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Şili halkıyla dayanışma geceleri 
ve gecelere onur konuğu olarak 
katılan Şili'li sanatçılarm sınırdışı 
edilmeleriyle ilgili olarak Türkiye 
Işçi Partisi Genel Sekreteri Nihat 
Sargın'ın verdiği demeç aşağıda
dır: 

''Türkiye Işçi Partisi'nin Şili 
halkıyla dayanışma geceleri önce
den planlandığı biçimde ıZmir, Is
Iımbul.ve Ankara 'da başanyla ta
mamlandı. Gecelere katılan, mesaj
iannı ileten aydın ve sanatçıların 
ağzından ve binlerce izleyicinin 
bep birlikte tekrarladığı sloganlar 
ve şarkılarla halkımız emperyalizm 
ve yerli maşası kanlı faşist Pinoc
het cuntasına olan nefretini dile 
getirdi. Ortak düşmarurruz emper
yalizm ve faşizme karşı direnen 
kardeş Şili halkıyla dayaruşmasını 
ortaya koydu. Bu gecelere onur 
konuğu olarak katılmak üzere Tür
kiye Işçi Partisi'nin çağrılısı ola
rak Türkiye'de bulunan direnişçi 
Şili haIkırUn özgürlük ve kültür el-

çileri halk sanatçısı arkadaşlarımız 
Parra kardeşler ve P. Castillo ilk 
iki toplantımızda hazır bulundu
lar. Konuşmalarıyla, şarkılan ve 
müzikleriyle Türkiye ve Şili halkı 
arasındaki dayanışmanın sembol
Ieri oldular. Ama dostlarımız ü
çüncü toplantıda yoktular; sınırdı
şı edilmiş bulunuyorlardı. 

Daha başlangıçta gösterilerin 
önlenmesi için değişik yön ve ka
naUardan gelen çeşitli engeUeme
Ierle karşılaştık. Bunlann hepsi 
aşıldı. Toplantılanmızm önlene
meyeceği belli olunca, ıZmir'de ilk 
gösteri yapılacağı sırada Şili'li sa
natçıların bu toplantıya katılama
yacağı Içişleri Bakanlığının bir ta
limatı ile tebliğ edilmeye çalışıldı. 
Dayanıldığı iddia edilen yasada ka
tılmayı önleyecek hiçbir hüküm 
yoktu ve bu yasa dışı emir tebel
lüğ edilmedi. Ertesi gece Istanbul' 
da pasaportları incelediler ve aynı 
yazılı emri gene teblig ettiler. Ge
ne dinlenUmedi ve ŞiJi1i arkadaş-

Ianmız sözlü ve müzikli mesajla
nnı Istanbul halkına ilettiler. Çar
şamba akşamı dayanışma gösterisi 
Ankara'da yapılacaktı. Bunu her 
ne pahasına olursa olsun örılernek 
üzere dostlarımız. havaalanında 
göz altına aldılar. Önce kaçakçılık 
iddiası ortaya atıldı; sonra döviz 
kaçakçılığı dendi; iktidar borazanı 
TRT 17 haber bülteninde bu iddi
ayı ciddi ciddi ileri sürmekten çe
kinmedi. Resmi makamlar daha 
sonra .ğız değiştirdiler. Son ola
rak pasaport kanununun 26. mad
desi uyannca vizeleri yokmuş 
denilerek sınmlışı edildikleri açık
landı. 26. madde yalnız vizelerle 
ilgili prosedütü belirlemekıedir. 
Oysa dostlanmızın Yizeleri çok 
önce alınmıştı. Bütün bu iddialar 
düpedüz yalandır ve hükümet açık
ça yasalan çiğnemiştir. 

halklanrun kardeşçe birlik ye da
yanışmasının, birlikte mücadele 
inanç ve azminin birer CanJı örne
ği olan, mücadelenin dünyanın her 
tarafında birlik ve bütünlüğünü 
vurgulayan ve direnişçi Şili haiiu
nın olduğu kadar ülkemiz hallunın 
da bu mücadelede yalnız kalmadı
ğıru, yalnız kalmayacağını belir
ten bu dayanışma gecelerinden 
fazlasıyla ürkmüştü. Sınırdışı edil
menin gerçek nedeni yalnız ve yal
nızca budur. Hiçbir yalan iddia 
bu gerçeği örtemez. SuçOstü yaka
Ianmışlardır. Ama ne yapsalar bo
şunadır. Şili 'de, Türkiye'de ve tüm 
dünyada ergeç tarihin karanlıklar
na gömülecekler, hem de bütün 
yaptıklarırun birer birer hesaboru 
vererek, vermek zorunda kalarak 
gömüleceklerdir. 

pINOCHET'DEN SONRA MC IKTIDARıNA KARŞI .. 

Pinochet iktidanrun can yoldaşı 
aynı hamurdan yoğrulına MC ikti
dan, emperyalizme ve faşizme 
karşı mücadelede bütün dünya 

Türkiye'de, Şili'de ye tüm dün
yada EI Pueblo Unido Jamas se
ra Vencido. "örgütlü halk yenil
ınez" 

"Yeneeremos" 
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Pinochet iktidanrun can yoldaşı 
aynı hamurdan yoğrulına MC ikti
dan, emperyalizme ve faşizme 
karşı karşı mücadelede mücadelede bütün dünya dünya 

Türkiye'de, 
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VEMCEREM-OS 
YALÇiN KOÇOK 

Allende olmamak için Allende olmamak. Allende'ni" saygın, özverili 
fakat kişisel düzeyde trajik sonuyla karşılaşmamak için Allende olmamak. 
Sonunda Allende olmamak için başında Allende olmamak. Kimilerinin, zen· 
gin Şili deneyiminden çıkardığı ve Türkiye'de uygulamaya koyduğu ders 
ve sonuç bu oluyor. Allende olması mümkün olmayanlar Allende olmamak 
için direniyor. Şili halkının zengin deneyimi, Allende'ni" saygın örneği, 
sermayeye güven eğilimlerinin gerekçesi yapılıyor. Şili halkına ve Halk, Bir
liği'"i" özverili başkanı Allende'ye bundan daha büyük bir haksızlık yapıla-

Allende olmak kolay değiL. Allende'yi Allende yapan yalnızca saygın 
değiL. Allende'yi Alfende yapan, Halk Birliği. Allende'yi Allende ya

pan, Unitad Popular. ünitad Polular, bir ilerici partile"r birliği. Halk Birliği· 
ne katılan, Allende'nin başkanlığında belli bir program çerçevesinde, kendi 
bağımsızlıklarını koruyarak, ortak ve uzun süreli bir mücadeleye girişen bu 
partiler, 17 Aralık 1%9 tarihinde ortak amaçlarını şöyle kaleme aldılar: "Uni
tad Popular'ın politikasının temel amacı, mevcut ekonomik yapının değişti· 
rilmesi, tekelci sermaye ve toprak sahibi iktidarının sona erdirilmesi, böylece 
sosyalizmin kurulmasına başlanmasıdır." (Yaşasın Şili ve Türkiye Halklarının 
Kardeşçe Dayanışması, Türkiye işçi Partisi yayını, Kasım 1976, sayfa 21) Ai· 
lencle'y; Allende yapan, bu ortak amaca gösterdiği sadakat. Yaşamını koyarak 
kanıtladığı sadakat. Allende'yi Allende yapan, bu ortak amaç. Bu net ve be
lirgin amaç olmadan Allende olmak mümkür. değil. 

iktidara gelindikten sonra Allende olunmaz. Kimse burjuvaziyi aldata
biieceği inancına kapılmamalı. Burjuvaziyi kandırabileceklerini sananlar, yal
nızca kendilerini kandırırlar. Kendilerini, kaçınılmaz düş kırıklığına hazırlar
lar. Türkiye'de böyleleri var. Böyleleri, Halk Partisi'nin sermayeye güvence ve· 
rerek 1973 çizgisinden adım adım gerilemesini, gizli bir Allende olma hazırlığı 
olarak görmeye çalışıyorlar. Bu yüzden de Halk Partisi'nin adım adım gerile· 
mesini, iktidarın kapısını açaçak bir anahtar olarak görüyorlar. Böylece de 
kendileriyle birlikte Halk Partisi'ni de sermayenin eline hapsediyorlar. Ser· 
mayenin başta işçi sınıfının devrimci sendikal örgütleri olmak üzere diğer e· 
mekçi kesimlerdeyeni mevziler kazanmasını kolaylaştırıyorlar. Allende olma
mak ya da gizli Allende olmak çabaları, Türkiye'de böylesine geri işlevleri üst· 
leniyor. 

Şili halkının zengin deneyimi, Unitad Popular'ın kuruluşundan bugüne 
kadar olan gelişimi, bu tür yolların kesinkes kapalı olduğunu gösteriyor. Ai. 
lende başkan seçildikten sonra emperyalizme bağımlı Şili burjuvazisi, Alien
de 'ye hükümeti vermemek için elinden geleni yaptı. Aliende, anayasal olarak 
elde ettiği koltuğa ancak başta işçi sınıfı olmak üzere Şili emekçilerinin 
örgütlü desteği ile oturabiidi. Emperyalizmin ve Şili" burjuvazisinin engelle
meleri Unitad Popular hükümete geldikten sonra da durmadı. Unitad Popular, 
hergün yeni bir sınıf mücadelesi vererek iktidarda kalabildi. Emperyalizm ve 
Şili burjuvazisi hergün yeni bir engellemeyle, hergün yeni bir sabatojla ortaya 
çıktı. Unitad Popular, hükümet günlerinin her anını sınıf mücadelesi ile kazan
dı. Işçi ı sınıfının diğer emekçi sınıflarla ittihıkını canlı ve ayakta tutabildiği, 
bu ittihıkını genişletebildiği ölçüde iktidarını sürdürebiidi. ' 

"Yenilgimizi önce siyasal ve ancak ondan sonra askeri bir yenilgi olarak 
vurguluyoruz." Şili Komünist Partisi yöneticilerinden Rene Castillo, Unitad 
Popular ve Başkanı Allende'nin yenilgisini böyle tanımlıyor. "Bizim yenilgi
miz, işçi sınıfının müttefiklerinden kopmasının sonucuydu" diyor. (Rene 
Castillo, Şili Devriminin Öğrettikleri, Bilim Yayınları sayfa 28 ve 26) Siyasal 
başarı olmadan askeri başarı olmaz. Siyasal yenilgi olmadan askeri yenilgi ol
maz. Halk Birliği önce, siyasal olarak·yenildi . Siyasal olarak yenilmek ise, 
özünde, ekonomik olarak yenilmek demek. Iktidara gelen ilerici sınıfların si
yasal olarak yenilmesi, ekonomik olarak yenilmesi anlamına geliyor. Işçi sını· 
fının müttefiklerinden kopmasını" özünde işçi sınıfının müttefiklerinin eko
nomik sorunlarına yeıeri ölçüde ve yeterli hızda çözlım getirememek yatıyor. 
Emperyalizmin ve yerli burjuvazinin ekonomik ve sınıfsal kalelerine gerekli 

hızla hücurn edemernek yatıyor. Bu kaleler içinde devlet aygıtına dokunma
mak, emperyalizmin ve burjuvazinin bürokratlarını değiştirmemek önemli 
bir gecikme olarak ortaya çıkıyor. 

Askeri darbe ile Şili devrimcileri bir yenilgi aldı. Yenilgi, Şili devrim
cilerinin mücadele�ini durdurmadı. Mücadele sürüyor. Kopmuş ittifakları ye
"ideı kurarak sürüyor. üstelik yalnızca kopmuş ittifakları u:zelemekle de ye
tinmiyor. Şili içinde ittif:ık tabanını genişleımek için sürekli bir mücadele 
veriliyor. Dünya ölçüsünde ise tüm devrimcileri, demokratları ve sosyalistleri, 
Şili halkanın mücadelesiyle dayanışmaya çağırıyor. Türkiye Işçi Partisi'nin 
düzenlediği ve Halk Birliği'nin sanatçı elçileri isabel Parra, Angel Parra ve Pat
ricio CastiUo'nun katıldıkları toplantılar, Türkiye'deki demokrat ve sosyalist
lerin bu dayanışmada yerlerini almaları anlamına geliyor. Düşmanın bir ve 
aynı olduğunu gösteriyor. Ortak düşmana karşı mücadelenin ancak uluslarara
sı dayanışma ile zafere ulaşabileceğini gösteriyor, Sözde değil, gerçek uluslar
arası dayanışma ile. 

Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesi güçlüklerle dolu. Her aşa· 
mada "Ve her çeşitinden güçlüklerle dolu. Halk Birliği'nin sanatçı elçilerinin 
Türkiye'ye gelmeleri, Politika Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Demirtaş 
Ceyhun'un deyimi ile, "geleneksel halk çalgılarının birini bırakıp birini alarak 
gücümüzü güçlerine katan, güçlerini güçlerimize katan bu Isabel Parra'yı, An· 
gel Parra'yı, Patricio Castillo'yu" Şili Halkıyla Dayanışma Gecelerine getir· 
rnek kolay olmadı. Engellemeler tam bir "işbölümü" anlayışı ile ve birbiri 
ardından sahnelendi. 

Once' yurtdışında başladı. Avrup'a'nın "rahat" ortamı içinde devrimcilik 
ve sosyalistlik oynayan bir grup, Halk Birliği'nin sanaıçı elçilerinin Türkiye'ye 
gelmesini önlemek istediler. Unitad Popular'ın sanatçı elçilerinin Türkiye Işçi 
Partisi'nin çağrılısı olarak Türkiye'ye gelmelerini, bir türlü hazmedemiyorla.r
dı. Aklın almayacağı yalanları birbiri ardından dizdiler. Yetmedi. Bunlara bir 
de Türkiye'de demokrasi olmadığını eklediler. Sanki Türkiye'de demokrasinin 
var olduğunu iddia edenler varmış gibi. 

Yurtdışında başlayan engellemeler Türkiye'de de sürdürüldü. Türkiye'
de engelleme işi, Pinochet Hükümetinin can yoldaşı MC Hükümeıine düştü. 
ızmir ve Istanbul toplantılarını engellemeye güçleri yetmedi. Türkiye'de ba
ğımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesini sürdürenler, ızmir ve ıstanbul'da 
yasal haklarına sahip çıkmasını bildiler. MC Hükümeti, Unitad Popular'ın g
nat elçilerini istanbul - Ankara uçağında'''enterne'' edebildiler. Esenboğa Ha· 
vaalanında dört saat ahkonduktan sonra sınırdışı edildiler. Başta TIp Genel 
Başkanı Behice Boran olmak üzere TIp yöneticileri Parra kardeşlerle Can"l· 
lo 'yu yolcu ettiler. 

Bütün engellemelere karşın Ankara'da da Şili Halkı ile Dayanışma Gece
si yapıldı. Ankara'da geceye katılanların çoğunluğunu üniversite öğretim üye
leri, öğretmenler, teknik elemanlar, yazarlar, çizerler, yayıncılar ve kamugl 
teknisyenler oluşturuyordu. Toplantıya kiltılanlar Unitad Popular'ın gnatçı 
elçilerinin Ankara Havaalanından sınırdışı edildiklerini Behice Boran'ıo 
konuşmasından öğrendiler. Boran, konuşmasının bir bölümünde "Şili Halkıy
la dayanışmamızı dile getirmek üzere toplandığımız bu gecede Şili'nin yiğit 
Başkanı Allende'nin anısını saygıyla anıyorum ve Şili'deki tüm siyasal 
tutuklulara, Luis Corvalan'a özgürlük diliyorum" dedi. Şöyle devam etti: "Di
lemekten de öte, burada bulunanların adına, bunu talep ediyorum." Ankara'
da Boran'ın en çok bu sözü alkışlandı. Toplantıya kaıılanlar, "Şili'ye Özgür
lük" ve "Corvalan'a özgürlük" sloganları ile bu talebi onayladılar. 

Toplantılar hep bir ağızdan söyleneo "Venceremos" ile bini. Vencere
mos. "Yeneceğiz." Şili'de, Türkiye'de, sömürünün olduğu dUnyanın her yerin
de Venceremos. Mutlaka Venceremos. Çünkü, Ei Pueblo Unido Jamas Sera 
Vencido. ÇUnkU, "birieşen halk hiç bir zaman yenilmez." Şili'de, Türkiye'de 
birleşen halk, dünyada birleşen halklar, hiç bir zaman yenilmez. Mutlaka 
Venceremos. Mutlaka "yeneceğiz". 

halkının zengin deneyimi, Allende'ni" saygın örneği, 
eğilimlerinin gerekçesi yapılıyor. Şili halkına ve Halk, Bir

başkanı Allende'ye bundan daha büyük bir haksızlık yapıla-

kolay değiL. Allende'yi Allende yapan yalnızca saygın 
Allende'yi Alfende yapan, Halk Birliği. Allende'yi Allende ya

ünitad Polular, bir ilerici partile"r birliği. Halk Birliği· 
Allende'nin başkanlığında belli bir program çerçevesinde, kendi 

koruyarak, ortak ve uzun süreli bir mücadeleye girişen bu 
1%9 tarihinde ortak amaçlarını şöyle kaleme aldılar: "Uni

Popular'ın politikasının temel amacı, mevcut ekonomik yapının değişti· 
sermaye ve toprak sahibi iktidarının sona erdirilmesi, böylece 

kurulmasına başlanmasıdır." (Yaşasın Şili ve Türkiye Halklarının 
Dayanışması, Türkiye işçi Partisi yayını, Kasım 1976, sayfa 21) Ai· 

yapan, bu ortak amaca gösterdiği sadakat. Yaşamını koyarak 
Allende'yi Allende yapan, bu ortak amaç. Bu net ve be
Allende olmak mümkür. değil. 

gelindikten sonra Allende olunmaz. Kimse burjuvaziyi aldata
kapılmamalı. Burjuvaziyi kandırabileceklerini sananlar, yal
kandırırlar. Kendilerini, kaçınılmaz düş kırıklığına hazırlar

böyleleri var. Böyleleri, Halk Partisi'nin sermayeye güvence ve· 
çizgisinden adım adım gerilemesini, gizli bir Allende olma hazırlığı 

çalışıyorlar. Bu yüzden de Halk Partisi'nin adım adım gerile· 
kapısını açaçak bir anahtar olarak görüyorlar. Böylece de 

Halk Partisi'ni de sermayenin eline hapsediyorlar. Ser· 
sınıfının devrimci sendikal örgütleri olmak üzere diğer e· 

mevziler kazanmasını kolaylaştırıyorlar. Allende olma
Allende olmak çabaları, Türkiye'de böylesine geri işlevleri üst· 

halkının zengin deneyimi, Unitad Popular'ın kuruluşundan bugüne 
bu tür yolların kesinkes kapalı olduğunu gösteriyor. Ai. 

seçildikten sonra emperyalizme bağımlı Şili burjuvazisi, Alien
vermemek için elinden geleni yaptı. Aliende, anayasal olarak 

ancak başta işçi sınıfı olmak üzere Şili emekçilerinin 
oturabiidi. Emperyalizmin ve Şili" burjuvazisinin engelle

Popular hükümete geldikten sonra da durmadı. Unitad Popular, 
mücadelesi vererek iktidarda kalabildi. Emperyalizm ve 

hergün yeni bir engellemeyle, hergün yeni bir sabatojla ortaya 
hükümet günlerinin her anını sınıf mücadelesi ile kazan

diğer emekçi sınıflarla ittihıkını canlı ve ayakta tutabildiği, 
genişletebildiği ölçüde iktidarını sürdürebiidi. ' 

önce siyasal ve ancak ondan sonra askeri bir yenilgi olarak 
Komünist Partisi yöneticilerinden Rene Castillo, Unitad 
Allende'nin yenilgisini böyle tanımlıyor. "Bizim yenilgi

müttefiklerinden kopmasının sonucuydu" diyor. (Rene 
Devriminin Öğrettikleri, Bilim Yayınları sayfa 28 ve 26) Siyasal 

başarı olmaz. Siyasal yenilgi olmadan askeri yenilgi ol
önce, siyasal olarak·yenildi . Siyasal olarak yenilmek ise, 

olarak yenilmek demek. Iktidara gelen ilerici sınıfların si
yenilmesi, ekonomik olarak yenilmesi anlamına geliyor. Işçi sını· 

müttefiklerinden kopmasını" özünde işçi sınıfının müttefiklerinin eko
yeıeri ölçüde ve yeterli hızda çözlım getirememek yatıyor. 
yerli burjuvazinin ekonomik sınıfsal kalelerine gerekli 

"ideı kurarak sürüyor. üstelik yalnızca kopmuş ittifakları u:zelemekle 
tinmiyor. Şili içinde ittif:ık tabanını genişleımek için sürekli 
veriliyor. Dünya ölçüsünde ise tüm devrimcileri, demokratları 
Şili halkanın mücadelesiyle dayanışmaya çağırıyor. Türkiye 
düzenlediği ve Halk Birliği'nin sanatçı elçileri isabel Parra, Angel 
ricio CastiUo'nun katıldıkları toplantılar, Türkiye'deki demokrat 
lerin bu dayanışmada yerlerini almaları anlamına geliyor. Düşmanın 
aynı olduğunu gösteriyor. Ortak düşmana karşı mücadelenin 
sı dayanışma ile zafere ulaşabileceğini gösteriyor, Sözde değil, 
arası dayanışma ile. 

Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesi güçlüklerle 
mada "Ve her çeşitinden güçlüklerle dolu. Halk Birliği'nin sanatçı 
Türkiye'ye gelmeleri, Politika Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
Ceyhun'un deyimi ile, "geleneksel halk çalgılarının birini bırakıp 
gücümüzü güçlerine katan, güçlerini güçlerimize katan bu Isabel 
gel Parra'yı, Patricio Castillo'yu" Şili Halkıyla Dayanışma Gecelerine getir· 
rnek kolay olmadı. Engellemeler tam bir "işbölümü" anlayışı 
ardından sahnelendi. 

Once' yurtdışında başladı. Avrup'a'nın "rahat" ortamı içinde 
ve sosyalistlik oynayan bir grup, Halk Birliği'nin sanaıçı elçilerinin 
gelmesini önlemek istediler. Unitad Popular'ın sanatçı elçilerinin 
Partisi'nin çağrılısı olarak Türkiye'ye gelmelerini, bir türlü hazmedemiyorla.r
dı. Aklın almayacağı yalanları birbiri ardından dizdiler. Yetmedi. 
de Türkiye'de demokrasi olmadığını eklediler. Sanki Türkiye'de 
var olduğunu iddia edenler varmış gibi. 

Yurtdışında başlayan engellemeler Türkiye'de de sürdürüldü. 
de engelleme işi, Pinochet Hükümetinin can yoldaşı MC Hükümeıine 
ızmir ve Istanbul toplantılarını engellemeye güçleri yetmedi. 
ğımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesini sürdürenler, ızmir 
yasal haklarına sahip çıkmasını bildiler. MC Hükümeti, Unitad 
nat elçilerini istanbul - Ankara uçağında'''enterne'' edebildiler. 
vaalanında dört saat ahkonduktan sonra sınırdışı edildiler. 
Başkanı Behice Boran olmak üzere TIp yöneticileri Parra kardeşlerle 
lo 'yu yolcu ettiler. 

Bütün engellemelere karşın Ankara'da da Şili Halkı ile Dayanışma 
si yapıldı. Ankara'da geceye katılanların çoğunluğunu üniversite 
leri, öğretmenler, teknik elemanlar, yazarlar, çizerler, yayıncılar 
teknisyenler oluşturuyordu. Toplantıya kiltılanlar Unitad Popular'ın 
elçilerinin Ankara Havaalanından sınırdışı edildiklerini Behice 
konuşmasından öğrendiler. Boran, konuşmasının bir bölümünde 
la dayanışmamızı dile getirmek üzere toplandığımız bu gecede 
Başkanı Allende'nin anısını saygıyla anıyorum ve Şili'deki 
tutuklulara, Luis Corvalan'a özgürlük diliyorum" dedi. Şöyle 
lemekten de öte, burada bulunanların adına, bunu talep ediyorum." 
da Boran'ın en çok bu sözü alkışlandı. Toplantıya kaıılanlar, 
lük" ve "Corvalan'a özgürlük" sloganları ile bu talebi onayladılar. 

Toplantılar hep bir ağızdan söyleneo "Venceremos" ile 
mos. "Yeneceğiz." Şili'de, Türkiye'de, sömürünün olduğu dUnyanın 
de Venceremos. Mutlaka Venceremos. Çünkü, Ei Pueblo Unido 
Vencido. ÇUnkU, "birieşen halk hiç bir zaman yenilmez." Şili'de, 
birleşen halk, dünyada birleşen halklar, hiç bir zaman yenilmez
Venceremos. Mutlaka "yeneceğiz". 



TrlRKiYFOE YOROYOS 

CHP'YE REÇETE YAZı LıYOR 

İKTİDARBOŞLUGUNU 
•• 

DOLDURAN GUç: POLİs GÜCÜ 
Geçtilimiz haftanın Çarşamba günü 

Esenbola havaalaruodaki nenuhur jan
danna kuşabnilsını ve bu arada saA:a sola 
koşuşan emniyet. görevlilerini görenler, 
EsenlıoRa'da olaRanüstü bir şeylerin ol· 
dutunu düşündüler. 

Ancak, "bazı" haBerde emniyet. gö
revlilerinin yapay ve abartmalı hal ve 
koşuşturmalanna tanık olanlar ise sade
ce sorunun esasını ölrenmek üzere LO' 
Rukkanlıhklarını bozmayarak konuyla 
ilgilendiler ... 

Nitekim, loyamet üç yabancı konuk 
üzerinde kopuyordu. Biri hanım ikisi 
erkek üç yabancı konuk .. 

İstanbul'dan öRle üzeri gelen uçak
tan alınıp EsenboRa karakoluna götürü
len yabancı konuklar, ŞiIi'deki faşist 
cuntaya karşı Şili halkının antifaşist so
lulunu tüm dünyaya taşıyan, "Yeni Şi
li Şarkısı Hareketi"nin öncüleri. yurt
sever halk şarkıcılanydı. 

Isabel Parra, Angel Pa.rra ve Patricio 
Castillo idi bunlar. 

Emniyet. 1. Şube memurlan Şili'li 
sanatçıları karakolda bir süre alıkoduk· 
tan sonra yurtdışı edileceklerini kendile
rine tebliR ettiler. 

Nedeni, bir takım saçma sapan şey
lerdi. Ama gerçek neden ise beUiydi.._ 
Pinochet'lik sadece Şili smırları içinde 
sıkışmış kalmış bir kepazelik deRiidi. 
Pinochet'lik dünyarun daha başka yerle
rinde de vardı ve sefaletini icra etmekten 
geri kalmıyordu. 

SALT POLis GOcO ... 

Saat l6.30'da Federal Almanya üze
rinden Parla'e gitmek üzere havalanmaya 
hazırlanan uçaRa dojtru ilerleyen yurtae
ver Şili'li sanatçılar, kendilerine eL salla
yan Türkiye ışçi Partili ev sahiplerine 
"Tekrar geleceli%" diye teSıeniyorlar ve 
el sallıyortaniı. 

Yerli Pinochet'lik TIP'in, İzmir ve İs
tanbul'da düzenledili "Şili Halkıyla Da
yanışma" ııecelerinin bilinçli coşkusun
dan .. partili disiplinin, uyumun, coşku
nun dalga dal ıa yayılan etkisinden kor
kuya kBplldlRı için EsenboRa'da taban· 
ea namlusunun gölgesine ,IRmmıştl .. 

Aym gece Ankara'da yapılan "Şili 
Halkıyla Dayanışma" gecesinde konu
şan TIP Genel Başkanı Behice Boran'ın 
dediai gibi, "Polis gücüne inananlar ya
nılıyorlardı. Gerçek güç halkın gücüydü 
işçi ıımftnm gücüydü ... " 
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NAZI USULO OYUN 

MC iktidarı biraz daha çürüyerek bir 
haHayl daha geride bıraktı. Normal ko
şullarda sıradan bir karakolun i1gilene
ce�i kavga, dö!tüş ve binbir çeşit ipıi�i 
pazara çıkmış oyunun sergilendiRi MC 
sahnesinde, nazi yöntemleriyle karışık 
sürdürülen en son oyun eRitim enstitü
leri sınularının iptali ... 

Bu yd giriş sınavlarında Türkeş'in 
do�um tarlhini bilenin kazandırıldıRı 
Elitim Enstitüleri sınavlarına 28 bin kişi 
katılmıştı ... 

ıplal kararı, ayyuka çıkan oyunların, 
başka bir düzenlemeyle bastırılmasını 
amaçlıyor. Milli ERi Li m Bakanı, sözde, 
MHP'liIerin hücumlarına uarayacak, her
kesin gözü bu kez AP - MHP çekişme
sine çevrilecek bu arada sınavlar taze le
necek ve deaişen bir şey olmayacak! .. 

Cephenin Milli Eaitim görevlisi, bu 
hafta başında yapılması beklenen yeni 
sınavlarla eaitim enstitülerine bu kez 10 
bin fazlasıyla 38 bin kişinin alınacaaını 
açıkladı hafta içinde .. 

Bu haber, Eaitim Enstitülerine 10 bin 
tane gencin daha faşist baskı çemberi al
tına alınmasının planlandıaını yansıt
maktan öte bir şey ifade etmiyor. 

ınsanlmn türlü hile, baskı ve benzer 
yöntemlerle kafalarını sürekli prangaya 
vuracaklannı sananlar, şimdilik cephe 
vadilerinde bu düşünceyle sa! tutuyor
lar. 

YENI SEROVEN 

Cephenin bir ve iki yaka numaralı 
ortakları arasındaki dalaşmada geçti ai
miz hafta yeni bir serüven yaşandı. 

Perşembe günü sabah saat 11 'de top
lanacak olan Bakanlar Kurulu ancak 
13'de bir araya gelebildL 

Sabah ll'de cephenin bir, üç ve "Mü
temmim cüz"ü bir masa etrafına toplan
mışlar ancak, iki numaralı ortaRa ait 
sandalyeler boş kalmıştı. 

Bir süre boş sandalyeler sahiplerini 
beklemişler ancak dakikalar geçtikçe 
Başbakan Süleyman Demirel'in içine 
kuşku düşmüştiL Nitekim daha sonra 
telefonlar yoluyla aydınlanan durum 
hiç de aydınlık deRildL 

MSP'!i bakanlar, Millet Meclisi'nde, 
Genel Başkanlan Necmettin Erbakan'ın 
odasında toplanmışlar ve Bakanlar Ku
rulu toplantısını topluca boykot etme 
katan almışlardı ... 

MSP'U bakanlar, ilk önce kendilerini 
arayan AP Genel Başkan yardımcıIann
dan Sabit Osman Avcı ile görüşmeyi 
reddetmişlerdi. Demirel ilkönce devre
ye gayrı resmi .. yılabilecek bir kişiyi 
sokmuş fakat karşı taraf bunu tanıma
mıştı. 

Demirel, MSP'yi yola sokmak için 
Bakanlar Kurul oduında dört döner
ken, içlerinde sirkeıi en keskin olan en 
küçük ortak ile MSP'ye IÖVÜp saymaya 
başlamıştı bile ... 

BOYKOTÇU MSP 

MSP'li bakanların buiunduRu odanın 
önündeki gazeteci kalabalıRı ile konuşan 
Adalet Bakanı Jımail Mü(tüoRlu, arka
daşlarına tercüman oluyor ve gazetecile
re "Şimdilik bir açıklama yapmayaca
Rız. Ama burada bir hayli bekleyebilir
siniz" diyordu .. 

Işler ciddi bir noktaya doQ:ru hızla 
yol alıyordu! Ancak, gelişmelerin dolal 
yönlenmesinden çok, kurgu'nun RereRi 
yapılıyordu .. 

PARRA 'LAR VE CASTILLO GIDIYORLAR; 

AMA "TEKRAR GELECEKLER" 

Gazetecilerin gözü önünde, Bakanlar 
Kurulu toplantısının boykot edilmesi bir 
hayli anlamlıydı. Meslek gereai soruna 
hatta biraz da abarlmalt eRilen gazeteci· 
ler, ister istemez MSP'nin ekme�ine yal 
sürüyorlardı. .. 

Boykotun hem de bu kez gazetecile· 
rin gözü önünde cereyan etmesi Başba· 
kan Süleyman Demirel'in sinirlerini alt
üst etmeye yetip de artmıştı. 

MSP'ye hükümet tarafından daha 
doRrusu AP'den iki elçi göndermekte 
gecikmedi. 

Devlet BakanltIı namı altında salt bu 
gibi işlerle ilgilenen Seyfi öztürk ile ai· 
nirleri ullam Nahit Menteşe MSP'liIer
Le görüşmek üzere meclise geldiler. 

öztürk ve Menteşe, Mecliste Süley
man Denıirel'in çalışma odasına mevzi 
kurup, MSP'den bir ıörü,meci rica etti
ler ... 

MSP'nin bir kat aşaRıya gönderdilli 
görüşmeci, ıçişleri Bakanı ORuzhan 
A.i1türk idi. .. 

öztürk · MenLeşe ve Asiltürk bir .üre 
ıı:ö!Üştüler ... MSP'nin bakanlar kurulu 
toplantısına katılmak için koşuııar var
dı. Bunların kesin kayıtlara baRianması 
halinde Bakanlar Kurul toplantısına 
katıhrlardı, yoksa koaliıyonun bozulma
slOda sorumluluk yüklenemezlerdi! ... 

ISTEYENIN BIR YOZO ... 

Durum vahim vadilere sarmıştı. 

Devlet Bakanı Seyfi öztürk, MSP'nin 
koşullarını Başbakanı Süleyman Demi· 
rel'e bildirmek üzere Başbakanlıla (ider
ken, Asiltürk ile Menteşe o ııe1ene kadar 
havadan sudan konuşmaya dalIDIşlardl .. 

Saat 12.30 sularında Seyfi öztürk, 
Başbakanlıktan geri döndü. Gene başba' 
kan'ın meclisteki çalışma odutnda cere
yan eden görüşmelere MSP'li Adalet 
Bakanı Jsmail Müflüollu da katılmıştı. 

Sonuç 12.45'de çözümlenmişti. Mür· 
tüollu gazetecilere şu açıklamayı yapı
yordu: 

"- ARır sanayi yatınmıarı konusun
daki kadro ve Cinansma'n taleplerimize 
Başbakan Süleyman Demi.rel olumlu söz 
verdi. İsteklerimiz kabul edilmi, olup 
biraz sonra Bakanlar Kurulu toplantııı
na katılmak üzere başbakanlıRa (idece
�iz ... " 

Nitekim MSP'li!er başta Erbakan ol
mak üzere biraz ıonra topluca Meclis'
ten aynlacaklar ve dolruca Sa,bakanh
Ra gideceklerdi. .. 

DIMYATA GIDERKEN ... 

Cepheeiler arasındaki ıon d.ı .. ma 
herkesin gözleri önünde olmuş, doRrusu 
bu ya bu sevimaiz oyunu gazeteciler li
bi resmi görevliler de bıkkınbkla izlemi,
lerdi... 

Ama Başbakan Süleyman Demirel'e 
göre, ortada anormal birtey yoktu. 
"Söyleyene deRi!, lÖyletene bak" ömeRi 

halkının antifaşist so
taşıyan, "Yeni Şi

Şarkısı Hareketi"nin öncüleri. yurt
şarkıcılanydı. 

Pa.rra ve Patricio 
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daha başka yerle
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GOcO ... 
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Ankara'da yapılan "Şili 
gecesinde konu

Başkanı Behice Boran'ın 
gücüne inananlar ya

güç halkın gücüydü 
" 

uarayacak, 
kesin gözü bu kez AP - MHP çekişme
sine çevrilecek bu arada sınavlar taze letaze letaze 
necek ve deaişen bir şey olmayacak! .. 

Cephenin Milli Eaitim görevlisi, bu 
hafta başında yapılması beklenen yeni 
sınavlarla eaitim enstitülerine bu kez 10 
bin fazlasıyla 38 bin kişinin alınacaaını 
açıkladı hafta içinde .. 

Bu haber, Eaitim Enstitülerine 10 bin 
tane gencin daha faşist baskı çemberi al
tına alınmasının planlandıaını yansıt
maktan öte bir şey ifade etmiyor. 

ınsanlmn türlü hile, baskı ve benzer 
yöntemlerle kafalarını sürekli prangaya 
vuracaklannı sananlar, şimdilik cephe 
vadilerinde bu düşünceyle sa! tutuyor
lar. 

YENI SEROVEN 

Cephenin bir ve iki yaka numaralı 
ortakları arasındaki dalaşmada geçti ai
miz hafta yeni bir serüven yaşandı. 

Perşembe günü sabah saat 11 'de top
lanacak olan Bakanlar Kurulu ancak 
13'de bir araya gelebildL 

Sabah ll'de cephenin bir, üç ve "Mü
temmim cüz"ü bir masa etrafına toplan
mışlar ancak, iki numaralı ortaRa ait 
sandalyeler boş kalmıştı. 

Bir süre boş sandalyeler sahiplerini 
beklemişler ancak dakikalar geçtikçe 
Başbakan Süleyman Demirel'in içine 
kuşku düşmüştiL Nitekim daha sonra 
telefonlar yoluyla aydınlanan durum 
hiç de aydınlık deRildL 

MSP'!i bakanlar, Millet Meclisi'nde, 
Genel Başkanlan Necmettin Erbakan'ın 
odasında toplanmışlar ve Bakanlar Ku
rulu toplantısını topluca boykot etme 
katan almışlardı ... 

MSP'U bakanlar, ilk önce kendilerini 
arayan AP Genel Başkan yardımcıIann
dan Sabit Osman Avcı ile görüşmeyi 
reddetmişlerdi. Demirel ilkönce devre
ye gayrı resmi .. yılabilecek bir kişiyi 
sokmuş fakat karşı taraf bunu tanıma
mıştı. 

Demirel, MSP'yi yola sokmak için 
Bakanlar Kurul oduında dört döner
ken, içlerinde sirkeıi en keskin olan en 
küçük ortak ile MSP'ye IÖVÜp saymaya 
başlamıştı bile ... 

BOYKOTÇU MSP 

MSP'li bakanların buiunduRu odanın 
önündeki gazeteci kalabalıRı ile konuşan 
Adalet Bakanı Jımail Mü(tüoRlu, arka
daşlarına tercüman oluyor ve gazetecile
re "Şimdilik bir açıklama yapmayaca
Rız. Ama burada bir hayli bekleyebilir
siniz" diyordu .. 

PARRA 'LAR VE CASTILLO GIDIYORLAR; 

AMA "TEKRAR GELECEKLER" 

Gazetecilerin gözü önünde, Bakanlar 
Kurulu toplantısının boykot edilmesi bir 
hayli anlamlıydı. Meslek gereai soruna 
hatta biraz da abarlmalt eRilen gazeteci· 
ler, ister istemez MSP'nin ekme�ine yal 
sürüyorlardı. .. 

Boykotun hem de bu kez gazetecile· 
rin gözü önünde cereyan etmesi Başba· 
kan Süleyman Demirel'in sinirlerini alt
üst etmeye yetip de artmıştı. 

MSP'ye hükümet tarafından daha 
doRrusu AP'den iki elçi göndermekte 
gecikmedi. 

Devlet BakanltIı namı altında salt bu 
gibi işlerle ilgilenen Seyfi öztürk ile ai· 
nirleri ullam Nahit Menteşe MSP'liIer
Le görüşmek üzere meclise geldiler. 

öztürk ve Menteşe, Mecliste Süley
man Denıirel'in çalışma odasına mevzi 
kurup, MSP'den bir ıörü,meci rica etti
ler ... 

MSP'nin bir kat aşaRıya gönderdilli 
görüşmeci, ıçişleri Bakanı ORuzhan 
A.i1türk idi. .. 

öztürk · MenLeşe ve Asiltürk bir .üre 
ıı:ö!Üştüler ... MSP'nin bakanlar kurulu 
toplantısına katılmak için koşuııar var
dı. Bunların kesin kayıtlara baRianması 
halinde Bakanlar Kurul toplantısına 
katıhrlardı, yoksa koaliıyonun bozulma
slOda sorumluluk yüklenemezlerdi! ... 

Devlet Bakanı 
koşullarını 
rel'e bildirmek 
ken, Asiltürk 
havadan sudan 

Saat 12.30 
Başbakanlıktan 
kan'ın meclisteki 
yan eden 
Bakanı Jsmail 

Sonuç 12.45'de 
tüollu gazetecilere 
yordu: 

"- ARır 
daki kadro 
Başbakan Süleyman 
verdi. İsteklerimiz 
biraz sonra 
na katılmak 
�iz ... " 

Nitekim 
mak üzere 
ten aynlacaklar 
Ra gideceklerdi. 

DIMYATA GIDERKEN 

Cepheeiler 
herkesin gözleri 
bu ya bu sevimaiz 
bi resmi görevliler 



cephenin büyükbaşı sözü döndürüyor, 
dolaştırıyor fakat içine düştüAü batak
tan kurtaramıyordu .. 

Gazeteciler "Bakanlar Kurulu'na bir 
boykot oldu, ne dersiniz?" diye soru' 
yorlardı, o da cevap veriyordu: 

". Bakanlar Kuruluna boykot olur 
mu? öArencilerin boykotuna hükümet 
karşı çıkarken, bakanlar, Bakanlar Ku
ruluna boykot ederler mi?" 

Gazeteciler, bu cevaba karşı ne di
yeceklerini şaşırıyorlardı, gözlerinin içi
ne baka baka cephenin büyük başı, laf 
kaydınyordu ... 

Demirel'in televizyon ekranlarına da 
yansıyan perişan yüzü, gerçeAi en iyi 
yall5ltıyordu. MSP ile oynarken oyun, 
paçaatm sa.nnIŞb. .. 

DP ömeAi "bölme" saJvolarına karşı
lık MSP, AP'ye el vennemiştL Büyük 
kongrede genel idare kurulunda yapıJan 
operasyona, daha da devam edilmiş ve 
MSP'nin bakanlık sandaleyeleri MSP yö
netimi gözünde dikensiz gül bahçesine 
çevrilmişti.. 

Çalışma BakanlıAı'na Şevket Kazan'
m atanması, Erbakan'ın kendi içindeki 
muhalefete prim tanımadılı yolundaId 
yorumlara dolruluk kazandırıyordu. 

Bu aynı zamanda Demirel'in de me
rakla bekledili bir sonuçtu. Sonuç şim
dilik kendisi aleyhine ... 

MSP:NE DOYACAK, NE DOLACAK 

MSP'nin istedili ödünler, geçtilimiz 
ha/tayl. da kalmayacaktır. MSP, Demi
rel'in AP toplantıJarında "laf aramızda" 
kaydıyla söz ettili "MSP'ye ait bayali 
temellerin" üzerine biraz duvar çıkma-

aa bakmaktadır, 
Ne yolla olursa olsun temel üzerine 

I:onacak dört duvardan sonra seçimden 
önce AP'ye kesin dinek vurması beklen
mektedir. 

Demirel, MSP'yi seçim avlusuna koi· 
kola sürüklerneyi dü,ünÜfken, MSP de, 
seçim avlusuna ginneden AP'ye atacaAı 
çelmeyi düşünmektedir. 

Ancak AP ile görülecek hesabı ve on
dan yaka paça söke söke alacalı daha 
çok ödün vardır ... 

Iktidarsız bir AP'run balon, iktidara 
ya.alanmayan bir Demirel'in &onunun ise 
hazin olacaAı en çok kendileri tarafın· 
dan teslim ediliyor ... 

Bu gerçeRi en iyi bilenlerin başında 
da MSP geliyor_ AP'de bu handikap, 
MSP'de bu inat varken, MC'nin önümüz
deki haftalardaki hali pÜf melAli bemdir. 

CHP'DE SON HAFTA ... 

CHP içinde bulundulumuz ha/tanın 
sonunda 23. kurultayını topluyor. Bu 
kurultayın önümüzdeki kurultaylara 
oranla önemli yanı gerek parti içi kanat
lann, gerekse partinin iktidar &aVaşı ver
mesi ... 

Parti içi iktidar kavgw denince akla 
genel sekreterlik mücadelesi gelmekte
dir. Bugüne kadar su üstüne çıkmış, Or
han Eyübollu, Turan Güneş, Deniz Bay· 
kal isimlerine ek olarak şimdi ortada 
yeni bir isim daha vardır. O da, CHP'nin 
çelebi gedikJilerinden l&mail Hakkı Bir
ler'dir ... 

Şimdilik, kurult,ayın civcivli arifesi
nin yıpratmayacalı bir örtiide &aklanan 
Birler'in Eyübollu'nun biraz "kanunisi" 

olduAu ileri sürülmektedir. 

GÜNEŞ'IN FINIŞI 

Kurultay haftasına (irildili günlerde 
Turan Güneş'in ani finişe geçtiAi göz-
lenmektedir. 

. 

Büyük aennayeni n ı.tanbul kanadıyla 
öteden beri derin ve sıcak ilişkiler içinde 
oldu Au bilinen Turan Güneş'in, Knklar
eli ve Keşan belediye seçimlerinin kaza· 
nılmasına ilişkin hikAyelerinin gazetele· 
rin magazin sayfalarında genişçe yer tut· 
muı, bir takım kişileri bir hayli umut
landırml/şa benzemektedir. 

Keşan Belediye seçimlerinden önce 
Turan Güneş'in "zurnacı Aguş"u evinde 
ziyaret haberine sadece, kendisini des· 
tekleyen Milliyet gazetesinin birinci say
fada yer vermesi ilginç olsa gerektir. 

"Halk adamı" böyle olurdu!.. 
"Twan Hoca" büyük ticaret davaları

nı takip eder, hayab hafif yerlerinden 
yakalamaAa çalışırken tabii CHP'de de 
"hizipler dışı" kalmıştı! .. 

Ama popülerdi L. 

DisK ADıNA 
DILEK VE TEMENNILER ... 

DISK danışmanlarından Sadun Aren 
de, geçtilimjz haftanın Cuma günü "Po
litika"da çıkan yazısın CHP'deki genel 
sekreterlik sorununa ayırmıştı. 

Aren, CHP'deki çeşitli biziplerin, 
partinin ideolojik bütünlülünü bozma
dan, bir arada bulunabileceklerini belir
tiyor, parti içindeki hiziplerin veya grup
tann seçimi kazanmak konusunda eylem 
birliRini &allayacak bir merkezi yöneti-

min oluşabileceRini ekliyor ve devam 
ediyordu: 

lt. Bu, somutla, hizipler dışı kalmı., 
tecrübeli popüler birini bulup Genel Sek
reter yapmak demektir. CHP'de bu nite
likte insanlar vardır. Başta Sayın Ecevit 
olmak üzere bütün partililerin titizlikle 
yerine getirmeleri temel görev, böyle bi· 
rini Genel Sekreter olarak işbaşına gelir· 
mek ve böylece CHP'nin seçimlere birlik 
ve beraberlik içinde bütün gücü ile gir
mcsini saRlamaktır. Bu başarıldı�ı tak
dirde seçimlerin kazanılaca�ına muhak· 
kak gözü ile bakılabilir ... " 

HA VLU AMA NASIL?. 

DıSK danışmanının CHP'ye yazdıRı 
iktidar reçelesinde "tatbik" şekilleri de 
yazılıdır. Gerçi ad vermeden yapılmak
tadır ama seçimlerden önce CHP'ye aç 
karnına tavsiye edilen zat Turan Güne,"· 
tir ... 

Güneş'in kurullaya gelecek deleee ya· 
pısında şansı ne olacaktır? Bu şu anda 
kestirmek zordur. Ancak Vebbi Koç'a 
yakınlıAı bilinen Turan GüneŞ'in kısa bir 
zamanda bir hayli danışman ve taraILar 
kitlesi toplaması bir hayli ilrinç .. _ 

Türkiye, 12 Mart'tan bu yana çok 
şey gördü. Görülmeyecek şeyler de gör· 
dü, görüyor. 

Ringte sallanan boksörün ma5Örü ta
rafından atılan havluya kimsenin bir di
yeceRi yok. Havlu almayı bugüne kadar 
kimse kınamadı. Bu da bir olgu. 

Ama bUlÜne kadar ringe ayak bavlu
su atıldıRı görülmedi._. 

Ama ringlerin diliında hepsi görüldü 
ve görülüyor ... 

DISK ÜST YÖNETiMI GAZETE SATıN AlıYOR 
Eylül Direnişi dolayısıyla işlerinden edilen işçilere grev ödemesi yapabil

mek için bağış toplayan DISK Ost Yönetimi, satın alınacak bir gazete arıyor. 
DISK Ost yönetimi, Politika Gazetesi'ni satın almak için uğraşıyor. DISK üst 
Yönetimi, Politika Gazetesi'ni satın almak için çok acele ediyor. 

Politika Gazetesi'ni satın almak için özel nedenleri var. Gazete, Halk Par. 
tisi'ni destekliyor. rakat sermaye ile organik bağlara sahip Eyüboğlu - Topuz 
ekibine övgü düzmüyor. CHP içindeki mücadelenin haberlerini mümkün oldu
ğu kadar tarafsız vermeye çalışıyor. Politika Gazetesi, ısmail Cem yönetim
den uzaklaştırıldıktan sonra DISK'in ilkelerine sahip çıkmaya devam ediyor. 
fakat DiSK Ost Yönetimine övgü düzmüyor. Turizm-Iş'deki gelişmeleri verir. 
ken DiSK Ost Yönetimini hoşnut etmek endişesi ile hareket etmiyor. Bütün 
bunlar DISK Ost Yönetimini rahatsız ediyor. 

Ancak DISK üst Yönetiminin acele etmesi için başka nedenle' r cie var. 
Kurultay öncesinde Politika Gazetesi CHP ile ilgili bir yazı dizisi hazırladı. Bu 
dizinin, Eyüboğlu - Topuz ekibini rahatsız etmesi bekleniyordu. Aynı yazı di
zisini Genel Sekreter adayı Turan Güneş de heyecan ve endişe ile bekliyordu. 
Turan Güneş'in adayılğı, sermayeyi ve sermayenin sözcüsü Milliyet Gazetesini 
pek sevindirdi. 19 Kasım 1976 tarihindeki yazısıyla bu sevince DISK danışma
nı Sadun Aren de katıldı. Sadun Aren, CHP'nin sorunlarını çözmek için "po_ 
püler" bir aday üzerinde birleşilmesini öneriyor. "Popüler" aday denilince ney 
çalan, zurnacı Ağuş'un evine gidip zurna çalan Turan Güneş akla geliyor. Ser
maye kesiminin çok yıpranan Eyüboğlu'nu Güneş ile yedeklemeye çalıştığı 
da biliniyor. 

DiSK Ost Yönetimi, Politika'yı satın almak için incelemeler yaptı. Gaze
te'nin satın alınmasının ve: bugünkü çizgiyi tutturanların atılmaları için gere
ken tazminatın 4 milyon lirayı aştığı hesaplandı. fakat DISK üst Yönetimi, 
Politika'nın adını belirtmeksizin, bir gazete satın alınması konusunu DISK Ge
nel Yönetim Kurulu'nun Başkanlarla ortak olarak yaptığı son toplantıya ge
tirdi. Yapılan öngörüşmeler sonunda DISK Genel Yönetimi ile Başkanlar Or. 
tak kurulun n bir gazete satın alınmasından yana olmadığı gözlendi. Bunun 
üzerine gazeteyi satın almaktan vazgeçildi. 

Ancak CHP'nin ve DISK üst Yönetimi'nin acele "sorunları" vardı. CHP 
ile DISK üst Yönetimi arasındaki görüşmeleri ve diyalogu ısmail Cem yürütü
yordu. Politika, Vadat oalokay'a devredildikten sonra ısmail Cem Ankara'ya 
ve CHP 'ye yerleşti.Gazete'nin satın alınması bir süre ertelenince engelleme gi
rişimleri başladı. Engelleme girişimlerinde bundan kısa bir süre öncesine kadar 
çevresini Kemal Türkler'i "yeterince" eleştirmemekle suçlayan Basın-Iş sendi
kasının başkanı Burhan Şahin yapıyordu. Pikaj odasında çalışanların bir bölü
mü Basın-Iş'e üye idi_ Toplu sözleşme görüşmeleri sürerken Burhan Şahin "işi 
yavaşlatma" eylemlerini uyguluyordu. 

Politika'nın CHP yazı dizisini anons etmesi acele karar vermeyi gerektir
di. Acele karar verilmesini isteyenler arasında Bülent Ecevit de vardı. Ecevit , 
Politika'nın yayınlarından hoşnulSuzluAunu, "istisnai kişiliğine" pek uygun 
düşmeyen tepkilerle gösteriyordu_ Basına da yanCiıyan bazı alışılmamış ko"'\. 

nuşmaları ile oalokay'ı gazeteyi satmaya zorluyordu. Yazı dizisinin başlama
sından bir gün önce ve Politika'ya yeni yazarların katılacağının duyulması üze· 
rine bir DISK görevlisi Politika'nın merkezine bir yazı getirdi. Kemal Türkler 
ile Mehmet Karaca'nın imzasını taşıyan bu yazıda "bütün koşullar" kabul edi
lerek Politika'nın satın alınmasına karar verildiği ve bu kararın DISK Yürüt
me Kurulu tarafından alındığı belirtiliyordu. 

DISK üst Yönetimi kadroyu da saptıyordu. Genel Yayın yönetmen
liğine Vatan Gazetesi'nde'oISK üst Yönetimine övgüler düzen Kemal Sülker 
getiriliyordu. Başyazarlık ise Politika'nın tirajını dört bine düşüren ismail 
Cem'e veriliyordu_ ısmail Cem .. gazetenin tirajı dört kez artukt.an sonra tekrar 
görevine dönebilecekti. fakat bu yazıyı Genel Yayın Yönetmeni Demirtaş 
Ceyhun ile Yazı Işleri Müdürü Koray Düzgören kabul etmedi. Bunun üzerine 
önce Kemal Türkler, arkasından da ısmail Cem, Ankara'ya Vedat oalokay'a 
telefon etti. DISK Üst Yönetimi bir süre için Vedat oalokay'ın da sahipler 
arasında görünmesini istiyordu. oalokay, bunu kabul etmediğini ve Gazete'
nin "satılması işinin o kadar kolay ve çabuk olmayacağını" söyledi. 

Böylece DISK üst Yönetiminin Politika Gazetesi'ni satın alarak işçilerin 
parasından Eyüboğlu - Topuz ekibi veya onların yedeği Güneş'in övgülerini 
yaptırma çabaları ikinci kez başarısızlığa uğradı. fakat Ecevit'le de direkt 
temas içinde olan ısmail Cem, çabalarını sürdürrneğe başladı. Son günlerde ve 
Vedat Dalokay, üç yönden birden sıkıştırılmak istendi. Eski Kemal Türkler 
muhalifi, şimdi Kemal Türkler hayranı Burhan Şahin, işi tam durdurarak Ga
zete'nin çıkmasını engelleyeceğini açıkladı. Böylece ısmail Cem döneminin 
düşük tirajı ile başlayan ve hızla zarardan çıkmaya başlayan Politika büyük bir 
mali darbe yiyecekti. Çünkü Gazete'nin birgün bile çıkmaması halinde resmi 
ilan gelirleri devamlı olarak ve önemli ölçüde azalacaktı. Ikinci hücum CHP 
Ankara Iı Örgütü'nden geldi. Ankara Belediye Meclisi'ndeki CHP'li üyeler, 
CHP'li Belediye Başkanı Dalokay hakkında "harcırah" yolsuzluğu yaptığı ge
rekçesiyle önerge veriyordu. Bülent Ecevit de bu hücumlara katıldı. Ankara'da 
toplanan CHP'Ii büyük kent belediye başkanlarının toplantısı sırasında bu top· 
lantıyı evsahibi olarak düzenleyen Vedat oalokay'a karşı "istisnai" tepkisini 
göstermekten geri kalmadı. Ecevit, Politika Gazetesi'nden memnun değildi. 
Ecevit ve çevresine göre Eyüboğlu . Topuz ekibine ya da DISK üst Yöneti
mine övgü düzmemek çok büyük bir suçtu. Bu suçun bir de adı vardı: "TIp'li 
olmak". 

Bu baskılar üzerine, YüROYüŞ baskıya verilirken DISK Ost Yönetimi· 
nin Politika Gazetesi'ni satın alma görüşmeleri yeniden başladı. Işten atılan 
üyelerine grev ödemesi yapabilmek için yeni fonlar kuran ve bağış kabul eden 
DISK, DISK üst Yönetimi ile, EyUboğlu . Topuz ekibi ve bu ekibin yedeği 
Turan Güneş ile kendilerine övgü düıdürebilmek için gazete satın alıyordu. 
Bu satın alma, bir zamanlar Türk-Iş'in Akşam Gazetesi'ni salın almasını hatır
latıyordu. Türk.lş de gazete aldı. Bir süre sonra aldığı fiyatın üçte birine gaze· 
teyi satmak zorunda kaldı. üstelik bu alma ve satma işleminin dedikoduları 
hala bitmedi. 
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ler'dir ... 
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Aren, CHP'deki çeşitli biziplerin, 
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Ceyhun ile Yazı Işleri Müdürü Koray Düzgören kabul etmedi. 
önce Kemal Türkler, arkasından da ısmail Cem, Ankara'ya Vedat 
telefon etti. DISK Üst Yönetimi bir süre için Vedat oalokay'ın 
arasında görünmesini istiyordu. oalokay, bunu kabul etmediğini 
nin "satılması işinin o kadar kolay ve çabuk olmayacağını" söyledi. 

Böylece DISK üst Yönetiminin Politika Gazetesi'ni satın 
parasından Eyüboğlu - Topuz ekibi veya onların yedeği Güneş'in 
yaptırma çabaları ikinci kez başarısızlığa uğradı. fakat Ecevit'le 
temas içinde olan ısmail Cem, çabalarını sürdürrneğe başladı. Son 
Vedat Dalokay, üç yönden birden sıkıştırılmak istendi. Eski 
muhalifi, şimdi Kemal Türkler hayranı Burhan Şahin, işi tam 
zete'nin çıkmasını engelleyeceğini açıkladı. Böylece ısmail Cem 
düşük tirajı ile başlayan ve hızla zarardan çıkmaya başlayan Politika 
mali darbe yiyecekti. Çünkü Gazete'nin birgün bile çıkmaması 
ilan gelirleri devamlı olarak ve önemli ölçüde azalacaktı. Ikinci 
Ankara Iı Örgütü'nden geldi. Ankara Belediye Meclisi'ndeki 
CHP'li Belediye Başkanı Dalokay hakkında "harcırah" yolsuzluğu 
rekçesiyle önerge veriyordu. Bülent Ecevit de bu hücumlara katıldı. 
toplanan CHP'Ii büyük kent belediye başkanlarının toplantısı sırasında 
lantıyı evsahibi olarak düzenleyen Vedat oalokay'a karşı "istisnai" 
göstermekten geri kalmadı. Ecevit, Politika Gazetesi'nden memnun 
Ecevit ve çevresine göre Eyüboğlu . Topuz ekibine ya da DISK 
mine övgü düzmemek çok büyük bir suçtu. Bu suçun bir de adı 
olmak". 

Bu baskılar üzerine, YüROYüŞ baskıya verilirken DISK 
nin Politika Gazetesi'ni satın alma görüşmeleri yeniden başladı. 
üyelerine grev ödemesi yapabilmek için yeni fonlar kuran ve bağış 
DISK, DISK üst Yönetimi ile, EyUboğlu . Topuz ekibi ve bu 
Turan Güneş ile kendilerine övgü düıdürebilmek için gazete 
Bu satın alma, bir zamanlar Türk-Iş'in Akşam Gazetesi'ni salın 
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EN YENI ILERICILER 
Savunacak bir yan görüyorsanız, sa

yunursunuz. Eleştiriye değer buluyorsa
nız, eleştirirsiniz. Seçim, bu ikisi arasın· 
da. Bir üçüncü yol yok. Gerçekte bir 
üçüncü yol yok. Şimdi görünürde bir 
üçüncü yol Yilr: En yeni ilericilik. En ye
ni ilericilik, en geri ilericilik demek. 

Genel Yas ilan edildi. Yazan kimse, 
kamuoyunda ve özelllikle ilerici kamu
oyunda ağırlığı olduğuna inanan kimse, 
Genel Yas'ı yok sayamaz. Bunu anlat
mak zorunda. Anlatma, savunma ya da 
eleştiri ile ilgili. Bir üçüncü yol yok. Çün
kü GenelYas'ı yok saymak mümkün de
ğiL. Hem ilerici olmak, hem ilericilik 
adına yazı yazmak ve hem de işlerine 
belmediği zaman, GenelYas örneğinde 
olduğu gibi bir tek satır yazmamak 
mümkün değiL. 

CHP aracılığıyla ve DISK üst yöneti
minin çeşitli oyunları ile DISK ilkelerin
den saptırılıyor. Petrol-Kimya Iş, Tu
rizm·lı. Sosyal.lı, Maden'lı, Tekstil ve 
diğer sendikalarda oyun üzerine oyun 

tezgahlanıyor. Oyuna katılırsınız, oyun 
oldutunu kabul etmezsiniz, yapılanları 
savunursunuz. Bütün bunlar mümkün. 
Kimse eleştirmek zorunda değiL. Ama 
büyük burjuvazi - CHP - DISK üst yöne
timinin ardarda oyunlarına gözlerinizi 
kapatımazsınız. Savunursunuz. fakat 
yok sayamızsınız. 

CHP'nin içinde bir mücadele var. 
Yok sayamazsı"ız. CHP yeni bir tüzük 
hazırladı. Yok sayamazsınız. Bunu CHP 
içindeki demokratlara karşı kullanılacak 
bir giyotin olarak görebilirsiniz. Tersine 
CHP için, demokrasi için gerekli bulabi
lirsiniz. fakat yok sayamazsınız. Bir tek 
satır yazmadan bu işin içinden kurtula
mazsınız. 

Ecevit, yeni bir program kaleme aldı. 
Beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz. Ama 
üzerinde düşünmeye mecbursunuz. Bu 
programı yok sayamazsınız. Bu progra
mı yok sayarsanız, yok olursunuz. Bu 
sorunları yok sayarsanız yazmayı bıra
kırsınız. Çünkü yazacak ve söyleyecek 

bir sözünüz yok, demek. 
Ama en yeni ilericiler, yazacak ve 

söyleyecek söz buluyorlar. En yeni ileri
dierden Altan Öymen, Salı günkü yazı
sında kendisine yazacak sorun bulmuş: 
"Taksim Çatışması". Taksim'deki oteli
ne gitmiş. Herkes şaşırmışmış. Oteldeki 
müşterilerden birisi "kurşun omuzba
şımdan geçti diyordu. Yaşıyorsam beda
va yaşıyorum. Nasıl silah atıyorlardı. 
Rastgele .. kaldırımlara .. " Altan Öymen, 
"gazeteye telefon" etmiş. "Çatışma sol
cularla solcular arasındaymış". Bunları 
öğrenmiş. Haftl sonu düşünmüş ve Salı 
günü için "Taksim Çatışması" yazısını 
yazmış. Bundan iyi konu olur mu? "Sol
culara" nasihat vermek için bundan iyi 
fırsat olur mu? Arada bir "solcularalt 
nasihat etmek gerek. 

Çatışma iki grup öğrenci arasınday
mış. "Soleularla solcular" arasında bir 
çatışma. Hili Türkiye'de soleuluğu öğ
rencilerle özdeş tutma eğilimi. Işçi sınıfı 
içindeki mücadeleyi görmezlikten gele-

H ıZLı HABERCiLiK 
SERMAYE öRGOTlENMESlNI SÜRDÜRÜYOR 

Sermaye 'örgütlenmesini sürdürüyor. de ortilelan kaldırılmış durumda. Hol
Son olarak dı 300 milyon lin sermayeli dinglerin dışında kalan iki mali sermaye 
yeni bir şirket kuuiu. 13 �nkanın katıl- grubu sermayenin yarısını elinde tuta
dığı şirket, hisse senedi al�Cilk, sataCilk Cilk. 
kurulu ,irketleri mali denetimi �Itım �t statüsünde açıkç� yazılı 01-
alaCilk. 91& nokta gerçekleştirilecek. Mali 

Hisse senedi piyasasını düzenle'" �\Y. \ .,evcut şirketlerin hisse senet-
ğini ilan eden şirketin ortair' S • 9 ......t'crinde spekülasyon yaparak piyiUiil_ 
dı, Türkiye Lı Bank.. �Il</Il yı tam kontrol altına alacak. Böylece 
Banbst, Türkiye Sınai '"'lU Janka- Koç, Sabancı, mali sermaye,Türkiye'de
sı, Akbank, Türk Tica,.. iJankası, Şt. ki tüm özel girişimler üzerinde piyilSiilYI 
kerbank, Osmanlı Bankası, Pamukbank, denetim iş:evini tam bır rahatlıkla sür
Turkiye Garanti Bankası, Eskişehir Ban- dürecek. 'Bu da fiyatların tesbitinden pi
kası, Istanbul Bankası, Uluslararası En- yasaya çıkarılacak m�lIarın niteliğini 
düstri ve Ticaret Bankası var. saptamaya dek bir dizi tekel özelliğinin 

C"�--.... "'nin bankalar aras' dağılımı kobyILL-.'.:.· .. ·.·.,.· " .  

bilmek için bundan daha iyi bir gerekçe 
olamaz. Solculuk dendi mi, akla öğrenci 
grupları gelecek ve getirilecek Bir grup 
"kahrolsun faşistler" demek istiyormuş. 
Diğer grup ise "Ne Amerika, Ne Rusya, 
Bağımsız Türkiye". çatışmaya dönüşen 
slogan kavgası buradan başlıyor. Yazının 
başlangıcından çatışmanın maocularla 
diğer goşistler arasında çıktığı öğrenili
yor. 

Yazının deYimından ise Alun Öy
men'in asıl "nasihat" etmek istedikleri
nin bunlar olmadığı anlaşılıyor. Alun 
Öymen devam ediyor: "Aferin değil mi? 
Ne kadar yurtsever, ne kıdar solcu, ne 
kadar idealist gençler. Bu çatışmaları 
ve kurşunlamalarıyla davalarına. büyük 
hizmet ettiler. Seyredenler hayran oldu. 
Şimdi ikisinin de tarafurları artaaık. 
'Sosyalist Türkiye', ya da 'Bağımsız 
Türkiye', ya da ikisi birden çok daha 
çabuk kurulacak .. " 

Gördünüz mü? Usta bir "kalem dar
besi" ile "Sosyalist Türkiye" sloganı da 
girdi araya. Sosyalist Türkiye s10pnı ça
tışmanın taraftarları arasında yok. Işçi 
sınıfının içinde Yir. ı Mayıs'da -ardı. 
DISK üst yönetiminin saptadığı slogan
lar arasında olmamasına larşın, 1 Mtyıs 
gösterisinde YÜZbinlerce işçi "Sosyalist 
Türkiye" diye bağırdı. Turkiye Işçi PU
tisi'nin düzenlediği 1 Mayıs gecesinde de 
onbine yakın kişi "Sosya.list Türkiye" 
diye bağırdı. Şili Halkı Ile Dayanışma 
Gecesinde, Spor ve Sergi Sarayını "tık
lım tıklım" dolduran onbine yakın işçi, 
emekçi, aydın "Sosyalist Türkiye" diye. 
bağırdı. Işçi sınıfı "Sosyalist Türkiye" 
diye bağınyor. Altın Öymen, usta bir 
kalem darbesi ile bu sloganı goşist öğ
renci gruplannın çatışmasına. sokuyor. 

Tesadüf olmamalı. Çünkü yazıda 
"Moskova'ya" ya da "çln"e yakın IÖ
ronmenin sakıncalan ü,zerine uzun uzun 
nasihatlardan sonra ilSIl soruna. seliniyor. 
Ancak asıl sorunu anlatimk için kalem 
ustilığı yetmiyor. Oimlelerin düıenle
mesi aslına uygun: "Türkiye'de busün 
yüzde 2'nin üzerinde oy alabilecejinden 
emin, hangi sosyalist parti aralannd.ı or· 
taklık yapabilecek, hanıi sosyalist parti. 
ler birliği, hangi. sosyalist hareketler 
topluluğu vardır da, bunların içinde ki
min revizyonist olduğu, kimin saptığı, 
kimin sapmak üzere olduğu tartışmalan
nın somut bir değeri ve sonucu olsun?" 
Gördünüz mü? Solculuğu öğrencilerle Sı
nırlı tutanlar, solculuğa bir de deler bi· 
çiyor. Çok da�ınıklar ama hepsi bir ara
ya gelseler, yüzde 2 ederler. 

En yeni ilericilerin omuzlanna. düşen 
görev bu oluyor. Sosyalist hareketi dalı
nık ve güçsüz göstermek ye bunun için 
konu beklemek. Büyük burjuvazi - CHP
DISK üst yönetiminden olutiiln Uçlüye 
yardımcı güç olarak işgörüyorbr. Bunun 
için gözlerini rürkiye'nin somutundaki 
temel sorun ve çatışmaları kapatıp böy. 
le "çatışmaların" çıkmasını bekliyorlar. 
Beklediklerini bulunca da nasIhatlarina. 
başIIYOrlar. 

Çok önemli deliL. Önemi, en yeni ile
ricileri tanımlamaya yardım etmesinde. 
En yeni ilericiler etkisizleşiyorlar. Türki
ye'nin somut sorunları üzerinde "kalem 
oynatanlar" etkisizleşiyor. Temel tar .. ş
maları yok sayanların etkili olmaları 
mümkün olmuyor. Etkililer, etkisizleşi
yor. Bu da bir süreç. 

Maden'lı, Tekstil ve 
oyun üzerine oyun 

sorunları yok sayarsanız yazmayı bıra
kırsınız. Çünkü yazacak ve söyleyecek 

rencilerle özdeş tutma eğilimi. Işçi sınıfı 
içindeki mücadeleyi görmezlikten gele-
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Sermaye 'örgütlenmesini sürdürüyor. de ortilelan kaldırılmış durumda. Hol
Son olarak dı 300 milyon lin sermayeli dinglerin dışında kalan iki mali sermaye 
yeni bir şirket kuuiu. 13 �nkanın katıl- grubu sermayenin yarısını elinde tuta
dığı şirket, hisse senedi al�Cilk, sataCilk Cilk. 
kurulu ,irketleri mali denetimi �Itım �t statüsünde açıkç� yazılı 01-
alaCilk. 91& nokta gerçekleştirilecek. Mali 
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Gördünüz 
besi" ile "Sosyalist 
girdi araya. Sosyalist Türkiye s10pnı ça
tışmanın taraftarları 
sınıfının içinde 
DISK üst yönetiminin 
lar arasında 
gösterisinde 
Türkiye" diye 
tisi'nin düzenlediği 
onbine yakın 
diye bağırdı. 
Gecesinde, 
lım tıklım" 
emekçi, aydın 
bağırdı. Işçi 
diye bağınyor. 
kalem darbesi 
renci gruplannın 

Tesadüf 
"Moskova'ya" 
ronmenin sakıncalan 
nasihatlardan 
Ancak asıl 
ustilığı yetmiyor. 
mesi aslına 
yüzde 2'nin 
emin, hangi 
taklık yapabilecek, 
ler birliği, 
topluluğu 
min revizyonist 
kimin sapmak üzere 
nın somut 
Gördünüz mü? 
nırlı tutanlar, 
çiyor. Çok 
ya gelseler, 

En yeni 
görev bu oluyor. 
nık ve güçsüz 
konu beklemek. 
DISK üst 
yardımcı güç 
için gözlerini 
temel sorun 
le "çatışmaların" 
Beklediklerini 
başIIYOrlar. 

Çok önemli 
ricileri tanımlamaya 
En yeni ilericiler 
ye'nin somut 



SÜMERBANK ıŞÇILERI MÜCADELELERINI SÜRDÜRECEK 

Hakim slnıOar süreKli saldınyor. Son
lannı biraz daha geciktirebUrnek için sal· 
dlnnak zorundalar. Salelınrken sürekli 
faşizm özlemlerini dile getiriyorlar. Sal· 
dmrun odak noktası işçi sınıfı. En bü
ylık düşmanlan da işçi sınıfı. Onu par
çalamak etkisizleştinnek, pasif ... etmek 
istiyorlar. Tüm baskılann, saldınlann bir 
uzanbsını da Konya EreAli'de gönnekte· 
yiz. 

Okullann açılmasıyla olaylar bıu;ladı. 
ölrenci olaylan. Olayı çıkaranlar belli. 
Saldın tek yöruü. Burjuvazinin yayın Of
ganlan bu olaylan çarpıtarak çarşaf 
çarşafyayınlıyorlar. Kamuoyunu bunlar 
meşgul ederken işçi sınıfı üzerine daha 
çok yükleniyorlar. Daha çok terör daha 
çokbaskı. 

önce olaylar ıvriı ilk öRretmen lise· 
sinde batladı. lvriz'de okul yöneticileri
nin yardım ve Ioşkırtmalanyla faşist 
beıIemeler, ilerici yurtsever öRrencileri, 
akşanılan yatakhanelerde dövdüler. 
Böylece sayılan onbeşe yaJon ve bir ço
tu son sınıt öRrencisİ olmak üzere oku
lu terkebnek zorunda kaldılar. öRrenci 
velUerinin tepkisi büyük oldu. Önce kay· 
makama b&4vurup çocuklanrun can gü· 
veniiRinin saRlanmasınl istediler. Daha 
sonra sonuç alamayınca, öRrencilerle 
bLrlikte veliler okula yürüyüş yaparak 
olayı protesto ettiler. 

Ama asıl hedet orası deRildi. Aaıl he
def işçi sınıfı ve EreRIi Sümerbank Bez 
tabrikasında onlmn gelişen demo�asi 
mücadelesini bastınnakb. 

MC tarafından görevlendirilen mües
sese müdürü yönetime geldiRinden beri 
işyerine bol sayıda komando alıyor. Bu
nun üzerine üretim yüzde 50 oranında 
düşüyor ve halen düşmekte. Bu gerek
çeyle ilerici işçiler işten atılmakta. 

Aynea geçtilimiz günlerde işyerinde 
kadro sırıaVl yapılıyor. Sınavda başan 
gösterenlerin yüzde 90'1 ilerici devrimci 
işçiler. Sınavlar iptal edUiyor tabi.. 

Müdür görevine devam ediyor. Sıvas'· 
tan ısmarlama yirmibeş komando getn. 
terek tabrikaya salıyor. Beslemeler mey· 
danı boş sanıp, kadın işçilere sarkıntılık 
yapıyorlar. Fakat I,çllerin tepkisiyle 
karşılaşıyorlar. 

Azgmlıkları bitmiyor. 13 Kasım günü 
saat 14 sıralannda Işten çıkan işçilere 
saldınnca, Işçilerden gerekli dersl alıyor. 
lar. Bunun üzerine şehirde terör estlnne
ye başlıyorlar. Nitekim bu olaydan bir 
gün sonra sendıkadan Çıkıp evine git..
mekte olan bir işçiyi kıyasıya dövüyor
lar. Saldıranlar deRII saldmlan işçi emni· 
yete götüri.ilerek baskı yapılıyor. Aynı 
gün polis olayla ilgisi olmayan ilericiler
den 8 kişiyi göz altına alıyor. 

Saldınlann nered'en geldıei ve kimle· 
re yöneldiRi açık , 

MC Iktidan ve gerici güçler, baskı ve 
terör uygulamalanna raRmen yine de bir 
ytlgtnlık havası, bir ılnme durumu yara
tamamaktadırlar. Ve yaratamayacaklar
dır. 

Zater Işçi sını(ınındır. 

• • 

ŞILI HALKıYLA 
DAYANIŞMA VE 

•• 

S O ZDE ENTER 
• 

NASYONALIZM 
Türkiye Işçi Partisi'nin düzenlediği Şili halkıyla dayanışma geceleri ba

şarıyla yapıldı. Bütün engellemelere rağmen. Gecelerin ikisine Şili'li devrimci 
sanatçılar Angel Parra, Isabel Parra ve Patricio Castillo da katıldılar. Üçüncü
süne ise MC iktidarının engellemesi sonucu katılamadılar. MC, Türkiye ve Şili 
halklarının kardeşçe dayanışmasını engellemek istedi. Engelleyepıedi. 

Şili halkıyla dayanışma hareketini engellemek isteyen yalnız MC de· 
ğildi. Şili halkının anti·faşist, anti-emperyalist mücadelesinin ulaştığı boyutla
rı, Şili halkı ve mücadelesi ile dayanışmanın önemini ve ciddiyetini kavraya
mayanlarda vardı. Ve bunlar 4ı isteyerek veya istemeyerek engelleme çabala
rında MC'nin yanında yer aldı. 

Mücadele yalnız sözle olmaz. Sözle, yapılan iş birbirine ters düşünce 
mücadele hiç olmaz. Işçi sınıfının ulusal ve uluslararası birliği de yalnız sözle 
olmaz. Dünya işçi sınıflarının birliği ve dünya halklarının kardeşçe dayanış· 
ması da öyle. Söyleneni iş içinde görmek gerekli. Görmek mümkün, Işçi sını
fının uluslararası birliği konusu, Türkiye Işçi Partisinin örgütlediği Şili halkıy
la dayanışma hareketinde görüldü. Bundan sonra da görülecek. 

Şili halkıyla dayanışma geceleri, dayanış�a hareketinin sadece bir par· 
çası idi. Dayanışma h.areketinin önemli bir bölümü de afışleme kampanyası 
idi. Istanbul, Ankara ve ızmir'de kırkbin afış asıldı. Gecenin ve Şili halkıyla 
dayanışmanın duyurulduğu afişler, Şili halkının geniş kitlelere ulaştığı bir 
araç oldu. Ve bu araç başarıyla kullanıldı. Bütün engellemelere rağmen. On
ce devlet güvenlik kuvvetleri engelledi. Sonra faşist gruplar afişleri yırtarak ve
ya üzerlerini örterek engelleme gayretlerini sürdürdü. Sonrada Şili halkının 
mücadelesini, Şili halkıyla dayanışmanın önemini ve ciddiyetini kavramay�n 
sol sekter grupları engelleme çabal�rını sürdürdü. Bu çabalar içinde çqitli 
örnekler vardı. Kimi bilinçli, kimi bilinçsiz. Kimi tüm �fışi u.patarak �çıkç�, 
kimi sadece Türkiye Işçi Partisi yazısının ve çMk��t<lk ambleminin üzerine 
örterek mahcupça. ,Kimi, bazı bölgelerde saygılı davranıp afiş u.patmazken, 
bazl:Qölgelerde özellikle Şili halkı ile dayanışma afişlerini hedef �Idı. Bunların 
en belirgin örneği IGO idi. Ilerici Gençler Derneği afişlemede sürekli ve özel· 
likle "Şili halkı ile dayanışma gecesi" afişlerini bpatmay� çalıştı. CHP, Iz
mir'de yaptığı afişlemede son derece ğ,ygılı davrandı. Ama aynı CHP'nin Is· 
tanbul Beşiktaş ilçesinin civarındaki afişlemenin tek hedefi yine Şili halkıyl� 
dayanışma gecesi afişleri idi. Diğer bir örnek de IVÖD ve DEV-GENÇ �fişleri 
idi. Bu örgütler de Istanbul'un bazı bölgelerinde Şili �Ikıyl� day�nışma ge
cesine ve afişlerine saygılı davrandı. Ama bazı bölgelerde engelleme pyretleri
ne katıldı. faşistlerin çabalarını ise sıralamaya gerek yok. 

Bütün bu engelleme çabaları sonucu etkilemedi. Türkiye Işçi Partisi Şili 
�Ikıyla dayanışma gecesi ve afişlerinin onurunu korudu. Binlerce ilerici, de· 
mokrat, sosyalist Şili halkı ve Şili'li devrimci sanatçılarla birlikte faşizme ve 
emperyalizme karşı tek bir ses olarak haykırdı. Bunun yanında b�şka birşey 
daha oldu. Kendilerini ilerici demokrat ve hatta sosyalist sayan bazı örgütler 
ve üyeleri nesnel olarak Şili halkıyla dayanışmanın karşısında oIdula.r. Bu ko· 
num çok önemli. Hem bu konu için, hem de genel ola.rak çok önemli. O YÜl
den, nesnel olarak Şili halkının mücadelesinin ve onunla dayanışmanın br
şısında olan örgütlerin yöneticileri kendilerine sormalı. örgüt üyeleri, yöneti
cilerine hesap sormalı. Şili halkının mücadelesinin ve Şili halkı ile dayanışma
nın karşısında mısınız? Ve hiç kimse unutmamalı : Şili halkı sekter girişimıe
ri affetmeyecek. 

YÜRüYüŞ'ON AÇıKLAMASı 

Dergimizin 84, "Yılının 14 . •  ayfaıında ı.tanbu/'da yapılan Dayanışma 
gece.ine ilişkin olarak .-yın Ruhi Su 'nun da geceye katııd'A' ha�ri yer al· 
maktadır. Büyük biryanı" l,k.onucunda, ya.z,da, Rahmi Saltuk 'un yerine Ruhi 
Su 'nun ad, geçmiştir, Ruhi Su Ankara 'do 1 7  Kot,m tarihinde yapılan geceye 
kahlmı,hr. Düu/tir, özür dileriz. 

Bunun yon "ıra. dergimizin 82. aay"ının J 6 . •  ayfaıında "Kay.eri CHP 
örgiitii CGP'nin Eline Geçti" adlı ya.z,da ilmi geçen I,mail Çalışıron 'ın Maden· 
Iş ut rork Metal-Iş Sendikalan ile itgiıi bulunmadıAı, Calışkan 'ın yalnızca Ge
nel./ş Kay.eri Şube Başkan, ut CHP Koyur; iL Yönetim Kurulu üye.i olduAu 
öArenitmişt;r. Diizeltir, özür dileriz, 
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ıŞÇILERI MÜCADELELERINI SÜRDÜRECEK 

saldınyor. Son
geciktirebUrnek için sal· 

Salelınrken sürekli 
getiriyorlar. Sal· 

sınıfı. En bü
sınıfı. Onu par

pasif ... pasif ... pasif etmek 
saldınlann bir 

Ali'de gönnekte· 

olaylar bıu;ladı. 
çıkaranlar belli. 

yöruü. Burjuvazinin yayın Of
çarpıtarak çarşaf 

Kamuoyunu bunlar 
işçi sınıfı üzerine daha 

çok terör daha 

öRretmen lise· 
yöneticileri

Ioşkırtmalanyla faşist 
öRrencileri, 

yatakhanelerde dövdüler. 
yaJon ve bir ço

üzere oku
kaldılar. öRrenci 

oldu. Önce kay· 
çocuklanrun can gü· 

saRlanmasınl istediler. Daha 
öRrencilerle 

yürüyüş yaparak 

MC tarafından görevlendirilen mües
sese müdürü yönetime geldiRinden beri 
işyerine bol sayıda komando alıyor. Bu
nun üzerine üretim yüzde 50 oranında 
düşüyor ve halen düşmekte. Bu gerek
çeyle ilerici işçiler işten atılmakta. 

Aynea geçtilimiz günlerde işyerinde 
kadro sırıaVl yapılıyor. Sınavda başan 
gösterenlerin yüzde 90'1 ilerici devrimci 
işçiler. Sınavlar iptal edUiyor tabi.. 

Müdür görevine devam ediyor. Sıvas'· 
tan ısmarlama yirmibeş komando getn. 
terek tabrikaya salıyor. Beslemeler mey· 
danı boş sanıp, kadın işçilere sarkıntılık 
yapıyorlar. Fakat I,çllerin tepkisiyle 
karşılaşıyorlar. 

Azgmlıkları bitmiyor. 13 Kasım günü 
saat 14 sıralannda Işten çıkan işçilere 
saldınnca, Işçilerden gerekli dersl alıyor. 
lar. Bunun üzerine şehirde terör estlnne
ye başlıyorlar. Nitekim bu olaydan bir 
gün sonra sendıkadan Çıkıp evine git..
mekte olan bir işçiyi kıyasıya dövüyor
lar. Saldıranlar deRII saldmlan işçi emni· 
yete götüri.ilerek baskı yapılıyor. Aynı 
gün polis olayla ilgisi olmayan ilericiler
den 8 kişiyi göz altına alıyor. 

Saldınlann nered'en 
alıyor. 

'en 
alıyor. 

nered'en nered geldıei ve kimle· 
re yöneldiRi açık , 

MC Iktidan ve gerici güçler, baskı ve 
terör uygulamalanna raRmen yine de bir 

mayanlarda isteyerek veya istemeyerek 
rında MC'nin yanında yer aldı. 

Mücadele yalnız sözle olmaz. Sözle, yapılan iş birbirine 
mücadele hiç olmaz. Işçi sınıfının ulusal ve uluslararası birliği 
olmaz. Dünya işçi sınıflarının birliği ve dünya halklarının 
ması da öyle. Söyleneni iş içinde görmek gerekli. gerekli. ger Görmek 
fının uluslararası birliği konusu, Türkiye Işçi Partisinin örgü
la dayanışma hareketinde görüldü. Bundan sonra da görülec

Şili halkıyla dayanışma geceleri, dayanış�a hareketinin 
çası idi. Dayanışma h.areketinin önemli bir bölümü de afışleme 
idi. Istanbul, Ankara ve ızmir'de kırkbin afış asıldı. Gecenin 
dayanışmanın duyurulduğu afişler, Şili halkının geniş kitlelere ulaştığı 
araç oldu. Ve bu araç başarıyla kullanıldı. Bütün engellemelere 
ce devlet güvenlik kuvvetleri engelledi. Sonra faşist gruplar afişleri 
ya üzerlerini örterek engelleme gayretlerini sürdürdü. Sonrada 
mücadelesini, Şili halkıyla dayanışmanın önemini ve ciddiyetini 
sol sekter grupları engelleme çabal�rını sürdürdü. Bu çabalar 
örnekler vardı. Kimi bilinçli, kimi bilinçsiz. Kimi tüm �fışi 
kimi sadece Türkiye Işçi Partisi yazısının ve çMk��t<lk 
örterek mahcupça. ,Kimi, bazı bölgelerde saygılı davranıp 
bazl:Qölgelerde özellikle Şili halkı ile dayanışma afişlerini 
en belirgin örneği IGO idi. Ilerici Gençler Derneği afişlemede 
likle "Şili halkı ile dayanışma gecesi" afişlerini bpatmay� 
mir'de yaptığı afişlemede son derece ğ,ygılı davrandı. Ama 
tanbul Beşiktaş ilçesinin civarındaki afişlemenin tek hedefi 
dayanışma gecesi afişleri idi. Diğer bir örnek de IVÖD ve 
idi. Bu örgütler de Istanbul'un bazı bölgelerinde Şili �Ikıyl� day�nışma ge
cesine ve afişlerine saygılı davrandı. Ama bazı bölgelerde eng
ne katıldı. faşistlerin çabalarını ise sıralamaya gerek yok. 

Bütün bu engelleme çabaları sonucu etkilemedi. Türkiye 
�Ikıyla dayanışma gecesi ve afişlerinin onurunu korudu. 
mokrat, sosyalist Şili halkı ve Şili'li devrimci sanatçılarla 
emperyalizme karşı tek bir ses olarak haykırdı. Bunun yanında 
daha oldu. Kendilerini ilerici demokrat ve hatta sosyalist 
ve üyeleri nesnel olarak Şili halkıyla dayanışmanın karşısında oIdula.r. 
num çok önemli. Hem bu konu için, hem de genel ola.rak 
den, nesnel olarak Şili halkının mücadelesinin ve onunla 
şısında olan örgütlerin yöneticileri kendilerine sormalı. örgüt 
cilerine hesap sormalı. Şili halkının mücadelesinin ve Şili halkı 
nın karşısında mısınız? Ve hiç kimse unutmamalı : Şili halkı 
ri affetmeyecek. 

YÜRüYüŞ'ON AÇıKLAMASı 

Dergimizin 84, "Yılının 14 . •  14 . •  14 ayf. •  ayf. •  aıında ayfaıında ayf ı.tanbu/'da tanbu/'da tanbu/'
gece.ine ilişkin olarak .-yın Ruhi Su 'nun da geceye katııd'A' 
maktadır. Büyük biryanı" l,k.onucunda, ya.z,da, Rahmi Saltuk 
Su 'nun ad, geçmiştir, Ruhi Su Ankara 'do 1 7  Kot,m tarihinde 
kahlmı,hr. Düu/tir, özür dileriz. 

Bunun yon "ıra. dergimizin 82. aay"ının J 6 . •  J 6 . •  J 6 ayf. •  ayf. •  aıında ayfaıında ayf



Şili halkı bugün faşizme ve emperya
lizme k3fşı yiğit bir mücadele örneği 
veriyor. Halk Birliği Partilerinin örgütle
diği halk kesimlerinin mücadelesi yaşa
mın her alanında sürüyor, gelişiyor. 
Grevlerde, direnişlerde, mitinglerde, 
gösterilerde somutlaşarak gelişen Şili 
halkının mücadelesi, faşist Pinochet hü
kümetini geriletiyor. Sadece CIA'nın, 
birkaç Amerikancı hükümetin ve Çin 
yöneticilerinin desteği ile yeıinrnek zo
runda kalan ve her geçen gün dünyada 
biraz daha yalnızlaşan filŞist Şili Cunta· 
sı çaresizleşiyor. Onların Şili halkına ve 
tüm dünya halklarına verecekleri hesap 
günü yaklaşıyor_ 

Faşist Pinochet cuntası geriliyor. Bu
na ka.rşılık Şili halkının mücadelesi ge
nişliyor, derinleşiyor. 

Şili'de tüm ilerici, demokrat, sosya
list ve komünist güçler Ha.lk Birliği par
tilerinin ortak eylem programı çevresin
de toplanıyor. Şili dışında, dünyadaki 
tüm ilerici, demokrat ve sosyalist kesim
ler Şili halkının mücadelesine aktif des
tek veriyor. Her alanda ve her olanağı 
değerlendirerek. Ve bütün engellemelere 
rağmen. Gerici iktidarların, faşist grup 
ların ve Şili halkının mücadelesinin bo
yutlarını kavrayamayan tüm sol sekter 
kesimlerin engellemelerine rağmen. 
Hiçbir engelleme, işçi sınıfının uluslar
arası dayanışmasının bu alanda somut
laşmasını, halkların kardeşçe dayanış
masını durduramıvor. 

Bu somut durum Türkiye'de de 
yaşandı. Yaşanıyor. Türkiye'deki tüm 
ilericiler, demokratlar ve sosyalistler Şili 
halkının mücadelesine aktif katkılarda 

bulunuyor. Afişlerle, bildirilerle, türkü
lerle, dayanışma geceleriyle, bu müca· 
dele gelişiyor. 

Türkiye Işçi Partisi'nin B, 14 ve 17 
Kasım geceleri ızmir, Istanbul ve Anka
ra'da düzenlenen dayanışma toplantıları, 
Şili halkıyla dayanışma mücadelesine 
yeni bir boyut getirdi. Mücadeleyi derin
leştirdi. ızmir, Istanbul ve Ankara'da 
kırk bin afiş, mücadeleyi daha geniş kit
lelere yaygınlaştırdı. Türkiye Işçi Parti· 
lilerle birlikte dayanışma gecelerine katı
lan binlerce kişi Şili halkı ve liderleri 
için somut isteklerini haykırdı: 

ş i Li HALKıNA ÖiGüRLüK 
şiLi 'DEKI TüM POLITIK TUTUK· 

LULARA ÖZGüRLüK, şiLi YURT· 
SEVERLERINE INSANCA YAŞAMA 
HAKKı LUIS CORVALAN'A ÖZGüR· 
LüK. 

Bu isteklerin dile geti�ildiği geceye 
Şili'li devrimci sanatçılar Isabel PAR
RA:Angel PARRA, Patrido CASTILLO 
konuk olarak katıldı. Şili'li devrimci sa· 
natçılar daha önce Kanada'da, Meksika' 
da, ABD 'de, ıtalya'da Almanya'da, Is· 
kandinavya'da, Fransa'da, Sovyetler Bir
liği'nde konserler verdiler. Halklarının 
mesajlarını bu ülkelere de götürdüler. Bu 
ülke halklarıyla birarada, özgürlük türkü· 
leri söylediler. Şili halkı ve liderleri için 
isteklerini ileri sürdüler. Bazı ülkelerde 
saldırıya uğradılar, engellenmek isten
diler .. Ama mücadelelerine devam etti
ler. 

Tıpkı Türkiye'deki gibi. isabel Parra, 
Angel Parra ve. Patricio Castillo Türki
ye'ye girdikleri 13 Kasım Cumartesi 
gününden itibaren engellenmek istendi-

EL PUEBLO 
• 

UNIDO 
JAMAS SE RA 

• 

VENCIDO ! 
ler. ızmir'deki dayanışma gecesinden 
önce güvenlik kuvvetleri tarafından sus
turulmak istendiler. Içişleri Bakanlığı
nın telsiz emrinde Türkiye'ye giriş vize
leri olmadığı gerekçesi ileri sürüldü. 
Gerekçe tuımayınca, çalışma izni olma
dığı için susturulmak istendiler. Oysa, 
Şili'li konukları" dayamşma gecelerine 
katılmaları ve kendi alanlarında mesajla
rını iletmeleri için çalışma iznine gerek
sinimleri yoktu. Güvenlik kuvvetlerinin 
ı zmir'deki ve Istınbul'daki engelleme 
çabaları sonuç vermedi. Türkiye Işçi 
Partililerin ve Şili'li konukları" kararlı 
tavırları ile dayanışma geceleri engelle
"emedi. Dayanışma binlerce kişinin 
katılmasıyla gerçekleştirildi. ızmir'de ve 
ıStanbul'da binlerce ilerici, demokrat, 
sosyalist hep bir ağızdan Venceremos, 
"YENECEGIZ" diye haykırdı. Türkiye 
ve Şili halklarının kardeşçe dayanışma
sının gücünü gösterdi. 

Ama engelleme çabaları durmadı. 
Hele ızmir ve istanbul'daki güçlü daya· 
nışma, engellemelerin dozunu daha da 
arttırdı. Sonunda, Şili'li devrimci sanat
çıların 17 Kasım'da apar topar sınır dışı 
edilmesi ile noktalandı. Istanbul-Ankara 
uçağında, henüz uçaktan inmeden hos
teslerin anonsu ile çağrılan Isabel Par· 
ra" Angel Parra ve Patricio Castillo'nun 
bindikleri uçakta, onları sınır dışı eden 
içişleri Bakanının hem iktidar hem parti 
arkadaşı olan Bakan Korkut Özal da var
dı. Bakanın ve diğer yolcuların gözleri 
önünde, MC demokrasisinin bir ifadesi 
olarak tüm dünyanın adlarını saygıyla 
andıkları Şili'li devrimci sanatçılar polis 
kordonu altına alındı. Türkiye Işçi Par-

tililerle birlikte meydan karakoluna gö
türülen ŞiIi'li sanatçılar dört �at gölill' 
tında tutulduktan sonra yurt dışı edil
di. TiP'lilerin hiçbir girişimi cevaplan
dırılmadı. Partililerin bütün çabalarına 
rağmen, ŞiIi'li devrimci sanatçılar sınır
dışı edildi. Sanatçılar Paris'e geri döndü. 
ttT ekrar görüşmek üzere" diye vedala�· 
rak. VENCEREMOS diyerek. 

Ankara'daki Şili halkıyla dayanışma 
gecesi herşeye rağmen yapıldı. 

Şili'li devrimci sanatçıların kendileri 
yoktu ama, onlar yine de sesleriyle, re
simleriyle, mesajlarıyla oradaydılar. Anti 
faşist, anti-emperyalist mücadele ruhla
rıyla oradaydılar. Ve nihayet Ruhi Su. 
Rahmi Saltuk, Türkiye işçi Partisi koro
su ve binlerce Ankara'lı ile oradayddar. 
Yine YAŞASıN şiLi, YAŞASıN şiLi 
VE TüRKIYE HALKLARıNIN KAR· 
DEŞÇE DAYANI ŞMASI slopnl ... dil. 
getirildi. Geu "YOl heyec .. "I. denm et-

. ti. Gece hem dayanışma, hem de bask .. 
ları ve faşizmi protesto gecesi haline dö· 
nüştü. Dayanışma gecelerinden kOf
kan ve isabel Parra, Angel Parra, Patricio 
Castillo'yu sınır dışı eden düşünceyi pro
testo gecesi haline dönüştü. 

ızmir ve Istanbul'daki dayanışma ge
celerinde, işçi sınıfının uluslararası da
yanışması her alanda somutlaştı. 

Sloganlarda, afişlerde, mesajlarda, 
türkülerde, şarkılarda ... Sanatçılarcb.. Bir 
yandan Şili'nin dünyadaki temsilcileri 
Isabel Parra, Angel Parra, Patricio cas
tilloj diğer yandan Ruhi Su, Rahmi Sal
tuk, Aziz Nesin, Onat Kutlar, Adalet 
Ağaoğlu, Tan Oral, Genco Erkal, Meral 
Taygun dayanışmanın zengin ve güçlü 
örneklerini verdiler. Türkiye Işçi Panisi 

mücadelesi, faşist Pinochet hü
geriletiyor. Sadece CIA'nın, 

Amerikancı hükümetin ve Çin 
desteği ile yeıinrnek zo

her geçen gün dünyada 
yalnızlaşan filŞist Şili Cunta· 

Onların Şili halkına ve 
halklarına verecekleri hesap 

Pinochet cuntası geriliyor. Bu
halkının mücadelesi ge

derinleşiyor. 
ilerici, demokrat, sosya

güçler Ha.lk Birliği par
eylem programı çevresin

Şili dışında, dünyadaki 
demokrat ve sosyalist kesim

mücadelesine aktif des
alanda ve her olanağı 

Ve bütün engellemelere 
iktidarların, faşist grup 

halkının mücadelesinin bo
kavrayamayan tüm sol sekter 

engellemelerine rağmen. 
engelleme, işçi sınıfının uluslar

dayanışmasının bu alanda somut
halkların kardeşçe dayanış

durduramıvor. 
durum Türkiye'de de 

Yaşanıyor. Türkiye'deki tüm 
demokratlar ve sosyalistler Şili 
mücadelesine aktif katkılarda 

yeni bir boyut getirdi. Mücadeleyi derin
leştirdi. ızmir, Istanbul ve Ankara'da 
kırk bin afiş, mücadeleyi daha geniş kit
lelere yaygınlaştırdı. Türkiye Işçi Parti· 
lilerle birlikte dayanışma gecelerine katı
lan binlerce kişi Şili halkı ve liderleri 
için somut isteklerini haykırdı: 

ş i Li HALKıNA ÖiGüRLüK 
şiLi 'DEKI TüM POLITIK TUTUK· 

LULARA ÖZGüRLüK, şiLi YURT· 
SEVERLERINE INSANCA YAŞAMA 
HAKKı LUIS CORVALAN'A ÖZGüR· 
LüK. 

Bu isteklerin dile geti�ildiği geceye 
Şili'li devrimci sanatçılar Isabel PARIsabel PAR
RA:Angel :Angel : PARRA, Patrido CASTILLO 
konuk olarak katıldı. Şili'li devrimci sa· 
natçılar daha önce Kanada'da, Meksika' 
da, ABD 'de, ıtalya'da Almanya'da, Is· 
kandinavya'da, Fransa'da, Sovyetler Bir
liği'nde konserler verdiler. Halklarının 
mesajlarını bu ülkelere de götürdüler. Bu 
ülke halklarıyla birarada, özgürlük türkü· 
leri söylediler. Şili halkı ve liderleri için 
isteklerini ileri sürdüler. Bazı ülkelerde 
saldırıya uğradılar, engellenmek isten
diler .. Ama mücadelelerine devam etti
ler. 

Tıpkı Türkiye'deki gibi. isabel Parra, 
Angel Parra ve. Patricio Castillo Türki
ye'ye girdikleri 13 Kasım Cumartesi 
gününden itibaren engellenmek istendi-

Şili'li konukları" dayamşma gecelerine 
katılmaları ve kendi alanlarında mesajla
rını iletmeleri için çalışma iznine gerek
sinimleri yoktu. Güvenlik kuvvetlerinin 
ı zmir'deki ve Istınbul'daki engelleme 
çabaları sonuç vermedi. Türkiye Işçi 
Partililerin ve Şili'li konukları" kararlı 
tavırları ile dayanışma geceleri engelle
"emedi. Dayanışma binlerce kişinin 
katılmasıyla gerçekleştirildi. ızmir'de ve 
ıStanbul'da binlerce ilerici, demokrat, 
sosyalist hep bir ağızdan Venceremos, 
"YENECEGIZ" diye haykırdı. Türkiye 
ve Şili halklarının kardeşçe dayanışma
sının gücünü gücünü gösterdi. gösterdi. 

Ama engelleme çabaları durmadı. 
Hele ızmir ve istanbul'daki güçlü daya· 
nışma, engellemelerin dozunu daha da 
arttırdı. Sonunda, Şili'li devrimci sanat
çıların 17 Kasım'da apar topar sınır dışı 
edilmesi ile noktalandı. Istanbul-Ankara 
uçağında, henüz uçaktan inmeden hos
teslerin anonsu ile çağrılan Isabel Par· 
ra" Angel Parra ve Patricio Castillo'nun 
bindikleri uçakta, onları sınır dışı eden 
içişleri Bakanının hem iktidar hem parti 
arkadaşı olan Bakan Korkut Özal da var
dı. Bakanın ve diğer yolcuların gözleri 
önünde, MC demokrasisinin bir ifadesi 
olarak tüm dünyanın adlarını saygıyla 
andıkları Şili'li devrimci sanatçılar polis 
kordonu kordonu altına alındı. altına alındı. Türkiye Türkiye Işçi Işçi Par-Par-
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korosu, ortak ve disiplinli çalışmanın 
ürünlerini oruya koyarak Şili halkıyla 
dayanışma gecesine güç kattı. Korodaki 
genç partililer, bilinç ve coşkularını ken
dilerini dinleyen binlerce kişiye ilelme
sini bildiler. 

Faşizme ve emperyalizme karşı veri
len mücadele disiplin istiyor. Disiplinin 
olmadığı yerde ciddi bir mücadelenin ve
rilemiyeceğini artık herkes kabul ediyor. 
Bu doğru hem anti-faşist, anti-emper
yalist mücadele için, hem de bu mücade
le ile dayanışma için örgütlenen hareket
lerde geçerli. 

Türkiye işçi Partisi, Şili halkıyla da
yanışma gecelerinde bu disiplin örneği
ni, herkesin tartışmasız kabul edebilece
ği bir düzeyde gösterdi. Bu mücadeleye 
ne denli hazır ve kararlı olduğunu or
taya koydu. Tip, Salvador Allende'ye, 
Pablo Neruda'ya, Victor Jara'ya canla
rını mücadeleleri uğruna yiğitçe feda 
eden binlerce Şili'li yurtsevere, bugün 
mücadelelerini sürdüren tüm ŞiIi'li 
özgürlük savaşçılarına ve Luis Corvalan'
ın mücadelelerine yaraşır bir disiplin ör
neği gösterdi. 

Niteliği son derece yüksek olan daya-

nışma gecelerinin doruk noktası, gecele· 
rin bitişi idi. 

Kalkın yoldaşlar 
Yenilmiş bile olsak bugUn, 
Mutlak kazanacağız büyük savaşı. 
Birleşince işçi sınıfı 
Kimse yenemez onu 
Mutlak kazanır büyük savaşı. 
Haklıların ölmeyeceğini bilerek 
Saracağız yaralarımızı 
Ve bileceğiz ki, yüzlerceysek bugün 
Milyonlar olacak yarın 
DiMDiK AYAKTA! 

diyen Angel PaHa'nın ardından binlerce 
kişi, isabel Parra, Angel Parra, Patricio 
Castillo, Rahmi Saltuk ve Türkiye işçi 
Partisi korosu ile birlikte dimdik ayakta 
VENCEREMOS'u söyledi. 

Türkiye halkı, Türkiye Işçi Partisi 
Şili haı'kı için ne denli güçlü bir destek 
olduğunu gösterdi, gösterecek. 

Çünkü Türkiye Işçi Sınıfı, Türkiye 
halkı Şili halkını ve onun mücadelesini 
anlıyor. Çünkü işçinin döndürdüğü 
ÇARK, köylünün biçtiği BAŞAK Şili'
de, Türkiye'de, dünyanın her yerinde ay
no. 

TIP GENEL BAŞKANı BORAN'IN 14 KASIM GECESı ısTANBUL'DA YAPILAN GECEDE YAPTIGl AÇIŞ KONUŞMASı 

Şili balkıyla dayııruşma geceınize hoş geldiniz. (alkışlar) 
Gelmeniıle gücümüu güç katbruZ. Bu toplantının önemi ve anlamı sade

a: bu ...,. bıırI\da binkrce insanın günüiden bir coşkuyla, şevkle buraya top
iaıımıf olması delildir. Şu anda bunda bulunmayan ama gönülleri ve düşün
OeJeri biıirnie benber olan daha onbinlerce, yüzbinlerce. milyonlarca insan var 
Tilıkiye'de ve tüm dünyada. 

Şu anda bilmedjğimiz ülkelerdelıilmediğimizinsanlar bu çeşil toplantdar, 
gösterüerte, direniş ve mücadelelerle emperyalizme ve faşizme karşı mücadele 
vennektedirler. Aralannda fıili hiç bir bağ ve lemas olmasa dahi, bunlar ara
sında, yani bepimiz arasında kopanlrnaz bir bağ, bir dayanışma, bir birlik var
du. Çünkü bepimiz ortak bir düşmana karşı ortak bir müc<:dele içindeyiz. Ya
şasın bu mücadelemiz. (alkışlar) 

Bu gibi toplantı1ann, gösterilerin hem simgesel hem de işlevsel bir anlamJ. 
görevi, önemi vardır. Bir yandan dayanışma ruhunu, faşizme ve emperyalizme 
karşı ortak mücadelenin koparılmaz birliğini dile getirir, siıngeleştirir; diğer 
yandan bu simgeleştirme ve dile getimıe ile insanlan harekete, coşkuya sevke
der. Aralanndaki birleşmeyi koparılmaz bir bale getirir, pekiştirir, perçinleş
tirir. Bu alanda çok etkili olur. Bu gece burada loplanmış olmakla, bilincimi
zi bir kez daha pekiştiriyor, keskinleştiriyonız. Mücadele azmimizi, amaculU
za olan azmimizi bir kez daha pekiştiriyoruz. Mücadele azmirnin dosta ve düş
mana karşı bir kez daba kanıdanuş oluyoruz. 

Emperyalizme ve faşizme karŞı bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi çok 
yönlü bir müCadeledir. Siyasal ve ekonomik, sosyal alanda olduğu kadar, sanat 
edebiyat alanında, düşün alanında da verilen ve verilmesi g�reken bir mücade
ledir. Bu gece aramızda bulunmalanndan sevinç ve onur duyduğum Şili'U 
yurtsever sanatçılar Isabel ve Angel Parra, Patricio Castillo böyle bir devrimci 
bilinç içinde kendi baikiaruıın, Şili baikının mücadelesini ve davasını dünya
nın dört bir yanına duyunnak ve bu mücadeleye destek ve yardım saAlamak 
konusund::t. devrimci görevlerini yapmakta olan sanatçılardır. Yürekten selam
lıyorum. (alkışlar) 

Yine aramızda bu gece bulunan kendi sanatkarlanmız.düşunürlerimiı ya
zarlanmız da ayru devrimci bilinç ve görev bilinci içinde Türkiye'deki anti Ca
şist mücadeleye, bağımsızlık ve demokrasi mücadelesine kendi alanlarında de
ğerli katkı1arda bulunan arkadaşlarunızdır. Onları da dosduk ve saygı ilc se
Iaınlıyorum. (alkışlar) 

Bu geceki gibi gösterilerin, toplanttların kısaca işaret etmeye çalıştıAtm 
önemi ve anlamı olmakla birlikte Şili halkıyla ve dünyada bagunslZlık, 
demokrasi mücadelesi veren diAer bütün halklarla dayanışmamızı asıl kendi ül
kemizde faşizme ve emperyaliz.me karşı baAUl1S1Zlık, demokrasi mücadelesini 
vererek, yoğunlaştırarak da zafere ulaşacağı güne kadar .. imle sürdürerek 
yerine getirebiliriz. (sosyalist Türkiye sloganlan) 

Bugün dünyada mücadele aynı düşmana karşı verilmektedir. Viet-Nam'da 
Angola'da, Şili'de Türkiye'de aynı düşmana karŞı savaş verilmiştir ve veril
mektedir. Yerli faşizmler ise emperyaliz.min ortaklandır. Faşizm ve emperya-

lizm bir madalyonun dışa ve içe dönük iki yüzü gibidir. Tüm dünyada emper
yalizm tek ve bütündür. Faşizm de tek ve bütündür. Faşizme ve emperyalizme 
karşı halklann, işçi sınınnm, emekçi kitlelerin verdiği mücadele de tek ve bü
tündür. (alkışlar) 

Küba' da Viet-Narn'da, Angola'da emperyalizmin kapı dışan edilişi, tüm 
dünyada emperyalizmi geriletti, zayıllalb. Bu gerileme ve zayıflarna, diğer ül
kelerdeki, bu arada Şili ve Türkiye'deki mücadeleye de yardımcı oldu. Günü
müzde toplwnlar arası ilişkilerin yoğunlaşmasıyla, baberleşme araç ve şebeke
lerinin gelişmesiyle, dünyanın dört bir y.anmdaki her ülke diğerleri üe bir etki 
ve tepki alanına girmiş bulunmaktadu. Tıpkı suya ah\an bir taş .. yaralbğı gi
derek genişleyen halkalar gibi bir toplumda olup bitenler diğer ülkelere yayd
ınakta, onlan etkisi altına almaktadu. Işte bu nedenledir ki Şili halkıyla olan 
dayanışmamızı, bir yandan böyle toplantı ve gösterilerle, propaganda ve aji
tasyonlarla kamu oyumuza, halk kitlelerimize anlatmaya tarutmaya çalışır
ken, diğer yandan da asd ·görevimili unutmayacağımızı, yani emperyalizme 
ve faşizme karşı bağımsızlık ve demokrasi mücadelemizi azimle sonuna kadar 
zafere ulaşmcaya kadar YÜlÜteceğimiıi belirtmek isterim. 

Şili baikı emperyalizme ve faşizme karşı Şili iı;çi suufı partisinin önder
liğinde yüriittüğü mücadelede yeni nitelikler taşıyan bir deneye girişmişti. Bu 
girişlıne 1973 yduun Eylül ayının i i  'inde hunharea sel çekildi. Şili halkının 
yiğit mücadelesi yenilgiye uğrar gibi oldu. Öyle bir görünüm aldı, öyle bir gö
rünüm aldı diyorum, çünkü bu mücadele devam ediyor. Daba yoğunlaşarak, 
daba güçlenerek, daha büyük bir .dunla, daha büyük bir hız ve hınçla devam 
ediyor. (alkışlar) 

Zafer kazanılınca eski hatalar düzeltilecek, eksiklikler tamamlanacakttı. 
Ama mücadelenin dayandığı temel llkeler, doğruluğunu ve geçerliliğini koru
yacaktır. Emperyalizme ve faşizme karşı bağımsıı.lık ve demokrasi mücadele
sinin yolu, sosyalizme giden mücadelenin yolu, dikensin bir gül bahçesinden 
geçmez. Tersine, bu yol çok engebelidie, engeUerle doludur. Zaman olur hare
ket, dunklayabilir, hatta gerileyebilir. Hareketin durakladığı ve geriledjği bai
ler tarihte göriilmüştür. Ama her duraklama gerileme döneminden hareket, 
daha büyük bir birikim ve hın kazan.rak çıkar. Hiç kuşkumuz yok ki, Şili'
de de öyle olacaktır. Şili'de de hareket. gün geçtikçe daba büyük bir birikim, 
daha büyük bir hız ve güç kazanacakttr. Şili'de emperyalizmin ve faşizmin 
günleri saydıdır. (aIkışlar Şili 'ye özgürlük Sıoganlan) 

Şili balkıyla dayanışmamızı dile getirmek üure toplandığunlZ bu geeeler, 
Şili'nin yiğit başkanı AUende'nin anlSını saygıyı. anıyorum (alkışlar) Ve Şili' 
deki tüm siyasal tutuklulnra, Luis Corvıılan'a özgürlük diliyorum (alkışlar, 
Corvalan'a özgürlük sloganlan) Dilemekten de öte talep ediyorum. (alkışlar, 
Şili'ye özgürlük sloganları) 

Dünyada faşizme ve emperyalizme knrşl mücadele veren tüm halklara öz
gürlük, faşizme ve emperyalizme ölüm (alkışlar, faşizme

·
geçit yok sloganlan) 

Yaşasın sosyalizm yolunda bağımsızlık ve demokrasi mücadelemiz (a1kış
lar, Sosyalist Türkiye sloganlan) 

BAŞKANı BORAN'IN 14 KASIM GECESı ısTANBUL'DA YAPILAN GECEDE YAPTIGl AÇIŞ KONUŞMASı 

geceınize hoş geldiniz. (alkışlar) 
katbruZ. Bu toplantının önemi ve anlamı sade

insanın günüiden bir coşkuyla, şevkle buraya top
anda bunda bulunmayan ama gönülleri ve düşün

onbinlerce, yüzbinlerce. milyonlarca insan var 

ülkelerdelıilmediğimizinsanlar ülkelerdelıilmediğimizinsanlar ülkeler bu çeşil toplantdar, 
mücadelelerle emperyalizme ve faşizme karşı mücadele 

hiç bir bağ ve lemas olmasa dahi, bunlar ara
kopanlrnaz bir bağ, bir dayanışma, bir birlik var
düşmana karşı ortak bir müc<:dele içindeyiz. Ya

gösterilerin hem simgesel hem de işlevsel bir anlamJ. 
dayanışma ruhunu, faşizme ve emperyalizme 

koparılmaz birliğini dile getirir, siıngeleştirir; diğer 
getimıe ile insanlan harekete, coşkuya sevke

koparılmaz bir bale getirir, pekiştirir, perçinleş
Bu gece burada loplanmış olmakla, bilincimi

keskinleştiriyonız. Mücadele azmimizi, amaculU
pekiştiriyoruz. Mücadele azmirnin dosta ve düş

kanıdanuş oluyoruz. 
karŞı karŞı bağımsızlık bağımsızlık ve demokrasi demokrasi mücadelesi mücadelesi çok çok 

ve ekonomik, sosyal alanda olduğu kadar, sanat 
alanında da verilen ve verilmesi g�reken bir mücade
bulunmalanndan sevinç ve onur duyduğum Şili'U 

Angel Parra, Patricio Castillo böyle bir devrimci 
Şili baikının mücadelesini ve davasını dünya

ve bu mücadeleye destek ve yardım saAlamak 
yapmakta olan sanatçılardır. Yürekten selam

bulunan kendi sanatkarlanmız.düşunürlerimiı ya
bilinç ve görev bilinci içinde Türkiye'deki anti Ca

demokrasi mücadelesine kendi alanlarında de
arkadaşlarunızdır. Onları da dosduk ve saygı ilc se

gösterilerin, toplanttların kısaca işaret etmeye çalıştıAtm 
birlikte Şili halkıyla ve dünyada bagunslZlık, 
diAer bütün halklarla dayanışmamızı asıl kendi ül

emperyaliz.me karşı baAUl1S1Zlık, demokrasi mücadelesini 
zafere ulaşacağı güne kadar .. imle sürdürerek 

Türkiye sloganlan) 

lizm bir madalyonun dışa ve içe dönük iki yüzü gibidir. Tüm dünyada 
yalizm tek ve bütündür. Faşizm de tek ve bütündür. Faşizme ve emperyalizme 
karşı halklann, işçi sınınnm, emekçi kitlelerin verdiği mücadele de tek ve 
tündür. (alkışlar) 

Küba' da Viet-Narn'da, Angola'da emperyalizmin kapı dışan edilişi, 
dünyada emperyalizmi geriletti, zayıllalb. Bu gerileme ve zayıflarna, diğer 
kelerdeki, bu arada Şili ve Türkiye'deki mücadeleye de yardımcı oldu. 
müzde toplwnlar arası ilişkilerin yoğunlaşmasıyla, baberleşme araç ve şebeke
lerinin gelişmesiyle, dünyanın dört bir y.anmdaki her ülke diğerleri üe bir 
ve tepki alanına girmiş bulunmaktadu. Tıpkı suya ah\an bir taş .. yaralbğı 
derek genişleyen halkalar gibi bir toplumda olup bitenler diğer ülkelere 
ınakta, onlan etkisi altına almaktadu. Işte bu nedenledir ki Şili halkıyla 
dayanışmamızı, bir yandan böyle toplantı ve gösterilerle, propaganda 
tasyonlarla kamu oyumuza, halk kitlelerimize anlatmaya tarutmaya 
ken, diğer yandan da asd ·görevimili unutmayacağımızı, yani emperyalizme 
ve faşizme karşı bağımsızlık ve demokrasi mücadelemizi azimle sonuna 
zafere ulaşmcaya kadar YÜlÜteceğimiıi belirtmek isterim. 

Şili baikı emperyalizme ve faşizme karşı Şili iı;çi suufı partisinin 
liğinde liğinde yüriittüğü ttüğü mücadelede mücadelede yeni yeni nitelikler taşıyan nitelikler taşıyan bir bir deneye deneye girişmişti. girişmişti. 
girişlıne 1973 yduun Eylül ayının i i  'inde i i  'inde i i  hunharea sel çekildi. Şili halkının 
yiğit mücadelesi yenilgiye uğrar gibi oldu. Öyle bir görünüm aldı, öyle 
rünüm aldı diyorum, çünkü bu mücadele devam ediyor. Daba yoğunlaşarak, 
daba güçlenerek, daha büyük bir .dunla, daha büyük bir hız ve hınçla devam hınçla devam 
ediyor. ediyor. (alkışlar) (alkışlar) 

Zafer kazanılınca eski hatalar düzeltilecek, eksiklikler tamamlanacakttı. 
Ama mücadelenin dayandığı temel llkeler, doğruluğunu ve geçerliliğini 
yacaktır. Emperyalizme ve faşizme karşı bağımsıı.lık ve demokrasi mücadele
sinin yolu, sosyalizme giden mücadelenin yolu, dikensin bir gül bahçesinden 
geçmez. Tersine, bu yol çok engebelidie, engeUerle doludur. Zaman olur 
ket, dunklayabilir, hatta gerileyebilir. Hareketin durakladığı ve geriledjği 
ler tarihte göriilmüştür. Ama her duraklama gerileme döneminden hareket, 
daha büyük bir birikim ve hın kazan.rak çıkar. Hiç kuşkumuz yok ki, 
de de öyle olacaktır. Şili'de de hareket. gün geçtikçe daba büyük bir birikim, 
daha büyük bir hız ve güç kazanacakttr. Şili'de emperyalizmin ve faşizmin 
günleri saydıdır. (aIkışlar Şili 'ye özgürlük Sıoganlan) 

Şili Şili balkıyla balkıyla dayanışmamızı dayanışmamızı dile dile getirmek getirmek üure üure toplandığunlZ toplandığunlZ bu bu geeeler, geeeler, 
Şili'nin yiğit başkanı AUende'nin anlSını saygıyı. anıyorum (alkışlar) Ve 
deki tüm siyasal tutuklulnra, Luis Corvıılan'a özgürlük diliyorum (alkışlar, 
Corvalan'a özgürlük sloganlan) Dilemekten de öte talep ediyorum. (alkışlar, 
Şili'ye özgürlük sloganları) 

Dünyada faşizme ve emperyalizme knrşl mücadele veren tüm halklara 



D O G U'DA işçi  
• 

s ıNıFı MC'NIN 
• 

B OY UEDEFI 
Kars, Dog-u'nun MC iktidan için ö· 

nemli illerinden biri. önemi, MC'nin bu 
ilde önemli bir taban oluşturamamasm
dan neri geliyor. Metnin Kars'ta yedi ei 
en önemli darbelerden biri 1975 seçim
lerinde gerçekleşti. MC partilerinin bu 
ilden alabildikleri oy, Kaıs haHorun de
mokrasiden yana tercihlerinin açık bir 
ifadesi oldu. 

Ancak, Kars'ta Me'ye karşı biriken 
muhalefet ve potansiyel, seçimlerle ve 
bu seçimlerde verilen oy tarla sınırlı kal. 
madı. Demokratik birikim, Kars'ta gün 
geçtikçe gelişti. Gelişiyor. 

MC iktidan da karşı tedbirlerini al
mak istiyor. Bütün çabalan Kars'ı Er
zurum haline getirme amacına yöne
lik. Bu ilde oluşturulan faşist ocaklar, 
bu amaçla sonuna dek sahneye sürüldü. 
ERitim kurumlannda faşist saldınlar, 
ög-retmen kıyımı, işçiler ve sendikalar 
üzerindeki baskılar daha da yoRunluk 
kazandı. Giderek baskılar, emekçi 
haJkın yoeun bulundueu mahatlelere 
sıçrabldı. 

AP'LI BELEDIYE BAŞKANı 
SAHNEDE 

Kars'taki Caşizan baslolann ve saJdın· 
lann önemli ve önde gelen uygulayıcıla· 
nndan biri, AP'li belediye başkanı Tu· 
ran Çelebi. Turan Çelebi, başını çekt!#i 
saldınıarda belediye personelinden 
yararlanmayı da ihmal etmiyor.Belediye

deki kadrolar daha önce dikensiz ıül 
bahçesine çevrilmişti. Belediyede çalı
f8Jllann büyük bölümü MHP'li koman
dolardan oluşuyor. 

Çete kurulmuştur artık. Sokak saldı· 
nlan da hemen başlıyor. Son saldınlar
dan biri Adliye binasmda, pohslerin ve 
Avanın gözü önünde yapıldı. Olayın ce· 
reyan ediş biçimi şöyle idi: 

Belediye'de çalışmakta olup, koman· 
dolara karşı olduRu için işinden ablan 
bir işçinin duruşmasını zleyen stajyer 
avukat Mehmet Alınak , komandolann 
tepkisini çekiyor ve duruşmadan sonra 
orada bulunanlann gözleri önünde saldı· 
nya ueruyor. 

Planlı bir saldın idi bu. Daha duruş
ma başlamadan önce belediye zabıta 
memurlan ve bizzat belediye başkanı 
Çelebi salonda bulunan devrimci avukat
lara tehditler yaedınnışlar1ı. Avukatlar 
da savcıhea başvunnu, ve gerekli güven· 
lik tedbirlerinin alınmasını istemişlerdi. 

Ama hiç bir önlem alınmadıRı ortaya 
çıkb. Duruşmadan sonra Avukat Mah· 
mut Alınak ve bir başka avukat, beledi· 
ye zabıtası memurlan tarafından şehirde 
meydan dayaeına çekildi. Olaylar bura· 
da da kalmadı. Saldınlar daha sonra şe· 
hirdeki diRer ilerici ve demokratlara da 
yöneldi. 

KOMANDOLAR BESIN.lş SENDIKA 
BINASINI TAHRIP EDIYOR 

Faşist saldınlann önemli bir hedefi 
de DİSK'li işçiler. MC ve MC'nin sana· 
yi bakanı Abdülkerim Doeru işçileri 
DİSK 'ten koparabilmek için yoeun ça
balar içine girmişlerdir. Süt Cabrikası He 
dieer işyerlerinde çalışan işçilerin DıSK 
e baeh sendikalara üye olmalannı engel. 
lemek amacıyla çeşiUi saldınlar ve bas· 
kılar düzenlendi. 

Geçtieimiz hafta komandolar süt fab· 
rikasında grevde bulunan işçilerin üzeri
ne sa1dırchlar. Komando saldınlan daha 
sonra Besin.İş Sendika binasını da heJle( 
alarak sürdü. Sendika tahrip edildi. Eş· 
yııJar chşan abldı. Sa1dınlarda görev a· 
lanlann yalnızca Kars'taki (aşist besle· 
meler deeildi. Büyük taarruz için Artvin 
ve Er;zurum'dan takviye getirtildiei dik· 
kati çekiyordu. Güvenlik kuvvetlerinin 
olaylar sırasında herhangi bir önlem ya 
da girişimde bulunmamıını söylemeye 
gerek yok. 

EetrIM ENSTtrÜSÜNDEKI 
SALDıRıLAR 

Işyerlerine ve işçilere yönelik saldın· 
lann yanısıra, eRitim kurumlanndaki 
baskı ve saldınlar da sürüyor. En son ör· 
nekler, Eeitim Enstitüsünde sergilendi. 
Yine Artvin ve Erzurum'dan takviye ola
rak getirtilen komandolarla Eeitim Ens. 
titüsünde baskı ve işkenceler sürdürüldü. 

Komandolardan bir gruP. okul ile 
şehri birbirine baelayan yolu kontrol al· 
bna aldılar. DiRer bir grupda, sınavlann 
Iptal edilmesi üzerine memleketlerine 
dönmeyip okulda yurtta kalan öRrenci· 
leri tek tek odalara kapatarak işkence al· 
bnda tuttular. İşkenceler özellikle dev· 
rimci kız öRrencileri hedef aldı. Olaylar, 
halkın komandolar karşısındaki tepkisi. 
nin giderek artmasına yol açtı. Kars hal
LO, baskılar ve işkenceler karşısında ha. 
rekete geçti ve Enstitü halk tararından 
kordon altına alındı. 
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Bu noktada devreye polis sokuldu. 
Erzurum ve civar illerden getirilen 
binlerce polis Kars'ta toplandı. Güvenlik 
kuvveUeri önlemlerini ancak bu nokta
da alma gereeini duyuyorlardı. 

Olaylar henüz sona enniş deRii. MC 
ve onun Kars'taki uzanblan yeni oyun· 
lar peşinde. Basın hemen hemen bütü· 
nüyle kontrol albna alınmış durumda. 
MC Kars'ta yeni bir ElazlR olayı sergile
mek istiyor. 

TUNCELI'DE HEDEF: 
TIs ÜYESııŞÇILER 

Tunceli'de toprak·su işçileri üzerin· 
deki baskılar, T1S (Tanm işçileri sendi· 
kası)'in DİSK'e kablm8SJ ile y6lunlaşb. 
Bu kururnda çalışan işçilerin Türk.İş'e 
baRII Tanm·lş'e geçmeleri ya da TİS'· 
ten aynlarak MSP veya MHP güdümünde 

bir sendika oluşturmalan yolunda basb· 
lar yapılıyor. Bu baskılarda başı çeken, 
MC'nin Köyişleri Bakanı Vefa Poyraz'· 
dır. Bilindiei gibi, Vefa Poyraz. valilik 
yapdı� dönemlerden büyük deneyim 
kazanmışbr bu gibi konularda. Vefa 
Poyraz'ın Dgız Aykutlu ile birlikte sen· 
dikal hareketi kınna ve sanlaşurma gi. 
rişimleri biliniyor. Şimdi aynı Poyraz 
bu kez MC'nin bakanlık koltuRunda 
Tunceli'de esmek istiyor. 

Toprak·su işçileri üzerindeki baskılar 
yalruzca Tunceli'de sürmüyor. Van ve 
Malatya' da çalı.." I,çller de MC bolla. 
lanndan nasiplerini alıyorlar. Baskılano 
başlama tarihinin, bakanın Dolu bleri 
gezisine rasUamasl da ilginç bır nokta 
olarak deRerlendiriliyor. 

Ancak bütün bu çabalar kaqwnda, 
başta Tunceli'de olmak ÜZere i,çileri 
TİS'ten ayırma çabalan sonuç vemıiyor. 

KIRIKKALE'DE FAŞIST 
SALDıRıLAR YOCUNLAŞIYOR 

MC iktidan boyunca giderek azgm!a· 
şan raşist terör ve saldınlar, Kınkkale'de 
de sürüyor. 

Kınkkale'de de saldınlar, başta 
işçiler olmak üzere ilerici öRrenci ve öe
retmenleri hedef almaktadır. Faşist çe
teler, fabrikalarda, okullarda, caddelerde 
sokaklarda ilericilere kanlı saldınlar dü
zenUyorlar. 

Orta dereceli okullann yönetim kade· 
melerine yerleştirilen yöneticiler, öRren
cileri kurt rozeti takmaya, Olkü Ocakla· 
n'na aidıt ödemeye zorluyorlar.r. Bun· 

Lara uymayan ölrenciler .ise planlı saldı· 
nlara hedeC olmaktadırlar. Çocuklanfiın 
can güvenııeinin kalmaması üzerine, veli
ler öRrencilerl civar il ve ilçelerdeki 
okullara naklettinneye çalışmaktadırlar. 

Bütün bunlann yanısıra, öRretmenle
re yönelik saldınlar da gUngeçtikçe şid· 
detini arbnyor. 

18 Ekım günü, TöB·DER Kınkkale 
Şubesi üyelerinden Ticaret Lisesi mate· 
matik öRretmenl Burhanettin Bıber oto
büs tennlnaline giderken bır grup Caşis· 
tin saldınsına uRruyor ve (eci bir biçim· 
de dövülüyor. 

4 Kasım günü, başka bır cinayet te
şebbüsüne lanık olunuyor. Namık Ke· 

mal Ortaokulu öfretmenlerinden Musa 
İbret okuldan evine dönerken önce ara. 
ba ile çilnenmek isteniyor. Faşistler ci· 
nayet girişiminde başansız kalınca, ara· 
balanndan iniyor ve Ibret'j red bir bi· 
çimde dövüyorlar. 

Saldınıann devam etmesi üzerine 
TöB·DER Kınkkale Şubesi Yönetim 
Kurulu Kaymakamhla başvurarak olay
lann önlenmesi için gerekli tedbirlerin 
alınm$lru istiyor. Bunun yanlııra saldı· 
nya ulrayanlar. gerekli makamlara bq
vurarak saldırganlann yakalanmauOl isti· 
yortar. 

Bütün bu başvurulan nlmen saldın· 
lann ardı arkası kesilmiyor. Saldırganlar· 
dan yakalanan olmuyor. 15 Kasım günü 
Kurtuluş Ortaokulu öRretmenlerinden 
Süleyman Eker ve Selahattin Dedeollu 
okuldan evlerine dönerken saldlnya uR· 
ruyorlar. Zincir ve sopalarla dövüh.iyor. 
lar. 

Saldınlann belirli bir merkezden ve 
planlı bir şekilde sürdürilldüRü ortadadır. 
Saldınıann önünün alınamaması ve bugü· 
ne dek bir tek saldırganın yakalanmama. 
sı, saldınıann ve saldırganlann ardında 
kimlerin bulundueunu açık bir biçimde 
kanıtıamaktadır. 
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MEYAN KÖKÜNÜ BİLİRMİsİNİz , 
SAYIN SABANCı? 

Büyük sennayenin bir tutumu son 
yıllarda iyice gelenekselleşti. Zora 
düşünce sola hücum etmek. Buna alı· 
şddı iyice. SOL şimdiye dek Türkiye'de 
iktidar olmadı Rı gibi, karar merkezide 
olmamıştır. Buna karşın işler ters gitti
mi hep sol suçlanır. 

Sakıp Sabancı'nın, Sanayi Oda1an 
Başkanlanrun son toplanbsından sonra 
yapbRt basın toptanbsı bu genel 'eeilim. 
den biraz farklıydı; çok deRii. Bu kez 
solun dışında suçlananlarda var, fakat 
açık d_Rtl. 

ILGINÇ BIR DENK DÜŞME 

Sabancı Holding, Türkiye'de tanma 
dayalı sanayiin tipik ömeei. Yabnm a· 
Ianlan genişleyip, hammaddesi ithale 
dayalı sanayie dönüştükçe şikayetler 
artmaktadır. Bu aşamada Sabancı'nın 
Tür)dye Sanayi burjuvazisi adına söyle· 
dilderi ilginçtir. "Yeni Sanayi Strateji· 
si, tüketimin losılıp tasarruflann arttı· 
nlması, gelişmiş batılı ülkelerde sanayi 
sektörüne saRianan avantajlano aynıyle 
saRlanması", Sabancı bunlan istemek
tedir. Ne eksik ne fazla. 

Son aylarda uluslararası kuruluşlann 
Türkiye için -şimdiye dek söyledikle
rinin aksine- söyledikleri ile beQzerlik
ler taşıyor bu açıklamalar. OECD'nin 
Eylül içinde hazırladı�ı bir çalışmada, 
Türkiye'de iç tüketimin kısılması gerek
tili söylenmektedir. Türkiye'nin bu sevi
yede bir iç tüketimi devam ettirebilme
ıi için (ereldi üretim ,Seviyesini saRJaya
bUmesinin ancak artan ithalat ile müm
kün oldulu, oysa Türkiye'nin içinde bu
lundutu şartlarda ithalabnı arttırmak 
de�il kısmak zorunda oldu�u çalışma
da açıkca söylenmektedir. Bunun açık 
anlamı iç ve dış ticaret haciminin düş
mesi demektir. 

ALKART TOKErtMl ARllRMAZ MI? 

Tüketimin kısılması bugünkü 
koşullarda imkan dahilinde mi? Özel 
kesim ya da Sabancı buna öncülük ede
bilir mi? Görünen bunun imkansız ol
duludur. Böylesine bir tutum, öncelikle 
Sabancı büyük sermayesinde büyük 
gedikler açacaktır. Sakıp Sabancı'nın, 
söyledHderinin tam aksine bir yeni giri
şimi bu olguyu do�rulamaktadır. Bu 
günlerde piyasada TL 'sından daha 
deRerli nesneler var. örne�in; ALKART. 
Ama Alkart uygulaması sadece dayanıklı 
tüketim mallanneia geçerli. Bu tür alım
larda Alkartlar TL 'sından % 10 oranında 
daha de�erli. Dotal olarak tüketici kit
leleri, TL'sından daha deterli Aikartlar
la dayanıklı tüketim mallmnı almayı 
tercih edeceklerdir. Her halde Sabancı 
Holding yöneticileri Alkart uygulaması
nı tüketimi teşvik edici bir unsur olarak 
gönnüyorlar. Türkçede bir öz deyiş var. 
"dinlme dahıeden bari müslüman olsa" 
derler. Tüketimin kasılmasını isteyenlere 
bakın. 

� Teşvik önlemleri konusunda söyle
nenJer ise daha ilginç. Gelişmiş batı ül
kelerindeki Teşvik önlemleri incelenirse 
bu ülkelerin, bu tür önlemler konusunda 
Türkiye'nin çok gerisinde kaldıklan 
görülecektir. Türkiye'de teşvikler konu
sunda deniz bitmiştir. DeRi! Batıdan 
Dünyanın hiç bir yerinden getirilebiline· 
cek örnek yoktur, bizdekılere baloldı· 
Rında. 

H.Mertollu 

YENI KOŞULLARDA YENI 
STRATEJI 

Vurgulanması gereken esas nokta, ye
ni sanayi stratejisine ilişkin. Bu konuya 
ilk kez 1975 yılı içinde DPT 'nin uzman
Ian de�indi. Sonra TOSIAD bu konuda
ki görüşlerini açıkladı. Şimdi sanayi 
oda1an başkanlan bu gereei dile getiri
yorlar. En anlaşılmaz nokta bu. Geçmiş· 
te ülkede saptanmış bir sanayi strateji
si vardı ve buna uyuluyordu. Çıkan so
nuç bu. Şimdi bunun deeiştirilmesi is· 
teniyor. Yazılı hiç bir ekonomik, siya
saı belgede, Türkiye de saptanmış sanayi 
stratejisinin tüketim sanayi oldu�u yazılı 
de�ildir. Bu günkü ekonomik anarşinin 
ve tüketim sanayiinin sorumlwu tümüy
le bunu kendi başına yürütmüş olan 
sanayi burjuvazisidir. 

1970 öncesinin 100 milyonu geçme
yen yatınmıannı yapabilen ve bu serma
ye ölçe�inde ancak ve kaçınılmaz olarak 
tüketim sanayilerini kurabilen sanayi 
burjuvazisi günümüzde milyarlık yatınm
lara girişebilecek seviyeye gelmiştir. 
Ama bu aşamada, pazar, teknoloji ham
madde ve yabancı sermaye gere�i ortaya 
çıkmaktadır. Bu nedenlerle sanayi 
burjuvazisi yeni bir strateji istemektedir. 
Kısacası Türkiye sanayinin stratejisi, saJt 
sanayi burjuvazisinin sennaye birikimine 
göre yönlendirilecektir. Bu nedenlede 
Türkiye'nin daha çok yabancı sermaye
ye açılması kaçınılmazdır. Ve mantık 
odur ki; yabancı sermaye bu yeni stra
tejiye büyük bir ilgi ve uyum gösterecek
tir. Burada bir Örnek olay anlatmak is
teriz. Bu, Osmanlı Imparatorlu�undan 
gl.inümüze dek sürüp gelmiş bir genel 
doj!ru. 

MEYAN KöKONü BILIRMIsINIZ? 

Son verilere göre Türkiye'deki ya· 
bancı sennaye yatınmlan içindeki en 
büyük pay Alman senilayesinindir. ABD 
ikinci sırada yer alıyor. Alman sennaye
sinin yaanmlannın hemen tümü ise Mar
mara bölgesindedir. Biri hariç. Muş Me
yan Kökü Ticaret ve Anonim Şirketi, 
Alman sermayesinin katılma yapı % 
26.7. Belki DoRudaki tek yabancı ser
maye yaanmı da budur. 

Meyan kökünden meyan balı üretilir. 
Meyan baJı, tütün işlenmesinde, şekerle
me sanayiinde, bira ve benzeri içkilerin 
imalinde kullanılmaktadır. Meyan kökü
nün ilk kez sanayi bitkisi olarak işlenme· 
si 1854 yıllannda başlar, MacAndrews 
ve . Forbes adlı Ingiliz şirketi, 1854-
1875 yıllan arasında bu amaçla, Aydın
Nazilli-Söke-Kuşaldıda 4 fabrika açmış
br. Yörenin köylüleri, tarıaıanndaki bu 
aynk bitkiye para vererek toplayan bir 
şirkete ilk kez rastlamaktadırlar. Söz 
konusu dört fabrikanın sadece makine 
donatım de�eri o tarihlerde 50.000 ster
ling de�erindedir.· 

Ingiliz şirketi 1854 den 1900 yıııan
na dek tam anlamı ile tekelci durumun
da oldu. Bu arada önce bır Ermeninin 
daha sonra Alman sermayesinin rekabeti 
ile kaışllaştı. Her iki sennaye gurubunu 
da tasfiye etmesini bildi. Yalnız Alman 
şirketinin tasfiyesi zor kuııanılarak sa�· 
landı. Almanlmn Aydın 'da kurdukJan 
fabrika bir gece basıldı iki depo bekçisi 
öldürüldü ve (abrika tamamen t.ahrlp 
edildi. Ingiliz Şirketi daha sonra Türkiye 
çapında araştırma yaptırdı. En verimli 

kaynaklann Do�u ve Güney Do�uda ol
dueu Liverpool'da hazırlanan bir rapor
la saptandı. İskenderun'da bir fabrika 
daha açan şirket, Urfa, Kilis dolayı ann
da geniş topraklar kiraladı. 

1900'Ierden sonra dünyadaki Alman 
ve ABD şirketlerinin rekabetine dayana
mayan MacAndrews ve Forbes şirketi, 
önemini yitirerek kayboldu. 

TARIHTEN DERS 

Tam 75 yıl sonra Türkiye'de Manna
ra dışına çıkmamış olan Alman serma
yesi Do�uya gitti. Meyan Kökünden Me
yan balı üretmek için. Türkiye'nin son 
yıııardaki meyan balı ihracatı şöyle; 
1971: 22.5, 1972: 29, 1973: 24.5, 1974: 
32 milyon dolar. Tüme yakan kısmı Al
manya'ya yapılan bir ihracat. 

İçinde bulundueumuz ay içinde Tür
kiye'ye gelen Alman sanayicileri sadece 
kendi tekliflerini getirdiler. Kendilerine 
sunulan teklirıerle ilgilenmediler. Meyan 
köküne yatınm yapan Alman sermayesi 
Sanayi burjuvazisinin makina-aJet proje
lerine yüz vennedi. 

Osmanlı İmparatorlu�u 'ndan beri 
süre gelen tutumda bir de�işiklik olma· 
mıştı. Onlar kendi istedikleri yere gelir
lerdi. Bu genel doA"ruya eklenecek fazla 
bir şey yok. Yeni strateji isteyen sanayi 
burjuvazisine bir ilave bilgi vermekle ye
tineceeiz. 

Türkiye ile AET arasındaki ilişkileri 
düzenleyen Katma Protokol'un 17, 18 
ve 19. maddelerine göre 1\irkiye, nasıl 
AET'ye karşı gümrüklerini belirli süre ve 
kademelerde indinnesi gerekiyorsa AET 
dışındaki ülkelere uyguladı�ı gümrükleri· 
ni de, belirli zaman ve belirli oranlarda 
yapaca�ı ayarlamalarla, OrLak Pazar'ın 
üçüncü ülkelere uyguladıeı Ortak Güm
rük Tarifesi düzeyine getinnesi gereki
yor. Bu uygulamanın ilk yılıda önümüz
deki 1977 yılı. Kısaca 1 Ocak 1977'den 
itibaren AET'nin di�er ülkelere uygula· 
dı�ı ithal vergilerini 1\irkiye'de uygula· 
yacaktır. Bu durum karşısında 1\irkiye 
nin AET dışındaki ülkelerden yaptı eı 
ithalattan aldıRı vergiler pek çok ithal 
kaleminde düşecektir. Bu ülkelerin mal
lan da Türkiye'ye daha ucuz girecektir. 
Türkiye'nin ne ithal ettiöini her kez bil. 
mektedir. 

1977'den başlayarak daha ucuz bir 
pazar haline gelecek olan Türkiye için 
acaba nasıl bir yeni sanayi stratejisi is
tiyorsunuz sayın Sabancı? 

örtünrnek degıı, onemlı olan gıyin
mektir, Sayın Sabancı. E�er bir Alkarb
nız varsa fırsab kaçınnayın % 10 indi
rimle sizde, Yüns8 ile giyinin. 

• Emperyalizmin Türkiye 'ye Girişi, Or
han Kurmuş (s. 141-143) Bilim Yayınla· 
n, Istanbul, 1974 . Ekim. 
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Sabancı'nın 
adına söyle· 

Sanayi Strateji· 
tasarruflann arttı· 

ülkelerde sanayi 
avantajlano aynıyle 

bunlan istemek

uluslararası kuruluşlann 
dek söyledikle

ile beQzerlik
açıklamalar. OECD'nin 

bir çalışmada, 
kısılması gerek

enmektedir. Türkiye'nin bu sevi
ettirebilme

,Seviyesini saRJaya
ithalat ile müm

'nin içinde bu
ithalabnı arttırmak 

oldu�u çalışma
Bunun açık 

haciminin düş

ARllRMAZ MI? 

bugünkü 
dahilinde mi? Özel 

öncülük ede
imkansız ol

duludur. Böylesine bir tutum, öncelikle 
sermayesinde büyük 

Sabancı'nın, 
bir yeni giri

do�rulamaktadır. Bu 
'sından daha 

örne�in; ALKART. 
sadece dayanıklı 

Bu tür alım
10 oranında 
tüketici kit

deterli Aikartlar
mallmnı almayı 

halde Sabancı 
uygulaması

unsur olarak 
öz deyiş var. 

müslüman olsa" 
kasılmasını isteyenlere 

konusunda söyle
Gelişmiş batı ül

Teşvik önlemleri incelenirse 
önlemler konusunda 
gerisinde kaldıklan 

teşvikler konu
DeRi! Batıdan 

1970 öncesinin 100 milyonu geçme
yen yatınmıannı yapabilen ve bu serma
ye ölçe�inde ancak ve kaçınılmaz olarak 
tüketim sanayilerini kurabilen sanayi 
burjuvazisi günümüzde milyarlık yatınm
lara girişebilecek seviyeye gelmiştir. 
Ama bu aşamada, pazar, teknoloji ham
madde ve yabancı sermaye gere�i ortaya 
çıkmaktadır. Bu nedenlerle sanayi 
burjuvazisi yeni bir strateji istemektedir. 
Kısacası Türkiye sanayinin stratejisi, saJt 
sanayi burjuvazisinin sennaye birikimine 
göre yönlendirilecektir. Bu nedenlede 
Türkiye'nin daha çok yabancı sermaye
ye açılması kaçınılmazdır. Ve mantık 
odur ki; yabancı sermaye bu yeni stra
tejiye büyük bir ilgi ve uyum gösterecek
tir. Burada bir Örnek olay anlatmak is
teriz. Bu, Osmanlı Imparatorlu�undan 
gl.inümüze dek sürüp gelmiş bir genel 
doj!ru. 

MEYAN KöKONü BILIRMIsINIZ? 

Son verilere göre Türkiye'deki ya· 
bancı sennaye yatınmlan içindeki en 
büyük pay Alman senilayesinindir. ABD 
ikinci sırada yer alıyor. Alman sennaye
sinin yaanmlannın hemen tümü ise Mar
mara bölgesindedir. Biri hariç. Muş Me
yan Kökü Ticaret ve Anonim Şirketi, 
Alman sermayesinin katılma yapı % 
26.7. Belki DoRudaki tek yabancı ser
maye yaanmı da budur. 

Meyan kökünden meyan balı üretilir. 
Meyan baJı, tütün işlenmesinde, şekerle
me sanayiinde, bira ve benzeri içkilerin 
imalinde kullanılmaktadır. Meyan kökü
nün ilk kez sanayi bitkisi olarak işlenme· 
si 1854 yıllannda başlar, MacAndrews 
ve . Forbes adlı Ingiliz şirketi, 1854-
1875 yıllan arasında bu amaçla, Aydın
Nazilli-Söke-Kuşaldıda Nazilli-Söke-Kuşaldıda Nazilli-Sök 4 fabrika açmış
br. Yörenin köylüleri, tarıaıanndaki bu 
aynk bitkiye para vererek toplayan bir 
şirkete ilk kez rastlamaktadırlar. Söz 
konusu dört fabrikanın sadece makine 
donatım de�eri o tarihlerde 50.000 ster
ling de�erindedir.· 

Ingiliz şirketi 1854 den 1900 yıııan
na dek tam anlamı ile tekelci durumun
da oldu. Bu arada önce bır Ermeninin 
daha sonra Alman sermayesinin rekabeti 
ile kaışllaştı. Her iki sennaye gurubunu 
da tasfiye etmesini bildi. Yalnız Alman 
şirketinin tasfiyesi zor kuııanılarak sa�· 
landı. Almanlmn Aydın 'da kurdukJan 
fabrika bir gece basıldı iki depo bekçisi bekçisi bekçi

İçinde bulundueumuz ay içinde Tür
kiye'ye gelen Alman sanayicileri sadece 
kendi tekliflerini getirdiler. Kendilerine 
sunulan teklirıerle ilgilenmediler. Meyan 
köküne yatınm yapan Alman sermayesi 
Sanayi burjuvazisinin makina-aJet proje
lerine yüz vennedi. 

Osmanlı İmparatorlu�u 'ndan beri 
süre gelen tutumda bir de�işiklik olma· 
mıştı. Onlar kendi istedikleri yere gelir
lerdi. Bu genel doA"ruya eklenecek fazla 
bir şey yok. Yeni strateji isteyen sanayi 
burjuvazisine bir ilave bilgi vermekle ye
tineceeiz. 

mektedir. 
1977'den başlayarak 

pazar haline gelecek 
acaba nasıl bir yeni 
tiyorsunuz sayın Sabancı? 

örtünrnek degıı, 
mektir, Sayın Sabancı. 
nız varsa fırsab kaçınnayın 
rimle sizde, Yüns8 ile 

• Emperyalizmin Türkiye 
han Kurmuş (s. 141-143) 
n, Istanbul, 1974 . Ekim. 



DONYADA YORIJYIJS 

AK1L HOCASINDAN DERS ALıYOR 

İran Tudeh Partisi Birinci Sekreteri 
Iraç İskenderi İtalya'y. yaptıRı bir gezi 
sırasında L'Unita gazetesine bir -demeç 
verdi. 

Bu rejime karŞı İran'. demokrasiyi 
getirebilmek için, tran işçi sınıfının Tu
deh (Halk) Partisi, muhalefetteki tüm 
güçleri kapsayacak diktatörlüRe karşı ge
niş bir cephenin kurulmasını öneriyor. 
Tudeh Partisi Merkez Komitesi Birinci 
Sekreteri kç İskenderi, İran 'daki du
rumla ilgili görüşlerini L'Unita'da yayın
Lanan görüşmesinde şöyle açıkladı: 

YARI-FAŞisT REJIM 
"tran yönetimi yarı-faşist bir rejim

dir. Tudeh'den başlamak üzere tüm de
mokratik güçlere, hatta rejimin politi
kasının şu ya da bu yönüne kişisel ola
rak karşı çıkanlata baskı uygulanmak
tadır. Bu konuda önceden bmnen fakat 
üzerinde durulması gereken bazı olaylar 
vardır. han, vatandaşlann canları üzerin
de karar verebilen çok güçlü ve bunhar 
gizli polis örgütü SA VAK'ln elindedir. 
Uluslararası kuruluşların yaptıkları araş
tırma sonuçları İran 'daki siyasal tutuklu 
sayısının yirmibeşle kırkbin arasında 01· 
dulunu göstermektedir. Son aylarda 
dünya kamuoyu Tahran'da ve diler 

kentlerdeki ki lle kaUiamlarının haberle
riyle çalkalanmaktadır. Buna raA"men 
muhalifler hapishanelerde, sokaklarda, 

evlerde katledilmektedir. 
"Son dört yılda bu şekilde altıyüz 

kişi öldürülmüştür. 
" Hapishanejerde tutuklulara, çoğu 

kez ölümleriyle sonuçlanan işkenceler 
uygulanmakta veya sahte "kaçma giri
şimleri" tezgahlanarak katiedilmektedir
ler. Tudeh MK üyesi Parviz Hekmtacu, 
müslüman din adamı GaCCari, aydınlar, 
yazarlar, sinemacılar böyle öldürüldü." 

DIŞ POLITIKA 

İskenderi, bu baskıcı ve balka karşı 
politikanın, rejimin dış ilişkilerinde aldı
aı görünümü şöyle anlattı. 

"Bu politika özellikle Amerikan, aynı 
zamanda da İngiliz ve Federal Almanya 
emperyalizmiyle sıkı baA"ların kurulması 
şeklinde ortaya çıkmaktadır. Kissinger 
açıkça söyledi: "İran en içten ve vefalı 
dostumuzdur. Bu yüzden kendisini des
tekliyoruz." Bu "vefa" ekonomik olarak 
kaynakJanmızın Amerikan ve genel ola
rak Batılı tekellerce yağmalanmasıyla 
ifadesini bulmaktadır. Petrol örneğini 
alalım. Şah, tran Ulusal Petrol Şirketi'· 
nin varlığı ve etkinlilinden sözedip du
ruyor. Ne var ki bu etkinlik kağıt üze
rinde kalmaktadır. Gerçekte ise, petro
lümüzün çıkarılmasını ve fiyatlarıru sap· 
tayan uluslararası bir ·konsorsiyumdur. 

YENI ZAMANLAR: SOSYALIZMIN KURULUŞUNDASOSYA
LIST DENEYIN ULUSLARARASı NITElıCı 

Souyetler Birilli 'nde çeşitli dillerde yayınlanan Yeni Zamanlar dergisinin 
.on ıoyısmda yayınlana bir yazıda Sovyet deneyinin geçerliliRi ve uluslararası 
deReri üzerinde duruldu ve şöyle dendi: "SBKP yalnızca yapıcı, yani bizim
kinden daha iyi bir .osyalizmi gerçekleştirmeyi başaracaklardan gelen eleştiri
leri kabule hazırdır. Henüz kalıt iUlünde olaıı ve iUtelik başka koşul, dönem 
ve durumlara balı. proje ve programlara d4yanarak Sovyet gerçelini gözden 
düşürenlerden gelenleri deRil. " 

Yeni Zamlınlar'da herhangi bir ,oıyalizm uygulaması", delerlendirebilmek 
için "devrimci, "nıfsal ve so,yaliıt" kıstaslardan yararlanılması gereli vurgu
landı. 

Yazıya şöyle devam edildi: ''Tek tek her ülkede ,oşyal izmin kuruluş/lnun 
özgül koşulları oldulu gibi, birbirinden tamamen farklı ve J 5 ,o'yaliıt ülkenin 
gerçek deneyleriyle dolrulanan ortak ya.saları da vardır. ii 

"So,yalizmin kuruluşu ile ilgili tartışmaların olması 'on derecede normal 
ve kaçınılmazdır. Bir çok durumda, dostlarımızdan çeşitli eleştirel görüşlerin 
geidiRi görülmüştür. Markaizm-Leninizmin kendiainin de eleştirel bir kuram 
olduğu gözönüne alınırsa bunda olaRaniUtii ve yapmacık hiçbir yan olmadı'ı 
görülür. Bize göre so.yali8t deneyin eleştiri/me.inde komüniıtlerin izleme,i ge
reken yol, bu deneyin öğrenilme,i ve Qnda şu ya da bu ülkenirı /lofu!larıpa en 
uygun olanın ıoptanması amacıyla derinleme.ine incelenmeıidir. Böylece o,... 
tak komüniıt amaçlara ulaşılmasında daha çok kazanım IlGilanmış vc daha 
ileri gidilmiş olur. Her Sovye t uatandaşı, .oıyalizm yoluna bizden ,onra giren
lerin bizden daha iyi bir yol benim.eme.inden do18o olsa memnunluk duyabi
Ur. Bu yeni yol da bir eleştiri olacaktır. Fakat yapıcı ve yaratıcı bir eleştiri. " 

Yeni Zamanlaryazarıdaha sonra şöyle dedi: 

"Do,tlarımlZ aroıında da .oıya"t deneyi gerçek kazanımları, şu ya da bu 
ülkenin gereek durumlan ve özgül gelişim koşullarına uyumu açııından deRe,... 
lendiren deAil, fakal daha önceden gerçekleştirilen ve uarolanla, başka koşul, 
dönem ve durumlarda gerçekleştirilmeli düşünülen i karşılaştıron kişilerin tav
n yanlıştır. Kanımızca bu yöntemi hiç kim.e hoş görmeyecektir. " 

Yeni Zamanlar'ın yazııı şöyle .ona erdi: "So,yaliıt deneyin dOltça deRe,... 
lendirilmeli, "nı' düşmanından kalan düşmanca ve ,ahle kıılasların .a(dışı 
edilme.ini gerektirir. Görüşümüz odur ki, .oıyaliıt deneyin dOltça değerle ndi�:

I
7,.��i devrimci, "nı'.al ve .osyal;'1 klllOlların kullanılmasıyla gerçekleştirile· 
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BIRLEŞIK 

CEPHE 
Dış ticaret rejimi de gittikçe ilginç bir 
hal aJmakt.a.dır. önümüzdeki beş yıl için· 
de Iran'la ABD arasındaki alışveriş hac
mı elli milyar dolara çıkacaktır. Fakat 
bu alışveriş büyük ölçüde Amerika'dan 
silah ithaJinden oluşacaktır. Bu ithal be
deli büyük ölçüde petrodolarlarla ödene
cektir. 

"Bu nokta rejimin ve onun yönelim
lerinin en belirleyici ögesidir. 1970'den 
74'e dek tran'ın askeri bütçesi beş misli 
arttı ve Irak, Suudi Arabistan ve Bab
reyn bütçeleri toplamının iki katına 
ulaştı. Yalnızca 1974'de ABD - Inıilt.ere 
ve Federal Almanya'-dan bır milyar 00-
lar tutarında silah aldı. Bu rakam 1960-
73 döneminin tüm askeri harcamalarını 
aşmaktadır. 1976 - 77 için 10 milyar 
dolarlık harcama beklenmektedir. Bu da 
tum devlet bütçesinin % 35'ini oluştur
maktadır. 1980'e dek ise silah alımlan 
22 milYa{ dolara ulaşacaktır. Alınanlann 
hepsi gelişmiş silahlar olduğundan Ame
rikalı uzmanların kullanılmasını gerektir
mektedir. Şimdilik ülkede yirmi beşbin 
Amerikalı uzman vardır. Pek yakında bu 
sayının altmışbine çJkmasl beklenmek
tedir. Geçenlerde ABD'de yayınlanan 
bir dergide şöyle deniyordu: "Bu gidiş
le, tran'daki Amerikan azınlıRın ermeni 
azınlıRından sonra ikinci sıraya yerleşe
cektir." 

BASRA KÖRFEZIN DEKI TEHLIKE 

"Iran CENTO üyesidir ve ABD'ne iki 
tararıı bir askeri paktla baA'lldır. Bu du
rumda Şah Basra Körfezi ve Hind Ok
yanuıu'nda kendisine birinci derecede 
önemli bir rol veriyor. Bu rol, İngilizle
rin "Süveyş'in doitusundan" çekilmesiy
le ortaya çıkan "boşluRu doldurmak"· 
tır. Şah kendi hegemonyası altında Kör
Cez'e kıyıdaş ülkelerden oluşan bir blok 
kurmaya çalışmaktadır. Bu proje şimdi· 
lik Arap ülkelerinin muhalefetiyle engel
lenmiş durumda. öte yandan Şah Hint 
Okyanusu Devletleri blokunun kurucusu 
olduRunu da iddia ediyor. Iran ordusu
nun Demokratik Yemen sınırında ylRı
nak yapması ve Dofar devrimcilerinin 
yeniıgisinden sonra bile çekilmemekle 
ısrar etme.i boşuna deRildir. tran Şahı, 
.ilahlarını yönelttili "düşmanın" (bura
da da açıkça Yemen' i kastederek) 
komünist 'yıkıcılık" olduRunu söyle
mekle yetinmiyor. Rıza Pehlevi konuya 
doRrudan ilgili ülkelerin isteaine bak
makJıızın bu "yıkıcllıR." karşı askeri 
mudahale hakkının da olduRunu iddi. 
ediyor. Bu açıkça Basra Körfezi'ndeki 
tüm devletler için açık bir tehdit oluş
turmaktadır. " 

Bu savaşçı politikanın ülkedeki eko
nomik durum üzerindeki yankıları ise 
şöyle değerlendirildi. 

"Şah tran'ın sınai gelişmesinden sık 
sık sözediyor. Belirli bir sanayileşmenin 
varlııtı su götürmez: fakat ABD tekelleri 
ile sıkı işbirliRi içinde gerçekle,lirilen 
bir sanayileşme söz konusudur. Başka 
bir deyimle, tran ekonomisinin ileri ka
pitalist ülkeler .istemiyle bir tür bütün
leşmesi öngörülmektedir. öyleyse Şah'
ın izlediQ:i bir ulusaı baiımSlz.lık politi
kuı deAil, &ittikçe aNıı bir "Iımhhk 

[uru ması tüm maki
neler dışarıdan alınarak en uCak bir ye· 
dek parça için dışarıya bağlanılmakta
dır. Yabancı kapitalizmin tran'da kırla· 
ra da girişi, trajik, aynı zamanda d. gü
lünç bir sonucu birlikte getirmektedir: 
Bir zamanlar tarım ürünleri ihracatçısı 
olan Iran şimdi pirinç ve tahıl gibi mad
deleri bile ithal etmek zorunda kalmak
tadır. Enrıasyon tırmanışını sürdürüyor. 
Yılın başında yüzde 15.5 iken yıl sonu
na dek yüzde 22'ye ulaşması bekleni
yor. Ortalama işçi aylıRı 40 - 80 dolar 
arasında deRişmekte; buna karşılık orta· 
lama bir konutun kirası 30 - 60 dolar, 
bir kilo et ise 2-3 dolar. Petrol üretimine 
raRmen bütçede 2 milyarlık açık var. Bu 
da hükümetin dışandan borç almayı 
sürdürmesini gerektiriyor. Emekçi kitle
lerin çıkarları doğrultusunda kullanılma
sı gereken büyük petrol zenginli�ini israr 
eden bu yönetim ulusal deRii, tersine 
ulusa karşıdır." 

TUDEH PARTisi 

İskenderi, bu durumda ilerici g\içlerin 
hedefleri üzerinde şunları belirtti. 

"Halktaki hoşnuLsuzluk oldukça 
yaygın bir durum almıştır. Yalnızca Ma
yıs ayında 36 bin işçinin katıldıltı yirmi 
kadar önemli grev olmuştur. Fakat mu
halefetteki güçler bölünmüş durumda
dır: Hemen her gün farklı grupların ku
ruluşuna tanık oluyoruz. Tabii ki böyle
sine bör bölunme rejim ve SA VAK tara
Cından yüreklendirilınektedir. Bunun 
için son iki yılda etki ve saygınlıaı .ü
rekli arlan Tudeh Partisi diktatÖrlülte 
karşı birleşik cepheyi slogan edinmiştir. 

Birlik çaA'rımız tüm demokratik mu
halefel güçlerini kapsamaktadır. Bizim 
katılmadıRımız maceracı mücadele yön· 
lemlerini benimseyen güçler de herşeye 
raltmen bu çaRrıya dahildir. Bu kolay 
bir görev delildir. Karşımızda birço 
önemli engel durmaktadır. Bu, ulusal gö
revimizi boşlamaic anlamına gelmez. 
Yalnız.cll. geniş bir eylem birHA'i, halktaki 
hoşnutsuzluğu kanalize edip diktatörlü
ğün yıkılı,ını huırlayabilir. 

Komitesi Birinci 
İskenderi, İran 'daki du

L'Unita'da yayın
şöyle açıkladı: 

FAŞisT REJIM 
yarı-faşist bir rejim

dir. Tudeh'den başlamak üzere tüm de
hatta rejimin politi

yönüne kişisel ola
baskı uygulanmak

önceden bmnen fakat 
gereken bazı olaylar 

vatandaşlann canları üzerin
ebilen çok güçlü ve bunhar 

VAK'ln elindedir. 
kuruluşların yaptıkları araş

'daki siyasal tutuklu 
kırkbin arasında 01· 

göstermektedir. Son aylarda 
Tahran'da ve diler 

DIŞ POLITIKA 

İskenderi, bu baskıcı ve balka karşı 
politikanın, rejimin dış ilişkilerinde aldı
aı görünümü şöyle anlattı. 

"Bu politika özellikle Amerikan, aynı 
zamanda da İngiliz ve Federal Almanya 
emperyalizmiyle sıkı baA"ların kurulması 
şeklinde ortaya çıkmaktadır. Kissinger 
açıkça söyledi: "İran en içten ve vefalı 
dostumuzdur. Bu yüzden kendisini des
tekliyoruz." Bu "vefa" ekonomik olarak 
kaynakJanmızın Amerikan ve genel ola
rak Batılı tekellerce yağmalanmasıyla 
ifadesini bulmaktadır. Petrol örneğini 
alalım. Şah, tran Ulusal Petrol Şirketi'· 
nin varlığı ve etkinlilinden sözedip du
ruyor. Ne var ki bu etkinlik kağıt üze
rinde kalmaktadır. Gerçekte ise, petro
lümüzün çıkarılmasını ve fiyatlarıru sap· 
tayan uluslararası bir ·konsorsiyumdur. 

NLAR: SOSYALIZMIN KURULUŞUNDASOSYA
LIST DENEYIN ULUSLARARASı NITElıCı 

Birilli 'nde çeşitli dillerde yayınlanan Yeni Zamanlar dergisinin 
yayınlana bir yazıda Sovyet deneyinin geçerliliRi ve uluslararası 

duruldu ve şöyle dendi: "SBKP yalnızca yapıcı, yani bizim
iyi bir .osyalizmi gerçekleştirmeyi başaracaklardan gelen eleştiri

kabule hazırdır. Henüz kalıt iUlünde olaıı ve iUtelik başka koşul, dönem 
balı. proje ve programlara d4yanarak Sovyet gerçelini gözden 
gelenleri deRil. " 

Zamlınlar'da herhangi bir ,oıyali,oıyali,oı zm yalizm yali uygulaması", delerlendirebilmek 
"nıfsal ve so,yaliıt" so,yaliıt" so, kıstaslardan yararlanılması gereli vurgu

devam edildi: ''Tek tek her ülkede ,oşyal izmin l izmin l i kuruluş/lnun 
oldulu gibi, birbirinden tamamen farklı ve J 5 ,o'yaliıt ülkenin 

deneyleriyle dolrulanan ortak ya.saları da vardır. ii 

kuruluşu ile ilgili tartışmaların olması 'on derecede normal 
Bir çok durumda, dostlarımızdan çeşitli eleştirel görüşlerin 

görülmüştür. Markaizm-Leninizmin kendiainin de eleştirel eleştirel eleşt bir kuram 
alınırsa bunda olaRaniUtii ve yapmacık hiçbir yan olmadı'ı 
so.yali8t deneyin eleştiri/me.inde komüniıtlerin izleme,i ge

deneyin öğrenilme,i ve Qnda şu ya da bu ülkenirı /lofu!larıpa en 
tanması amacıyla derinleme.ine incelenmeıidir. Böylece o,... 

amaçlara ulaşılmasında daha çok kazanım IlGilanmış IlGilanmış IlGil vc daha 
Her Sovye t uatandaşı, .oıyalizm yoluna bizden ,onra giren
iyi bir yol benim.eme.inden do18o olsa memnunluk duyabi
bir eleştiri olacaktır. Fakat yapıcı ve yaratıcı bir eleştiri. " 

Zamanlaryazarıdaha sonra şöyle dedi: 

aroıında da .oıya"t deneyi gerçek kazanımları, şu ya da bu 
durumlan ve özgül gelişim koşullarına uyumu açııından deRe,... 

kal daha önceden gerçekleştirilen ve uarolanla, başka koşul, 
mlarda gerçekleştirilmeli düşünülen i karşılaştıron kişilerin tav

Kanımızca bu yöntemi hiç kim.e hoş görmeyecektir. " 
Yeni Zamanlar'ın yazııı şöyle .ona erdi: "So,yaliıt deneyin dOltça deRe,... 

düşmanından kalan düşmanca ve ,ahle kıılasların .a(dışı .a(dışı .a(
gerektirir. Görüşümüz odur ki, .oıyaliıt deneyin dOltça değerle ndi

Dış ticaret rejimi de gittikçe ilginç bir 
hal aJmakt.a.dır. önümüzdeki beş yıl için· 
de Iran'la ABD arasındaki alışveriş hac
mı elli milyar dolara çıkacaktır. Fakat 
bu alışveriş büyük ölçüde Amerika'dan Amerika'dan Amer
silah ithaJinden oluşacaktır. Bu ithal be
deli büyük ölçüde petrodolarlarla ödene
cektir. 

"Bu nokta rejimin rejimin re ve onun yönelim
lerinin en belirleyici ögesidir. 1970'den 
74'e dek tran'ın askeri bütçesi beş misli 
arttı ve Irak, Suudi Arabistan ve Bab
reyn bütçeleri toplamının iki katına 
ulaştı. Yalnızca 1974'de ABD - Inıilt.ere 
ve Federal Almanya'-dan bır milyar 00-

nıilt.ere 
00-

nıilt.ere 

lar tutarında silah aldı. Bu rakam 1960-
73 döneminin tüm askeri harcamalarını 
aşmaktadır. 1976 - 77 için 10 milyar 
dolarlık harcama beklenmektedir. Bu da 
tum devlet bütçesinin bütçesinin bütçes % 35'ini oluştur
maktadır. 1980'e dek ise silah alımlan 
22 milYa{ dolara ulaşacaktır. Alınanlann 
hepsi gelişmiş silahlar olduğundan Ame
rikalı uzmanların kullanılmasını gerektir
mektedir. Şimdilik ülkede yirmi beşbin 
Amerikalı uzman vardır. Pek yakında bu 
sayının altmışbine çJkmasl beklenmek
tedir. Geçenlerde ABD'de yayınlanan 
bir dergide şöyle deniyordu: "Bu gidiş
le, tran'daki Amerikan azınlıRın ermeni 
azınlıRından sonra ikinci sıraya yerleşe
cektir." 

BASRA KÖRFEZIN DEKI TEHLIKE 

"Iran CENTO üyesidir ve ABD'ne iki 
tararıı bir askeri paktla baA'lldır. Bu du
rumda Şah Basra Körfezi ve Hind Ok
yanuıu'nda kendisine birinci derecede 
önemli bir rol veriyor. Bu rol, İngilizle
rin "Süveyş'in doitusundan" çekilmesiy
le ortaya çıkan "boşluRu doldurmak"· 
tır. Şah kendi hegemonyası altında Kör
Cez'e kıyıdaş ülkelerden oluşan bir blok 
kurmaya çalışmaktadır. Bu proje şimdi· 
lik Arap ülkelerinin muhalefetiyle engel
lenmiş durumda. öte yandan Şah Hint 
Okyanusu Devletleri blokunun kurucusu 
olduRunu da iddia ediyor. Iran ordusu
nun Demokratik Yemen sınırında ylRı
nak yapması ve Dofar devrimcilerinin devrimcilerinin devrimciler
yeniıgisinden sonra bile çekilmemekle 
ısrar etme.i boşuna deRildir. tran Şahı, 
.ilahlarını yönelttili "düşmanın" (bura
da da açıkça Yemen' i kastederek) 
komünist 'yıkıcılık" olduRunu söyle
mekle yetinmiyor. Rıza Pehlevi konuya 
doRrudan ilgili ülkelerin isteaine bak

Bu savaşçı 
nomik durum 
şöyle değerlendir

"Şah tran'ın sınai 
sık sözediyor. 
varlııtı su götürmez: 
ile sıkı işbirliRi 
bir sanayileşme 
bir deyimle, 
pitalist ülkeler 
leşmesi öngörülmektedir. öyleyse 
ın izlediQ:i bir 
kuı deAil, 

[uru [uru ması 
neler dışarıdan 
dek parça 
dır. Yabancı kapitalizmin 
ra da girişi, 
lünç bir sonucu 
Bir zamanlar 
olan Iran şimdi 
deleri bile 
tadır. Enrıasyon 
Yılın başında 
na dek yüzde 
yor. Ortalama 
arasında deRişmekte; 
lama bir konutun 
bir kilo et 
raRmen bütçede 
da hükümetin 
sürdürmesini 
lerin çıkarları doğrultusunda 
sı gereken 
eden bu 
ulusa karşı

İskenderi, 
hedefleri 

"Halktaki 
yaygın bir 
yıs ayında 
kadar önemli 
halefetteki 
dır: Hemen 
ruluşuna tanık 
sine bör bölunme 
Cından yüreklendirilınektedir. 
için son iki 
rekli arlan 
karşı birleşik 

Birlik çaA'rımız 
halefel güçlerini 
katılmadıRımız maceracı 
lemlerini benimseyen 
raltmen bu 
bir görev 



CEZAYIR ULUSAL GENÇLIK BIRlıCı: 
"BöLGEDEKI VE üLKEDEKI GERICI GüÇLER, SOSY ALlST 

YÖNELIMIN öNüNE GüÇLüKLER ÇıKARMAYA 
ÇAlıŞıYOR" 

Cezayir'deki yeni Anayasa tasarısı üzerinde ülke çapında yürütülen lar
tışma kampanyası gelişirken ülkedeki Genel Işçi Sendikası ve Cezayir Ulusal 
Gençlik Birliği, yayınladıkları bildirilerde, "karşı devrimci güçlerin her türlü 
girişimine karşı emekçilerin topyekün seferberliği" için çağrıda bulundular. 

Önceki hafta toplanan bir ulusal konferansa sunulan Anayasa tasarısı 
19 tUsım'da halkoyuna sunuluyor. 

ülke çapında sürdürülen tartışma kampanyası sırasında, Cezayir'in dev
rimci kazanımlarının sürekli kılınması ve geliştirilmesini desteklemek üzere 
kitle hareketleri düzenlendi. Ülkede yoğun bir siyasal kampanyanı" yürürlük· 
te olduğu dönem içinde, devrimci güçlerin örgütleri siyasal tutumları"ı açık 
olarak belirlediler. 

Bu arada Cezayir Ulusal Gençlik Birliği sekreterya.sı da tüm gençlik yı· 
ğınlarına çağrıda bulundu. Çağrıda, gençliğin mücahidlerle, emekçi ve köylü· 
lerle ortak saflarını güçlendirmesi istendi. CUGB'nin çağrısında, gençliğin, 
"devrimci kazanımların emperyalizm, bölgesel ve iç gericilik tarafından tehdit 
edildiğinin bilincinde olduğu" özellikle belirtildi. Tüm gençliğe yöneltilen 
çalrıda daha sonra şöyle dendi: "Emperyalizm, bölgesel ve iç gericilik, ulusal 
bağımsızlığımızı ve ülkemizin batı sınırlarında toprak bütünlüğümüıü tehlike· 
ye sokmak i üfkenin ve halk kitlelerinin önüne ekonomik ve toplumsal güçlük· 
ler çıkarmaki böylece bu sorunlar yüzünden ülkenin sosyalist yönetiminin, 
ulusal sözleşme belgesinin ve bu belgenin uygulanmasına kararlı olanların çık· 
maza girmesini sağlamak amacıyla çabalarını birleştirme çaba.sındadırlar." 

Öte yandan Cezayir devlet başkanı Huari Bumedyen ile Cezayir Genel 
Işçi Sendikası ulusal sekretaryası üyeleri amında önemli görüşmeler yapıldı. 
Görüşmelerden sonra CGIS yöneticileri görüşmeıerini açıkladılar. Yapılan 
açıklamada "devrimci sürekliljğin somutlanması ve karşı devrimci unsurların 
her türlü girişimine yolların tıkanması için emekçilerin topyekün seferberliği 
zorunluluğunu" yeniden vurguladıkları belirtildi. 

Cezayir anayasasının devrimci sürecin gerekleri açısından tutarlı bir bel· 
ge olarak sonuçlanması ve hayata geçirilmesi, ülkedeki antiemperyalist güç· 
lerin yeni bir başarısı olacak. 

Vi ETNAM EMEKÇi PARTisi : 
"KAPiTAL isT GEli ŞME AşAMASı ATLANARAK 
BÜYÜK SOSYALiST ÜRETlME GEçi LECEKTi R" 

Vietnam Emekçi Partisi Merkez Ko
mitesi'nin, partinin Aralık ayında yapı
lacak 4. Kongresine sunaC8� siyasal ra· 
porun temel ilkeleri Vietnam basınında 
geniş olarak yayınlandı. Bütün parti 
örgütlerinde ve halk kuruluşlannda 
geniş ölçüde tartışmaya açılan raporun 
birinci bölümünde, Güneydo�u Asyanm 
stratejik önemi ve " emperyalizmin eleba
şının" buradaki yenilgisi üzerinde durul· 
du. Raporun bu bölümünde şöyle dendi: 
"Zaferimizin temel unsuru, Parti'mizin 
yürüttü�ü doRru, yarabeı, bagımsız ve 
egemen siyasal askeri çizgidir." 

V.E.P. merkez komitesi raporunun 
daha sonraki bölümlerinde Vietnam top
lumunun yapısı üzerinde .puruldu. Bu 
bölümlerde de şöyle dendi: "Kuzey'in 
en büyük zaferi, insanın insan tarafından 
sömürülmesi rejimini ortadan kaldımuş 
olmasıdır. 1975 yılında sanayi üretimi 
global degerinin yüzde 95,5'i ve tanm 
üretimi delerin!n yüzde 97,1 'i sosyalist 
ekonomi tarafından yaratılmıştır." Ra
porda daha sonra 1960'dan bu yana 
üretken ekonomi kesimindeki sabit fon· 
lann 5,1 misli yükseltildiei bildirildi. 

YENI AŞAMA 

Olkedeki ekonomik ve siyasal çalış· 
manın bilançosu verildikten sonra V.E.P 
raporunda tilkenin yöneldi ei aşama üze· 
rinde aynnilh biçimde duruldu. Bu ko· 
nuda şöyle dendi: "Vietnam devrimi, 
tüm yurdun baeımsız, birleşik oldugu ve 
tek bir stratejik hedefe yöneldiei yenı 
bir aşamaya girmektedir. Bu stratejık 
görev sosyalist dönüşümün gerçekleşti· 
rilmesi ve sosyalizmin kurulmasıdır. ız· 
lenecek yolun başlıca karakteristiei, til· 
kemizin, kapitalist gelişme aşamasından 

geçmeksizin küçük i..iretimden büyük 
sosyalist üretime ulaşmasıdır. Bu ilerle· 
medeki belirleyici olgu ise, modem bir 
ekonomik strüktürün yaratJlmasıdır. 
Böyle bir strüktürün yaratılması için 
izlenecek yol, öncelikle ve akılcı bir bi· 
çimde, a�ır sanayiin geliştirilmesidir. A
�ır sanayi ise, lanmın ve harıf sanayiin 
gelişmeSi temeline dayanarak gelişecek· 
tir." 

GÜÇLÜKLER VE AMAÇLAR 

Raporda Vietnam ekonomisinin bu
gün karşı karşıya oldueu sorunlar üze· 
rinde de duruldu. Bu sorunlar arasında, 
ekonominin madde ve teknik temelle
rinin henüz zayıf olması, a�ır sanayi. 
nin ulusal ekonominin sa�lam daya· 
na�ı olamaması, üretici güçlerin da�· 
lım ve kullanımının istenen biçimde ol· 
maması sayıldı. Ulke ekonomisinin karşı
sındaki bu güçlükleri n temel nedeninin, 
savaş sırasında yıkılmış bulunan küçük 
üretimin geri düzeyi ve fazla ürünün dü· 
şükmeü oldugu belirtildi. 

Merkez Komitesi raporunda yer alan 
1976·80 gelişme planında, ülkenin ilerle· 
mesi için saptanan doerultunun yolu ve 
araçlan ortaya kondu. Plan tasansında, 
halkın maddi ve manevi yaşam düzeyi· 
nin yükseltilmesinin amaçlandılı bildi· 
rildi. Bu amaca ulaşmak için bütün 
sektörlerde ve tanrnda yönetim çalışma· 
sının yeniden örgütlenmesi, yeni toprak· 
lann açılmasıoda bir atılım yapmarun 
zorunlululu, tanrnda biHmsel ve tek· 
nik devrimin sonuçlanrun uygulanmasi 
ve sulama sisteminin geliştirilmesi üze· 
rinde duruldu. 

öZEL EKONOMININ 
DöNÜŞüMÜ 

Dieer yandan da hafif sanayiin ana 
tüketim ihtiyaçlanna hızla karşılık ver· 
mesi gerekti�i belirtildi. Agır sanayinin 
ise tanının gereklerine eskisinden daha 
iyi uyması üzerinde duruldu. öte yan· 
dan "alır sanayi içinde yönetici role sa· 
hip olan" makine sanayiinin ise, bu beş 
yılın sonunda basit ve karmaşık iş araç
lannı sallayacak güce erişmesinin zo
runlu oldugu bildıriliyor. 

Ekonomiyi sektör sektör inceleyen 
raporda güney bölgesinde de özel eko· 
nominin dönüşümü sorunlan üzerinde 
duruldu. Bu bölümde, feodal topnk 
mülkiyetinin ortadan kaldınlması, komp· 
radorıarin mülklerinin kamulaşbnlması, 
devletoÖzel karma işletmelerin oluşturul· 
ması, tanrnın kooperatifleştirilmesi gö· 
revieri belirtildi. 

PARTI, OEVLET VE HALK 

Merkez Komitesi raporunda daha son· 
ra Parti, devlet ve halk arasındaki iliş· 
kılere deeinilerek şöyle devam edildi.: 
"Devletimiz proletarya diktatörlüeü dev· 
leti, halkın devleti, halk için ve halk la· 
rafından devlettir. Kuruluşu ve dönü· 
şümü başarabilmek için, devletin etkinli. 
eini hertürlü bakış açısından ve özel
likle ekonomik yönetimin örgütlenmesi 
açısından artırmak zorunludur." Rapor. 
da daha sonra devletin parti tarafından 
yönetildi�i üzerinde duruldu. 
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ULUSAL GENÇLIK BIRlıCı: 
üLKEDEKI GERICI GüÇLER, SOSY ALlST SOSY ALlST SOSY 
öNüNE GüÇLüKLER ÇıKARMAYA 

ÇAlıŞıYOR" 

Anayasa tasarısı üzerinde ülke çapında yürütülen lar
gelişirken ülkedeki Genel Işçi Sendikası ve Cezayir Ulusal 

yayınladıkları bildirilerde, "karşı devrimci güçlerin her türlü 
karşı emekçilerin topyekün seferberliği" için çağrıda bulundular. 

Önceki hafta toplanan bir ulusal konferansa sunulan Anayasa tasarısı 
sunuluyor. 

sürdürülen tartışma kampanyası sırasında, Cezayir'in dev
sürekli kılınması ve geliştirilmesini desteklemek üzere 

düzenlendi. Ülkede yoğun bir siyasal kampanyanı" yürürlük· 
devrimci güçlerin örgütleri siyasal tutumları"ı açık 

Ulusal Gençlik Birliği sekreterya.sı da tüm gençlik yı· 
Çağrıda, gençliğin mücahidlerle, emekçi ve köylü· 

güçlendirmesi istendi. CUGB'nin çağrısında, gençliğin, 
kazanımların emperyalizm, bölgesel ve iç gericilik tarafından tehdit 

bilincinde olduğu" özellikle belirtildi. Tüm gençliğe yöneltilen 
dendi: "Emperyalizm, bölgesel ve iç gericilik, ulusal 

ülkemizin batı sınırlarında toprak bütünlüğümüıü tehlike· 
halk kitlelerinin önüne ekonomik ve toplumsal güçlük· 

sorunlar yüzünden ülkenin sosyalist yönetiminin, 
ve bu belgenin uygulanmasına kararlı olanların çık· 

amacıyla çabalarını birleştirme çaba.sındadırlar." 
devlet başkanı Huari Bumedyen ile Cezayir Genel 

sekretaryası üyeleri amında önemli görüşmeler yapıldı. 
CGIS yöneticileri görüşmeıerini açıkladılar. Yapılan 

ekliljğin somutlanması ve karşı devrimci unsurların 
yolların tıkanması için emekçilerin topyekün seferberliği 

vurguladıkları belirtildi. 
devrimci sürecin gerekleri açısından tutarlı bir bel· 

Vietnam Emekçi Partisi Merkez Ko
mitesi'nin, partinin Aralık ayında yapı
lacak 4. Kongresine sunaC8� siyasal ra· 
porun temel ilkeleri Vietnam basınında 
geniş olarak yayınlandı. Bütün parti 
örgütlerinde ve halk kuruluşlannda 
geniş ölçüde tartışmaya açılan raporun 
birinci bölümünde, Güneydo�u Asyanm 
stratejik önemi ve " e" emperyalizmin eleba
şının" buradaki yenilgisi üzerinde durul· 
du. Raporun bu bölümünde şöyle dendi: 
"Zaferimizin temel unsuru, Parti'mizin 
yürüttü�ü doRru, yarabeı, bagımsız ve 
egemen siyasal askeri çizgidir." 

V.E.P. merkez komitesi raporunun 
daha sonraki bölümlerinde Vietnam top
lumunun yapısı üzerinde .puruldu. Bu 
bölümlerde de şöyle dendi: "Kuzey'in 
en büyük zaferi, insanın insan tarafından 
sömürülmesi rejimini ortadan kaldımuş 
olmasıdır. 1975 yılında sanayi üretimi 
global degerinin yüzde 95,5'i ve tanm 
üretimi delerin!n yüzde 97,1 'i sosyalist 
ekonomi tarafından yaratılmıştır." Ra
porda daha sonra 1960'dan bu yana 
üretken ekonomi kesimindeki sabit fon· 
lann 5,1 misli yükseltildiei bildirildi. 

YENI AŞAMA 

Olkedeki ekonomik ve siyasal çalış· 
manın bilançosu verildikten sonra V.E.P 
raporunda tilkenin yöneldi ei tilkenin yöneldi ei tilkenin yöneldi aşama üze· 
rinde aynnilh biçimde duruldu. Bu ko· 
nuda şöyle dendi: "Vietnam devrimi, 
tüm yurdun baeımsız, birleşik oldugu ve 
tek bir stratejik hedefe yöneldiei yenı 
bir aşamaya girmektedir. Bu stratejık 

ekonominin madde 
rinin henüz zayıf 
nin ulusal ekonominin 
na�ı olamaması, üretici güçlerin da�· 
lım ve kullanımının 
maması sayıldı. Ulke 
sındaki bu güçlükleri n 
savaş sırasında yıkılmış 
üretimin geri düzeyi 
şükmeü oldugu bel

Merkez Komitesi 
1976·80 gelişme planında, 
mesi için saptanan doerultunun yolu ve 
araçlan ortaya kondu. 
halkın maddi ve manevi 
nin yükseltilmesinin 
rildi. Bu amaca 
sektörlerde ve tanrnda 
sının yeniden örgütlenmesi, 
lann açılmasıoda 
zorunlululu, tanrnda 
nik devrimin sonuçlanrun uygulanmasi 
ve sulama sisteminin 
rinde duruldu. 

öZEL EKONOMININ 
DöNÜŞüMÜ 

Dieer yandan da hafif 
tüketim ihtiyaçlanna 
mesi gerekti�i belirtildi. 
ise tanının gerekler
iyi uyması üzerinde 
dan "alır sanayi içinde 
hip olan" makine sanay
yılın sonunda basit 
lannı sallayacak güce 
runlu oldugu bildıriliyor. 

Ekonomiyi sektör 
raporda güney bölgesinde 
nominin dönüşümü sorunlan 
duruldu. Bu bölümde, 
mülkiyetinin ortadan 
radorıarin mülklerinin 
devletoÖzel karma işletmelerin 
ması, tanrnın kooperatifleştirilmesi gö· 
revieri belirtildi. 

PARTI, OEVLET 

Merkez Komitesi 
ra Parti, devlet ve 
kılere deeinilerek şöyle devam edildi.: 
"Devletimiz proletarya 
leti, halkın devleti, 
rafından devlettir. 
şümü başarabilmek 
eini hertürlü bakış 



KaLTaR ve SANATTA yaRayas 

PATRlcio CASTILLO'NUN ISTANBUL'DAKI GECEDE 
TOPLULUK ADıNA OKUDUCU MESAJ 

SEVGILI DOSTLAR, 
SEVGILI YOLDAŞLAR (Alkışlar) 

BU ŞILI HALKıYLA DAYANIŞMA GECE
SINDE BIZIMLE BIRLIKTE OLDUGUNUZ 
ıÇIN SAGOLUN (Alkışlar). ÜLKEMIZ HAL
KıNıN ELÇILERI OLARAK, BURADA BU
LUNABILMEMIZI HALKıMızA BORÇLU
YUZ. KÜLTÜRÜMÜZ VE KAVGAMIZIN 
TEMSILCILERI OLARAK SIZE ŞILI HAL
Kı ADıNA TEŞEKKÜR EDIYORUZ (Alkış
lar). ŞILI'DE KAVGA ŞU ANDA DA ÇOK 
GÜç KOŞULLAR ALTINDA SüRüYOR. 
BU NEDENLE KA VGAMIZLA OLAN DA
YANIŞMAYA KAT/LMANıZ, VE YARDlM
LARıNIZ ÇOK ÖNEMLI BIZIM ıÇIN. INAN 
CINIZA GÜVENIYORUZ VE INANıN BEK
LENENDEN ÇOK ÖNCE KAZANACAGIZ 
BU KAVGAYı' 

VENCEREMOS ! 

(Alkışlar ve "ŞiIi'ye Özgürlük" Sloganları) 

"Vendremos de Duevo!" dedi Patricio Castillo, sa· 
kin, kararlı. "Vendremos de Duevo! "  diye tekrartadı 
1sabe1 Pana, "Vendremos de Duevo! "  dedi Angel. 
"Vendremos de Duevo! "  dedi üçü birden, yepyeni bir 
şaeklyı oracıkta besteJer gibi. And daRIannın etekle
rinden getirdikleri gür sesi İzmir'de ve İstanbul'da on. 
lan baRnna basan Anadolu insanının candan ilgisi ve 
sıcaklıeı ile yoRurarak hemen oracıkta. EsenboRa'· 
nın taşla" baRlanmJş pistleri üzerinde yeni bir türkü 
gibi. Gülen, umut dolu, güvenli bakışlarla. Kulakiann
da hiç bilmedikleri bir dilde onbinlerin coşkuyla hay
kırdıR' Şili türküleri, kendi türküıerini böylesine can. 
dan söyleyebilen onbinlerce insanın yürekten, coşku· 
Lu dayanışması. Onbinlerin haykırdıeı "Venceremos", 
"El Pueblo Unido Jamas Sera Vencido", "Neruda", 
"AIlende", "Corvalan" .. 

14 KASIM UNlJTULMA YACAK 

Uçaktan iner inmez, S dakika bile dinlenemeden 
ızmir'de sahneye ÇıkıŞ. Ertesi gün tıklım tıklım bir 
Sergi Sarayı'nda duyulan büyük heyecan. "Türkiye 
Işçi Partisi'nin düzenledi ei bu dayanışma geceleri bi· 
zim için proletarya enternasyonalizminin en somut, 
en canlı göstergesi oldu. Bu heyecanı hiç unutmayaca. 
A:ız. Gittieimiz her yerde, ve yann mutlaka Şili'de, 
kendi halkımıza Türkiye insanının bu kardeşçe yakın. 
Iıeını, bu sarsılmak dayanışmasını anlatacaeız. Unu
tulmaz bir yeri olacak 14 Kasım 1976'nın ... " 

"Biz de TiP'in, onun da ötesinde tüm TÜJkiye hal. 
kının kültür ve sanat elçileri olacaeız" diye ekliyor, 
Şiii'li dostıanmız. "Çaerınız bize ulaştıeında durak. 

samadık deeil, itiraf etmeliyiz bunu. Türkiye'deki 
anti·demokratik ve faşist baskılan duyuyor, okuyor. 
duk. Ustelik TIp hakkında bize olumsuz yönde bilgi 
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SANTIAGO' DAN 
ANKARA' YA DOS TLUK 

VE DAYANIŞMA 
verenler de çıktı. Ama karanmızı verdik, uluslararası 
işçi sınıfı hareketinin evrensel sesi Nazım Hikmet'in 
ülkesidden bize uzanan bu dost eli boş geri çevirme· 
meliyiz" dedik. Söylenenlere kulak vermeyerek ne 
denli olufnlu bir iş yapLıRımızl Türkiye'de geçirdigi· 
miz günler bize gösterdi. Bu sevinci nasıl dile getire
biliriz, bilemiyoruz." 

KIM KAPATıYOR AFIŞLERI? 

Pinochefnin Şili'sindekinden pek farklı olmayan 
yasadışı, antidemokraLik bir kararla EsenboRa'dan 
yurtdışı edilen bu üç yieit yürek, işte böyle duyuyor, 
böyle düşünüyordu. Yeşilköy'e ayak basar basmaz 
gördükleri sıcak karşılanış, Paris'ten harekeUerinden 
önce kafalanna sokulmak istenen kuşkulan gidenne· 
ye yetip de artmıştı bile. İzmir uçaeının kalkış saati· 
ni beklemek üzere Bakırkoy'de yapılan küçük bir ge
zintide sokaklarda kendi a'işlerini görünce çok duy· 
gulanıyorlar, fakat-kendi portrelerini kapalan başka 
afişleri görünce de anlamlı anlamlı onlan gezdirenle· 
rin yüzüne bakıyorlardı: Yoksa Pinochet'nin adamlan 
buraya dek gelmiş de onlann Türkiye halkına seslenen 
afışlerini örtme çabalanna mı girişmişti? Hayır, hayır, 
ızmir'de, ıstanbul'da tüm sokaklar Pana'lann, Castil· 
lo 'nun "Venceremos" diye gürüldeyen afişleriyte do
nanmıştı. Başkent Ankara'nın göremedikleri caddeleri 
de tüm engellemelere karşın Şili halkıyla dayanışma 
içindeydi. 

GÖNÜLLER BIR, MÜCADELELER BIR 

Santiago'dan Esenboea'ya ... Dünya ne kadar da bü' 
yük. tsabel, Angel ve Patricio tek sözcük olsun Türkçe 
bilmiyorlar. Ama TİP korosu ile "Venceremos"u öyle 
bir uyum içinde söylüyorlar ki yalruz� müzik deeil 
orada ortak olan. "Bunu Avruya'daki konserlerimde 
giyeceeim ve bunu bana TİP ızmir örgütü verdi diye
ceeim! "  diyor ısabel. valizine yerleştirdiRi bir yerel 
giysiyi göstererek. En çok duygulandıklan bir başka 
olgu da her gitlikleri yerde işçilerin kendilerine çiçek 
venneleri oldu. Cariton Oteli 'nde, GaJata Kulesi'nde 
vb. "GittiRimiz her yerde bu sevgi gösterisine tanık 
olduk. Sokakta yolumuzu çevirip içinde Aııende, Ne· 
nıda, Corvalan gibi adlar geçen sözler söylediler, an
lamıyorduk. ama duyuyorduk." 

"Behice Boran'ı ilk, istanbul gecemizde tanıdık, 
diyor Isabel, yaşamını ve kavgasını öRrenince inanın 
mücadele azmimiz arttı, bilincimiz bilendi." Spor ve 
Sergi Sarayı'ndaki gecenin sonrasında·lsabel şöyle de· 
vam ediyordu: "Gerek bu gecenin düzenlenmesinde 
gerek zamanımızın en iyi bir biçimde geçmesinde Tıp 
çok üstün bir örgütleme ve disiplin ömeRi verdi." 

SIYASAL BILINÇ GÖSTERGESI 

Patricio, üzeri kapatılan sayısız Şili arişlerinden 
biri önünde şöyle diyordu: "Bu gecelerin en geniş bir 
biçimde duyurulması için TİP'in gösterdiei çabayı, 
Şili halkı ' ile dayanışmanın en somut bir göstergesi 
olarak kabul ediyoruz. Bu çabalann bazan polisçe ba
zan de ne yazık ki başka unsurlarca engellendieini 
gördük. ızmir'de ve ıStanbul'da birçok afiş kapatıl· 
mış. Ancak bu tür engellemeler bizi şaşırLmadl. "ileri
ci" oldueunu söyleyen bir kesimden gelmesi. ise ger
çekten üzücü. Bütün bunlar, işçi sınıfı hareketince ve 
antiraşistlerce elbette gerektiei gibi delerlendirllecek. 
lerdir." 

Ve Patricio devam ediyor, coşkulu, inançlı: "1Ur. 
kiye halkı, tıpkı benim halkım gibi, Şili halkı pbi, 
çok canlı ve sıcak. Aynca siyasal bilinç dijZQ;i çok 
yüksek. ızmir'de, tstanburda binlerce insaa, ... lIeree, 
kendilerine tümü ile yabancı bir müziıli coşku içinde 
dinlemesini bildi, bu şaşılacak bir siyasal bilinç gös· 
tergesi oldu bizim için." 

HALKıN SANATÇıLARı BIR ARADA 

Isabel ve Angel Parra ile Patricio Castillo yalnızca 
dayanışma gecelerine katılmakla kalmadılar. Burada 
bulunduklan süre içinde TIirkiye halkını, ülkemiz in· 
sanını, onun balımsızlık, demokrasi ve sosyalizm kav
gasına katılan sanatçılardan bazılannı da tanıma ola· 
naR'ını buldular. Program gereRi düzenlenen bir akşam 
yemelli bu anlamda bir tanışma toplantısı oldu. Gen· 
co Erkal Nazım'dan şiirler okurken Angel Pam Rah· 
mi'ye neden sazıyla eşlik etmediRini sordu. Ve iki sa
nalçıya birlikte çalışmalannı önerdi. Sonra hep bir 
arada, Şili'li üç sanalçı da dahil halay çekildi. Palricio 
Rahmi'nin SIZI ile Şili halk türküleri çalmaya başla· 
yınca Genco "Artık Şili müzillinin aıeLlerinden biri 
de sızdır, deRi! mi?" dedi. Patricio ise bunu "enter
nasyonaıizmin bir ifadesi" olarak kabul ediyordu. 
Dostlar Tiyatrosu'nun doslça ilgisini da unutamıyor· 
du Şili'li dostlanmız. 

TEKRAR GELECEClz 

"Plaklarını dinledieimiz Ruhi Su ile mutlaka ta· 
nışmak isliyoruz" diyordu Isabel, "Sesi ve söyleyiş 
biçimi ile bizi gerçekten büyüledi." Bu tanışmayı saR' 
hyacak loplanb da Ankara'da düzenlenmişti. Kannca 
Sineması'ndan çıkılacak, Ruhi Su ile karşılıklı siz ça
lınacak, Türkiye ve Şili halklannın türküleri en kusur· 
suz dillerde kaynaşacakLı. 

Ne var ki faşizm korkmuştu bir kez daha. O�kmüş· 
tü sanaltan, sanatçıdan. Sesini, sazını, halkının baeım· 
sızlık ve demokrasi kavgasına adamış lsabel'den, An· 
gel'den, Patricio'dan Onlan sınırdışı etmek gibi yasa. ' 

dışı bir karar aldı, faşistçe uyguladı. "Zavallı bir 
Çare ! "  

Polislerin gözetiminde geçen 4 saatin sonunda 
Lufthansa'nın 323 sefer sayılı uçaRına bindirilen An· 
gel, Isabel ve Patricio,Türkiye'denişte bu izlenimlerle, 
güven ve umul dolu olarak aynldılar. Umutlan şu uç 
sözcükte somutlaştı : "Vendemos de nuevo!". "Tekrar 
Gelecegiz!" 

HALKıYLA DAYANIŞMA GECE
BIRLIKTE OLDUGUNUZ 

(Alkışlar). ÜLKEMIZ HAL
OLARAK, BURADA BU

LUNABILMEMIZI HALKıMızA BORÇLU
KÜLTÜRÜMÜZ VE KAVGAMIZIN 

OLARAK SIZE ŞILI HAL
TEŞEKKÜR EDIYORUZ (Alkış

KAVGA ŞU ANDA DA ÇOK 
ULLAR ALTINDA SüRüYOR. 

KA VGAMIZLA OLAN DA
KAT/LMANıZ, VE YARDlM
ÖNEMLI BIZIM ıÇIN. INAN 

GÜVENIYORUZ VE INANıN BEK
ÖNCE KAZANACAGIZ 

VENCEREMOS ! 

"ŞiIi'ye Özgürlük" Sloganları) 

Duevo!" dedi Patricio Castillo, sa· 
"Vendremos de Duevo! "  diye tekrartadı 

"Vendremos de Duevo! "  dedi Angel. 
Duevo! "  dedi üçü birden, yepyeni bir 

oracıkta besteJer gibi. And daRIannın etekle
sesi İzmir'de ve İstanbul'da on. 

basan Anadolu insanının candan ilgisi ve 
yoRurarak hemen oracıkta. EsenboRa'· 

pistleri üzerinde yeni bir türkü 
dolu, güvenli bakışlarla. Kulakiann

bir dilde onbinlerin onbinlerin onbi coşkuyla hay
kendi türküıerini böylesine can. 

onbinlerce insanın yürekten, coşku· 
Onbinlerin haykırdıeı "Venceremos", 

Jamas Sera Vencido", "Neruda", 
" .. 

UNlJTULMA YACAK UNlJTULMA YACAK UNlJTULMA 

inmez, S dakika bile dinlenemeden 
ÇıkıŞ. Ertesi gün tıklım tıklım bir 

duyulan büyük heyecan. "Türkiye 
düzenledi ei bu dayanışma geceleri bi· 

proletarya enternasyonalizminin en somut, 
oldu. Bu heyecanı hiç unutmayaca. 

yerde, ve yann mutlaka Şili'de, 
Türkiye insanının bu kardeşçe yakın. 

dayanışmasını anlatacaeız. Unu
olacak 14 Kasım 1976'nın ... " 

onun da ötesinde tüm TÜJkiye hal. 
elçileri olacaeız" diye ekliyor, 

ye yetip de artmıştı bile. İzmir uçaeının kalkış saati· 
ni beklemek üzere Bakırkoy'de yapılan küçük bir ge
zintide sokaklarda kendi a'işlerini görünce çok duy· 
gulanıyorlar, fakat-kendi portrelerini kapalan başka 
afişleri görünce de anlamlı anlamlı onlan gezdirenle· 
rin yüzüne bakıyorlardı: Yoksa Pinochet'nin adamlan 
buraya dek gelmiş de onlann Türkiye halkına seslenen 
afışlerini örtme çabalanna mı girişmişti? Hayır, hayır, 
ızmir'de, ıstanbul'da tüm sokaklar Pana'lann, Castil· 
lo 'nun "Venceremos" diye gürüldeyen afişleriyte do
nanmıştı. Başkent Ankara'nın göremedikleri caddeleri 
de tüm engellemelere karşın Şili halkıyla dayanışma 
içindeydi. 

GÖNÜLLER BIR, MÜCADELELER BIR 

Santiago'dan Esenboea'ya ... Dünya ne kadar da bü' 
yük. tsabel, Angel ve Patricio tek sözcük olsun Türkçe 
bilmiyorlar. Ama TİP korosu ile "Venceremos"u öyle 
bir uyum içinde söylüyorlar ki yalruz� müzik deeil 
orada ortak olan. "Bunu Avruya'daki konserlerimde 
giyeceeim ve bunu bana TİP ızmir örgütü verdi diye
ceeim! "  diyor ısabel. valizine yerleştirdiRi bir yerel 
giysiyi göstererek. En çok duygulandıklan bir başka 
olgu da her gitlikleri yerde işçilerin kendilerine çiçek 
venneleri oldu. Cariton Oteli 'nde, GaJata Kulesi'nde 
vb. "GittiRimiz her yerde bu sevgi gösterisine tanık 
olduk. Sokakta yolumuzu çevirip içinde Aııende, Ne· 
nıda, Corvalan gibi adlar geçen sözler söylediler, an
lamıyorduk. ama duyuyorduk." 

"Behice Boran'ı ilk, istanbul gecemizde tanıdık, 
diyor Isabel, yaşamını ve kavgasını öRrenince inanın 
mücadele azmimiz arttı, bilincimiz bilendi." Spor ve 
Sergi Sarayı'ndaki gecenin sonrasında·lsabel şöyle de· 
vam ediyordu: "Gerek bu gecenin düzenlenmesinde 
gerek zamanımızın en iyi bir biçimde geçmesinde Tıp 
çok üstün bir örgütleme ve disiplin ömeRi verdi." 

Patricio, üzeri kapatılan sayısız 
biri önünde şöyle diyordu: 
biçimde duyurulması 
Şili halkı ' ile dayanışmanın 
olarak kabul ediyoruz. 
zan de ne yazık ki başka 
gördük. ızmir'de ve ıStanbul'da birçok 
mış. Ancak bu tür engellemeler 
ci" oldueunu söyleyen 
çekten üzücü. Bütün bunlar, 
antiraşistlerce elbette gere
lerdir." 

Ve Patricio devam 
kiye halkı, tıpkı benim 
çok canlı ve sıcak. Aynca 
yüksek. ızmir'de, tstanburda 
kendilerine tümü ile yabancı bir 
dinlemesini bildi, bu şaşılacak bir siyasal 
tergesi oldu bizim bizim bi için." 

HALKıN SANATÇıLARı 

Isabel ve Angel Parra 
dayanışma gecelerine 
bulunduklan süre içinde TIirkiye 
sanını, onun balımsızlık, 
gasına katılan sanatçılardan 
naR'ını buldular. Program 
yemelli bu anlamda bir 
co Erkal Nazım'dan şiirler 
mi'ye neden sazıyla eşlik 
nalçıya birlikte çalışmalannı 
arada, Şili'li üç sanalçı 
Rahmi'nin SIZI ile Şili 
yınca Genco "Artık Şili müzillinin 
de sızdır, deRi! mi?" dedi. 
nasyonaıizmin bir ifad
Dostlar Tiyatrosu'nun 
du Şili'li dostlanmız. 

TEKRAR 

"Plaklarını dinledieimiz Ruhi 
nışmak isliyoruz" diyordu 
biçimi ile bizi gerçekten 
hyacak loplanb da Ankara'da 
Sineması'ndan çıkılacak, Ruhi 
lınacak, Türkiye ve Şili 
suz dillerde kaynaşacakLı

Ne var ki faşizm korkmuştu 
tü sanaltan, sanatçıdan. 
sızlık ve demokrasi kavgasına 
gel'den, Patricio'dan Onlan 
dışı bir karar aldı, faşistçe 
Çare ! "  

Polislerin gözetiminde 
Lufthansa'nın 323 sefer 



TÜRKIYE ıŞÇı PARTISI'NIN "ŞILI HAL
KıYLA DAYANIŞMA GECELERI"NDEN 
IKINCISI ıSTANBUL'DA YAPıLDı' ISTAN
BUL'DAKI GECEYE KATıLAN TÜRKIYE'
LI SANATÇıLAR, ŞILI HALKıNıN MÜCA
DELESINI VURGULAYAN, ŞILI HALKıY
LA DAYANIŞMA ıÇINDE OLDUKLARıNı 
BELIRTEN KONUŞMALAR YAPTıLAR. IS
TANBUL'DAKI GECEYE KATı LAN SA
NATÇıLARıN OKUDUKLARı MESAJLAR
DAN BöLüMLERI, OKURLARIMIZA AK
TARIYORUZ. 

AZtZ NESIN: 

Şili halkıyla day.ru,m. ıeceaine gelenler, hepini
zi Myıı ile Jevli ile, candan. yüreklen selamlanm. 

Bir b.kıma çok küçük, bir b.kıma çok büyük 
olan bu yeryüzünün nere.ine eidenek Jidelim, Türkiye 
deyinoe, Türkiye'yi bilenlerin hemen hepsi üç ad 
hatırlerlar: Nurettin Hoca, Mu.tafa Kemal Atatürk ve 
Nazım Hikmet. 

Bir bakıma çok küçük, bir bakıma çok büyük 
oLan bu yeryüzünün neresine (idersek gidelim, Şili de
yince ,U adlar anunurur: Pablo Nemda, Salvador Ai
lende ve Luia Corva1an ... 

P.blo Neruda ile üç kez buluşturh. İz.ninizle bun
lan alllaırnak istiyorum. 

1965 yılında Berlin'de Dünya Antif&.fist yazarlar 
toplantısı vardı. Ben de Türkiye temsilciai olarak bu 
Loplant,ıya çalınlı idim. Aynı otelde kalıyordu. Ne
ruda ve Asturiu·I •... Neruda ile tanışınca kitapları01 
bastıRımı söyledim. tık kez kitabı çıkan genç bir şair 
ıibi co,kuJandl ... 

Weimar'da ikinci kez buluştuk Neruda ile. Goet· 
he ve Schiller tiyatrosunda antitaşist bir toplantı var· 
dı. Benden önce dört konuşmacı vardı. Bunları din· 
lemek üzere içeri &irdim. tık konuşan bir İspanyol şa· 
iri idi; çok ate,li. Franco f ... izmine kalll ateş püs· 
kürdü. 

Ondan ıonra Porte.iz'ü Ii;r yazar Salaur f .. i�· 
mine ate, püakiirdü. Ben kendi kendime bunlardan 
&faRı kalmak istemedim dolrusu .. 

Konuşmam çok alkışlandı. Bittikten sonra salona 
delil, ieniş fuayeye girdim. Oradaki yazarlar çevremi 
kuşattılar. Bunların arasında Asturiu ve Neruda da 
vardı. Neruda bana sordu: Siz Türkiye'ye dönmeyecek 
misiniz? Dönecelimi söyledim. Neruda "Bu konuş· 
madan sonra nuıl dönebileceksiniz?" dedi. Ben de Is· 
panyol ve Portekiz'li ,airlerin nasıl döneceklerini sor· 
dum. Neruda şu cevabı verdi : Onlar dönmeyecekler ki 
Paris'de yaşıyorlar. Kısa bir şaşkınlıktan sonra "Ben 
dönerim. Türkiye'de demokrasi var" dedim. O zaman 
Neruda "Şimdi anladım senin neden mizah yazan ol· 
dulunu" dedi. 

Merak edenJer için söyleyeyim, o konuşmamdan 
dolayı Türkiye'ye dönünce mahkemeye verildim ve 
beraat ettim ... 

Faşizm, her zaman her yerde olduRu gibi sanat· 
Çlyl kendine düşman saymıştır. Faşizm, sanatın sesi· 
ni solutunu kanla ateşle botmak ister. Bu yüzden ül· 
kenin öz çocukları olan sanatçıların parmaklannı 
ezer, şairinin solulunu keser, yazarının kalemini kı· 
rar, ressamının canını alır, sinemacısının IŞlllo1 sön· 
dürür, tiyatrocuıunun dünyasını karartır. Ama sanat, 
bu koşullarda bile, bütün dallarda faşist baskıya kar· 
ŞI savaşımını sürdürür. Yine de halkını bilinçlendirme 
görevini sürdürür. ışte bize göre dünyanın bir ucunda 
olan Şili 'nin sanatçı çocukları. Şili'ye göre dünyanın 
bir ucunda olan T'Urkiye'de bu gece faşizme karşı aa· 
vaşımlarını, halklarına olan görevlerini sürdürüyorlar. 
VE şu anda Haydarpaşa limanında 25 tonluk bir gemi 
duruyor. Bu geminin adı, Salvador Aliende. 

Allende canını hiçe sayarak, bilinçle ölümü seçe
rek dünyaya büy'Uk bir den vermiştir. Dünya halkları 
bu der i al mı, ... Allende boşuna ölmemi,tir. Allende 
ya,ayacaktır. Ourinde yaşadılımız bu b'Uy'Uk dünya 
sanki avuçlarımızın içindeymi, gibi küçülmüştür. 
Artık dünyanın atardamarları nabızlatımızda vuruyor. 
Dünya haJldannın ve dünyanın bütün işçi "nırının 
levinci de üzüncü de yüreklerimizde çarpıyor. Dünya· 
nın halktan yana bütün insanları bir gövde olmu,t.ur. 
Bunun için Vietnam halkının utkusu na hep birlikte 
seviniyoruz. Bunun için Angol. halkının sevincine 
katılıyoruz. Şili halkının acısını da hep birlikte içi' 
mizde duyuyoruz. I,çi "nıtının bu dünya birliti, sa· 
natı kanla, aLeşle boRmak isteyenleri tarihin yarıııı ile 
yok edecektir. Sanat, düşmanlan dost eder, sınınan 
peki,tirir. Sanat, uzakları yakın eder. Sanat dünya· 
nın bir ucundaki Şili ile dünyanın öbür ucundaki Tür-

TÜRKiYE 'L i  SANATÇ ı LAR 
Ş i L i  -HALKıYLA 
OMUZ OM UZA 

kiye aruında köprüyü kurar. Gönül köprüsünü. Şili 
artık bizler için dünyanın bir ucu delil, y'Urelimizdir. 
öziÜrlük, baRımsızlık sava,ı veren, fa,izme kar,ı .. va· 
,an Şili balkı, Türk halkı, bütün dünya halklan bin 
ya,uın, yaşasın Şili'ninyiRitsanatçllan!. 

ADALET ACAOCLU: 

Hepinize Aygılar. Kapitalistler, sözüm ona çok 
sevdikleri o cennet yurdu tıpkı 'Ulkemizde, tıpkı em· 
peryalizme ve faşizme karşı direnen bütün haJkların 
'Ulkelerinde olduRu &ibi kana ve karaya bulamaklan 
pek ho,lanırlar. Şili'de de böyle oldu bu. 

1973 Eylülünün U'inde Şili devrimcilerinin bir 
bölümünü de Santiago stadyumuna kapattılar. Fa
şistlere özgü bir tutum. Şili halk birliltinden 5 bin kişi 
orada, o stadyumda demokrasi katilleri, AJlende katil
leri ve Neruda katilleri tarafından işkenceye uRratll· 
dılar, öldü.riildüler. Ama Şili Halk Birliiti'nin daha 40 
yıl öncelerden bilenerek, güçlenerek gelen sesi susma· 
dı. 

5 bin aRız işkence ölüm çlRlıklan yerine söyleme
yi en iyi bildikleri ,iirleri, çaRırmayı en iyi bildikleri 
ezgileri haykırdılar. Şili halkının öz beniiRinden kay· 
naklanıp Violetta Parra'dan geçerek onun çocukları 
Yeni Şili Şarkılan Hareketinin öncmeri Angel ve lsa· 
bel Pana ile çaldaşlaşan, aynı harekete katılan Cu· 
tillo, Hector Padez iibi ve daha başka sanatçılarla da 
zenginleşen sesi, öziÜrlük savaşını sürdürmek için tü· 
kenmn bir g'Uç kaynaIı oldu. Orada. o atadyumda 
adını anarken "Venceremos" demeden edemediRimiz 
Vİctor Jara,' şair seaini Neruda'nın sesine, halkının se· 
sine bir kez daha ve en yüksek Londa ekledi. 

O kana bulanmış stadyumda, öldürmmeden pek 
az önce, şöyle haykırdılını biliyoruz: 5 bin kişiyiz 
burada, i kentin bu küçük köşesinde 5 ' bin kişi i 
kimbilir kaç ederiz i kentlerde ve tüm ülkede. 

Jara'nın bilerek sorduRu bu sorunun yanıtı şim· 
di çok açık. Şili halkı, cuntanın baskısı altında kamp· 
larda, emperyalizme ve faşizme karşı özg'Urlük kavga· 
sını sürdürüyor. Jara'nın o stadyumdan sal çıkabiimiş 
devrimci kardeşleri şimdi burada bizim aramızda. D'Un 
de başka ülkelerde idiler. öteki ülkelerde de emper
yalizme ve faşizme karşı direnen halk, bu direnmenin 
içinde yer alan sanatçılar, onlarla yan yana oldular. 
Direncinin sesini çoRaltıp baskı altında bir halka, Şili 
halkına duyurmak için. Daha büyük bir direnme vere· 
bilmek için. Emperyalizmin maşası cuntaya bu hallun 
yalnız olmadıRını duyurmak için. Jara'nın sorduRu 
sorunun yanıtı biraz da burada işte. Burada, bizlerin 
de onlarla yanyana oldulumuz bu yerde. Şimdi bur· 
da, Türkiye'de, bir kentin köşesindeki bu yerde de 
yeni ve yeniden bir 5 bin kişiyiz. Bu birliktelijti biz
ler de gerelince delerlendirelim, sesimizi biraz daha 
çoı1alt.alım ve Victor Jara'nın sesine ekleyip şöyle ba· 
lıralım: Kimbilir kaç ederiz i Şili'de ve tüm Dünya
da i yalnız burada 'u çatının altında yaratan, üreten, 
fabrikaJar işleten 10 bin el varken. 

Bir gnat eleştirmeni. yaşam ne denli delişirse 
sanat da o denli deli,ir diyor. Elbet, anat deli,tiRi 
oranda yaşam da. Bizde bu sözü dolrulayan Nazım 
Hikmet, Pablo Neruda gibi d'Unya ha1klarının özgürlük 
direnç seai olmuş daha nice sanatçının. yazarın anısı 
ön'Unde IiYil ile elilirim. Onların sesini bugün de ya
,atan, a'UrdÜten, çolaltan tüm hakları ve o halklarla 
bal kuran, kurabilen bütün sanatçılan yürekten se· 
larnlanm. Kendi 'Ulkeainde tut.u.k edilmiş hallu için 
sarsılmaz, örnek bir mücadelesi veren Parra'
larla Castmo kardeşlerime elimi .evgi ile uzatırım. 
Bizleri bu çaRd .. ve çaRının bilincindeki sanatçılarla 
bir araya getirerek, her zaman, her yerde, her devrim· 
ci alanda ıerçekleştirilebilecek bir dayanı,manın 
inancından doRan güzellik sevincini hepimize bir kez 
daha yaşatan, buradan onurlu Şili haJkına, emperya· 
lizme, fa,izme kar,ı direnen dünyanın bütün haklanna 
"ıeiecek mutlak alzindir" demek olanaRını veren Tür
kiye ışçi Partlai'ne, onun sayın yöneticilerine tefek. 

ederim. 
Onurlu Şili halkı sizinleyim; ve aizler, izninızle, 

sizinleyiz. 

ONAt KUTLAR: 

" , '  
Pinochet ve öbür köpe'kler, 
Tarih ve devrim suçüstü yakaladı sizi. Hitler ve 

Franco &ibi. Yalanlar söyleyebilirsiniz. Büy'Uk Ameri· 
kan ve Avrupa tröstlerinin basını ile beynini yıkayabi. 
lirsiniz hakların. Tedhişçilikten ve terörden söz açabi. 
Iirsiniz hiç utanmadan. Tanıkları yok edebilirsiniz. 
Kapatabilirsiniz sınırları, zindanların karanlık kapıları
nı. Gazeteleri kapayabilir, demokratik öra:ütleri yeral. 
tına itebilirsiniz_ Mut1a haberler uçurabilirsiniz ulke· 
nizden. Kan youulluk ve acı içindeki 'Ulkenizden. Ve 
hatta gün'Un birinde ellerinizi zamanın akarauyunda yı' 
kayıp, 'Ulkesini uçurumlardan kurtarmı, bir eski 
kahraman eduıyla, bakır tekellerinden birinin genel 
danışmanhjtı köşküne çekilebilirsiniz. Anılarınızı yaz
mak üzere. "Biz böyük Şili'yi kurmak için .. " diyerek. 

Ama yatma yok, suçi.istü yakalandınız. Yüzyılı' 
mızın gözü sinema olup bilen herşeyi gördü. Şili sine· 
matekini Neruda'nın evi gibi tammar ettiniz. Adan· 
mış Toprak filminin yıldızı yiRit Karmen Bueno'yu 
öldürdünüz. Ama Geora:es Miller'in kamerası , cina· 
yetlerinizi oldujtu gibi gördü_ Sokaklarda, ,ençleri, 
ŞiIi'nin gözbebeklerini enselerine birer kurşun sıka· 
rak öldürürken, çekLi filminizi. Onun tanıklılını ön
lemek için kudurmuş köpekler gibi saldırdınız ü t'Une, 
filmini çekerken kurşunladınız ve öldi.ird'Un'Uz :.liller'i. 

.Ama boşuna. O film kurtuldu. Ve Larihin, yeryü· 
z'Unün t"Um devrimcilerinin ellerindedir. öbür filmlerle 
birlikte. ŞiIi'nin d'Un, bugün gerçek yüznü gösteren sa· 
yısız belge ile birlikte. Yilit meslektaşımız Diemo 
Kahn işkencelerde kayboldu. Ama, tanıklıjtı duruyor. 
Elimizde. Bu kez Franco gibi rahat döşejtinizde öle
meyeceksiniz. Yatsının mumunu bekleyin. Şili halkı· 
nın, Şili işçi smı(ının iktidara geleceli gün'Un bekle· 
yin. Bu belgeler, bu liImler, bu tanıklıklarla bol.ca
Rız sizleri. 

Çünkü suçüstü yakalandınız. Şili 'nin ÖZIÜtlüitü 
ulrunda ölen yiRit sinemacılann önünde "Yıı ile eti· 
Iiyorum. 

Kahrolaun Pinochet ve öbür köpekler! 
Va,"'n yeryÜz'U 1şçi s;nınannın, yeryüzü devrim· 

cilerinin dayanışması ! 
Yaşasın Şili'de ve T'Urkiye'de sosyalizm için mu· 

cadele verenler! 

TAN ORAL 

Hepinizi saygı ile selamlarım. 
Şili'de Halk BirliRi'nin iktidarına, emperyalizmin 

oyunu ile kanla ve ateşle ara verildiıli gün, b'Utün dün· 
yada olduRu gibi Türkiye'de de demokrasiden yana 
olanlar olayı tepki ile karşıladılar. 

Dünya gerçekten küçüıüyordu. Dünyanın bir 
ucunda insan haklanna karşı girişilen bir saldırıyı, 
dünyanın öb'Ur ucundaki insanlar yüreklerinde duyu· 
yorlardı. Dünya gerçekten küç'Uıüyor. ama o oranda 
da halklann biriiRi, dayanışnıası büy'Uyor. 

Uluslararası sermayenin ve onun kaba kuvvete da
yalı faşist. lotalit.er kafası, ülkelere kanlı elini uzattıı!:ı 
zamaıı artık yerel direnişler kadar, dunya halklarının 
güçlü direnişleriyle de karşılaşıyor. Bu büyük halk 
muhalefet.inin güçlü seaiyle de karşılaşıyor. Ve onlar 
her zaman sesten ürkmüşlerdir. Ve onlar her zaman 
ilk i, olarak, sesleri kısmaya çalışmışlardır. Yalnız 
kendi aederinin duyulmasını iıletler. ı,te o y'Uzden, 
Vıctor Jara'nın sesine dayanarnaml,lardır. Şili halkıy
La dayanı,manın çok güzel bir ömeR i olan bu ıecede 
Şili'li üç Pena'nın ozgünlük sesleri ve onları destekle· 
yen aizlerin alkış hiç ku,kum yok ki, Şili 
halkının yüreklerinde yan kıl anı rken onlara yalnız ol· 
madıklarını duyuracaktır. Ve hiç kuşkum yok ki, bu 
sealerPinoche'nin kulaklarını tırmalayacak, korkuları. 
nı bir o kadar b'UyüLecektir. 1'lpkl. bUt'Un dünya ('i;t;N
lerinin, aer&ilerle, kitaplarla çizgilerle zorba Pinochf'L'· 
ye ve onun yönetimine karşı giriştikleri harekelin onu 
rahaı..ız ettili ve korkusunu büy'ULtüQ:ü gibi. 

Saygı ile aelamlarım. 
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yerde olduRu gibi sanat· 
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Haydarpaşa limanında 25 tonluk bir gemi 
Bu geminin adı, Salvador Aliende. 
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yaşadılımız bu b'Uy'Uk dünya 

içindeymi, gibi küçülmüştür. 
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insanları bir gövde olmu,t.ur. 
utkusu na hep birlikte 

Angol. halkının sevincine 
acısını da hep birlikte içi' 

"nıtının bu dünya birliti, sa· 

pek ho,lanırlar. Şili'de de böyle oldu bu. 
1973 Eylülünün U'inde Şili devrimcilerinin bir 

bölümünü de Santiago stadyumuna kapattılar. Fa
şistlere özgü bir tutum. Şili halk birliltinden 5 bin kişi 
orada, o stadyumda demokrasi katilleri, AJlende katil
leri ve Neruda katilleri tarafından işkenceye uRratll· 
dılar, öldü.riildüler. Ama Şili Halk Birliiti'nin daha 40 
yıl öncelerden bilenerek, güçlenerek gelen sesi susma· 
dı. 

5 bin aRız işkence ölüm çlRlıklan yerine söyleme
yi en iyi bildikleri ,iirleri, çaRırmayı en iyi bildikleri 
ezgileri haykırdılar. Şili halkının öz beniiRinden kay· 
naklanıp Violetta Parra'dan geçerek onun çocukları 
Yeni Şili Şarkılan Hareketinin öncmeri Angel ve lsa· 
bel Pana ile çaldaşlaşan, aynı harekete katılan Cu· 
tillo, Hector Padez iibi ve daha başka sanatçılarla da 
zenginleşen sesi, öziÜrlük savaşını sürdürmek için tü· 
kenmn bir g'Uç kaynaIı oldu. Orada. o atadyumda 
adını anarken "Venceremos" demeden edemediRimiz 
Vİctor Jara,' şair seaini Neruda'nın sesine, halkının se· 
sine bir kez daha ve en yüksek Londa ekledi. 

O kana bulanmış stadyumda, öldürmmeden pek 
az önce, şöyle haykırdılını biliyoruz: 5 bin kişiyiz 
burada, i kentin bu küçük köşesinde köşesinde köşes 5 ' bin kişi i 
kimbilir kaç ederiz i kentlerde ve tüm ülkede. 

Jara'nın bilerek sorduRu bu sorunun yanıtı şim· 
di çok açık. Şili halkı, cuntanın baskısı altında kamp· 
larda, emperyalizme ve faşizme karşı özg'Urlük kavga· 
sını sürdürüyor. Jara'nın o stadyumdan sal çıkabiimiş 
devrimci kardeşleri şimdi burada bizim aramızda. D'Un 
de başka ülkelerde idiler. öteki ülkelerde de emper
yalizme ve faşizme karşı direnen halk, bu direnmenin 
içinde yer alan sanatçılar, onlarla yan yana oldular. 
Direncinin sesini çoRaltıp baskı altında bir halka, Şili 
halkına duyurmak için. Daha büyük bir direnme vere· 
bilmek için. Emperyalizmin maşası cuntaya bu hallun 
yalnız olmadıRını duyurmak için. Jara'nın sorduRu 
sorunun yanıtı biraz da burada işte. Burada, bizlerin 
de onlarla yanyana oldulumuz bu yerde. Şimdi bur· 
da, Türkiye'de, bir kentin köşesindeki bu yerde de 
yeni ve yeniden bir 5 bin kişiyiz. Bu birliktelijti biz
ler de gerelince delerlendirelim, sesimizi biraz daha 
çoı1alt.alım ve Victor Jara'nın sesine ekleyip şöyle ba· 
lıralım: Kimbilir kaç ederiz i Şili'de ve tüm Dünya
da i yalnız burada 'u çatının altında yaratan, üreten, 
fabrikaJar işleten 10 bin el varken. 

Bir gnat eleştirmeni. yaşam ne denli delişirse 
sanat da o denli deli,ir diyor. Elbet, anat deli,tiRi 
oranda yaşam da. Bizde bu sözü dolrulayan Nazım 
Hikmet, Pablo Neruda gibi d'Unya ha1klarının özgürlük 
direnç seai seai sea olmuş daha nice sanatçının. yazarın anısı 
ön'Unde IiYil ile elilirim. Onların sesini bugün de ya
,atan, ,atan, ,at a'UrdÜten, çolaltan tüm hakları ve o halklarla 
bal kuran, kurabilen bütün sanatçılan yürekten se· 
larnlanm. Kendi 'Ulkeainde tut.u.k edilmiş hallu için 
sarsılmaz, örnek bir mücadelesi veren Parra'
larla Castmo kardeşlerime elimi .evgi ile uzatırım. 
Bizleri bu çaRd .. ve çaRının bilincindeki sanatçılarla 
bir araya getirerek, her zaman, her yerde, her devrim· 
ci alanda ıerçekleştirilebilecek bir dayanı,manın 
inancından doRan güzellik sevincini hepimize bir kez 
daha yaşatan, buradan onurlu Şili haJkına, emperya· 
lizme, fa,izme kar,ı direnen dünyanın bütün haklanna 
"ıeiecek mutlak alzindir" demek olanaRını veren Tür

ŞiIi'nin gözbebeklerini enselerine 
rak öldürürken, çekLi filminizi. Onun 
lemek için kudurmuş köpekler gibi saldırdınız 
filmini çekerken kurşunladınız ve 

.Ama boşuna. O film kurtuldu. Ve 
z'Unün t"Um devrimcilerinin ellerindedir. 
birlikte. ŞiIi'nin d'Un, bugün gerçek 
yısız belge ile birlikte. Yilit meslektaşımız 
Kahn işkencelerde kayboldu. Ama, 
Elimizde. Bu kez Franco gibi rahat 
meyeceksiniz. Yatsının mumunu bekleyin. 
nın, Şili işçi smı(ının iktidara geleceli 
yin. Bu belgeler, bu liImler, bu tanıklıklarla 
Rız sizleri. 

Çünkü suçüstü yakalandınız. 
ulrunda ölen yiRit sinemacılann 
Iiyorum. 

Kahrolaun Pinochet ve öbür köpekler! 
Va,"'n Va,"'n yeyeryÜz'U yeryÜz'U ye 1şçi 1şçi s;nınannın, 

köpekler! 
s;nınannın, 

köpekler! 

cilerinin dayanışması ! 
Yaşasın Şili'de ve T'Urkiye'de 

cadele verenler! 

TAN ORAL 

Hepinizi saygı ile selamlarım. 
Şili'de Halk BirliRi'nin iktidarına, 

oyunu ile kanla ve ateşle ara verild
yada olduRu gibi Türkiye'de de 
olanlar olayı tepki ile karşıladılar. 

Dünya gerçekten küçüıüyordu. Dünyanın 
ucunda insan haklanna karşı girişilen 
dünyanın öb'Ur ucundaki insanlar yüreklerinde 
yorlardı. Dünya gerçekten küç'Uıüyor. 
da halklann biriiRi, dayanışnıası büy'Uyor. 

Uluslararası sermayenin ve onun 
yalı faşist. lotalit.er kafası, ülkelere kanlı elini uzattıı!:ı 
zamaıı artık yerel direnişler kadar, 
güçlü direnişleriyle de karşılaşıyor. 
muhalefet.inin güçlü seaiyle de karşılaşıyor. 
her zaman sesten ürkmüşlerdir. Ve 
ilk i, olarak, sesleri kısmaya çalışmışlardır. 
kendi aederinin duyulmasını iıletler. 
Vıctor Jara'nın sesine dayanarnaml,lardır. 
La dayanı,manın çok güzel bir ömeR 
Şili'li üç Pena'nın ozgünlük sesleri 
yen aizlerin alkış hiç ku,kum 
halkının yüreklerinde yan kıl anı rken kıl anı rken kıl 
madıklarını duyuracaktır. Ve hiç 
sealerPinoche'nin kulaklarını tırmalayacak, 
nı bir o kadar b'UyüLecektir. 1'lpkl. 
lerilerilernin, aer&ilerle, kitaplarla çizgilerle 



"TEKRAR GELECEGİZ " 

'lUrkiye ışçi Partisi'nin davetlisi olarak Türkiye' 
ye gelen Şili'li Halk sanatçılan Isabel ve Angel Parra, 
Patricio Castillo 16 Kasım günü TLP İstanbul tı merke
zinde bir basın toplantısı yaphlsr. TIP Genel Başkanı 
Behice Boran ve Partili halk sanatçısı Rahmi Saltuk', 
un da kabldıe, basın toplantısında Genel Başkan Bo
ran'ın misafir sanatçtlan basın mensaplanna tanı tma
sından sonra Angel Pam misafir sanatçılar adına söz 
alarak Türkiye'd� TIP'in ça�nsı ile, bulunmaktan 
duydueu sevinci belirtti. Daha sonra ise kendilerine 
yöneltilen sorulan cevapladı1ar. Angelle Pura şöyle 
başladı: 

"Türkiye 'de Türkiye halkının ve onun partisinin 
çaensı ile bulunuyoruz. Türkiye halkına çok teşekkür 
ederiz; çünkü Türkiye halkının dayanışma ruhunu 
hissettik yapılan iki toplantıda. Arada binletce kilo
metre mesafe oldueu halde Türkiye halkının, Şili 
Halkına böyle bir dayanışma, böyle bir ilgi göstennesi 
bizi mutlu kıldı. Bu yalnızca benim kişisel duygulanm 
deeil; kendi aramızda da konuştuk, arkadaşlarım, tsa· 
bel ve Patricio'nun da duygulandır. Onlar da aynı göz· 
lemi, aynı hisleri paylaşmaktalar. Aynca Türkiye Hal· 
kının çok canlı bir halk oldueunu, bu canlı varlteı her 
an hissettiRimizi belirtmek isteriz. 

Burası ziyaret eltieimiz ilk yer deeil. Bizler ve Şi. 
li'li başka yoldaşlanmız dünyanın hemen hemen her 
yerine gittik; Japonya'ya ABD 'ye, Latin Amerika'ya 
Avustnlya'ya, Afrika'ya. Tüm bu yerlerde temel hak 
ve özgürlükler için, insan onuruna yaraşır daha iyi bir 
yaşam için mücadele eden kişiler bulduk. Türkiye 
bizim için yeni bir deneyimdi. Burada da aynı mÜC8- "--
deleyi içten veren bir halk bulduk." 

• Mücadeleye naSıJ başladınız, anlatır mısınız? 

• Bizler mücadeleye hayatla başladık. Şili'de fa· 
kir bir işçi çevrede dolduk. Yaşamın kendisi bize 
mevcut toplumsal sistemin haksızlıklar üzerine kuru
lu oldulunu öArelti. Annemiz Şili'nin güneyinden fa· 
kir bir ailenin çocutu. babamız demiryolu işçisi idi. 
tjW d. � ...... � !!-:t ��lHi.t!t1e� :t�ı-....... � i�<;! 5:. 
mtının sorunlanm tanıdık. 

Annemiz, halkın gerçek sorunlannı dile getiren 
politik, devrimci şarkılann Şili'de ilk yapımcısıdır. 
Bu, biz Parra'lann öyküsü. Hareketimizin içindeki 
yoldaşlanmızın herbirinin benzer öykilleri vardU'. 

Patricio Castillo. 
• Bu soruyu daha geniş bir biçimde cevaplandır

mak, önce Şili'den, ŞiIi'deki mücadele tarihinden 
kısaca söz etmek gerekir. Bizlerin mücadelesi bu akış 
dışında düşünülemez. 

Şili'de işçi sınıfı hareketi tarihi yüzyılın başlanna 
kadar uzanır. Mücadele Şili burjuva demokrasisi 
çerçevesinde yasal olarak gelişmiştir. tık örgütlü işçi 
hareketleri illkemizin kuzeyindeki güberçile madenle· 
rinde görülür. Bu madenler önceleri ingiliz sennayesi 
ile işletilirdi. Sınıfsal temele dayanan ilk direniş ve 
gösteri hareketleri de buralarda başlamıştır. Daha son· 
ralan ABD sermayesi Ingiliz sermayesinin yerini aldı. 

ve ülkenin yeraltı zenginliklerine el koydu. Böyle bir 
ortamda Şili işçi sınıfı 50 yılı aşkın bir süredir müca· 
dele vermekte. Bu mücadelede emekçi halkımız bu. 
yük kazanımlar elde etti. 1973 yılında ise bu kazanım. 
lar sanki hiç var olmamışçuına kopanlıp alınmak 
istendi. Anayasa bir tarafa atıldı, demokratik cum
huriyetçi sistem yok edilerek faşist askeri bir dikta
törlük, kuruldu. Bu bir rastlanb 1ieRildi. Halk BiriiRi 
Hükümeti ile halkın kazanımlan en yüksek noktasına 
ulaşmışb. Bunlan anlatmamdaki neden şarkılanmızın 
Şili halkının ve işçi sını(ı hareketinin mücadelesine 
sıkı sıkıya ba�1ı oluşundandır. Bugünkü şarkılanmız 
halkımızın mücadelesinin bu aşamadaki bir ifadesin· 
den başka birşey dej!"ildiJ'. Bu açıdan şarkılsnmızın 
başka ülkeler halklannı Şili halkı 'nın mücadelesi 
konusunda bilgilendirme ve dayanışmaya çaRırmak 
gibi bir anlamı vardır. 

Isabel Pa ... : 
• Şarkılar bir halkın mücadelesine eşlik ederler. 

Devrim şarkılarla yapılmaz. Ancak devrimci mücadele 
ile şarkılar arasında bir biJ'lik, tamamlayıcılık vardır. 
önemli olan budur. 

Angel Pamı: 
• Tabii ki söz konusu olan yalnızca şarkılar de· 

eildir. Tüm kültürel ifade biçimleridir. Sinemadır, 
danstır, resimdir, edebiyattır. Kültür halka aittir ve 
mücadelede halkın yanında olmak zorundadır. Şili'de 
Faşist Cunta halkın mücade&eaini ezmek Için kültürel 
aiaada da ııoJı,1mini ..,IJOII- istedi. lI"�1 
durduramadıklm gibi, Şili halkının kültür alanındaki 
üretkenli�ini de engeııeyemediler. Bugün Şili 'nin her 
yöresinde yaygın bir killtürel hareket sürdürüImekte
dir. Victor Jara'yı öldürdüler. Çünkü o halkın şarkıla
nnı söylüyordu. Ama bu bir çare deRiidi. Victor Jara 
bugün ŞiIi'de her zamankinden daha canlıdır. 

• Türkiye'den sonraki programınız nedir? Şili 
Halkına destek sağlamak için yürüttüğünüz çalışmalar 
hangi boyutlam Uıaşabilir, mücadelenin bügünkü bo· 
yudan nedir? 

Angel Parra: 
• Programmuz üç ay önceden belirlenir. Şimdi

den Şubal ayına kadar yapacaklanmız aşaRı yukan 
belirlenmiştir. Daha çok Avrupa ülkelerinde dayanış· 
ma toplantılanna katılacaeız. Bizler için özel önem 
taşıyan Güney Amerika ülkelerine girmemiz giderek 
zorlaşmaktadır. Çalışmalanmızın ulaştı eı boyutlan 
sonıyorsunuz, eRer iki gün önceki geceye geldiyseniz 
bu boyullann neler oldueunu anlamışsınızdır, 

Patricio Castillo :  
• Mücadelemizin boyutıan iki düZeyde ele alına

bilir. Akla önce Şili'de verilen mücadele gelir, daha 
sonra da bizlerin yürüttüRü uluslararası planda daya
nışma çalışmalan. 

Ulkemizde anti·faşist mücadele bugün bütün halkı 
kapsamına almıştır. DÜ$ünillebilecek her biçimde mü· 
cadele eden bütün bir halk söz konusudur. Sendikal 
eylemler grevler yoRunlaşmaktadır. Zamanında Halk 
BiriiRi Hükümetine karşı olan unsurlar da faşizme kaJ" 
şı mücadeleye kablrnaktadır. Katolik, Protestan, Or
todoks kiliselerinin herbirlsi, Yahudiler, Müslümanlar, 
evet ŞiIi'de müslümanlar da varrur, tüm dini unsurlar 
Cunta'ya karşı mücadeleye katılmışlardır. 

En büyük partilerden Hiri$tiyan Demokrat Par
tisi de bu mücadele de yer almaktadır artık. Geniş bir 
antifaşist cephe oluşmaktadır. Mücadelenin böyle bo
yuUar kazanması ba.'ikılann da yoRunlaşmasına yol 
açmakta. Faşist darbenin kullandlRı herkesin bildiRi 
yöntemler bugün de kullanılmakta. Sılahlanndan baş-

• Türkiye'U sanatçılan izleme olanağı bolabildi· 
niz mi? 

Angel Pamı: 
• Rahmi Saltuk Yoldaşımızı ye Istanbul'daki 

gecede bize eşlik eden Genco Erkal arkadaşı yakından 
tanıma fırsatını bulduk. Elbetteki bu yeterli delil. 
Ancak bu bile bize Türkiyeli sanalçılann üstün düzeyi 
hakkında bir bilgi verdi. 

Büyük ozan, evrensel Şair NSZlm Hikmet'i çok 
önceden tanıdıeımızı da söylemek isterim. 

Isabel Pamı: 
• Aynca, Ankara'daki geceye bizimle katılacak 

olan Ruhi Su 'nun plaklannı da dinleme (ırsab bulduk. 
Kendisinin sesi ve söyleyiş biçiminden çok etkilen
dik. Ankara'da beraber olacaRuruz için seviniyoruz. 
Başka sanatçılan tanıma olanaeını bulamadık, ancak 
kesinlikle Türkiye'ye tekrar geleceliz, onlan da tanı
yacaRız. 

• Türkiye'ye tekrar geleaoAiz dediniz. bu ne za· 
man olacak söyliyebilir misiniz? 

Angel Pam: 
• Evet Türkiye'ye tekrar geleceeız, ancak bunun 

zamanı bizim başka ülkelerde sürdürdüRümüz çalışma
lara, bir de ızmir ve ıstanbul'da Şili Halkıyla Dayanış
ma için görkemli toplanblan düzenlıyen Türkiye I,çi 
Partili yoldaşlanmızın çalışmalanna balııdır. 

ziyaret eltieimiz ilk yer deeil. Bizler ve Şi. . 
yoldaşlanmız dünyanın hemen hemen her her 

Japonya'ya ABD 'ye, Latin Amerika'ya Amerika'ya 
Afrika'ya. Tüm bu yerlerde temel hak hak 
için, için, içi insan onuruna yaraşır daha iyi bir iyi bir 

mücadele eden kişiler bulduk. Türkiye Türkiye 
bir deneyimdi. Burada da aynı mÜC8-mÜC8- "--

veren bir halk bulduk." halk bulduk." 

Mücadeleye naSıJ başladınız, anlatır mısınız? 

mücadeleye hayatla başladık. Şili'de fa· 
çevrede dolduk. Yaşamın kendisi bize 

toplumsal sistemin haksızlıklar üzerine kuru
lu oldulunu öArelti. Annemiz Şili'nin güneyinden fa· 

çocutu. babamız demiryolu işçisi idi. 
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sorunlanm tanıdık. 
halkın gerçek sorunlannı dile getiren 
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Ulkemizde anti·faşist mücadele bugün bütün halkı 
kapsamına almıştır. DÜ$ünillebilecek her biçimde mü· 
cadele eden bütün bir halk söz konusudur. Sendikal 
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• Rahmi Saltuk Yoldaşımızı 

gecede bize eşlik eden Genco Erkal arkadaşı 
tanıma fırsatını bulduk. 
Ancak bu bile bize Türkiyeli 
hakkında bir bilgi verdi. 
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