen sınıfların ikti
darının ve çıkarlarının koruyucu
su oldu. Klan'ın "hücre"leri, 
özellikle kriz zamanlarının hoş
nutsuzluğunun yükseldiği za
manlarda, bir �rkütme aracı ola
rak hizmet e'tti. Bu dönemlerde 

ortaya çıkan "klan" mensupları
nın görevi, bilinen ' maskeleri 
içinde sağa·sola saldırarak yakıp 
yıkmak, linçler düzenlemek ol· 
du. 

Klan'ın saldırıları sadece Gü
ney'deki savunmasız siyahlara 
yönelik olmadı. Çok yerde ilerici 
beyazlar da katlediidi. 1871 yı· 
Iında cinayet çeteleri Florida da 

_ 53 kişiyi kurban etti. Üç yıl son
ra Vicksburg'da (ABD Eyaleti 
Mississippi'de) bir seçim öncesin· 
de 200 siyah yurttaş "gerçek se· 
çim güvenliğini sağlamak için" 
katlediidi. 

Ku Klux Klan 1 871 yılında 
ilk kez resmen yasaklandı. An· 
cak resmi makamların "sabret· 
mesi" nedeniyle varlığını bundan 
sonra yıllarca sürdürdü. 1915 yı· 
lında bazı yasal boşluklaraan ya
rarlanarak yeniden örgütlendi. 
1 920'Ii yıllarda, çoğu köylüler· 
den ve kasabalardaki beyaz 
küçük burjuvalardan oluşan 74 
milyon · üyeye sahip olan Ku 
Klux Klan gelişiminin en üst 
noktasına ulaştı. Birçok olayda 
polis güçleri ve yerel adalet or· 
ganları ile işbirliği yapan Klan, 
tüm ABD eyaletleri düzeyindeki 
saldırı mekanizmasını bazı Tem
silciler Meclisi üyeleri ve senatör· 
lerle de destekledi. 

Almanya'da faşizmin iktidara 
gelmesiyle, ırkçı temellerini bu 
arada fanatik antikomünizm ile 
de "tamamlayan" Klan, Nazl 
ideolojisiyle bütünleşti. Daha 
Anti·Hitler koalisyonun zaferin· 
den önce ortadan kaybolan 
Klan, 1954 yılında ABD okulla· 
rında siyahlarla beyazların birlik· 
te okumaya başlamasıyla yeni· 
den sahnede göründü. Afroameri· 
kan .hareketin baskısıyla ortaya 
çıkan yurttaş hakları yasa hare· 
keti özellikle güneydeki gericilik 
tarafından birçok saldırılarla kar· 
şılaştı. 

1966'da görünürde yasaklan· 
mış olan Klan, 1970'Ii yılların 
ortalarından beri yeni bir yüksel
me dönemi yaşamaktadır. Bu ge· 
lişme, bu ara� birçok siyah be· 
lediye başkanının yönetim; gel· 
diği Güney'deki denge değişi· 
miyle ve toplumsal çatışmalarda· 
ki genel yükselme ile açıklan· 
maktadır. 
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ABD 'de 
ırk 

aynmcılığına 
dayanan 
ba.kı ve 

kırım 
politikasını 
bir yandan 

Ku K/wc Kum 
gibi örgüt/er, 
diğer yandan 

dev/etin 
po/iBi 

uygu/uyo, 

Klan'ın bugünkü üye durumu 
hakkında çelişkili rakamlar var· 
dır. Genel olarak 50 bin kadar 
üyesi olduğu sanılmaktadır. 
Sadece son yıllarda Klan'ın men
sularının saYiii yüzde 25 artmış· 
tır. KKK ağı tüm ABD eyaletle
rini sarmakta ve ABD silahlı kuv
vetlerinin içine kadar uzanmak
tadır. 

"üYELERI KORUM,A.K IçiN" 

"Tehdit sloganları, taşlama
lar, barbarlık ve yakılan haç'lar, 
bu adı geçen Kuzeydoğu bölge. 
sinde günlük olaylardır", diye ya· 
zıyor bir ABD gazetesi. 

Sözü edilen yer ABO'nin New 
J ersey eyaletidir. Temmuz ayın
da Far Rockaway'de (New York 
eyaleti) bir KKK "hücresi"nin 
belirlenmesinden sonra, Kuzey' 
in bağımsız Klan'ının şefi Earl 
Schoonmaker, üyelerin adlarının 
"üyeleri kötü durumlardan ve hü· 
kümet makamlarından korumak 
için" gizli tutulmak zorunda ol· 
duğunu açıkladı. Schoonmaker, 
kamuoyu baskısıyla New York 

eyaletinde (yüzde SO'i zenci ve 
Portoriko'lulardan oluşan) bir ıs· 
lahevindeki görevinden alınmak 
zorunda kalındı. Ama yetkililer, 
gardiyanların Klan üyeleri olma
larına karŞı hiçbirşey yapılama· 
yacağını söylüyorlardı. Bu bile, 
sermayenin egemenlik bölgesin· 
de "yazılı hukuk" ile "pratik hu: 
kuk" arasında şimdiye kadar var 
olan ayrı Iığ i ,österen . örnekler· 
�en sadece birisidir. 

KKK'ln provokatif eylemleri 
arasında bu yıl Alabama başken
ti Montgomery'de 160 silahlı 
Klan mesbunun yürUyüşü de var
dır. Yürüyüş kolu, 1965 yılın
da Martin Luther King'in yöneti· 
minde yurttaş hakları savaşçıla
rının dünyaca t.1nınan ünlü yürü· 
yüşü yaptıkları 80 no'lu caddede 
hareket etmiştir. 12 Ağustos'ta 
Klan teröristleri Montgomery 
kent sınırında polisle çatıştıkları 
zaman üzerlerinde 100 tabanca 
ve tUfe� ile bır hafif maklneli 
bulunmuştur. Diğerlerinin adını, 
adresini ve ev numarasını verdiği 
KKK şefi Wizard Bill Wilkinson 
yanan haç yürüyüşünün paşlangı. 
cında yaptığı konuşmada "silah· 

larımızı taşvan avlamak için de· 
ğil, insanları halletmek için taŞı' 
yoruz" demiştir. 

ŞERIF BüROLARı 

Bu sözün ne kadar geçerli ol· 
duğunu, kısa süre sonra Green· 
sboro kentinde olanlar göster
miştir. 3 Kasım 1979 günü yurt· 
taş hakları savunucuları, 150 bin 
kişinin yaşadığı ABD 'nin Kuzey 
Karolina eyaletinin bu tekstil 
kentinde. zenci semtinin caddele
rinde yürUrken, Klan mensupları
nın bir komando birliği ile Ame· 
rikan Nazi Partisi üyelerinin kan· 
lı bir baskınına uğramışlardır. 
Bir "Şerif Bürosu üyesi" (Polis) 
Greensboro polis şefi Hilliard'ın 
da kabul etmek zorunda kaldığı 
gibi - saldırganiara ırkçılığa kar
ŞI gösterinin yeri ve zamanı ko
nusunda bilgi vermiştir. 

Ve bir başka polis şefi Wii· 
liam Swing, birliğinin olay yeri
ne çok ııeç geldiği suçlOlmasına 
karşı şöyle demiştir: 

"Biz silahları görünceye kadar 
yasaları çiğneyecek hiçbir şey 
olmamıştı". Kuşku yoktur: Kloın 
resmi dairelerdeki işbirlikçiler 
tarafından desteklenmektedir. 

Ancak bir şey daha kesindir: 
Klan mensupları artık eskisi gibi 
rahat hareket edememektedir. 
Bugün, ABD 'de her uımn çiA
nenmiş olan insan haklarının ger
çekleşmesi için mUcadele eden 
güçler.etki ve ağırlık kazanmak
tadırlar. Eskiden Klan'ın rahat
lıkla terör yaratabildiği yerlerde, 
bugün teröristler sert bir direnlş� 
le karşılOlşmaktadırlar. 1979 
T�mmuz'unda AlabOlma'nın Bir
mlngham kentinde - Angela 
Davis'In şehri - ellerinde 70 
gürzle ve lqisklOlrlOl, polisin koru
ması altında yürüyüşe geçen 
Klan mensupları, yurttaş hOlkları 
örgütü SCLC'nin çalırdlAı ve 
3000'i oışkın siyah ve beyaz yurt
taşın katıldiğı bir karşı-gösteri 
il. karşılaşmışlardır. Bu örgüt 
adına, ABD KP Polltbüro üyesi 
olan yürütme sekreteri Charlene 
Mitschell, Ku Klux Klan ile Bir· 
leşik Devletler'deki tüm nazi ör
gütlerinin "gerçekten" yasaklan· 
masını istemiştir. SCLC temsilci· 
leri de "Ku Klux Klan'ın son slÇ' 
ramasına karşı ortak bir strateji" 
önermektedirler. 



garip tartışma 
• 

ır EMIN IGOS 

GeçtiRimiz günlerde Zülrıi Livanell' bl sanatçıların böyle bır kurulda görev lil!lne karşı çıkmış olursunuz. Hal böyle daş ve senfonlk bir müzikle bestelene· 
nın "Atlının Türküsü" adlı uzuncaıann· yapmalan, ilerici kültlir ve sanatımız adı· olunca da bu temel kurallan öl!renmek bilecel!inl vurgulamıştır. Daha sonra da 
dan bazı parçaların deneıımde takılınası na kazanılmış bir mevzi olmaktan öteye ve bu kurallar dol!rultusunda kalıplar Çı' "Nazım TÜrküsü" adlı uzunçalar bu 
sonucunda, Zülrıi Livanell Ue Denetım geçemez. Bundan sonra yapılması gere· kararak sanat yapıtı üretmek yeterli ola· anlayışın ürünü oldulıu iddiasıyla çıkanl· 
Kurulu üyesı Timur Selçuk arasında bir ken, bu mevzileri yenı mevziler kazanma caktır. mıştır. Ardından "Atlın," Türküsü" de 
yazışma başladı. Zülrti Llvanell'nln çabası Ue kullanmak ve mücadele et· bu türden bir çalışmanın devamı niteli. 
deneıım kurulunu bedef alan yazısından mektir. Bunun yolu da Bahar Erdeniz'In Timur Selçuk yazısında eltltlm konu· l!lnde olmuştur. 
sonra, 'nmur Selçuk'un adı geçen uzun· başladıRı anda bltene dek detone ol· suna da geniş yer ayırmış, verdilıl ra· 
çalardakl bazı parçalann denetimde ta· duRu bır şarkının Radyo·Televlzyonda kamlarla konuyu somutlamaya çalışmış· 
kılmasının baklı nedenlerı olduRunu aç· söylendiRI günümüzde, Zülrıi Llvanell' tır. Köklü bir müzik eRitimi bedeflenen, 
ma),a çalışan yanıtıyla yazışma klşlsel nın parçalarının yayırılanaınaz olduRunu vaniması gereken yerdir. Nazım Hfk· 
platformda gelişen bır tartışma haline uzun uzun yazılarla açıklamaya çalış· met'i besteleyecek olan sanatçının bu 
döndü. Zülfü Llvanell'nIn son yanıtıyla mak dei!lldir. Üstelik böyle bır ışı genış eRltlmden geçmiş olması da arzulanan. 
da yenı boyutlar kazandı. bır okuyucu kltlesl bulunan Cumhurıyet dır. Ancak Zülfli Livanell'nin böyle bır 

Denetım, ülkemlzde yıllardır varlıRını gazetesinde, biraz da ber okuyucunun eRitimden yoksun oiması, çalışmalannın 
sürdüren bır olgu. Zaman zaman biçim· kolayca anlayabUeceRI bir dilden uzak yayınlanamaz oimasına veri saRiamaz. 
sel farklılıklar göstermekle bırlıkte, biçimde yapmak ve gfderek meseleyf ka· Çünkü Ahmed ArIf'! müzikieyen Atilla 
uygulamalar sonucunda ortaya çıkarılar ralama aşamasına vardımıı.k boş bır şey Atasoy olsun, Sababattln Ali'nin dızele. 
denetım mekanizmasının lşleyfşlne öz olmasa gerek. rini müziklemeye çalışanlar olsun, bıçbl. 
olanı< büyük dej!lşlkllkler getirmemiş. Evet, Deniz ml Olsam (aslı Bulut mu rinln bestecl oimaya karşılık olabUecek 
tır. Toplumsal Içerikli sanat yapıtlannı Olsam) ömeRinde müzik dili ve Tlirk dili eRitimden geçtiklerini sanmıyorum, 
'1'8 çalışmalannı bedef alması sonucun· açısından yapılacak bır çalışmadan buna karşılık bu şarkılan bergün televiz· 
da, Uerlcl sanatçılann tepkUerine neden sonra "Müzik 'ol' hecesinden, 'sam' be· yon ve radyolardan dinleyebilmek olası. 
olmuştur. Bu lşleylş buzı bugün ıçın de cesine doj!ru çıkar. İkl sözcük yanyana dır. Aynca Türkiye'de yaşanmakta olan 
geçerlidir. geldli!lnde 'denız ml' dekl, 'niz' vurgu· bir gerçel!1 de gözardı etmemek gereklr. 

Denetlm kurulunda TImur Selçuk ve sundan, 'aisam' daki, 'sam' vurgusuna Ülkemlz insanlannın polıtık bUlnçlen· 
Nevld Kodallı'nın bulunması bu kuru· doj!ru bır müzik akıŞı vardır. 'Niz' vur· meleri kültlir ve sanat alanındakl ei!ltlm. 
mun e1eştlrllmeınesl anlamına gelmez. gusu, müzik olanı< daha yukanda, 'sam' leri henüz yeterU bır düzeye ulaşmamış. 
Bu ikl Derici sanatçının bu görevi üstten· vurgusu daha aşalııda olmalıdır" öner· tır. Bunun koşutunda tinsel gereksın. 
melerının sonucunda h�rşeyin IstenUen mesl dognıdur. Ancak bu saptama bana melerde çok üst düzeyde del!ildir. Böy.· 
boyutlarda gelişme göstermesi beklene· göre bestecUl�ln bır yanı olmanın ötesi· lece Zilrti Livaneli ve benzerı sanatçıla· 
mez. Çünkü bellrleyfci olan, bu denetim ne geçemez. Bu da o parçada ille de bu rın varlıRının temel koşullan oluşmuş 
kurulunun işleyişini sai!layan temel ku· dei!erlendirme doj!rultusunda müzik olmaktadır. Bii da geçiş döneminin zn· 
ralIardır. Bu kurallar da kültlir ve sanatı yapılacaktır anlamına getirilip, parçarun nınlu sonucudur. 
kendı çıkarlan doj!rultusunda kullanma yasaklanmasına baklılık kazandınlınaz. 
çma. ıçınde olan burjuvazi tarafından Aksi takdirde sanatçının özgün yaratma 
konulmuştur. O balde TImur Selçuk cı· yetenelılne ve bır labomtuvar olma özel· 

'Behçet Necatigil 'in ardından 

Şair, yazar Betıçet Necatigll'l 13 
Aralık günü yftlrdik. • 

1916 yılında dolıan Bebçet Necati· 
gU, Yüksek öj!retmen Okulu Türk DUl 
ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdikten son· 
ra, uzun bır süre edebiyat öl!retmenUi!1 
yapmıştı. nk şilrl 1935 'de "Varlık" der· 
eıslnde yayı:nlandı. "Varlık", "Yenilik", 
"Yeditepe", "Türk Dill", "Yenl Dergf" 
,lirlerlnl yayımladılıı dergflerln başlıca· 
lanydı. 

Rastlantıya da ber zaman Inanmışımdır. 
Ama sanat hayatımda, başlangıçta ve bır 
ömlir boyu, bende yazma ıhtıyacı yara· 
tan şeyler, daha çok kişisel (kişisel de· 
dım ya, klşlnln sınırtan nerede başlar, 
nerede biter'l) algılar, acılar oldu. O yüz. 
den kendimde ve yakınımdakl çevreler· 
de gördül!üm, yaşatıRım, yltikler, hasta· 
Iıklar, mutsuzluk ve uyumsuzluklar, be· 
nlm dünyamı biçimlendirdıler ( ... ) şıır 
ve edebiyatın katı, haince, şarlatan ol· 
madıl!ı ölçüde, Insanlık, ahlak, uzlaşma, 
kaynaşma, beraberlik erdemlerini 
duyurdui!u ölçüde hayatı düzenleyece· 
l!lne, güzelleştirecei!lne tabii Inanıyo· 
rum. İnsanlarda o erdemieri gerçekleş· 
tirme atılımlannı, sai!larsa şiir sai!lar, 
edebiyat sa�lar." 

Buraya kadar yazdıklanm genellik· 
le TImur Selçuk 'un yazdıklanndan yola 
çıkarak yaptıi!ım delıerlendlrmeler blçl· 
mlnde oldu. Ortaya çıkan sonuç Timur 
Selçuk 'un genelde dol!ru şeyler söyle. 
mesine karşın, bunların Türkiye'nin veri· 
ii koşullannda aynı dol!ru Ifadeyf bula· 
madıltıdır. Aynca şu ana kadar yazdık· 
larıından Zülfü Llvaneli'nIn savunması· 
nın yapıldıRı sonucu çıkanlmamalıdır. 
Zaten bu konu dışı ve üzerime düşme· 
yen bır iştir. 

Zülfü Llvaneli halk çalgıJanmıza yeni 
boyutlar kazandırmış, birkaçını bırarada 
kullanarak çok sesli denemeler yapmış 
bır sanatçıdır. Yıllardır tek sese 
mabkum edilen balk müzlj!lmlz adına 
çok olumlu bır çalışmayı başlatmıştır. 
Bu çalışmalar, kültür dei!erlerlmizln 
çai!daş bır yaklaşımla ele alınması ve 
gelecekte yapılacak çalışmalara veri ol· 
ması açısından önemli boyutlar kazan· 
mıştır. Son çalışmalar (Nazım TürküsU, 
Atlının TUrküsü) bu olumlu gelişimin bır 
uzantısı mıdır yoksa başka bır anlayışın 
ürünlerl mıdır, bu ayn bir tartışma ko· 
nusudur. Benlm burada dei!lnmek Iste· 
dllılm Zülfü Llvanell'nln bu son çalış� 
tan üzerıne söyledikleridir. Timur Sef." 
çuk'un bazı suçlamalarının Çıkış nokta· 
lan da bu söylenenlerin ıçınde yer ai· 
maktadır. Zültıi Livanell plak kapakla· 
rmda, çeşıtlı gazete ve dergUerde çıkan 
yazılannda kendini besteci olarak tanıt· 
ma çabası lçl� Je göriinmüştlir. Yine bu 
yazılanndan birinde Nazım 'ın bır halk 
ozam olmadıi!ını, şUrlerlnln 20. yüzyılın 
en modem şUrlerl oldu!!unu ve bu şıır· 
lerde senfonlk bır anlatım bulunduııunu 
belirtmiş ve v1ne bu ,Urierin ancak çal!' 

Zülfli Livaneli'nin bu son iki uzunça· 
lannda Nazım Hikmet'In şUrlerindekl 
görkemi, senfonlk bır arııatıma dönüştü· 
rebildli!lnl söylemesi iki yarılış delıerlen· 
dlrmeden kaynaklanmaktadır. Burada 
ya senfoni oldukça hafife alınmıştır, ya 
da Zülfü Livaneli yapılan Işe oldu!!un. 
dan daha yukarılarda yerler aramıştır. 
Herşeyden önce ıcra edUen müzik senfo
nlk bir delıer taşımamaktadır .ve de Züi� 
tıi Livanell'nln sesi senfonik bir çalışma· 
ya eşlik edebileoek güçte ve yeterlilikte 
lei!Udir. Rubl Su 'nun bu konudaki bır 

dei!erlendlrmesini aktarmak soruna ye
terince açıklık getirecektir: " ... orkest.
ra ile Iş yapmak Isteyen insanın, eııer bu 
Insan bestecUik ve şarkı söylemek Iddia· 
sında ise çok dikkatli olması gerekir. Bii
ylık işın ne oldu!!unu söylemekle büyük 
Iş yapılınış olmaz. Evrensellik boyutla· 
-nna ulaşmak iddiasıyla halkın bu konu· 
daki duyarlılıj!ıru sai!lamayı bır yana bı· 
rakıp yeteneklerimlzi geliştirmek ve bu 
yeteneklerimiz Içinde iş görmek yolunu 
tutmalıyız." Bu çok önemli ve uyancı 
bır açıklamadır. 

Bır başka önemli nokta da Zülfli 
Livanell'nIn Türkiye'ye döndüj!ünden bu 
yana ülkemlz koşullarını kavrayamamış 
olmasıdır. Ülkemlzln sıyasal, ekonomık, 
tarıhsel ve kültürel gelişimini özlirnseye
memlş ve bunun doj!rultusunda kendı 
konumunu saptayamamıştır. Bu da gide· 
rek kendisini bir stüdyo sanatçw olma 
sonucuna götlirmüştlir (stildyo sanatÇlll 
olma özeUllılnl kendi de kabul etmekte 
ve bugünkü koşullarda bunun bır gerek· 
\Dik oldulunu belirtmektedir.) Halbuki 
PIr Sultan'dan, Şeyb Bedrettin'den, Na· 
zım Hikmet'ten bahseden bır sanatçının 
"ben stüdyo sanatçısıyırn" diyerek 1,1n 
Içinden çıkması anlaşılır olmaktan uzat· 
tır. 

Yukarda da bahsettli!1m gibi Zülfli 
Livanell balk çalgılanınıza yenı boyutlar . 
kazandırını�, halk müzlııimlz adına 
olumlu �ııl\ıerde bulunmuş biridir. 
Gerçekçi bir deeerlendirme sonucu olu· 
şacak sınırlar lçerlslnqe oldukça yete
nekli bır sanatçıdır. Bunurıla bırlıkte 
çok da genış bır dlnleyfcl kltlesl bulun· 
maktadır. 'nmur Selçuk Ise Türklye'de 
ender rasUanır yetenekte bır sanatçı, bır 
müzik elıltmenldlr. Bu Ikl sanatçının ka· 
ralama aşamasına varan yazışmatan so· 
rumsuzca yapılmış Işlerdir. Çüntü bu 
tartı,ma müziRlmlze, daha genelle,tlrir· 
sek kültür ve sanat mücadelemize ket.
km olacak nltellklerde deRDdlr. Dabuı 
kültür ve sanatımız llima .tılmış olum· 
suz bır adımdır. Şlmdl yapılmuı .. re· 
ken, bu tartışmanın biran önce tutarlı 
bır 1,leyfşe kavuştunılmasıdır. Yapılaa 
Işın kişisel bır tartışma oImadıtının biı 
lincine varmak ve bu blllnçle hareket et· 
mek zorunluluııu çok açık ortadadır: 
Umutla ... 

• •  * ABONELERl YENILENIYOR 

Behçet Necatigll şıırlerinde Insanın 
bireysel dünyasını anlattı. Acılan, öz· 
lemlerı, umutlan ve umutsuzluklanyla 
Insanın iç diinyasını anlattı!!ı şUrinl, Ü1. 
kemlzde bUinen şlir akımlarından birine 
sokmak olanaksızdır. Aynı dönem ıçın· 
de yetiştiei, "1940 kuşa�ı" diye anılan 
sosyalist gerçekçi şairlerden ayn bır 
yola yöneldi. Tek başına, özgün bır şair· 
di. 

Onun sanat anlayışını şu sözlerinde 
bulabiliriz : "Yetenek ve yatkınlık çol!u 
zaman çocukluk larıalannda boy atan 
delicelerdir. Yabanıdir, zehlrlidir tohum· 
ları. Güzel görünür, bır Işe yaramaz. Az 
zamanda anlaşılır toslui!u. Yetenei!e gü. 
venmek aldatır. Uzun bır çaba, sabır ve 
dönüştUrme gerekir. Islah edecek, ui!ra· 
şacaksınız! Glir su, kanal düzenine, ba· 
raja sokulmazsa, boşuna akar gıder. 

Behçet Necatigfl'ln yapıtlan şunlar· 
dır: 

Şiirler: Kapalı Çarşı (1945), Çevre 
(1951), Evler (1953), Eski Toprak 
(1956), Arada (1958), Dar Çai!(1960). 
Yaz Dönemı (1963), Divançe (1965). 
ıkı Başına Ylirümek (1968), En/Cam 
(1970), Zebra (1973), Kareler Aklar 
(1975), Beyler (1978). 

Radyo Oyunlan : Yıldızlara Bak· 
mak (1965), Gece Aşevl (1967), Üç 
Turunçlar (1970), Pencere (1975). 

YURT VE DONY A DERGISI ABO· 
NELERININ SORESI 1 KASIM 1 979'DA 
ÇıKAN 18. SAYıYLA TAMAMLANMıŞ 
BULUNMAKTAf)IR. 1 OCAK 1 980'DE 
YAYıNLANACAK OLAN İ 9. SAYıDAN 
öNCE ABONELERlN YENILENMESI GE· 
REKMEKTEDIR. DUYURULUR. 

Deneme: Bile/Yazdı (1979). 
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Yurtdış ındaki işç i  
çocuklan ve 

TO iye' li 
gDcmen iıci 
genci 

DOGAN ÖZGüDEN 

"Türkiye Işçi sınıfını!: nicel olarak 
bır milyona yakın bır kesimi bugün yurt 
dışında, büyük çol!unlu!!uyla da kapita
list Kuzey Avrupa ülkelerinde çalışmak
tadır. Küçük yaşta yurt dışına giden 
veya yıırt dışında do!!muş bulunan ço
cuklar, büyük bır işgücü potansiyeli 
Qluşturmaktadır. Nitekim her yıl bu ku
şaklardan 50 bin kadar Türkiyeli genç 
Avrupa kapitalist ülkelerinin yedek işçi 
ordusuna katılmaktadır." (1) 

Göçmen Işçi Sorunu üzerine bır baş
ka Incelemede bütünün bır parçası ola
rak ana çizgilerlyle de!!indii!lmiz bu ko
nu, 1979-80 döneminde özeıııkle Fede
ral Almanya'da boyutian bu ülkenin sı
mrlannı da aşan polemiklere, önerilere, 
mücadelelere yolaçmıştır. 

Bu bakımdan, "Yurt dışındaki Işçi 
çocukları" sorununu özel olarak ayrın
tılı bır biçimde ele almak gerekiyor. 

Yazırun başlıeında da belirttl!!lmlz 
gibi, sorun giderek sadece yurt dışın
daki işçi çocuklan çerçevesiyle sınırlı 
kalmaktan çıkmış aynı zamanda "Tür
kiyeil Göçmen Işçi Gençlik" sorunu ha
lini almıştır. 

Son yıllara deein yıırt dışındaki Tür
kiye 'li gençlik dendii!1 zaman akla gelen 
tek şey, aile olanaklanyla Avrupa'da 
okuyarak Türkiye'nin iş hayatında veya 
bürokrası kademelerinde yükselmeye 
aday mutiu azırılık çocuklan olurdu. Bu 
arada binbir güçlük içinde okuyarak, bü
yük ölçüde raslantılann da yardımıyla, 
bura elde edip yurt dışına okumaya git
me olanaeına kavuşan halk çocuklan da 
görii1ürdü: Ancak bu olanaklarla yetişen 
halk çocuklanrun büyük kısmı da, 'lUr
kiye'ye dönüşlerinde, içinden çıktıklan 
sıntfsal çevrelerle bai!lannı kopartarak 
kapitalist düzenin yönetici ve uyguluya
cıian arasında yeralırlardı. 

Bu arada teslim etmek ger.kir kı, is
ter aUesel olanaklarla, isterse elde ettik
leri burslarla okumuş bulunsunlar, bu 
gençler arasında ilerici, yurtsever, emek
çi kltielerln mücad�leslnln ıçınde, hatta 
başında yeralan gençler de çıkmıştır. 
Dönemine göre ilerici burjuva bır hare
ket olan "Jön Türkler" Hareketi, daha 
sonra Işçi ıınırımn bUirnsel sosyalist ha
reketinin temeilerlni atan Mustafa Sup
hl1erln, Ethem Nejat'ların düşünce ve 
eylem rlarun<lakl girişimid, Iıu ikinci 
kategorının sonıut örneklerldır. 

Ancak günümüzde "yurt dışındaki 
Türkiyeli gençlık" denildiRinde akla ge· 
len. Türkiye'den şu veya bu olanaklarla 
okumak üzere Avrupa'ya veya ABD 'ye 
giden öl!rencUer dei!U, küçük yaşta aile
leriyle birlikte kapitalist Avrupa ülkele· 
rlne,Kanada 'ya, Avustralya'ya, son za
manlarda Ise petrol üreticisi Arap ülke· 
lerlne göçeden ve hatta bu ülkelerin top
raldannda do!!arak orada büyüyen Işçi 
çocuklandır. 

Türkıye' den dışarıya kitlesel göçün 
1960'ların başında baŞladı!!1 göz önün· 
de tutulursa, yirmi yıla yaklaşan bır süre 
ıçerısınde artık bu kesimden sadece 
"işçi çocuklan" olarak de!!U, fakat ay
nı zamanda "yurt dışındaki lşel genç· 

Ilk" veya "Türkiyeli göçmen Işçi genç
ıleı" olarak söz etmenin gereklllii!i or
taya çıkar. Çünkü bu göçmen Işçi ço
cuklan artık çalışacak ça!!a gelmekte ve 
kapitalist ülkelerin yedek Işçi ordusu 
saflarına katılmaktadır. 

IşÇı SINIFlNA DOGANLAR 

Deviet Planlama Teşkilatı'nın son 
araştırmalanna göre sadece Federal AI
manya'da halen 1 milyon 162 bin Tür
kiyeli vardır. Bu Türkiyeli nüfusun Için
de 272 bin kişilik kesimi 15 yaşından 
küçük işçi çocuklan oluşturmaktadır. 
214 bini erkek, 159 bini kız olan bu ço
cukların 178 bini 6 yaşından küçük, 
103 bini 6-10 yaş arasında ve 93 bini de 
10-15 yaş arasında bulunmaktadır (2). 

Büyük kısmı yabancı topraklarda göz
lerini dol!rudan işçi sınıfına açan veya 
çok küçük yaşta Türkiye'deki çevresin
den koparak yenl bır sosyal çevrenin 
içerisinde kendini bulan bu yüzbinlerce 
Türkiyeli çocuk ve gencin ço!!unluRu
nu, hiç kuşkusuz, okul çal!mda olanlar 
oluşturmaktadır. Ancak bu gençlerin bır 
kısmı ayınmcı eRitim siyaseti yüzünden 
daha okul çal!ında başarısızlı!!a uj!raya· 
rak, e!!itimi bırakmak ve yedek işçi or
dusuna katılmak zorunda kalmakta, bır 
kısmı da daha yiikse!t �i!itim olanaklan 
tanınmadı!!ı için genç yaşta öj!renciilk
ten işçiliıte geçmektedir. 

Şu halde, yurt dışındaki Türkiyeli 
gençlik, bır kısmı halen öj!rencl duru
mur.da olsa bUe, ezici çOi!unlui!uyla iş
çi gençlerden, Işçi çocuRu olup da enln
de sonunda işçi olacak ve ömür boyu iş
çi kıılacak gençlerden oluşmaktadır. 

Bu noktarla, Genç öncü'nün bilimsel 
sosyalizm likelerine uygun olarak yaptı· 
!!ı şu saptamayı anımsamak gerekir: 

"Bilimsel sosyalizme göre gençlik bır 
sosyal sınıf deRildir. Başta Işçi gençlık 
olmak üzere, köylü gençlik, öj!rencl 
gençlik, Işsiz gençlik ve di!!er toplum 
kesimlerinin gençliRi, gençlık kavramı- ' 
nın ıçınde yeralıro ışçi gençlık, gençll
i!ln belkemll!ldlr. Gençli!!ln örgütienme
sının belkemiRI de Işçi gençlık olacaktır. 
Bu gençlik kesimlerinden en fazla örgüt
lenmeye yatkın olanlan, Işçi ve öj!rencl 
gençliktır." (3) 

Bu saptama, yurt dışındaki Türkiyeli 
nüfus açısından sadece ilkeı.el bır yakla
şımı de!!II, aynı zamanda gerçe!!ln ken
disini dile getirmektedir. Çünkü, kitlesel 
Işçi göçünün ürünü olarak oluşan yurt 
dışındaki Türkiyeli nüfusun hemen ta
mamı, Ideolojik olarak hiilli Türkıye' 
deki baRlannın izlerini ve etkilerini ta
,ısalar, ve hatta beııı birikimleri gerçek
leştirerek sınıf �tiama tutkusu ıçınde 
b' juı\"alar bU,. işçi sınıfının mensubu
d T. üstelik h_m bulundukları gelişmiş 
kapitalist ülkeninişçi sınıfı ıçınde yer
aldıklan, hem de Türkıye Işçi sınıfının 
genel mücadelesinden kopamadıklan 
ıçın, enternasyonallzml sadece bır Ilke 
olarak deeıı, günlük pratiklerinde somut 
olarak tanıyan ve geliştiren bır konum 
içln�edlrler. 

Kapitalist Avrupa ülkelerindeki 
Türkiyeli göçmen nüfusu lçlnrle artık 
köylü gençliRinden, küçük burjuva kat
manlann gençli!!lnden söz ediler ez. 
Mevcutu yarım milyona yaklaşan bu Kıt· 
le tam anlamıyla bır işçi gençlik kltiesl 
ve kısa zamanda işçi sınıfı saflarına ka· 
tılma!!a yazgılı bır öRrencl gençlik kit
lesi oluşturmaktadır. 

Su haı'de, yurt dışındaki Türkiyeli 
Işçi gençlik kitlesi, potansiyel olarak, 

t,çi .. nıfıno dogan Türkiyeli göçTMn ifçi çocuk"'" 

Genç öncü' nün örgütienmeye yatkınlık 
bakımından en ön saf ta gördü!!ü Işçi ve 
öj!renci gençli!!1n bır parçasıdır, onun 
yurt dışındaki kesimidır. 

YURT DIŞINDAKİ 
TORKİYELI GENÇLtGE ETKİLER 

Yüksek bır örgütienme potansiyeline 
salılp bulunan yurt dışındaki Türkiyeli 
göçmen Işçi gençlik nasıl örgütienlr, iş
çi sırufı siyasal hareketinin bilimsel sos
yalist politikasına ve devrimci yoluna 
uyumlu bır yolda yürümesi nasıl sal!la
nır? 

Gençlik örgütü sorununa Genç öncü' 
nün genel planda verdi!!i cevap, yurt dı
şındaki Türkiyeli gençlik açısından da 
geçerlidir: "Parti en başta gençlik grup
Iannın istekleri, gereksinmeleri ve çıkar
lan karşısında duyarlı olmak zorunda
dır. Bilimsel sosyalistier, gençlik sorun
ları üzerınde dol!ru bır politika getirme
ye ve bu politikayı ülkelerinde geçerli 
olan koşullar altında en yararlı biçimde 
uygulamaya dikkat gösterirler. Böyle 
bır çalışma ise, gençlik örgütü olmadan 
düşünülemez." (4) 

Yurt dışı planında da, bilimsel sosya· 
list hareketin, Türkiyeli göçmen işçi 
gençli!!in istekleri, gereksinmeleri ve çı
karlan karşısında duyariı olması, bu ko· 
nuda dol!ru saptamalar yapması ve çö
zümler bulması gerekiyor. 

Türkiye'deki kesime göre çok farklı 
ve karmaşık etkilenme süreci içinde bu
lunan yurt dışındaki Türkiyeli gençlik 
açısından, onun sorunlarının doi!ru sap
tanması ve doRru çözümler getirilmesi 
daha da büyük önem taşımaktadır. 

Bu karmaşık sürecin kuşkusuz olum
lu yanlan vardır. Herşeyden önce, yu
karıda da bellrtti!!imiz gibi, bu gençler 
doi!rudan Işçi sınıfına doi!ınakta, enter
nasyonal niteliRI a!!ır basan bır işçi kit
lesi içinde yetişmektedlr. Bu yapı içeri
sinde, Türkiyeli genç Işçinin ilerici de
mokratik gençlik örgütüne, bir sendika
ya, hatta o ülkenin işçi sınıfının bilimsel 
sosyalist partisine girip çalışması, dünya
da en uzun sınıfsal mücadele gelenel!ine 
sahip Avrupa ülkelerinin deney bIrikI
mInden doi!rudan yararlanması olanaklı
.dlr. Bu bakımdan, Türkıye ilerici genç
lik hareketı, yurt dışındaki Türkiyeli 
genç göçmen Işçiler arasında yürüteceRI 
çalışmalarda hazır olanaklara ve güçlü 
müttefiklere sahiptir. 

Ancak tüm bu olumluıuklann yanısı
ra, yurt dışındaki gençlik, kendı sınıfsal 
çıkarlanna ters düşen etkllemelere de 
aynı derecede açıktır. Yurtlanndan uzak 
dÜşen tiim göçmen topluluklanndıl ,örü
len "yalnız kalma, yalıtıanma, kişiliRini 
yitirme" endişesi, birçok Işçiyi ve ya
kınlannı, miiilyetçl ve dinsel önyargılara 
daha sıkı baRianınaRa, bu duygulann sö· 
mürüsünü yapan çevrelere ve örgütlere 
daha kolay teslim olma!!a ltebllmekte
dır. 

Türkiye'yı tanımadıRı ve yaşamadıRı 
gıbı bulunduklan Avrupa ülkelerının 
yerli halkı tarafından da dışlanan, bu 
yüzden de tam bır psikolojik çöküntü 
Içerisinde bulunan gençler açısından, 
hele bunlar lşsizse, lumpen-proleterleş· 
mc yazgısıyla karşı karşıyaysa, hangi 
çevreden gelirse gelsın en küçük bir ilgi, 
tavır belirleme bakımından büyük rol 
oynamaktadır. Bunun en somut örneRI, 
Milliyetçi Hareket Partisi'nin yurt dı
şındaki genç Işçiler arasında, ama daha 

çok genç i,sizler arasında, dl�er slyuııJ 
hareketi.re oranla daha hızlı vi! daha 
yaygın bır biçimde etkileme ve örgüt
leme olana!!ı bulahilmlş olmasıdır. 

Ulkücüler'in yoRun çalışmalarının 
yanısıra, dinsel dernekler, Kur'an kura
lan yoluyla da Türkiyeli gençlik ten bır 
beyin yıkamasına tabi tutulmaktadır. 
Türkiye Devieti'nin dış misyonlan da, 
CHP iktidan döneminde bile, Türkiyeli 
gençliRI bu gerici, dinci ve faşist çevre· 
lerin kucal!ına itecek tüm çalışmalara 
arka çıkmaktadır. 

Böyle bır süreç içerisinde, yurt dışın
daki Türkiyeli gençlik, Türkiye bilimsel 
sosyalist hareketinden ilkeli ve tutarlı 
bır yaklaşım beklemektedir. 

Kuşkusuz, yukanda de!!indll!lmiz çe
şitli etkilemelerin yanısıra " devrimcilik ' 
adına çeşitli grupların, fraksiyonların 
yurt dışındaki Türkiyeli göçmen Işçi 
gençler arasında etkinlik kazanma, 
örgütienme girişimleri olagelmiştir. An
cak bu girişimler geneilikle, bu gençlik 
kitlesinin somut sorunlarına ei!llerek 
bu temel üzerine örgütienmekten çok, 
kışı ve slogan fetişleri çevresinde "vu
rucu güç "ler oluşturma çabalanyla sınır
lı kalmıştır. Yukanda bellrttii!imlz ne
denlerden ötiirü, bu büyük kitle içerisin
de, her e!!ilimin, ber gurubun, her frak
siyon'ın kendi fetişleri çevresinde bırer 
"vurucu güç" oluşturması mümkündür. 
Nitekim, psikolojik çöküntü ortamında, 
özellikle işsiz gençler arasında, kendl sı- ' 
ntfsal çıkarlanna ters düşece"k şeldlde fa
şist, dinci, sapık gruplara girmiş olan 
gençlerin sayısı az dei!ildir. 

Ancak uzun erimll sorun, bu büyük 
potansıyelden bilinçsiz, körü körüne 
Itaatkar, fetişler peşinde sürüklenen 
gruplar yaratmak de�il, özelde kendı 
sorunlarının, genelde ise hem Türkıye 
halkırun, hem Içinde bulundui!u ülkenln 
emekçilerinin sorunlarının bilincinde 
olan, bu uRurda örgütlü mücadele verebi
lecek kltiesel bır hareket oluşturmak so
runudur. 

Yakıcı güncel sorun ise, göçmen Işçi 
çocuklanrun ei!ltimi ve genç göçmen iş
çilerin lşsizll�1 sorunudur, ki bu konuda 
daha sonraki yazılarda ayrıntılı bilgi ver
meRe ç·aIışacai!ız. 

Yineliyoruz. "İkinci Kuşak"denllen, 
yurt dışındaki Türkiyeli göçmen Işçi ço
cuklan kuşa!!ı, artık her yıl 50 blnllk 
müfrezeler halinde genç Işçilere dönüş
mekte ve yedek Işçi ordusunun sanarın. 
katılmaktadır. Özellikle Türklyell göç
men nüfusunda yüksek olan dollum ora
nı nedenlyle daha ilerideki yıllarda bu 
müfrezeierin mevcudu dalıa yük_k .. yı
L,... ulaşacaktır. 

Yaşam, Türkıye bilimsel sosyalist ha
reketinin ve liericl gençlık hareketinin, 
yurt dışındaki gençlık kesımının sorun
lanna eRilmesini, bu sorunlara çözümler 
getirmesini, bu çözümler uRrunda müca
dele vermesini ve bu kltie ıçerısınde de 
örgütienmeslnl dayatmaktadır. 

1) D.O., ''Yurt Dışındaki Türk/yali I,çi
ler, Yurt ii<! Dünya, Kaıım 1978, Sa
yı: 1 2, '. 302 

2) Info-Türk Ajanıı, Bülten, Haziran 
1 9 79, Sayı 32, •. 5 

3) Gençlih örgütlenme,inin Ilklllri ve 
Türkiye. Genç Öncü Yayınları 1, Şu
bat 1 9 78, '.9 

4) A.g .•. , •. 1 0  
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