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Bir konut milyonerinin 
öyküsü: 

M. HANEFI 

KORUKENT 
OLAYı • 

KAÇAK OLARAK YüROTüLMEKTE OLAN INŞAATı DURDURMAYA 
GIDEN BELEDIYE BAŞKANıNA INŞAAT MüHENDIsLERi ODASıNA 

KAYıTlı BIR TEKNIK GÖREVLI "PATRON Güç1.ü, BU NED.ENLE KA
ÇAK INŞAATTAÇALlŞIYORUM" DIYOR. GERÇEKTEN ÖYLE. INŞAAT 
SüRÜYOR ... 

Bo�az son zamanlarda konut milyo
ıerlerinin saldıresına ugrarken, yetkili 
(uruluşlann acizliklerini ifade etmeleri 
19inç geUşmeler olarak deRerlendirilme
ıe başlandı. GeçtiA'irniz günlerde Vatan 
3azetesinin çabalanyla ortaya çtkaıtılan 
{orukent olayının üzerinde dumıaya de· 
ter. Korukent A.Ş. nin yöneticisi ve baş 
�rumlusu Yaşat Manav'ın Ortaköy ya
naçlannda dlkmeye çalıştlRı 18 blokun 
;ykiisü 1974 y�ında, Kültür Bakanı Ner
nin Nefçi zamanında çıkartılan "S1D" 
karanndan önce başlar. Bu sıralar alel
acele ucuz fiyata geniş arsayı satm alan 
Yaşaı Manav, hazırlattıRı projeyi karar 
yüriirlüge girmezden önce tmar Müdür
lüRüoe onaylatır. Bu projeye göre o sıra
lar, ruhsatını aldıRı ıı bloku, 2 bodrum, 
4 kat olarak yapacaj!ını belirten Yaşat 
Manav, çalışmaJara girişir. Ancak amacı
nın "slD" karanndan önce onaylattılı 
2 bodrum 4 kat olmadı�ını da ortaya 
koyar. s1D karan yürürlüRe girdikten 
sonra bir bodrum 3 kata ruhsat veril
mektedir. Bu nedenle Yaşıt Manav'm 
eU kolu baRlanır. Fakat Yaşat Manav bir 
konut milyoneridir. Daha şirketini ku
rarken, elemanlanm üst dereceli emekli 
belediye memurlanndan seçmiştir. Bu 
kişiler Belediye'de "kimlerden ne şekil
de iş çıkartı.1acagınl" iyi bilmektedirler. 

ASKERi BiRLiGiN GÖREVi 

t!,şaatın yapımma başlandıRı sua, 
bölgede askeri bir saha bulunmaktadır. 
Bu askeri saha ve birlik, son derece 
önemli bir görevi üstlenmiştir: BoRaz 

köprüsünün korunması. Ancak konut mil
�oneri Yaş at Manav kararlıdır. Askeri 
saha kaldınhr. Bu iş için "oldukça bü
yük çaba sarfettiRini" söyler Yaşat Ma
nav. Bir süre sonra binalar için temel 
kazmaya başlarıar. Kazarlar, kazarlar. 
Topragm fiili kod numarası deRiştirilir. 

Başlangıçta, zeminin toprak olduRunu 
savunurlar belediyeye karşı, ancak bunu 
kanıtlayamazlar. Gören göz, kaya parça· 
Iannın nasıl yı�ıldı�ını görür. ınşaat için 
elektriei de yukan kesimdeki subay 
evlerinden kaçak almaktadırlar 

YAPıLAR MüHüRLENIYOR 

Yaşat Manav, çıkmaya başladıRı dört 
blok inşaatı tamarnen projeye aykm bir 
şekilde yapmak iste(Ueinden, belediyece 
proje iptal edilir. Korukent'e ıskan 
müsaadesi verllmeyece�i kesinlikle belir
tilir. Fakat konut milyoneri Yaşat Ma
nav, ortasında büyük bir yüzme havuzu
na sahip olacak ve Insan gereksinmeleri
nin ço�unu karşılayabilecek bir kent 
planlarnaktadır. Ve gazetelere yüzbinler
ce lira deeerinde ilan vermeye devam et
mektedir. 

Gerekli uyanlar yapıldıktan sorını 
Korukent site iru;aatı 25 kasım 1976 -
25 Ocak 1977 tarihleri arasında mühür· 
lenir. Konut milyoneri Yaşat Manav, 
Belediyeye meydan okureasına mühür
lenmiş olan yapının inşaatına devam 
etmekte sakınea gönnez. Oysa yasalara 
göre mühür1enen inşaat devam ederse, 
"yıkılması gerektiei" belirtilmektedir. 

AHMETlsVAN 
OLAYA EL KOYUYOR 

Olayın basına yansıması üzerine Is
tanbul Belediye Başkanı Ahmet Isvan 
harekete geçiyor. Kafasında t.asar1ad�1 
şey "bu konut milyonerine iyi bir ders 
vermek", "şan olsun diye dinamitleme
U burayı" diye düşünüyor. Ancak iş gü. 
venli�i açısından öneriden vazgeçiliyor_ 
Ortaköy'e baskın yap�ıyor. Fakat 
ilginçtir. Koca Istanbul Belediyesinde 
"bir tek yıkım elemanı" yok. Bu konu
da kadro ihdas edilmemiş. DiRer işçile
rin yıkun işlerinde ça1ıştınlmasına ise 
"kalifiye olmadıklan" gerekçesiyle sen
dika izin vermiyor. Isvan'ın öneülü�nde 

'bazı belediye memur1an }ine orada bul
duk1an balyozlarla "günlük yapımı" yı
kıyor1ar. İşçiler oraya buraya kaçışmış. 
Soruyoruz kendilerine, Çoeu bir inşaat
ta çalışmadıklarınısöylüyorlar. Anlaşılan 
doldurulmuşlar ve işyerinde çalışan 
işçilerin çoeunun sigortası da yok. 

Orada çalışan bazı teknik görevliler 
Ahmet Isvan'a çıkışıyorlar. Hatta inşa· 
at mühendisi Necdet Erdil, "patronun 
güçlü oldu�unu bu nedenle kaçak in
şaalta çalıştıeını " söylüyor Isvan'a. 
"Ya öylemi" diyor Ahmet Isvan, "Sen 
Oda'ya da kayıthymışsm hakkında so
ruştunna açt.ıraesaım senin" diyerek, 
kızgın bir şekilde tersliyor karşısında
kini. 

Olay yerinden birlikte aynlırken 
"biz akıntıya kürek çekiyoruz" diyor 
bir imar yetkilisi. "Adam yapacaeım di
yor . KafBSlna koymuş" Nitekim İsvan' 
ın çabasıyla kesilen kaçak elektriRin 
lETT'ce yeniden baetanması somut bir 
kanıt. 

Evet konut milyoneri, projeye aykırı 
olarak 3-4 kat fazladan kazanmak isti
yor. Kazandı�ı kaUann adına da fazla
dan bodrum diyecek. Ortalama fiyatlan 
3 milyona varan daheler. 

Ve şimdiden hemen hepslnin sat�
mış olduRu daireler. 

Ertesi günkü Milliyet gazetesind"e kö
şe yazan Hasan Pulur "İstanbul Beledi
ye Başkanı Ahmet Isvan'ın başına güneş 
vurduRunu" yazıyor. Adını da "dina· 
mitçi başkan" koyuyor. Yazık. Ya 
patronlann güçlü olduRunu kabullene
ceksin, ya da başına güneş vurmuş diye
cekler ... 
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.. NE YAPMALı .. 

NASIL OKUNMALI? 
YALÇIN KÜÇÜK 

"Ne Yapmalı" yirminci yüz yılın marksizmi olan leninizmin en temel 
yapıtlarından birisi. Çok okuodu. Daha çok okunması gerek. Bugünlerde tek· 
rar okunması' gerek. Okll1acağl da mutıakkak.Ancak "Ne Yapmalı" tekrar 
okunurken bir soruyu da sormak gerek: "Ne Yapmalı" nasıl okunmalı? Bu so
ruyu sorma� için yeterli neden var. Çünkü, Lenin, sonradan menşevıım_e 
dönüşen ekonomizme karşı güçlü bir silah olara.k kaleme aldığı by yapıtını" 
bir zamanlar kendisine karşı-da kullanılmak istenqiğini gördü. Lenin'in, en ira
deci, en volantarist çalışması olan bu yapıtın bir zamanlar tahrip.kalıplarını" 
formüllerini veren bir kitap olarak ele alındığı Türkiye'de de görüldü. En az bu 
nedenlerle böyle bir soru geçerli. Fakat dahası var. Böyle bir soruya cevap ara· 
mak işçi sınıfının siyasal hareketinin mücadele yöntemleri konusunda da açık
Iıklar getirecek. Soruya cevap aramak, yöntemsel açıklıkları da beraberinde 
getirecek. ' 

Cevabı, başka yerde aramaya gerek yok. Kaynakta var. Rusya Sosyal 
Dı;mokrat Işçi Partisi'nin Ikinci Kongresi, büyük ölçüde, "Ne yapmalı" üzeri
ne tartışma ile geçiyor. "Ne Yapmalı" � bu kongre ile birlikte menşevizme dö
nüşen ekonomistler tarafından, iradecilikle suçlanıyor. işçi sınıfının, sendikal 
niicadelenin hamurunda kendiliğinden sosyalizm bilincine ulaşacağını ileri sü· 
ren ekonomizme, "Ne Yapmalı" ile büyük bir darbe indiriliyor. Bu yüzden 
suçlamalan pek normal. AncaK bu darbenin nasıl indirildiğinin açıklığa ka
vuşturulması, darbenin kendisi kadar önem kazanıyor. Kongre'de, tutanaklara 
geçen konuşmasında, Lenin şunları söylüyor: "Sonuç olarak, 'ekonomistlerin' 
bir uça gittiklerini hep biliyo' ruz.lşlerin dizeltilmesi için bir başkasının diğer 
yöne çekmesi gerekiyordu ve benim yaptığım, budur." (Lenin, Toplu Eserler, 
Altıncı Cilt, sayfa 491, i ngilizce) Sonradan menşevizme, daha sonra da tasfi
yeciliğe dönüşen ekonomizm, çubuğu kendi tarafına bükmüştü. Düzeltmek 
için ters yön&: bükülmesi gerekiyordu. "Ne Yapmalı" ile bu yapıldı. 

Oliıya işçi sınrfı tarihinin başarıyı perçiniemiş ve başarıya gebe sayfa· 
l.arında örnekleri çok. Işçi sınıfı hareketini şu ya da bu yöntem ile burjuvazi
nin peşine takma girişimleri çok oldu. Zaman zaman bunlar, cılız ve etkisiz 
akımlar haline geldi. Zaman zaman yaygınlık kazandı. Yaygınlık kazandığı 
yerlerde, cesaretle çubuğu tersine bükebilen işçi sınıfı harekederi kalıcı oldu. 
Türkiye'de de, bir yandan, ekonomik mücadele örgütleri olan sendikaları işçi 
sınıfı partisinin yerine koymaya çalışarak, bir yandan da, sosyal demokrasinin 
neyapıp ne yapamayacağını bir kenara bırakıp yaldızlı sözlerin arkasında işçi 
sınıfını ve hareketini, burjuvazinin peşine takma girişimleri oldu. Sosyal de
mokrasinindar olanakları içinde geliştirilmek istenen. demokratik güçlerin iş 
ve eylem birliği sorunu, işçi sınıfının siyasal hareketini tasfıyeciliğe kadar gö
türüldü. Çubuk tersine büküldü. Bu dönem geride bırakıldı. 

Ekonomizm, menşevizm ve tasfiyecilik, tarihin bir kesitinde ve dünya
nın bir yerinde birbirini izledi. Somdan şöyle yazıldı: "Tasfiyecilik (likidas
yonizm), ekonomizmin (1895-1902) direkt devamı ve menşevizmin (1903· 
1908) zürriyetinden olduAu için yinni yıllık tarihi olan bir eAilimdir." (Lenin, 
Maceracılık, Toplu Eserleri, Yirminci Cilt, sayfa 357, Ingilizce) Tarihsel olarak 
birbirini izleyenler, mantıksal olarak da birbirinden ayrılamıyor. Çünkü özleri 
aynı oluyor. Ekonomizmin de menşevizmin de özliıün işçi sınıfı hareketi 
içine burjuva görüşleri sokma olduğu biliniyor. Tasfiyecilik de öyle: TtJ8(iyec;
lik, proleterya üzerinde burjuva etkilerinin belirtisidir. " (Lenin, Tasfiyeciler, 
Toplu Eserleri, Yirminci Cilt, sayfa 240) 

Ne ekonomiunin, ne menşeYizminl ne de bunların uzantısı olan tasfiye
ciliğin, legalite ya da illegalite ile doğrudan bir ilgisi var. Arada, öz olarak, bir 
ilişki yok. Legalite ya da illegalite doArudan doğruya pratiği ilgilendiren bir 
ilke. Burada fetişizme hiç yer yok. Somut koşullardan kopuk, pratikten uzak 
soyut bir ilke olarak söylenecek sözlerin anlamlı olması mümkün değil. Bura� 
daki turnusol kağıdı, işçi sınıfının siyasal hareketine burjuva etkilerinin bulaş
tırılıp bulaştırılmaması. Önemli olah, bulaştırmamak. Bulaştırmaclan,.var olan 
bütün olanakları kullanarak işçi sınıfının mücadelesini üdürmek. 

Behice Boran, bir kaç kez tekrarladı: fşçi sınıfının �yasal·hareketinde 
önemli olan bir diğer nokta da, hareketin sii'ekliliğidir. Tarihin her aşamasın
da, sürekli olan hareket, değişik biçimler ve görünümler alabilir. Biçimleri ve 
örgütleri, değişmeyen ve sürekli olan görev ile içinde bulunulan aşamanın so
mut koşulları belirler. Bu anlamda süreklilik vazgeçilmez. Bu anlamda, her ha· 
reket, kendi geçmişinin sahibidir. Eksiği ile fazlasıyla, doğrusu ile yanlışıyla 
kendi kendisinin sahibidir. Hiç bir hareketi, kendi kendisinden ayırmak müm
kün olmaz. Buna güç yetmez. 

Sorun, hareketin sürekliliği ile sınırlı kalmıyor. Yirminci yüz yılın tarihi 
ve coğrafyası, işçi sınıfının siyasal hareketine, daha önceki dönemlerde yazılı 
olmayan görevler veriyor: Demokratik toplumsal muhalefetin başını çekmek. 
Artık burjuvazi; demokrat olma niteliğini, küçük burjuvazi de demokratik 
toplumsal muhalefetin başını çekme yeteneğini yitirmiş durumda. Bu yüz
den, demokratik toplumsal muhalefeti örgütleyip etkinliğini �ırma görevi n
de de, temel sorumluluk işçi sınıfının siyasal hareketine düşüyor. Ancak, bu 
sorumluluğun ortaya çıkması, salt demokrat bir bilinçle işçi sınıfının siyasal 
örgütü içinde yer almanın mümkirı olmadığı gerçeğini değiştirmiyor. 8u ger· 
çeğin değiştirilmesi imkansız. Yalı:ıız, anık demokrat hareketlerin zonınlu 
olarak anti-kapitalist bir niteliğe kavuşması, tutariı demokrat çizginin sosya
liun perspektifini inkar ederek korunarnayacağının açığa çıkması, dejerli 
kolaylıkla" da beraberinde getiriyor. Böyle bir durumda demokrat bilince 
sahip olanları, sosyalizm niicadelesine kaza.rvnak kolaylaşıyor. 

Fakat bv kolaylıAa karşın, işçi sınıfının politik örsütünün dlJında, de
mokrat hareket olacak. Geçmişte de oldu. Bugün de,. daha tUla"'Z bir prog
ram ve 'bilinç düzeyinde de olsa, var. Geçmişte sosyalist hareket ile demok
rat akımlar arasında tartışma oldu. Bugün de oluyor. Ancak tartışmanın var
lığı işçi sınıfının siyasal hareketinin başını çekme durumunda olduğu, demok
ratik toplumsal muhalefetin bütünlÜAünü er«ellemiyor. IJçi sınıfının �yasal 
hareketi, kendi geçmişinin olduğu kadar, sınıfsal ve politik olarak kendi geri
sindeki hareketlerin de sahibi. Bu yüzden, faşist komandoların yurtsever genç
lerin mezarlarına yönelttikleri saygısızlık, işçi sınıfı hareketine küf" anlamına 
geliyor. Karşılıksız kalmayacak. 

"Ne Yapmalı" çok okundu. Daha çok okunacak. Çünkü hala ön plana 
çıkmayan yanları var. "Ne Yapmalı" kendiliğindenci hareketin, "en az mu
kavemet çizgisini izleyen hareketin" kaçınılmaz olarak burjuvazinin etkisine 
gireceğini vurguluyor. (Lenin, Ne Yapmalı, Toplu Eserler, Beşinci Cilt, sayfa 
386, Ingilizce) "En az mukavemet çizgisini izleyen hareket" işçi sınıfı hare
ketini, her zaman çıkmaza götürüyor. "açık kapı sosyalizmi" eğilimlerinde ol
duğu gibi. Hem sosyalist mOcadelede hem de anti·faşist mücadelede "en az 
mukavemet çizgisini izleyen" eAilim ve girişimler ters tepmeye mahkum. çün
kU en az mukavemet çözümleri aranırken, hareket kendi mukavemetinden 
kaybediyor. Çıkmaz, burada. 



TO RKIYE'OEYOROYO Ş.' ................................................ . 

Illi-FISiSl DEMOKRASi CEPHESi 
Geçen halta YüRüYüŞ baskıya ve· 

rilirken Ankara'da Bahçelievler son du
nikı. öldüriilen ve ikisinin yarbay '" al· 
bay tülbeslnde olduAu bildirilen üç iii· 
kücünün cenazesi kaldmhyordu. Oç ül
kücünün cenazesinde İkinci MC hükü
metinin faşist üç bakaru da bulundu. 
Cenazenin kalabalık olması için Olta 
DoRu Teknik Üniversitesi işçilerine zor 
kullanıldL ODTü'de yelkili Sosyal·lş 
Sendikası Genel Başkanı özcan Kesgeç, 
cenaze masra.Oannın ODru bütçesinden 
karşılandıAıru açıkladL Böylece ilerici 
işçi ve emekçilerekan kustunnayı hedef 
edinen ülkücü örgütlerle ilgili tüm mas
raflann devlet bütçesinden karşılandılı 
bir kez daha ortaya çıkb. 

DEMIREL'IN CINNETI 

Süregelen MC bükümetlerinin başı 
Demirel; yüksek tülbeli üç ülkücünün öi· 
dürülmesini "cinnet" ve "vahşet" keti
meleri ile nileledi. Türkiye'de başbakan· 
lık koltueuna otumıuş bir kimsenin böy
lesine iki yiillü bir tulum alması gerçek. 
ten Şaşırtıcı boyutlara u1aşlL MC hükü· 
meti süresince otobiS duıakJannda bek
leyen devrimci kız ve erkek öRtenciler 
kurşun yaAmuruna tululup öldüıüldüler. 
Türkiye Işçi ParUsI üyesi Halil Pelilözü 
ile Cezmi Yılmaz da böylesine hain kur
şunlara hedef olup işçi sınırı şehiti oldu· 
lar. Bunlanİı hiç birisinde Demirel, "cin
nel" ya da "vahşel" sözcüklerini hatırla· 
ınadL Sadece "üzüldüAünü" beUrtmekle 
yetindi. MC hükümeUnin başı Demireı, 
bu tutumu ile Türkiye'yi "cinnet"e g� 
lörmeye kararlı olduAunu bır kez daha 
gösterdi. 

, 

MEZARLARıN SAHIBI VAR 

Türkiye'de faşizmi yerleştirmek Için 
her lürlü utanmazhAa başvuranlar, yük. 
sek rütbeli üç ülküctinün cenazesinden 
sonra düzenledikleri töreni, mezar tah
ripçmAi ile biUrdiler. Faşizmi yerleşUr· 
rnek için koyu dindar görünenler, Kar
şıyaka MezarhAında yatan yurtse .. r 
gençlerin mezanru tahrip etmekten geri 
kalmadılar. OIki.icüler, Deniz Gezmiş, 
Hüseyin ınan, Yusuf Aslan, U1aş Bar· 
dakçı ve Hakan Yurdakuler'in mezarla
nnı tahrip ettiler. Devrimci hareketlere 
karşı saklayamadıklan kin .. iArençlik. 
lemi bu boyutlara u1aşlırdılar. 

Bu mezarlann sahipleri var. ışçi SLJU
fının polilik hareketi, soAlıklannda da 
Deniz Gezmiş, Hüseyin ınan ve Yusuf 
Aslan'ın izledikleri yolu sürekli eleştirdi. 
Ancak bu yurtsever gençlerin de içinde 
bulundu�u hareketin, demokratik öz
lemlerin her zaman sahibi oldu. Tüm 

yurtseverlerin oldueu gibi Karşıyaka'daki 
mezarlannm sahibi de Tüürkiye işçi sını
rı hareketidir. Mezarlara yapılan saygı· 
sızlık, işçi sınıfının politik hareketine 
küCıir arıIarnına gelmekledir. Bunlardan 
hesap soNlacaAı günler uzak deAildir. 

MC HAZıRlıK IçiNDE 

Büyük basın bir yandan üç ülkücünün 
cenazesini trajik işçi resimleri ile si.6ler
ken di�er yandan faşizmin "banş laar· 
ruzunu" en ince aynntısına kadar yay
maya çalışıyor. Bütün bunlann arkasın
da MC hükümetinin, iç ve dış sermaye 
güçlerinin istediAi devalüasyonu hazırla· 
maya başladıAı göıülüyor. MC hükümeti· 

nın güvenoyu aldıktan sonra yüriirlüee 
koyduAu ekonomik kararlar, bir büyük 
devalüasyonun Ilk işaretleri oluyor. MC, 
deva1üasyonun öncesinde ve hemen son
rasında almak .zorunda oldu�u istikrar 

tedbirlerine başlamış gÖlÜDÜyor. TıM 
laban fiyatlanndaki artış orarunm düşük· 
lüAü, bir isUIÜar poUtlkasuun başlangıcı 
sayılıyor. Bundan sonra açıklanan tm

.dık,pancar taban fiyatlan da aynı poU. 

MC'YE KıWI GENEL GREV, CHP-AP KOALISYONU 
GeçtiRimiz hafta kamuoyunu en çok 

meşgul eden konulardan biri, Tüık-!, 
Genel Yönetim Kurulu'nun "genel grev" 
ve "D1SKıe işbirlili" konul.nnı görüş· 
mek üzere yapacalı toplantı oldu. Genel 
Yönetim Kurulu'ndan çıkacak karan 
önceden tahmin edebilmek, daha dolru
su, bu k_an önceden olu,turmak çaba
lUyta, çeşitli elilimJjj yayın organtan Ku
rul'un "siyasal yapw"nm dökümlerini 
çıkarmaya giriştiler. Bu arada, en ger
çekçi "tahmini" Tercüman'ın yaptlAı 
ortaya Çıktı. Tercüman, Türk·l, Genel 
Yönetim Kurulu'nun toptan_cal ı 9 
Aluatoa günü sonucu ,öyle öngörüyor
du: ''Tunç'un başkanlık prestijini koru
yacak, ancak genel grey olaathlını dışar
da bırakacak bir karar." 

e 
Ham 
Karadeniz' in 
aBısına 

Genel Yönetim Kurulu'nun Per,em
be günü açıklanan karan, öngörüyü tam 
olarak dolruluyordu: Kararda genel gre-. 
ve karşı çıkılmıyordu ama, genel grev 
uygulanarnaz hale getiriliyordu. Karar, 
DıSK'le işbirlili konusuna biç deRinme
yerek, bir yandan Tunç'un "ayıb"ını 
görmezlikten geliyor, diler yandan bu 
konuda Türk-ış'in söyleyecek bir .özü
nün dahi olmadlRmı belli ediyO�u. 

SilAH HEDEFINDEN 
SAPTıRıLMAMALI 

Tunç'un MC'nin kurulniaaı karlfııın
da genel greve başvurulacatını açıklama
sı üzerine, büyük burjuvazinin bütün or-

So'yali,t arkadaşımız Harun Karadeniz'i bundan iki yıl önce 15 AAu,to, 
1975 tarihinde yitirdik. Harun Karadeniz, yakalandıAı amansız hastalıktan 
-kurtulamadı·. Ancak Karadeniz, yalnızca kanser nedeniyle ölmedi. Faşistler, 
tedavi görmesi gereken Harun'u zindanlarda tutmayı tercih ettiler. ÇünkO Ha
run KMadeniz, bir sosyalistti. 

Gelecek sayımızda Osman Saffet Arolat'ın Harun Karadeniz ile ilgili bir 
yazısını yayınlayac;aAımızl duyururuz. 
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AMACIYLA SAPTıRıLılMAZ 
ganlan ve kuruluşlan "genel greve" kar
şı bütün cephelerden saldmya geçmişti. 
Büyük burjuvazi bu şekilde gerçekte işçi 
sınıfının en güçlü mücadele silahlanndan 
birine kar,ı taarruza reçmiş oluyordu. 
Türkiye ı,çi Partisi BLşkanbk Kurulu' 
nun 8 Atuatos günü yaymladlRı açıkla
ma bunu şöyle açıkladı: 

"Çünkü genel grev işçi sınıfının ser
mayeye ve onun iktidarlarına kar,ı etkin 
bir mücadele .ilahıdır i dotal ve be,eri 
huk.ulaa1 hakkıdır. BUı]uva partilerinin 
çolunlukta oldulu parlamentolazdan 
ancak işçi ıırubnın grev hakkı.nı kısıtla
yan yasalann çıkabileceRi iae aşikardır; 
bu klSıttama1ara ve yasaklara mRınarak 
genel greve karşı çılulamaz. Kaldı ki, 
Anayasa'nın 47. maddesi hükmünün iea
de biçimi genel ıırevi kapsamına alacak 
niteliktedir. Büyük sermayenin lehine, 
işçi emekçi sınıfların aleyhine politika
lann uygulaylCl&l olan baskıcı ve ezici 2. 
MC iktidarına karşı işçilerin genel greve 
gitmeleri, 'iktisadi ve sosyal durumlarını 
korumak ve düzeltmek amacıyla grev 
hakkı' tanımına girer. İşçi sınıfımız MC 
iktidarlarında yalnız kendisinin detil 
tüm emekçi kitlelerin 'iktisadi ve sosyal 
durumu'nun gün günden kötüye gittiRi
nin ve gide'ceRinin bilincindedir." 

Fakat gericiliRin işçi sınıfının güçlü 
silahı "genel grevlte karşı açbtı aaldm, 
genel grev .ilahının hedefe nişanlandılı
nın kanıtı deRiidi. Silah, gücünden kay
betmemekliçin dotru hedefe yöneltil
meliydi. Yanlııı, hele işçi &ınıfının amaç_ 
larına kartı hedeflere çevrilen .ilahlar, 
bir oranda etkisizleşmeye mahkumdu. 

Tunç'un genel ((revden söz etmesinin ne: 
denlerini arayanlar, bu geI'Çeti de deR er
lendirmek zorundaydılar. Tıp Baııkanlık 

Kurulu'nun sözü edilen açıklarnuında, 
Tunç'un genel grev·için koydutu iki he
defe de deliniliyordu: MC'nin oluştu
rulmaaının önlenmesi ve CHP-AP koaliı
yonunun gerçekle,tirilmesi. Balfkanbk 
Kurulu, MC'nin oluııturulma.anı engeUe
rnek içi� güvenoyundan önce direnişe 
geçilmiş olması ıerektilini batırlatıyor; 
CHP-AP koaliJyonunun ise işçi sınıfının 
mücadelesinin yöneleceli bir hedef ke
sinlikle olmadıRını belirtiyordu: "AF
CHP koalisyonu büyük. eermayenin ve 
işbirlikçisi oldulu emperyalizmin favo
ri hükümet biçimidir. MC'ye kartı genel 
grevi bir CHP-AP ko.:ı.lisyonunu gerçek
leştirmek için kullanmak işçi SlOIllOa 
ihanetten bıışka birşey deRildir." 

Türk-İş Genel Yönetim Kurulu'nun 
"genel grev"le ilgili toplantıllDl önceIe
yen günler, işçi sınıfı hareketinin sorum
luluRunu şu yada bu ölçüdetaşımamev
kiinde olanların sorumlulU#uyla ilgili 
sonuçlar çıkarmaya da olanak vermekte
dir. ıııçi sınıfı hareketinin sorum1u1uiu
nu taşımak� onun mücadelesinin hedef
lerinin saptırılması karş.ı8.lnda da dimdik 
dikilmekle mümkündür. 

TİP Başkanlık Kurulu'nun 8 Atu.
tos'taki açıklamasında bu konuya da 
işaret edilmektedir. Baııkanlık Kurulu, 
DısK Genel Ba,kanı'nın Tunç'a gönder
dili yıldmm ıelgratta, genel grevin ama
cı olarak ileri sürülen CHP-AP koalisyo
nu üzerinde hiç durulmayışına dikkat 
çekilmekte ve şöyle denmektedir: 
"DıSK üst yönetimi CHP-AP koeliıyo
nunu amaçlayan bir ıenel grevden yana 
mı, detil mi? Yuvarlak deyimlerden ka
çınıp, açık ve aeçlk: tavır almak ıereki
yor. ışçi direni,lerine ilitkin olarak 



KURULACAKTIRI 
tikarun devamı oldu. MHP'll Gümrük ve 
Tekel Bakanının tekel fiyaııanna zam 
yapılacaRını açıklaması devalüasyon ön· 
cesi "zorunlu" zamlann ilk ömeti işare
ti kubul edildi. 

Türk Sanayicileri ve Iş Adamlan Der· 
neai Başkaru Feyyaz Berker de yeni MC 
hükümetine karşı olumlu bir tutum için
de olduklannı açıkladıA'ı basın toplantı
sında "kemerlerin klSılması" isteRim dile 
getirdi. Türklye Işçi Partisi 'nin seçim 
kampanyasOlda işçi ve emekçi YıRmiara' 
ısrarla yapmış oldu�u uyanlar şimdi MC 
hükümetinin gundemini oluşturuyordu. 
Berker, hükümete, Kasım ayına kadar 
bir süre tamyarak petrol ve benzeri 
temel mallara zam istiyordu. Büyük ser· 
maye çevreleri önce yüzde yirml ile baş
layan ve yüzde onluk dillrnlerle hızlı bir 
biçimde yüzde a1tnuşa kadar bir devalü· 
asyondı kararlı görünüyordu. 

CHP BEKLEMEYE KARARLI 

Çarşamba günkü Cumhuriyet Gazete· 
si. CHP ile ilgilibır haber·yorum yayınla· 
dL CHP yöneticilerine hakim olan gö
leri dile getiren bu haber-yorum, CHP' 
nin hali MC'ye "içlerinde çözülme eei
limleri vardır" d�eriendirmesiyle baktı· 
Rıru gösteriyordu. CHP genel yönetimi. 
faşizmin elde etti� mevzileri tutma 
manevrasım "ikinci MC daha yumuşak 
usluplu olacala benzemektedir ve AP ile 
MHP'de bunun görüldü�ü" şeklinde de· 
Rerlendiriyordu. CHP. klasikleşmiş. sola 
duvar çekme eRiliınine bu kez "bir çizgi 
çizilmesi" adım veriyordu. Televizyonda 
Aycan Giritlio�lu'nun bütün açık otu· 
rumculara örnek bir biçimde yürüttü� 

DıSK üst y'önetiminin geçmişteki dav· 
ranı,ları hatırlanmeat zihinlerde kuşku
lar beliriyor. MC'ye kvşı genel grevi 
CHP·AP amacına yöneltmek işçi sınıfı
mıza kurulmuş bir tuzaktır, onu demok
raai ve batunsızlık dotrultusundaki yo
lundan saptırmaktır." 

FAŞISTLER YENI SALDıRı 
PLANLARı HAZıRlıYOR 

Bu arada, bakanlık koltu�undaki 
MHP'tilerin, önümüzdeki bir süre içinde 
kamu işyerlerinde DISK'e karşı Türk-İş' 
i geliştirmeyi, daha sonra da MlSK'i 
kökleştirmeyi hedef alan bir strateji be· 
nimsedikleri haberleri yolunlaşıyor. 
Koalisyon pazarlıklan sırasında, MHP' 
nin neden Gümrük-Tekel ve Sattık gibi 
bakanlıklara asıldıtma ilişkin uyanan 
sorular böylece cevabını buluyor. Söz 
konusu iki bakanlık, en çok işçi Çalıştı
ran bakanlıklıir oluşturuyor. ömetin 
Türk·İş'e batb Tek Gıda-lş'in, Çaykur 
ve Tekel i,yerlerini yitirmesi, bu sendi
kanın bütün a,A:ulılmı yitirmesiyle eş' 
anlama geliyor. 

MAŞALAR ATEŞE DüŞECEKTIR 

Büyük &ermayenin, onun politik ma
,alarmın işçi amıfana, emekçi kitlelere 
kar,ı tasar1adlll saldırı planları ba,arı
IIZ kalmaya mahkumdur. Ma,alar, ate
,in içine yuvarlanacaktır. ı,çi sınıfmın 
politik hareketi, geniş emekçi yllm1ar, 
ilerici, demokratik güçler kararlı bir mü
cadeleyle bu yolu hazırlayacaklardır. 
''MC'ye kar,ı mücadele verilecek ve bu 
mücadele, ba,mı i,çi sırufmın çektili 
demokratik güçlerin güç ve eylem birIi
Rinin geli,tirilip sallanması temeline 
dayanan ıınıfaal ve kitlesel bir mücadele 
olacaktır. Genel grevi de kapsayacak bu 
ıırufaal ve kitlesel mücadelenin ciddi, tu
tarh ve gerçekçi bir biçimde düşünülüp 
planlanması ve örgütlenmesi gerekir." 

"Asayiş" oturumunda MHP Genel Sek· 
reter YardunC1S1 da böyle bır çizgi çizll· 
mesinde ısrarlı olduklannı bir kez daha 
gösterdi. 

YtlRtlYtlŞ. 26 Temmuz tarihli 120. 
sayısında "MHP ile Yakınlaşma Demok· 
rasiye Ihanettir" başlıklı yazıda, CHP· 
MHP arasında kurulmaya çalışılan ':di· 
yalog" üzerinde durdu. Bu yazıda, "CHP' 
li bir senatör ile Batı kentlerinden bir 
milletvekilinin MHP'ne transferinin şim
dilik önlendi�i" bellrtilirken CHP Grup 
Başkanvekili All. Nejat ölçen'in bir CHP 
MHP koalisyonu önerdi�l. bu görüşlerin 
"teorisyenUeim" Turan Güneş'in üstlen
di�i açıklandL Gelişmelerin. CHP iie ii· 
gili olarak yaymak istedikleri görüntüye 
ters düştüeünü gören bir bölüm basın. bu 
ilişklleri de hasır altı etti. Ancak Ankara 
Belediye Başkaru Vedat Dalokay'ın Iz· 
mir'de Demokrat ızmir Gazetesi'ne ver
diiti ve ilerici kamuoyunda son derece 
haklı ve sert tepkilere yol açan deme cin
den sonra CHP Genel BaşkalU. bu ilişki· 
lerinden haberd� oldu�unu açıkladı. 

CHP'U BIR MILLETVEKILI 

Dalokay, İzmir Gazetesi'ne venli�:i 
demeçte 1975 öncesinde ülkü ocaklan
nın var olmadıeını söyledi. Bu demeç 
üzerine Vatan'da "Başs�Iı�I" adlı [ık· 
rasında Can Yücel "Ankara Belediye 
Başkanı Vedat Dalokay geçirelilıi bir 
bunalım sonunda, kendi eliyle hayatına 
son vermiştir" dedi. Dalokay. daba son· 
ra yaptılı basın toplantısında, demeci, 
CHP Içindeki sorunlaria Ilgili olarak ver· 
di�ini. bunun CHP içi politik çekişme· 
ler ııedeiııy\e saptırddı�ıru iieri sürdü. 
Demokrat İzmir Gazetesi 'nin genel ya
yın yönetmenlielni Turan Güneş'e ya· 
kmiı�ı Ile tanınan ve yeni başlayan par· 

lamenteıük hayatında tutarsız girişimleri 
ile göze çarpan CHP milletvekili Akın 
Simav yapıyordu. 

Vedat Dalokay.lzmir'dekl demecinin 
ilericiler arasında büyük tepkl do�rması 
üzerine yaptıR" basın toptantıstnda MHP' 
ni aklamayı aklından geçirmedij!ini söY· 
ledi. Ancak MHP'nin AP'den ayn tutui· 
maması gerektieini. MHP 'nin tetik. AP' 
nin de tetilıi çeken el olduRunu belirt
ti. Ankara Belediye Başkanı, MHP ile 
temasını MC'nin kurulmasını önlemeye 
yönelik bir manevra olduRunu ileri süre
rek bütün bu temaslann CHP Genel Baş. 
karu ve Genel Sekreteri tarafmdan bilin· 
di�lni tekrarladı. 

liericilerin tepklsi CHP Genel Baş· 
kanı üzerinde de etkisini gösterdi. 
CHP Genel Başkaru Ecevit. partisinin 
kitlelere yönelik Umut Gazetesi'nde ra
şist partiyi "banşçı ve demokratik bir 
çizgiye gelmiş sanabilmek için çok sar 
olmak gerekirdi" dedi. Bu faşist siyasal 
öıgütün böyle bır çizgiye gelmesinin im· 
kansız olduRunda CHPyönetiminiSÜlekli 
olarak uyarmak gerekti�i bir kez daha 
ortaya çıkıyordu. 

DEMOKRASI CEPHESI 
KURULACAKTıR 

Büyük sermaye ve faşist parti. CHP' 
ni ilericHerden kopannak için IsrarIa· 
nndan vazgeçmiyor. CHP yöneticileri 
Ise dolaylı yollardan bir demokrasi cep
hesinde yer a1mayacaklarınl duyurmaya 
çalışıyorlar. Burada tüm ilericilerin, ta
şlzme karşı bir cephenin kurulaca�mdan 
hlç bır kuşkulan olamayacaklan açıkbr. 
Aynı zamanda demokrat ve yurtsever, 
CHP'Ulerin de bu cephenin dışında ka· 
lamayacaklan bilinmektedir. Büyük ser· 
maye ııe faşist partinin manevralan ve 
EYÜbo�lu·Topuz kll�lnin oyunlanrun 
başansızhkla sonuçlanacıltından kuşku 
duyulmamaktadır. 

CEPHE 

MUMTAZ SOYSAL 

Neden cephe deyince savaş gelır aklı· 
mıza? Çok banşçı tutumlann da "cep
he"si olabilir. Hatta savaşa karşı da cep
he kurabilimniz. 

Türkiye'de demokrasiyi ortadan kal
dınnaya yönelik bir savaş var. Derinden 
derine. �ır a�ır yürütülen bir savaş bu. 
Adına da "komünizmle mücadele" den
miş. Belli bir çizginin ötesinde düşünce 
söylenmesin, yazı yazılmasını örgüt ku
rulmasm isteniyor. Yüıürlükteki demok
rasi bütün bunlara olanak salılar gibi ol· 
du mu onun bile icabına bakmarun yol
lan aranıyor. Bazan yasalarla, bazan ya
sa dışı tutumlarla, bazan ltornandolar
la, bazan kışkırtıcı ajanlarla stirdüri.ılen 
bir savaş karşısındayız. Bugün karşıiıklı 
insan aVlna dönüşmüş olan kanh olayla
nn, ta on üç - OD dört yıl önce, dergi sat
maya Çnıışan TİP'u gençlerin dövülme
Sİyle başladıitını, dövülmelerin silahlan
malara, silahlanmalann vuNşmalara 
yolaçtı�ını unutmayalım. Şimdiki ölüm
lerin baş sorumluian, bu ülkenin terte
miz gençlerini sokak köpee:i yerine ko
yup "iti ite kırdırma" politikasını uygu· 
lamaya koyan dahi politikacılardır. 

Bu savaşa karşı cepheleşrnek gerekir. 
Böyle bir cepheleşmenın amacı, yal· 

nız faşizme giden yollan tıkayıp şimdiki 
demokrasiyi kurtarmak dej!il. bunun da 
ötesinde gerçek bir demokrasi düzeni 
kurmaktil. Arama tarama büıtenlerinde 
geçen o ünlü aözu, "bol sayıda yasaklan. 
mı, 101 yayın" sözünü hiç derinlemesine 
düşündünüz mü? Ne demek "yasaklan
mı, sol yayın?" Hem de "bol sayıdı!" 
Ispanya'sı. Portekız'I de dahil. böyle 
ülke kaldı mı demokrasiler arasında? 

Demek kl. bugün kurulabilecek olan 
bır "demokrasi cephesi". "ikinci M.C.yi 
yıkmak" gibi vadell bır amacm çok öte· 
sinde. Türkiye'ye gerçek bir özgürlük dü· 
zeni getirecek uzun bir ortak çabanın 
başlangıç çizgisi olacaktır. 

Ama nedense, sol "cephe" sözünden 
müthlş çeklnir oldu. Belki de Türkıye' 
deki sa�ın aym kavıamt daha önce, hem 
de başanlı bir biçimde kuUanmış olm" 

)sından ileri gelen bir çekingenlik bu. 
Oysa, ortak. amaçlar için ve ortak sa

ydabiiecek yönleri bir araya getirerek 
çeşitli örgütler arasında yakınlaşma ya
ratmak, bütün dünyada en çok solun 
uyguiadlRı bir taktiktır. tlstellk. soiu 
kendi içine kapanık bir yobazlıea sürük· 
lemekten alıkoyacak bir tutum da budur; 
ortak eylemler için dışa açılmaktır. 

Bazı gazetelerin yazdıklanna göre 
şimdikl CHP yönetimi "demokrasiyi 
tehlikeye atabııecek eylemlerle yeni cep· 
heler oluşturulmasına" karşı çıkmaktay
mış. E�er bu yazılanlar doe:ruysa, "de
mokrasi cephesi"nin kurulması çok cid-

Ancak faşizmin daha büyük bir cid· 
diyet kazanması, anti-faşist cephenin 
kurulmasmın da daha büyük bir dikkat 
ve özenle ele alınmasını gerektiriyor. Bu
rada örgütsel sarunlan" zorlaması ile ge
Uştirilmemiş önerilerin ortaya atılmasm· 
dan ve gereksiz acelecilikten kaçınmak 
gerekiyor. Bu tür davranışlann demokra
si cephesinln kuruluşunu kolaylaştır
maktan çok zorlaştıraca�ı biliniyor. Ku. 
rulacak cephenin mümkün olan en bü
yük bir genişlikte olabilmesi ıçın dikkat 
edilmesi gereken noktalar var. 

Isim bulmak. demokrasi cephesini 
kunnak anıamına gelmlyor. Demokrasi 
cephesi için ortak hedenerin belirlen· 
mesl ve cephede yer almanın asgari öl
çülerinin saptanması gerekiyor. Geçen 

dı bir tehlikeyle karşı karşıya demektir. 
ÇünkU, bu cephenin en kridk halkası. 
parlamentonun içi ile parlamentonun 
dışını birieştirecek olan halkadır. 

Evet, şimdikl iktidann d�l.mesi. lOt 
adun olarak parlamento ıçınde 226'Iık 
yeni bir çoRunlueun oluşturulmasUl. ft 
229'Iuk çoeunlu�un yıkılmasına bolb· 
dır. Temel mekanizma bu. 

Ama unutmayalun kı. bugünkü 229' 
un ayakta kalıp kalmamas� Iktidar or· 
taklannın her istediklerini gerçekle,tir
me fırsatını bulup buJmarnalanna bakar. 
Meydaıu boş görürlerse her Istedikierini 
başanrlar. Her istediklerini bllfırırla ... 
ortaklıeı niçin yıksınlaı'l 

Oysa, onlara meydanı bO, bllBkma
mak bakunından CHP'nin pariamento 
içinde yapabileceti şeyler sınD'hdlr. Bu 
çabalann hepsi, parlamento dışından 
desteklenmezse, eninde sonunda 229'un 
önünde boyun eiter. Demek ki, CHP'ye 
düşen, "yeni cephelerin oluşturulması. 
na" karşı çıkmak deRii. oluşturulacak 
yeni cephelerle parlamento içindeki ça
balar arasında uyum salıiamaklır. 

Asimda. "yeni cephelerin oluşturuı· 
ması" sözü de acaip bir söz. Cephenin 
biri çoktan oluşmuş. tlç yıl önce. Çok 
önce başlatılmış bır aavllfl dlha etkili 
biçimde sürdürmek Için kurulan bır cep
heye karş! cephe kurmamak, "gelin hizi 
yiyin" demekten başka ıniaml .. Ur ml? 

Böyle bir cephenin kurulmili sırasın· 
da hangi eylemierin "demokrasiyi tehlI
keye alabilecek eylemler". sayııacaaı 
konusuna gennce, bUDU blbnenln '" 
böyle bir tehDke vıırsa onu önlemenin 
yolu dı cephenin içinde yer almaktır. 

ö meRln, Türkiye'dekl ı,çi baıeketi. 
şu ya da bu nedenle. bir Iktidara karşı 
"genel grev" sözü edecek bır düzeye gel. 
mişse. buna kulak tıkayıp göz yummak· 
la iş bitmez. "Aman demokrasi tehlik. 
ye girmesin" diye uyuşukluk nutuklan 
çekmek de yetmez. Konuyla ilgil.nm .... 
çeşitli Işçi kuruluşian arasındı bu yön
de bir dlyaloaun kurulmasma ön ayak 
olmak. çok önemli ve çok elkili bır Illa
hm çarçur edilmesini önleyip en yararlı 
olabilecel!i durumlarda kullanılmasmı 
s�lamak gerekir. 

Zaten "cephe" dedi�iniz de böyle 
kurulur. Dirsek temaslarıyla, diyaloglar
la, karşılıklı tutumları tartışmakla, or· 
tak eylemler için elele vennekle. 

Yoksa, halka ters gelecek "Ulusal De
mokratik Cephe" gibi antipalik adlar 
bulur duvarlara zırt zırt "U-De-Ce" harf
leri boyamakla cephe kurulmaı. Cephe 
kurmak ciddi iştir. CHP böyle bir işe sa· 
hip çıkmazsa hangi işe sahip çıkacak? 
Hükümet kunnaz, cephe kunnn, yalnız 
turşu mu kurat? 

hafta YtlRtlYtlŞ'ün açık oturumunda 
dört büyük demokratik kiııe öıgütünün 
genel başkanımnın net bir biçimde be· 
lirttikleri gibi programın ve eylem alan· 
Iannın tartlŞı1lp oluşturulması zorunlu 
Oluyor. Bunlar yapdmadıkça ve üstelik 
dar öıgüt sorunlan ön plana çıkanldık· 
ça faşizme karşı cephenin oluşturulma
sı ancak zorlaştırıimış olacak. 

Türkiye'de antl·[aşist demokrasi cep
hesi muııaka kurulacaktır. Tüm demok· 
ratlar. ilerlciler, bilimsel sosyalistler bu 
cephe içinde yerlerini alacaktır. Türkiye 
işçi sınıfının siyasal örgütü, bilimsel sos· 
yalist mücadelenin kendisine verdiRi gö
revlerini yerine getinnesini bir kez daha 
bilecek ve gösterecektir. 

• 
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Faşistler GÖREV ve YüRüYüŞ' e 
baskı larını sürdürüyorlar 

Anti-faşist mücadeleyi kitlelere gö
tünnek ve işçi ve emekçi yıRınlarda sos
yalizm bilincini kökleştinnek için sürdü· 
rülen çalışma1ar, her gün faşistlerin en· 
gelıemeleri ile karşılaşıyor. Bu engeUe
meler, sosyalistlerin özveriU ve bilgili 
mücadeleleıi ile aşı1ıyor. GöREV ve 
YüROYOŞ'ü ev ev, meydan meydan 
da�ıtan Türkiye Işçi Partililer göz altı
na almıyor. TIP hukukçulan tarafından 
gözaltından çıkanlanlar derhal yeni da
�ıtıma başlıyorlar. 

ıskenderun'da GöREV ve YüRO
YOŞ satan Hüseyin Alpan, Meziyet Hi
lalo�lu ve Can Gülenay, üç gÜD göz al-

tında tutuldu. Siyasi polisin bu satışlar
da bir suç bulamadılıru belirtmesine 
karşın İskenderun Emniyet Amiri, mah
kemeye baş vurulmasına salladı. Savcı
lık, GÖREV ve YOROYOŞ'lere el koy
du. Göz altına aJınan1ar üç gün sonra 
kurtanldı. İskenderun 'dan gelen haberin . 
sonunda şöyle deniliyordu: "Y�gınhk 
yok. Şu anda bile arkadaşlann tümü ga
zete satışındadu. " 

Aynı faşist bask�ar Antakya'da da 
sürdürüldü. Antakya'd� YOROYOŞ sa
tan TİP'Uler gözaltına alındı. ıskenderun 

Demirel 
ilk yenilgisini 
Şura' da aldı 

• Demirel, ikiııci MC hükümeti denemesinde ilk yenilgisini 
Askeri Şura 'da a1d1_ Askeri Şura_ Demirel'in bütün önerilerini 
reddetti .., tepki gi\sterdi. 

• Şura'da istediklerini . elde edemeyen Demirel, umudunu 
Cumhurbaşkanı Korutürk'e bağladı. Korutürk, önceki hafta sonun
da onayına sunulan kararnameleri, geçen haftanın sonuna kadar 
imzalanıadı_ YÜRÜYÜŞ, baskıya ..,rilirken Korutürk'ün kararna
meleri imzalamayı reddettiği ileri sürüldü. 

Askeri Şura 'mn son toplantısı uzun yıllardan beri yaşanan en çetin Şu
ra toplantılanndan birisi oldu. Demireı'in yi6üttüğü kulis başarısızlıkla sonuç
landı. AP'den gelen öneriler geri tepti. O kadar ki terfi sırasında olan ve nor
mal olarak terfi etmesi beklenen bazı generaller, sırf Adalet Partisi'nin lehte 
kulisi yüzünden terfi şansını kaybedip emeklilik kararına razı olmak zorunda 
kald ılar. 

YÜRÜYÜŞ'ün 2 Ağustos tarihli 121 inci sayısında orgeneralliğe terfi 
sırasında altı ko,.generalin bulunduğu belirtildikten sonra "bunlardan ikisi 
orgeneral olabilecek. Ancak yi6ürlükteki yasalara göre bu yıl üç orgeneral 
yapmak da rriimkün" deniliyordu. Aynı yazıda, "terfi sırasındaki korgeneral
lerden Necdet Uruğ, Sedat Celasun ve Selahattin Demireioğlu önde yer alı
yorlar " ifadesi de yer alıyordu: Şura, basındaki yaygın bddeyişin aksine üç 
korgeneralin terfiini kararlaştırdı ve yeni orgeneralter daha önce isimleri yazı
lanlar oldu. 

Ancak Genel Kunnay Başkanı Orgeneral Sancar'ın tercihleri bu yönde 
olmadı. Orgeneral Sancar. Şura'da emekliliği kararlaştırılan Korgeneral Recai 
Engin'in orgeneralliğe terfiini önerdi. fakat bu öneri kabul edilmedi. Uzun 
yıllardan beri bir Genel Kunnay Başkanı'nın önerisinin kabul edilmeyişine 
ilk kez rastlanıyorda. Recai Engin'in 1960 yılından beri sıkıyönetim idarele
rinde ve istihbarat işlerinde görev almış olması. normal askerlik görevlerinin 
dışında kalmış bulunması. Askeri Şura 'nın tepkisine neden olarak gösterÜdi . 

Başta Demirel olmak üzere Adalet Partisi'nin terfilerle ilgili görüşlerinin 
savunuculuğunu Cumhurbaşkanı Korutürk'ün danışmanı emekli amiral fahri 
Coker'in üstlendiği ileri sürüldü. fakat bu yılki Şura'nın tutumu "inanılmaz" 
olarak nitelendi. Şura üycleri çok büyük bir çoğunlukla bu ti6 önerilerin hep
sinin karşısında durdular. Bu arada terfi sırasında olan ve nonnal olarak terfi 
etmeleri beklenen bazı kimseler. Şura'nın gösterdiği "titizlik" karşısında 
emekliliğe razı olmak zorunda kaldılar. 

Bir terfi söz konusu olmadığı için Kara Kuwetleri Komutanlığı konu
sunda herhangi bir karar alınmadı. fakat Askeri Şura 'nın "eğiliminin" Orge
neral Adnan Ersöz'den yana olduğu saptandı. Zaten bütün kararlar ve eğilim 
saptamaları ile "birbirini yakından tanıyan ve güvenen" bir komuta kademesi 
oluşuyordu. Böyle bir durum ise uzun yıllardan beri ilk kez ortaya çık ıyordu. 

MC Başkanı Demirel. üçüncü Ordu Komutanı Orgeneral Ali fethi 
Esener'i Kara Kuvvetleri Komutanı yapamayacağını anlamakta gecikmedi. . 
Bu yüzden bir ara daha önce emekliye sevkedilen Namık Kemal Ersun'un bi
le adı geçti. Ancak Demirel daha sonra Dördüncü Ordu Komutanı Orgeneral 
Kenan Evren üzerinde durdu. Aslında Orgeneral Kenan Evren'in adı ve geçmi
şi de Demirel için fazla sempatik sayılmıyordu. fakat Demirel, Orgeneral 
Ersöz'ü getirmemiş olmanın avantajını kullanmak istiyordu. Şura'da karar ve 
eğilimler Demirel için tam bir yenilgi oldu. 

Cumhurbaşkanı Korutii'k. selefi Sunay'dan farklı olarak, Silahlı Kuv
vetler içindeki kararları olduğu gibi kabul etme politikası iZıemişti. Fakat bu 
kez onay işlemlerinin beklenenden çok uzun sürmesi dikkatleri çekti. YüRÜ· 
YüŞ, baskıya verilirken Korutürk'ün hazırlanan kararnameleri imzalamayı 
kabul etmediği ileri $Ürüldü. 
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ve Antakya'daki bask�arIa ilgili olarak 
Hatay lı Sekreteri NuretDn Yakar, bası
na bir açıklama yaptı. Bu açıklamada 
"işçi ve emekçi halk düşmanı ikinci MC' 
nin iş başına gelmesi ile her geçen gün 
sosyalistlere, ilericilere karşı cinayet, 
baskı ve terör dalgası hızla yükselDI me
ye başıandı" denildi. Antı-faşist, anti
emperyalist mücadeleyi güçlendirmek 
için işçi ve emekçileri Türkiye ışçi Parti
si'ne katılmaya çaRıran Nurettin Yakar, 
"kendi yasalannı bile çiRnernekten çe· 
kinmeyen bu anti-demokratik, pervasız 
tutumıann, er geç hesabının soruJacaA:ı
nı" bir kez daha vurguladı. 

Hatay il örgütü'nün açıklamasında şu 

görÜşler de yer a1dı: ''Türkiye ışçi Parti
si Başkanlık Kurulumuzun deeerlendir
di�i gibi 'Türkiye ışçi Partisi, faşizme ve 
emperyalizme' karşı tüm güçler arasında 
birlik ve dayaıuşmarun saelanması, böy
lece oluşturulacak anti· faşist demokrasi 
cephesinin kitlesel gücünün giderek artı· 
r�ması ve niteli�nln yükseltilmesi yo
lunda tUm olanaklan ve özverisi He ÇalıŞ· 
ma azmini teyit eder." 

KıZıLAY'DA BASKı 

Başkent Ankara'nın en büyük mey-

dam Kızılay'da da GöREV ve YORO
YOŞ satan TIP'Uler polis baskısı ile kar
ştlaştLlar. Ankara'run müseccel valisi 
Durmuş Yalçın'in emri ile 32 TIP'1i göz 
altına alınde GöREV ve YOROYOŞ sa
tışında artık suç bulamayan Ankara po
lisi, göz aıtına alma gerekçesi olarak 
"halkın gözüne batır8 batıra gazete sat,.. 
mayı" gösterdi. MC faşizmi, yeni suçlar 

yaratmadaki çareslzli�ini vurguluyordu. 
Ankara'da göz a1tına alınanlar arasm. 

da ,üç ilçe yöneticisi de bulunuyordu. 
Göz altına alınmalann kanunsuz oldulu. 
nu söyleyen Parti üyesi avukat Kemal 
Akalın da di�er TIP'liIerle birlikte emni
yete götüıiildii Polisler GÖREV ve 
YOROYO Ş satan TlP'lileri tartaklama
dan edemediler. 

Daha sonrasaldırganlıklannı Emniyet' 
te <!e sürdüren polis, TIP'Uleri, gözaltın
da tuttu�u bir gece boyunca dayaktan 
geçirdi. Tekme, tokat, oop ve "karate" 
darbeleriyle dövülenler ansında kadın 
partiHler de vardı. Erkekler bır taralta 
dövülürken onlu da diler tarafta kaelln 
polisler tarafından coplarla sıra dayaRına 
çekildiler. 

Hatay ii örgütü'nün açlJdarnasında 
belirtildi�i gibi "bu pe .. ..,z tutumların 
er veya geç hesabı sorulacaktır' i ve bu 
günler uzak de�ildir. 

KIRIKKALE ' DE 
i LERiCi Bi R 

KiTABEVi ATEŞE VERi LDI 
Faşistlerin Hitler Almanya'sından, · 

Mussolini İtalya'sından kopye ederek 
sürdürdükleri sindirme eylemlerine her· 
gün bir yenisi ekleniyor: ışte son bir ör
nek: Ankara'nın Kırıkkale ilçesinde ileri· 
ci bir kitabevi geçtiRimiz Pazar günü a· 
rabalı bir faşist grup tarafından ateşe 
verildi. Gece bekçisinin' ve yakındaki rı
nn işçilerinin çabalarıyla bütün dükka· 
nın yanması önlenebildiyse de, vitrinde
ki kitapların tamamen yanmasının önü· 
ne geçilemedi. 

Faşist baskı ve sindinne politikasının 
gerçek yüzü, sözde barış çalrıları ve 
"Kahrolsun tekelci kapitalizm" gibi de
mogojilerle gizlenmeye, fişek hızıyla 
yükselen fiyatlar, emekçileri kırıp geçi
ren güvensizlik yine emekçilerin sırtına 
yükl�mmeye çalışıladursun, bask!,.. zulüm 
ve yoksul1uJ!un gerçek sorumlularının 
maskesi I)erıün biraz daha sıyrılıyor. Her 
saldın, her cinayet, her sabotaj, emekçi
lerin bu gerçek sorumluların yüzünü ta· 
nımasını hlZlandınyor. 

Geçtie:imiz Pazar günü Kırıkkale'deki 
olaylar, önce, akşam saatlerinde devrim· 
ci gençlerin tuzak kurularak sopalı, zin-

cirli saldırıya uAramalanyl'- başladı. 
Devrimci gençler çeşitli yerlerinden 
yaralandılar. Aynı gece saat 00.2 sulann· 
da Zafer caddesinde ilerici, sosyalist ya· 
yınların satıldıeı, Dursun Akdoean'a ait 
kitapçı dükkanının vitrin camı kesildi ve 
benzin döküıerek dükkan ateşe verildi. 
Faşistler, olaya gece bekçisinin tanık 
olmasından sonra oradan uzaklaştı1ar. 
Faşist grubun kullandıAı arabanın plak. 
sı gece bekçisi tarafından saptandı. 

Kitabevinin sahibi Dursun AkdoAan 
olayla ilgili olarak şöyle diyor: "Bu sal
dırı açıkça MC kaynaklıdır. İşçi sınıfına, 
onun yandaşlarına karşı yapılan saldırı· 
ların sadece bir parçasıdır. Bu saldırılara, 
MC'ye karşı mücadele, örgütlü ve birle· 
şik bir güçle kesintisiz olarak 9,jrdüriil· 
melidir." 

Akdoe:an'a ait kitabevinin faşisl1er 
tarafından yakılmak istenmesi, yöre hal· 
kının nefret ve tepkisiyle karşılandı. Ge· 
rici, faşist saldınların örgütlü ve birleşik 
güçle yenileceei inancı, bu�n dünden 
daha çok işçinin, daha çok emekçinin, 
daha çok ilericinin bilincinde yerleşmiş 
durumda. 
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BiR HALK 

KAH RAMANlNIN DRAM ı 

VE FASizM MEHMET KÖK -

ıkinci MC hükümeti güvenoyu alalı iki 
hafta oluyor. Bulgar yazan Ludmil Sto· 
yanov'un Darbe adlı yapıtını da MC gü
venoyu a1d�1 gün okuyup bitirmiştik. 

ülkemizin işçi ve emekçileri, tüm ile
rici, yurtsever, ernekten yana namuslu 
aydınlar, faşizme karşı olan ve demokra
siyi geliştirmek isteyen herkes soruyor? 
Şimdi ne olacak? Bu karanlı�ı nasıl da
�ıtaca�ız? 

Biraz tarih bilenler gördükleri bir fii· 
mi yeniden seyrediyor gibi oluyorlar. Bu 
filim birçok yabancı ülkede o, ülkelerin 
kendi oyuncuları tarafından oynanmıştı. 
Gitgide eskimekle birlikte yine de dünya 
piyasasından tamamen kalkmadı. Konu
d. bir de�işiklik yok. Yalnız ülkemizde 
bu filmi yerli oyuncular oynuyor. Senar· 
yo uluslararası bir senaryo, fakat film 
yerli malı. . 

Ne var ki, işin sevinilecek yanı, yaptı
eımız sadece bir benzetmedir. Kötü 
filmleri ve felaket dolu sonlarını seyir
ciler deiıiştiremezler. Ve hele ikinci keı: 
seyretmek zorunda iseler çok sıkılırlar. 
Ama işin aslı içinde bulunduA:umuz bu 
durum tarihin yaşadıeımlZ gerçek bir 
kesitidir. Film seyretmiyonız. Bu yüz· 
den olayları deeiştinnek elimizdedir, 
Tarihi biraz bilenlerin, üzerlerine böyle 
durumlarda ne gibi sonımluluklar düş
tüeünü kavrayabitenlerin bu iRrenç fiI· 
mi koparmak ' ellerindedir. Yeter ki ta· 
rihten gereken dersler çıkanlabilsin. 

FILMIN BULGARISTAN YAPIMI 

Bulgaristan'a faşizmin gelişini yine bir 
Bulgar yazan olan Nikifor Gomenski' 
nin 'Bulgar HaJkının Faşizme Karşı Mü
cadelesi' adlı kitapçıgından okudu k: 

"Birinci Dünya Sauaşından sonra, 
ıtalya 'da ue b�ka yerlerde de oldugu 
gibi, Bulgaristandaki en karşı devrimci 
çeure/erde otoriler bir hükümet yönte
minin kuruluşunu hedef alan bir politik 
hareket oluştu. Amacı, terörizm, aşırı 
milliyetçilik, taassup, demagoji, politik 
ue ideolojik saptıTma yollarıyla, egemen 
sınıfın toplumsal temelini genişletmekU. 
Daha önceleri bu yöntemler, bütün sınıf
lı toplumlarda kullanılmıştı. 

ıtalyada bu harekete faşizm denildi. 
Uluslararası alanda da aynı ismi aldı. Fa
kat hiçbir ülkede faşizmin taraftarları 

kenditen'ne resmen faşist dememişlerdir. 
Bulgaristan'da, 'Milli Birlik', 'Anayasal 
Blok ', 'Demokruh'k Birlik', 'Bulgar Milli 
Partileri Birlili', 'Milli Sosyal Hareket' 
gibi ue başka birçok isim aldılar fakat 
hiç biri 'faşizm ' kelimesini kullanmadı. 
Daha da ötesi, . muhalefette ya da ikti
darda olsunlar, Bulgar f�istleri, her za· 
man, ıtalyan, AimaI} veya faşizmin dj
ğer kollarından unsurlar taşımıyormuş· 
çasına, yepyeni, saf Bulgar olgusu gibi 
gözüklüler. Bununla beraber faşist/er 
kendilerine aynı hedef-ve göreuleri edin
mişlerdi: Komünist Partiyi ve proletar
yanın diler bütün örgütlerini yasakla
mak vahşice yoketmek, burjuva·demok· 
ratik hak ue özgürlükleri olduğunca sı· 
nırlamak, açık terörist rejim kurmak, 
şovenizmi ve ırkçı taassubu körüklemek; 
kapitalist egemenliği pekiştirmek; uc 
aşırı milliyetçiliğ'-, yasal haydutluğu, 
anti-komünizmin gerici giiçlerini, dema
goji prouakasyon ve ideolojik saptırma 
yollarıyla teşvik etmek. " 

KöYLOLERIN öNDERI 
STAMBOLIYSKI 

Darbe, Bulgar Çiftçi Halk Birli�inin 
tarihe kahraman olarak geçmiş önderi 
Aleksandr Stamboliyski'nin faşist dar
beyle son bulan dramatik yaşamını an
latıyor. Edebh oldueu gibi bilimseı, ta
rihi bir yapıt. Ancak belirtmek gerekir 

ki çok kötü Türkçesi ve yanlış kullanıl· 
mış sözçüklerle zor okunan bir çeviri. 

Yapıt Aleksandr Stamboliyski'nin sı
nıfıyla çok ba�lantılı olan kişilieini ve 
bu kişiHein nasıl oluştugunu vermiş. 
Bulgar köylülerinin önderi Stomboliys
ki'nin davranışlan ve düşünceleri ülkesi· 
nin orta halli ve küçük köylülerinin bü· 
tün sınıf özelliklerini taşıyor. Stambo· 
liy,ki bir küçük bu�uva ideolo�u. ülke
sindeki düzen bozuklu�unun köklerinin 
kapitalist sistemde oldueunu anlamıyor. 
Var olan düzenin çerçeveleri içinde bazı 
reformlar yolu ile büyük sennayenin hal· 
ka düşman gücünü kırabilecegini ve ufak 
mülk sahiplerinin durumunu düzeltebile
ceeini samyor. Köylülerin işçi sınıfı ile 
saelam bir dayanışma kurmadan.. ka· 
pitalizme karşı başanyla savaş yürüte
meyeceklerini ve burjuvazi elinde bir a
raç olacaklannı anlamly'or. Benimsediei 
düşüncelerle de köylülerin doeru yola 

yönelmesini geciktiriyor. Köylülerin bü
yük desteeini saelamasına ve iktidara 
geçip üç yılı aşkın bir süre demokratik 
refonnlar yapmasına ra�men faşizmin 
kanh 9 Haziran 1923 darbesini engelle
yemiyor. Ve faşistler taraftndan hunhar· 
ca öldürüıüyor. 

Küçük burjuvalann işçi sınıfından 
ayrı olarak yürüttükleri iktidar mücade
lesinin doeal olarak başarlSlZhea uera
mış politik önderi Stomboliyski'nin bu
gün Bulgaristanda anıtları-dikilidir. Ef· 
sanesi Bulgar halkının dilinde dolaş
maktadır. Bunun nedeni, son deeerlen
dirmede faşizme boyun egmeyişi. ulusu· 
na · ve vatanına karşı yaptteı dürüst gö· 
revdir. 

Darbe, aeulıkla işçi sınıfı hareketinin 
do�al ba�laşl�1 oı.rak şu anda da Bulga
ristanda var olan Bulgar Halk Çiftçi Bir· 
Ugi'nin köylü önderini tarihe kahraman 
olarak geçmesine neden olan dürüst yan
larıyla işlemiş. Hatalarını ise gizleme
miş. 9 Haziran 1923 faşist darbesi ol
muştur. Kendisi evinde düşünmektedir. 
Kitap şöyle devam ediyor: 

"Bir köylü ona yaklaşarak: 
'Size bir mektup geardim Bay Stam
boliyski . •  
'Kimden?' diye sordu Stam boliyski. 
'Arkadaşlardan, parti komitesi sehre· 
ıerinden. ' 
Mektup şöyleydi: 
'Yoldaş S tam boliyski, size parti ko

mitesi adına yazıyorum. Biz yüz ho
münist kişi Sofya'dan Slauitsa'ya gel
mek için bir işaret bekliyoruz. Yaşa· 
sın birleşik cephe. Yaşasm işçi-köylü 
hükümeti . •  
Parti Sekreteri" 
"S tam boliyski ancak şimdi Bulgar 
Komünist Partisiyle Bulgar Çifçi Par
tisinin yanlışIarının şimdiki zor du
ruma neden olduAunu anlıyordu. VI
kedeki duruma ilişkin bitgisizlikle· 
rinden büyük bir acı duyuyordu: Bu 
dört y" içinde kaçırdığı bir bakıma 
da kaçır"mış zaman için, yönetimin 
bir çok zayıflıkları için, dahası açık
ça hazırlanan faşist darbeye karşı al
dırmazlıhIarı için üzünçte doldu. "  

KARŞıLıKLı HATALAR. 

9 Haziran 1923 faşist darbesinin ön
)enememesi ülkede çetin ve uzun bir an· 
li·faşist mücadele dönemi açtı. 9 Eylül 
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1944'de emekçi sınıflann son kesin za
ferine dek süren bu mücadele ancak tüm 
anti· faşist güçlerin biraraya gelebilme· 
&iyle başarıya ulaştı. 

Darbenin öncesinde Stamboliyski, 
gerek muhelefetteyken gerekse iktidar
dayken burjuvaziye karşı işçi sınıfı par· 
tisiyle ortak savaşı kabul etmek istemi
yordu ve köylüleri işçi sınıfı partisinin . 
etkisinden kıskançlıkla koruyordu. Bu 
davranış ise emekçilerin kapitalistlere 
. karşı güçlü ve tek bir cephe kurmasına 
engel oluyordu. öte yandan "dar sosya· 
listler" adıyla anılan işçi sınıfı partisi 
yöneticileri de Bulgar Çiftçi Birlieine 
karşı hatalı tavır almış ve bu partinin de
mokratik refoımlannı ve sınıf yapısını 
do�ru deeerlendirememişti: İşçiler ve 
köylüler arasındaki baiılann bu kopuk
lu�u StaInbotiyski'nin oldu�u kadar tüm 
Bulgar halkının kaderini etkiledi. 

STAMBOLIysK1'NIN DRAMı 

Stamboliyski'nin dramı 1923'deki 
Bulgar emekçilerinin .. dramıdtr. Faşizmi 
yeterince iyi tanıyamamış ve önleyecek 
9rgütlconmeyi gerçekleştirememiş olan 
tüm emekçi halklann dürüst önderlerinin 
dramıdır. Stamboliyski'nin dramı yakın 
tarihteki Şili emekçilerinin dramıdır. 

Ancak şunu iyi biliyonız. 1923'lerde 
Bulgar işçi ve köylü partileri, onlann dü
rüst ve yieit önderleri, geniş emekçi kit
leler, faşizme karşı mücadele etmeyi ya· 
şayarak öereniyorlardı. Faşizm o zaman 
henüz çaeın mahkum etmediei bütün 
A vnıpayı aniden saran bir hastalıktı. 
Yapıt sonlara do�ru, faşizmin Musolini· 
nin görüşlerinden kaynaklandı�ını anla
tarak şöyle devam ediyor: 

"Ama Stamboliyski'nin günlerini., 
gecelerini dolduran uğraşları uardL 
Musolini'ye zaman ayıramıyordu ki . . .  

o faşizmin öldürücü doklrininde 'ocı
manın, insan sevgisinin, insana yar
dımın ' yer almadlAınl öArenecekti ki 
bunlar faşis.tlerce- yadsınan burjuua 
duygularıydı. Her şey bir 'azınlık 'da· 
ha doğrusu b ir oligarşinin tepesin· 
deki tek kişinin yönetimine verilen 
düzen içindir. 
Giderek karşı devrimcilerce hazırlo
nan askeri darbenin Musalini teorile
rine yasIandığına, bu karşı devrimin 
ülkedeki toplumsal gelişimi onyıllar
co geriye götürüp donduracagına, köy 
halkıyla emekçi halk içinden binlerce 
kurbon alacaAına inanacak h. Nice 
kurşuna dizilmeler, nice yangınıar, 
nice usulsüzlükler, nice tepeden inme
ler sıralanacakh iistteki teorisyenler 
ue onların cellatları eliyle ... " 
Elde geniş mücadele deneyi ve bilgi 

yoktu. Bulgar emekçi halkı deA:erli can
lar pahasına faşizmle kavgayı ö�rendi. 
Alman, ıtalyan, Fransız, ıspanyol, Por
teldz, Şili halklan da deAerli canlar ve� 
rek öerendiler. Ancak bu canlar pahası· 
na bugün dünyada faşizm artık mahkum 
olmuş ve ne oldu�u öerenilmiş, içyiiZü 
açtea çıkmış bir ideolojidir. Hastahem 
artık adı bellidir, yenilmesi mümkündür. 

Türkiye emekçilerinin yeni baştan bu 
felaketi yaşaması ve öerenmesi gerek· 
mez artık. Ve artık bu yüzden tarihte 
çok tekrarlanan: . hataları emekçiler ha
ta saymayacaklar. Bu hataları yapan ön· 
derler kim olursa olsun artık Stambo
liyski gibi kahraman olarak tarihe geçe· 
meyecekler, affedilmeyeceklerdir. Çün· 
kü artık 1923'de G, Dimitrov'un söyle
diei şu sözler tüm dünyada ve ülkemizde 
defalarca kanıtlanmıştır : 

"Faşizmin, yalnızca 'komünist tehli
kesi' denen şeye karşı yönelmiş oldu
lunu düşü"enler çok acı bir şekilde 
aldanmaktadırlar. Onların bu yanıl
ması ue siyasi dar görüşliiliigü kendile· 
rine çokpahalıyamalalacakhr. 
Faşizm hiç de yalnızca komünizme 

. karşı deRildir; o aynı ıamanda halka 
karşı bir harekettir. Onutl görev;, ser· 
maye saldırısının, halk kitlelerinin ka
pitalist azınlık tarafından sömürÜı
mesin;n ve soyulmasının başarısıııı 
politik bakımdan sallamak ve bu 
azınlılın halk çolunlulu üzerindeki 
egemenlilin; pekiştirmekt;r. " 
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Vera Hikmet Nazım Hikmet ' i anlatıyor N AZ 
NAZıM' LA BİR K 

NAZıM HIKMET'IN EŞI 
VERA TUL Y AKOV A HIKMET'IN 

NAZıM üZERINE HAZIRLADlC;J KITAP, 
ÖNÜMÜZDEKI GÜNLERDE 475 SAYFA 

OLARAK MOSKOV A 'DA 
YAYıNLANACAK. VERA HIKMET'IN BU 

KITABıNıN, MOSKOVA 'DA YAYıNLANAN 
KITAP DÜNYASI DERGISINDE ÇıKAN 

BIR BÖLÜMÜNÜ YA YINLAMAYA 
BAŞLıYORUZ. VERA HIKMET'IN 

KITABıNıN BU BÖLÜMÜNÜN YAYıNINA 
öNÜMÜZDEKI SAYILARDA DA DEVAM 

EDILECEK. 

• 
Rusça 'dan çeuiren: A hmet ZEKERIYA 

Nazım bir karton film senaryosu yazıyordu. Bu, 
Bulut'un yoksul, öksüz Ayşe kıza karşı besledi�i öz· 
verili sevginin öyküsüydü. Senaryo teknik bakımdan 
kötü mü kötü yazılmıştı. Nazım acele ediyordu, evde
kilerden birine dikte ederek yazdınnış ve oldu�u gibi 
de stüdyoya getinnişti. Ama senaryoyu okumaya baş' 
layınca, birdenbire semboller ve şür dilinde ·bana ya· 
kın olan bu dilde- romantik kahramanı ar canlanmaya 
başladı. Hele sonu çok kuvvetliydi: Sevdalı Bulut, 
Yairnur olarak bardaktan boşalırcasma, kızgm yelin 
kasıp kavurdueu Ayşe kızın bahçesine yaear. Bu, sev
gi ueruna bir kendi feda ediştir. 

Ayşe kız yalvanr Bulut'a ölmesin diye, ama bo· 
şuna. Yaemur diner, aAaçlar yeniden yeşerir, çiçek 
açar ve dallarını bulutsuz gökyüzüne uzatırlar. Ayşe 
klZ aelar, Nazımsa onu şu saf ve basit görünen, ama 
içinde yüksek anlam bulunan şürle avutur: 

Bak hele, dallar yine yeşenniş. 
AR lama, Ayşe kız, bak dallara. 
Sonsuza dek ölmez 
Başkalan için ölen. 
Ve acıına gerekmez kahramanıara. 
Onlar 
her şeyde 
her yerde 
yaşarlar. 
Tıpkı suda yansıyan 
şu bulut gibi. 

. 

Adını da masalın " Sevdalı Bulut" koydun. Galiba 
kendin de hayata sevdalı Bir tnsan-Bu1ut'tun. Ne sen
den önce ne de sonra, geleceee böylesine merak saran 
bir hayaleiye rastlamadam. Sen bekleyemezdin. Ya
şantın tüm sabırsızlıktL Akıllıydın. kültürtüydün, her
şeyi anlayan bir insandm, ama sosyalizmeı kadar ya
şamayacaeını, Beyazıt alanından devrimin bayrak· 
larını gönniyeceeini hiçbir zaman düşünernezdin.1n. 
san1ı�a inanıyordun ve yü�inin olanca kanını ona 
veriyordun. tyiliee inancın bir timsaliydin. Bu neden
le de senin için yaşamak böylesine ilginç, böylesine 
mutlu ve böylesine dayandmayacak kadar zordu. 

Uzun süre birbirimizi deeişik biçimde anlıyor
duk. Kızma. Nazım, ama ben o zaman gerçekten bir 
küçük kızdım. Sende, her şeyden önce, gönülden ba�
lı bir devrimciyi, hiçbir şeyde romantikliAini yitinne
miş yaşlı bir insanı görüyordum. Sen benim ülkem 
için öyle konuşuyordun ki, ben onu daha çok anlı
yordum, seviyontum ve bu mükemmeldi. Bilirsin, be
nim itiraz etme yanun a�ır basar, öyle kolay kolay et.
kilenmem. Fakat sana birden "ıandım. Bilmem nasıl 
tarumlasarn sana karşı kalbimde do�an hissi; saygı, 
güven, sempati gibi sözler bu halde çok yetersiz. Se
ninle konuşmalarımızdan sonra her zaman sevinçli bir 
ruhça annma duygusu do�ar, dünyaya bakış ufukla
nm alabildiRine genişlerdi. 

... Görüyordumı çok hastaydm. Bahçedeki patika· 
da birkaç adım atar ve duraklardmı kalbinin atışlanna 
kulak vererek. Daha çok otunnayı, hatta yatmayı se· 
verdin. line üstüne ilne yaparlardı, bir sürü hap ahr· 
dm boyuna; yemekten, içmekten, taze hava almaklan 

korkardm. Korkardm yelden, kardan, güneşten, ya�· 
murdan, en çok da alacakaranlıktan. Bunu çok geç
meden sezdim: gün kavuşur kavuşmaz, ayaklannm 
ucuna basarak kalkıyordun, güneşin ucunu daha uzun 
süre gönnek için. Birkaç saniye içinde de�işiyordun. 
Şen, sokulgan, en hararetli tartışmalara canatan bir 
insanken kuşkulu bir tekbaşına bekleyişe dönüşü
yordun-:- Alacakaranııkta yalnızlıktan korkuyorduo. 
Ve bütün gün insanlar senden güç alırken, akşamüstü 
sen onlardan destek istiyordun sessizce susarak. 

Güzel bir yazlık evin vardı Peredelkino'da Evde 
çok resim vardı; zaten çıplak duvarlardan hoşlanmaz· 
dm. Nedenini daha sonra anladım, kendi aile yuvamızı 
kurarken. Bomboş bir daire kalmıştı. bize. çünkü, 
ona eşlik eden ne varsa herşeyi geçmişe bırakmış ve 
andiçmiştik evimizde bizimle ancak güzel şeylerin 
yaşayacaema. Bu elbette pahalı şeyler demek dee:ildi. 
Bir kez çileden çıkmıştun, Oganyok dergisinden ke
silmiş bir resmi duvara çiviIedieini gönlüeümde. Sen 
bana hüzünle, üzüıerek baktm ve: ItBeni anlaman zor. 
Ama, Veracıeım, ömrümün bir çeyreeinden fazlası 
çıplak hapishane duvarlan arasında geçti. Duvarlann 
kirden pislikten başka bir süsü yoktu. BaAışla beni, 
şimdi gözlerimi sevindirmek istedieim için" dedin. 
Sen de beni ba�ışıa, Nazım. Ne kadar zordu seni bir 
mahpus olarak düşünmek. 

Şu anda bir şey geçti aklımdan: Acaba anılanmı, 
beraber yaşadıeırnız zaman açısından deRerlendirmi. 
yar muyum? Bunu yapmak istemem, Nazım. Buna 
gerek yok. Seninle geçmişi, şimdi artık geçmiş olan 
o günleri ve geleceei o kadar çok ve öylesine içten 
konuştuk ki, budalaca bir bencilli�in esiri olmak iste· 
mem.Yaşantımızl diri.istçe anlatmaya ÇallŞacaeım, tıp
kı kendi kendimize ve birbirimize anlattıeımız gibi. 
Kolay bir iş deRi! gerçeRi söylemek. BayaRı aRır 
bir iş, ama ne yaparsın! Sen bana yalnız gerçeA:e say
gı deeil, alışkanlık da aşıladm, onun için gel konuşa· 
lım eskisi gibi. Bu, son büyUk konuşmamız olacak, 
Nazım. Birkaç sayfa sonra bitirrnek niyetinde oldu
Rum için deeıı, ama bir kez başladık mı konuşmamı· 
za onu bir daha kesem.iyeceeimiz için son. Sarmaş do· 
laş olan seslerimiz, şen ve üzgün, dinr ve trajik, insan
larla, aeaçlarla ve yollarla, kentlerI e ve gökyüzüyle, 
korku ve sevinçle kanşarak; insanların, aeaçlann, yol
lann, kentlerin, gökyüzünün, korkunun ve sevincin yü· 
reklerinde yankılanacak senin sesini, senin yaşantım 
ve senin ölümsüzlüeünü yücelte yücelte. 

ölUmsüzlük! Nedir ölümsüzlük? Biliyorum, bunu 
düşünüyordun. Hani, hatırlıyor musun, Nizarni Müze· 
sı özel defterlne yazmıştm: "Oslad, ölüm5Üzlülün sır· 
rını bize de öeret!" diye. Kaç kez sormuşsundur ba· 
na, çözümünü bulamayıp, nereye gidlyor dehalann 

dev enerjileri, diye. Diyordun ki: Marx öldü, Lenin 
öldü. Bunu anlıyorum. Beden işlemez oldu, fakat bey
nin enerjisi, o ne oldu. Oıa.ean bir kimyasal reaksiyon 
yoluyla basbay�ı yitip gitti mi yoksa? Bir malerya
list olarak ben buna inanıyorum, ama bir şair olarak, 
inanarnam " .  

Materyalist, şair, insan, kadın .. .  Seninle aynlı�a 
inanarnam, Nazım! 

. . .  Ey zaman, zaman! Nasıl anlamalı senin adımJa
rını? Nasıl öArenmeli deeerini bilmeyi, nasıl anlamalı 
ki, sen sadece zamansm? Kuşkusuz, bu dünyada var
olanlarm en kudretlisi sensin, ama asıl bunun için bi· 
raz daha iyi olabilirdin. 

İkinlz arasında gB:riP bir düello vardı. Nazım hep 
seni düşünÜ! dururdu. Seni sever ve korkardı. Kimi, 
senin de onu sevdiAini sanırdı. O zaman insanlann en 
mutlusu olurdu. Ona kötü bir oyun oynarruyacatına • 
biraz bekliyeceeine, onun kendi süresini, yaşamak is
tediei süreyi bildieine inanıyordu. Onunla uygun a
dım yürüdüeünü sanıyordu. 

O sabahın arifesinde bana: 
. iki yıl daha yaşarım, demişti. ·iki yıl daha yaşa· 

nm. Mutlaka yaşarım. 
Bunu bana söylemişti, ama aslında senlnle konu· 

şuyordu. Sense ona, onun yanna olan güvenine kıza
rak gazaba geldin. 

. Iki yıl daha yaşarım. Ondan sonra beni artık 
tutma. Kendimi çökmüş bir ihtiyar, yadellerde dola
Şıp ölümü sadaka gibi bekleyen dermansız bir gurbet. 
çi olarak düşünmek benl korkutuyor. Ah, cancaelZlm, 
konuşma! Sözlerin bir melhem gibi geliyor, ama yalan 
senin inandıem bir yalan. Kocamış Lear'i sevmek 

NAZıM ' IN EN 
TORKI 

IŞlL 

Nazım'ın mezannt salt Türk do.tlan %iyont dmi
yor. Nazım �n meZ(JTJ dünyanın çeşitli üllrelmnden ge
len bir çok konulu karşılıyor. Nozım 'ın mezarı her 
zaman çiçeklerle kaplı. Nazım 'ın evi de öyle. 

MoskollD 'da Nuım Hikmet'in yott"ı me"rf", 
ziyaret etmek özel bir izin gerelltiriyor. Nazım 'ın me
zorını ziyaret edebilmek için Nazım'ın akrobtJsı ol""," 
gerekiyor. Bugüne delin Tür*iye 'den Mosllova 'yo gi. 
denlerin bir çalu Nazım �n mezarı 'm ziyant etm;Ş· 
O 'na çok seudiği k,muzı koranfH hediye etmiştir. 
{Ruslararalı Filim Şenlili nedeniyle Moskoua 'da bu· 
lundulumuz sıroda Vera Hikmet'j ziyaret etmeyi d;;" 
şündük. A nıo bir çolumu.ıun kafosmda şu Borun can
Iandı. Acaba Vera Hikmet'i rahatsız etmiş ol"",ya· 
cak mıydık' Moskoua'ya her gelen Türk'ü oIlr1amaya 
mecbur da delildi, sonra bizler kimdik ki .... ' 

Fakat herşeye ralmen Vera Hikmet'i görmeli)'
dik, lYazım �n ellinde Nazım 'dan konuşmolıydık onun
la. Türkolog Vero Feyenoua bizim bu ricamızı kırmad 
ue bizleri Nazım 'ın euine. Vera Hikmet 'in yamna gö
türeceline söz uerdi. Zaten bir gün önce Türlr (ilmin" 
seyretmek için s inemaya gelen Vero Hikmet de bizi 
dauet etmişti. Nozım �n evinin önilne ,eldilimizde 

mümkün mü? Benim ki daha da kötü olacak. Gözle
rim kör olnuyacak çünkü ve sonsuza dek ve her geçen 
gün daha çok gerekecek bana benim lacım: senin sev
gin. 

Susuyordun. Galiba yine itiraz etmemi bekliyor· 
dun. Ben birşey demedim. Elinle yüzünü sıvazladın ve 
avuçimm birbirine vurarak: "Ben budalanın biriyim" 
dedin. "Canını sıkıyorum aptalca konuşmalarla. Bir 

daha bu konuyuaçarsam, dünyanın en aptal iru.anıyım." 
Olay PeredeUdno 'da, tanışmamızın başlannda 

geçmişti. Nazım, Muza Pavlova Ile Ekber Babayev'in, 
o yokken çevirdlk�eri yeni şiirieri dinletmek ıçın bizi 



' IN ARDıNDAN 
NUŞMA 

alıkoydu. O zaman daha bilmiyordum, yazdıklan üs
wne çeşitli insanlann fikirlerini dinlemenin onun ıçın 
ne kadar önemli oldugunu. Nazım, tanıdık ya da tanı
madık İnsanlara, yeni bir şiirini göstermekten bir çok
lannm aksine sıkılmazdl.Hiçbirşeyde,hele keodi işinde 
kapanıklıgı sevmezdi. Ama tum bunları enikonu son· 
ralan anladım, o gün ise ... Niye saklıyayım, seve seve 
kaldık. tık kez o zaman gördüm, Nazırnın Rusça söz
leri ne kadar tam anladıgını. Çevirileri dikkat kesile
rek dinliyor, anlamadıgı ya da kabul edemedie:i dize
lerin tekrar okunmasını rica ediyordu. O anda onun 
için şiirden başka birşey yoktu. 

Muza düzgün ve rahat bir sesle, her kelimeyi du-
yura duyura okuyord u :  

Rodina, rodina, n e  ostalos na moe daje şapki r�. 
boti tvoyev, ni botinok nosivşih dorogi tvoyı. 
Memleketim, memleketim, memleketim, 
ne kasketim kaldı senin oıa işi, 
ne yollarını taŞlnuŞ ayakkabırn, 
son mintanın da sırtımda paralandı çoktan, 

ŞUe bezindenıli .  
Muza'nın o zaman okudulu çeviride ayakkabı' 

-botinok- sözlü dize başka türlÜYdü. Sözü sözüne hatır
lamıyorum, ama galiba. Muza, mantık kurallanna uya
rak: "Ni dorog, nosivşih botinki tvoyi" biçiminde çe. 
vinnişti. Nazım hemen kesti okumasını, şiirin aslında 
nasıl oldulunu anlatmaya başladı. Çok heyecanlıydı. 
Hep yeteri kadar açık konuşmadılmı sanıyordu ve 
devamlı olarak yardım için Ekber'e başvuruyordu. 
Hızlı hızlı konuşarak meranunı Türkçe anlatıyor, şü
rin aslında başka türlü oldulunu Ekbedn de dolrula
masını, açıklamasını istiyordu. 

Ekber ile Nazım arasında eşine seyrek rastlanır, şa-

Dial KADıN 

u 

bizi ilk etkileyen oloy Nazım 'm oturduğu apartma
nm giriş kap",nm önünde bir taşa itina ile kazmm,ş 
"Bu eude Nazım Hikmet Yaşadı" yaz"ı oldu. Mo.ko
va 'da ülkesinden binlerce kilometre uzakta Nazım 'm 
euindeydik. Az Iom'O da Nazım 'ın hiç bozulmadan 
bugüne deRin korunmuş çalışma odasını görmüş, evin 
duuarlonndaki Abidin Dino'nun, Baloban 'ın, Avni Ar
baş 'ın Nazım 'a hediye ettiklp.ri resimlerini izlemiş, 
Yenı Hikmet ile konuşmaya başlamıştık. Türkolog 
Yenı, Yenı Hikmet'i bize "Nazım'm en çok sevdiği 
kadın tl diye tanıtt, bir anı. Yenı Hikmet atıldı birden, 
"Hayır Nazım 'm en çok sevdiği kadın Türkiye 'dir". 
Evd Nazım 'ın en çok sevdiği kadın Türkiye 'dir, Na
zım 'ın en çok .eudiRi arkadaşı Türkiye'dir, Nazım 'ın 
en çok ,euelili . . .  Tijrkiye 'dir. 

Vem Hikmet 'e eue gelmeden önceki kuşkular,· 
mızdan bahletfik. Dedik ki .izi rahatsız ediyoruz . . .  
Ama hayır bütün kuşkulonmız yer.iuli, utanmıştık 
böyle düşündüRümüze, şunlon .öYlÜYordu Vera Hik· 
md bize, "Bu nasıl düşünce bu ev benim deliL, bu ev 
,izle"·n. Nazır" her zaman dostlarıyla birlikte olmayı 
severdi. Nazım halen ,izleri bekliyor, kendi evinize, 
herzaman .... " 

Şılası arkadaşlık ilişıkileri vardı. Akrabaca seviyorlardı 
birbirlerini. Ama dahası vardı: Herbiri ötekinin zaaf
Iıklannı, olumlu yanlannı inceUklerine kadar bilir. an
lardı ve biri güç bir duruma düştülünde insanca üzülür, 
birbirlerini esirgerıerdi. Karakter, hayat tecrübesi ve 
yaş bakınundan taban tabana zıt olan bu kişilerin 
dostluRu ilk bakışta biraz izahı zor gibi gelirdı' Ama 
onları sık sık birlikte gördükçe, iki erkek arasındaki 
bu saglam baglılık daha bir anlaşılır olUYOrdU. Çabuk 
klZan, çoşan, dinamit gibi olan Nazımla; durgun neza-

:;:;:;:;;ı;;;1ft lketiL Ince mlzahıyla sempatik olan Ekber, mükemmel 
tanıaır�ıyonllu birbirini. Ve bu ilişkilerde bır özellik 

vardı: Nazım Ekber'e "Oelum" derdi ve bu boş lar 
dee:ildi. Ekber de Nazım 'ı babası sayardı ve bu da ger
çekti. Ama böyle duygulara rllmen ve belld asıl bu 
duygular sayesindedir ki, bu iki erkek, aralarındaki 25 
yıllık yaş farkına aldınnayara!< dosttular. Ekber sık 
sık Nazımla mutabık olmazdı. Nazım öfkelenerek ko
pürür, onu kendinden yana kazanmak için olan� gü. 

wyle çabalardı. Ekber hiç istifini bozmadan ftknnde 
ısrar ederdi. Nazım kızar, yalvanr yakaru ve: ''Baba
yev, sen beni çıldırtacaksın. Ne inatçısın!"  diyerek gü
lerdi eninde sonunda. 

Nazım ile Ekber, birbirlerini olduklan gibi ve iyi
likle kabul ederlerdi. İkisi de ustası oldukları beklen
medik davranışlara şaşmak:tan kendilerini alamazlardı. 
Bu dostlukta bir perçinleyici nokta daha vardı: Na
zım konuşmasını, anlatmasını, anımsamasını çok se
verdi, Ekberse onu dinlemesini. Anlatılanlann çoeun� 
kendisi de en azından onun kadar başanyla anJatabl
lecek ölçüde iyi bildili halde, saatlerce dinleyebilirdi 
Nazım'I. Kimi, masa başında ya da Nazınun, Ekberle 
ikimizin iyi bildili olaylardan birini tekrar anlattllı 
mecliste bulunurken kıs kıs gülerdik. Nazım gücen- . 
mez: "Sizi gidi şeytanlar sizi" derdi. "Benimle alay 
ediyorsunuz, ha! Peki. peki, bir daha aynı numarayı 
sık sık ttkrar etmem". Ama vadini çabuk unuturdu 
ve iyi de ederdi unutmakla. Çünkü meclistekiler ilk 
kez dinliyorlardı olayı. Ben ve Nazınu sevenler, Ek

.bere son derece imreniyorduk: Ekber Türkçeyi mü
kemmel konuşuyordu. Nazınun deyimiyle Türkçeyi 
bir İstanbullu gibi konuşuyordu. Ve Nazırnın şürini 
olanca gücüyle duyabiliyordu. Nazım Ekberin beeeni
sine güvenir ve'yeni şiirlerini ona okurken hep heye
canlanırdı. Bu heyecandan biraz utanırdı. Bu nedenle 
bir kez Abidin, Picasso 'nun yeni çalışmalannı gönnek 
için aOOlyesine gittie:inde, onun ne denli heyecanlan
dllını anlattlA:ı zaman Nazım sevinçle: "İşte, Picasso 
has bir sanatçl.Onu göstennek istedikleri gibi bir put 
delil" dedi. "Evine kendi gibi ressam olan bir arkadaşı 
gelmiş ve adam meraklanıyor eserlerini belenecek mi 
beRenmlyecek mi diye. Biz, otoritemizle türlü numara
larla amayışlarını etkileyerek bazı okurlan, seyirci
leri, aldatabiHriz, ama birbirimizi asla" dedi. 

Nazım yeni şiirlerini Ekbere okurken "Anlıyor 
musun, Ekber? diye sorardı. Ama gerçekte, bu soru
yu sorarken, Ekber'in yüz ifadesinden, ses tonundan, 
şiiri belenip belenmedilini anlamak isterdi. Bu şiir 
prömyerleri sırasında Babayev Nazım için Türkiye'ydi. 

Muza'ysa okumaya devam ediyordu: 
Acayipleşti havalar, 
Bir gtineş, bir yaımur, bir kar. 
Atom bombası denemelerinden diyorlar. 
Stronslum 90 yllıyormuş 

ota, süte, ete, 
umuda, hürriyete. 

kapısını çaldılımız büyük hasrete 

Nazım eleştiriyi sevmezdi - bu bakımdan öbür In
sanlardan pek az farklıydı- ama birkaç kişi vardı ki, 
ne kadar sert olursa olsun, düşüncelerini ona söyleye
bIlirlerdi : Ekber, Abidin ve ben. Eleştirileri dinlemek 
Nazım için işkenceydi. Sinirlenir, mutabık kalmaz, kı· 
zardı: Küçük bir şair oldulunu, elinden birşey gelme
diRIni söylerdi. öyle kı. ister istemez, aksini Inandır
mak gerekiyordu ona. Fakat bu kişilerin düşünceleri. 
Nazıırun bir kulagından girip öbür kulaJ!ından çık· 
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mazdı. Durgunlaşınca, yapılan kayıtlar, tavsiyeler üze· 
rinde düşünmeye başlar ve çoA:u kez yeni baştan ya
zardı. Sonuçta kendisi büyük bir tatmin ve"acımasız 
eleştiricilerine" karşı minnettarlık duyardı. "Siz söy
lemeseniz. kim söyleyecek" derdi sevdikleri kimseler 
olan bu eleştiricilere. Şunu da söylemek gerekir ki, 
onu dunnadan ve &şın derecede övenlerden Nazım 
çabuk sol ur ve fikirleriyle ilgilenmez olurdu. 

O gün Muza pek çok şiir okumuştu. Hatuhy� 
rum, şürler kuvvvetli bir izlenİm bırakıyordu. Na
zım titizlikle dinliyordu. "Onun" olmayan bir söz
cüA:ün dee:iştirilmesini istiyor, orada bulunanlara yar
dım için başvuruyordu.Tümü,eşanlamll sözcükler ara· 
maya koyuluyor, düşünüyor, ve öneriyorlarda. Nazım, 
bir keskin nişancı. misali, bunlardan "en kendinin ola
nı" yakalıyordu. O kadar sade ve yapmacıksızdı, öyle. 
sine arayış doluydu ki, yaratma şevki ondan çevresin· 
dekilere de geçiyordu. 

Nazımı seyrek ya da ilk kez görenler daima bir 
sıkılganlık duyarlardı. Zaten adem oe:lunun yaradılışı 
öyledir: İnsanın kendisi karşısında de�1 de, onun ya
şamöyküsü. ünü ya da aldılı makam karşısında korku 
duyar. Ezbere hemen hemen hiç Rusça şiir bilme
yen Nazım'ın sık sık Pasternak'm "Güzel şey delil 
ünlü olmak ... " dizesini tekrarlaması sebebsiz dee:i1di. 
Ve ancak insanın kendisidir ki, ona ballı olmadan 
var olan tüm bu hayat birikintilerini yıkıp insanlara 
açılabilir. demokratik ve eşıt olabilir. ınsan Nazım'la 
karşılaşmak çok kalaydı. Ilişki kunnayı engelleyen 
tüm selleri anında yıkar, onun yanında insanlar ça
bucak açıJır, oldulu gibi görünürlerdi. Nazım ilk kez 
karşılaştıe:ı insanlan tanımayı severdi ve bu arzusunda 
direşkendi. İnsanlara ilişkin kendi "anketini" doldur
masını severdi: Ne iş yapıyorsunuz? Nerede çalışıyor
sunuz? Ne kadar kazanıyorsunuz? Kimin yanında ya
şıyorsunuz? Ana - babanız kim? Neden bu mesle� 
seçtiniz? Sevdiliniz yazar'? Hangi şairleri seversiniz? 
Politika, uzay, gelecek sizi ilgilendirir mi? ıSosyalizmi 
nasıl düşünüyorsunuz'? Sorulan ivedi ivedi sorar , ya
nıtlan can kulae:ıyla dinJerdi. Tatmin olmazsa, muha
tabı, ölrenmeye meraklı Olmayan, umursamazın dar
göıüşlünün biri çıkarsa, Nazım , saranr ve tezekien 
kurtulmak isterdi böylesinden . Bir umursamazın ya· 
kınlılı kadar başka hiçbir şey onun canını sıkmazdı. 
Fakat muhatabı kişilik sahibi bir insan çıkarsa, Nazım 
ondan uzun zaman aynlamazdl.Konueu yemeRe alı· 
kordu. Sonra, konulun Nazım'ın evinde kendini iyi 
hissetmesini isterdi. Ona herşeyi: kitap, tablo gösterir, 
plak dinletirdi. Konuşulur, tartışılır, çay içilirdi. Na. 
zım erken yatması gerektiRini bilirdi, ama kafası dü
şünen bir arkadaşla, daha uzun süre kalmak isteei kar
şısında tüm kural ve yasaklar geriye çekiliyordu. Öz
gün karakterleri, yaşam ve umuttanyla canlı insanJar, 
Nazı") için en akıllı ve en ilginç kitaplardı. İnsan1ar 
arasında, ne olursa olsun. mesleRine aşık olanlara. bu 
dünyayı her gün yaratanlan çok takdir ederdi. Kültür. 
lü insanlann meclislerini sever, bilgili insanlar karşı
sında hayranlık duyardı. OnJann sürükleyici sohbet
leri, uzun süre dinleyenlerin dikkatini çektili zaman, 
imrenirdi. Meslekleri tiyatroya baelı olanlara karşı ö
zel bir zaafı vardı. Onlann meclislerinde seyird, din
leyici olur, iyi dinJenirdi ... 

DEV AM EDECEK 



SOSYAL-IŞ Genel Kurulu toplandı : 

ıŞÇı SıNıFı ILERIUI SENDIKAL HAREKETIN 

ILKELERINI YAŞATAUAKTIR 

Son bir yılın olaylarını ammsa
makta yarar var. DtSK içinde aynı iş· 
kolu, büro işkolu içinde olan sendika
lann birleştirilmeleriça1lşmalansırasında 
Sosyal-iş 'in Dt SK üyelitinin askıya alın
dıt'ı TRT kanalıyla duyurulmuştu. An
dan geçen süre içerisinde, bu yanlış du
yuru düzeltildi. 

Spsyal.tş Sendikası'nın geçtiaimiz 
Mayıs aymda yapılan Oıaıan V. Genel 
Kurul'unu önceleyen günlerde, DıSK ye
niden bu işkolundaki sendikaları birleş
tinne çalışmalanna başladı. Yalnız, gene 
biraz çelişkili bir tutumla. Yapılmakta 
olan, birleştinne deail, tam tersine hem 
işkolunu ikiye bölme, hem de Sosyal
lş'j p8l'çalayarak ortadan kaldırma işle
miydi. 

DISK üST YÖNETIMININ 
"GEREKÇELERI" 

DıSK, bir Birleştirme Komisyonu 
kurdu. Komisyon, DıSK içinde bu işko
lundaki dört sendikadan ikisini Sosyaı-ış 
ve Teknik-tş'i birleştirmekle görevlendi
rilmişti. DiAer iki sendika Bank-8en ve 
GAm-8en ise bu çerçevenin dışında tu
tulmaktaydı. DısK'in gerekçesi şöyley
di: Gerçi DISK 16 işkolu esasına göre 
örgütJenir ve bu 16 işkolundan lS'üncü
sü banka, sigorta, ticaret, büro ve eRitim 
işçilerini kapsar ama, bunlardan banka 
işçilerinin örgütJenmesi aslında ayn tu
tulmak gerekir. Çünkü, sorunlan ayrıdır: 
bankaların mevduatlan vb. gibi etkenleri 
göz önünde bulundurmak gerekir. DİSK 
AnatüzüRü'nün 66. maddesine karşın bir 
işkolu ikiye böıünmekteydi. 

Sosyal-İş, buna karşı Çıktı. Birleşme
nin ilgili dört sendikayı kapsamasını ö
nerdi. Birleştinne Komisyonu bunu dik
kate almadı ve karannı verdi : 6500 üyeli 
Sosyal-Iş banka işçilerinin Bank-8en'e, 
büro işçilerini de 2 bin üyeli Teknik-ış'e 
devretmeli ve 7 Aauıtoı'da yapacaRı bir 
OlaRanüstü Genel Kurul ile kendisini 
feshetmeliydi. Bu arada, Gam-Sen de 
Bank-Sen'e katılacaktı. Bu çerçeve içeri
sinde Sosyal-lş'in üyelerine Teknik-ış ve 
Bank-8en yönetiminde hiç bir görev ve
rilmeyecekti . Ancak, "becerilerine göre" 
diRer bazı görevlerı verilebilirdi ve bu du
rum "DtSK güvencesindeydi". DtSK YÜ
rütme Kurulu bu karan aynen benimse
di, durumu Sosyaı·tş'e bildirdi. 

SINIF VE KITLE SENDiKACI U(;ININ 
ILKELERI 

SOSYal-Iş'in OlaRanüstü Genel Kurulu 
7 Aaustos günü Ankara 'da toplandı. 
Toplantı Soayal.İş Genel Ba4kanı Özcan 
Kesgeç'in açış konuşmasıyla başladı. 
Kesıeç, işçi sınıfının ekonomik-demok
ratik mücadele ôrgütleri olan sendikalara 

parti görevi yüklenemiyecelini hatırlat
tı. Burjuvazinin DİSK'i içerden ve dışar
dan yık ma çabalannı özetleyerek, DıSK' 
in burjuvazi için "en korkulu rüya oldu
tu günlerde üye sayısının bir avuç dene· 
cek kadar az olduRunu, ama o günlerde, 
nitel olarak, işçi sınıfı bilimine baRhlık 
olarak, sosyalist ilkelere uyumluluk ola
rak, sınıf ve kitle sendikacılıRı ilkeleri
ni, işçinin söz ve karar aahibi olması 
ilkesini en tutarlı biçimde ülkenin somut 
koşullarında uygutadıınını ve gerçekten 
hür türlü sapmalardan uzak, işçi sınıfının 
politik mücadelesiyle en uyumlu bulun
duRu dönemler" olduRunu belirtti. 

Konuşmasında ayrıca, işçi sınıfının 
politik örgütüyle ekonomik-demokratik 
örgütlerinin uyumluluaunun, işçi sınıfı
nın ekonomik örgütünün politik örgütü
ne güdümlü demek olmadıRını; ekono
mik-demokratik örgütlerin örgütsel b.
Iımstzlıtınm titizlikle korunması gerek
tiainin, sınıf ve ltitle sendikacılıRı ilkele
rinin başında geldilini ; parti işlevini sen
dikalara yüklemenin giderek anarko

sendikalizmin batalına saplanmak oldu
tunu sendikalann kendi örgüt organlan 
ile yönetilmesi ilkesinin, politik örgütün 
mücadelesiyle uyumlu olarak yönetilme
si ilkesiyle birlikte sınıf ve kitle sendika
cılıRı ilkelerinin esastru oluşturduRunu 
vurguladı. 

Halil Tunç'un genel grev çatrısına da 
delindili konuşmasında: Kesgeç, genel 
grevin yasalara aykırı oldulu görüşüne 
katılmadıklannı, Anayaaa'nın grev hak
kına hiç bir kısıtlama getirmedilini; ama 
tekelci burjuvazinin istemleri dolrultu
sunda olan AP-CHP koalisyonu amacı 
için genel greve iPtmenin, bunu gerçek· 
leştirmek için eylem birliai çıR' nh
aı yapmanın, tarih önünde işçi sınıfına 
ihanetten mutlaka yargılanacaRını ıöy
ledi. 

TüRKLER'LE BIR GÖRüŞME 

Daha sonra, Kesgeç, birleştirme ça
Iışmaluı 'kırasında DISK Genel Başkanı 
Kemal Türkler ile yaptıı i görüşmede 
kendisine, Bank-8en'in DISK'e katılma
sı günlerinde Bank·Sen'e Sosyal-Iş ile 
birle.ştirilmeyeceli sözü verildiRinin söy
lendiAini aktardı. Gene bu görüşmeler sı
rasında, Türkler'e, DtSK Birleştirme Ko· 
misyonu kararı doarultusundaki bir bir
leşmeye yöneticiler evet dese bile Sos
yaı-ış tabanının evet demeyeceAini ha
tırlaltıaını; "Genel Kurul'umuza gelip 
bu birlcştinneye esas olarak aldıRınız 
ölçüleri açıklayın" dediRini : buna karşı
lık da Türkler'in " Biz. yöneticiyiz ; bizim 
sorumluluklarımız var ; &maClmıza ulaş
mak için düşünür, karar veririz; gerekçe 
açıklamak zorunda deRiiiz" yanıtını 
verdiRini anlatlı. 

Kesgeç, aynı' görüşme sırasında, böy
le bir birleşmenin birleşme deRiI dalıı
ma an1amına geleceAini hatırlattıR" za
man da, Türkler'in "Biz kararımızı ver
dik; orası bizim için pek önemli deRil
dir" deditini; hatta "efendim, sendika
lar ticarethane deAildir, üye sayısı şunun 
fazlaymış, mal varlıRı falanın fazlaymış, 
bunlar ölçü alınarak birleşme olmaz" 
şeklinde sözlerini sürdÜldülünü belirtti. 
Geçen yıl 8-9 bin üyeli Petrol·Kimya ış 
Sendik8Sl'nın mal varlıaı nedeniyle 3 bin 
üyeli Petkim-ış'e iltihak etmesine gene 
DıSK Yürütme Kurulu'nun karar verdi· 
Rini hatırlattılı zaman, Türkler'in "dün 
dündür, bugün bugün" yanıtını verdiRi
ni sözlerine ekledi. 

KONUKLAR KONUŞUY9R 

Kesgeç'in konuşmasından sonra ko
nuklar arasında bulunan Teknik-Iş ve 
Bank-8en yöneticileri söz aldılar. Sözbir
IiIi etmişcesine, zaman zaman StSK adı 
altında yeni bir konfederasyon kurulma
sı "dedikoduları"run çıkartı1dıAınl, gene 
bugünlerde de aynı söylentinin dolaştı· 
Rmı söylediler. Bunun, Genel Kurul'un 
toplandıaı günlere raslamasının anlamı
nı merak ettiklerini belirttiler. Birleştir
me kararının adil ya da demokratik ol' 
madlR. gibi gerekçelerle reddedilmesi
nin, işçi sınıfının birliRine zarar getirece
Rini öne sürdüler. Konuşmacılardan ba· 
zıları DİSK 'i kendilerince tanımladdu 

KESGEÇ,' Genel grev anayasal bir hakh,. 

ve savundular. 
Bu ve benzer görüşlerin dile getirildi

Ri konuk konuşmalarından sonra söz 
alan Petrol ve Kimya ıııçileri Sendikası 
Genel Başkanvekili Mehmet Alay, Öz
can Kesgeç'in konuşmasında yer aJan, 
Petrol-Kimya İş ve Petltim-t,'!n birleş
mesi konusunu ayrıntılanyla anlatıp, o 
günden bu yana sendikanın 5500 üye 
kaybettiRini ve birleştirme adı altında 
daaıtmanın gerçekleştirildiRini, burada 
da, benzer bir durumla karşı karşıya bu
lunulduRunu belirtti . Atay ayrıca, "yeni 
konfederasyon kurulması" dedikoduları· 
nın iltibuçuk yıldır ortalıkta dolaştınl
dıRını, bu genel kurulda da bazı konuk
larca yinelendiRini ne hikmet.se bir türlü 
gerçekleşmedilini, hikmetin dedikodu
yu çıkaranlarda olduRunu örnekler vere
rek anlattı. 

Bu sırada, konukllU' arasında bulunan 
DISK Bölge Temsilcisi Ali Kaya konuş' 
macı ya müdahale etmek Istedi. Divan 
Başkanı'nın konuşmanın sonuna kadar 
dinlenmesini, konu,macının söyledikle-
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Kaya müdahalesinden vazgeçmeyince 
delegeler Kaya'yı konuşmacıyı dinleme-

ye davet ettiler. Ali Kaya buna da uy
mad"ı ve delegelere sataşmaya kalktı. De
legelerin tepkisi büyük oldu. Bu tepki 
karşısında Ali Kaya ile Teknik-İş ve 
BenkrSen yöneticileri aalonu terk ettiler. 
Ederken de sataşmalarından geri dUl'
madılar. KıŞktrlıcl tavır gene de karşı
lık görmedi ve Genel Kurul düoezli bir 
biçimde sürdü. 

DISK'I KIME KARŞI, NiçiN 
SAVUNMAK? 

Bundan sonra kararın görüşülmesi 
uzun sürmedi. Söz alan delegeler, Birleş
tirme Komisyonu kararının sendikanın 
tasfiyesine yönelik olduRunu belirttiler. 
Kasıtlı bir biçimde konunun tersine gös· 

terilmesi çabalanna dikkat çektiler. Ah· 
nacak karann DISK'den ayrılma kararı 
olmadıRı, aksine mücadelenin DISK 
içinde yürütülmesi greRinin bu olaydan 
da ortaya çıktlRı gibi, giderek artan bir 
önem kazandıRını belirttiler. Bir delege, 
"şimdi, biraz evvel konuşan sayın ko
nuklanm.ız, burda DıSK'i savundular; 
abesle iştigal ettiler; DıSK'i burada, ki
me karşı, niçin savunuyorlar; burda 
DISK'e karşı olan, küfreden yok; yap
maları gereken DİSK Yürütme Kurulu' 
nutl kararının. savunulmasıydı; bunu 

_yapmak, deaH onIann hiç kimsenin be
cerebileceRi bir iş detildir" dedi. 

Son olarak söz alan özcan Kesgeç, 
Ali Kaya'nın salonden kaçısının nedeni
ni, sözün nerelere 'gelmekte olduRunun 
onun tarafından da anlaşılnuş oluşuna, 
savunma yapabilecek durumda olmayan
lara başka bir yol kalmayışına balıadı. 

KARAR 

Toplantı sonunda oybirliti ile kabul 
edilen karar şöyle bitiyor: 

"Genel Kurulumuz ..... tüm bu dolru 
anlayışla, DISK'. bath Sosyal·I,�n Ge· 
nel kurulu olarak, DİSK anatüzütünü, 
sınıf ve kitle sendikacılılı ilkelerini hiç 
kimseye çiRnetmemeye sendisi için tari
hi bir görev saymanın bilinci ile; DıSK' 
in sendikamızın Teknik-İfe iltihakını 
isteyen kararının kabul edilebilirlilini 
DISK anatüzüRüne ve SJDıf sendikaalıRı 
ilkelerine aykın bulur ve bu karan 
DİSK'e iade eder. 

"DİSK'e balh sendikalan, _ndik. içi 
demokrasiyi ve sınıt sendikacılılı ilkele
rine tahrip eden bu tasfiyeci anlayışa 
karııı mücadeleye çatınr." 

Karar, tabanın söz ve karar sahibi 
olması ilkesini hayata ,eçiri�n en $O
mut bir ömeli oldulu, alınan kararın 
DISK'e karşı delil tam tersine onun 
güçlendirilmesine yöneliktir. Fakat, ka� 
rara ilk tepki olarak DISK üst yönetimi
nin gazetesi Politika'run 10 Alustos gün
lü sayısında yayınlanan bir haber, sınıf 
sendikaCllıRı ilkelerinin çilnenmeye de· 
vam edildiaini göstermiştir. Haber şöy
ledir: 

"DISK1- Bölge TemsilciliRi ve DISK' 
e balh sendikalar ortak bir açıklama ya· 
parak, 'Sosyal-ış'li binlerce emekçinin, 
yöneticilerinin işçi sınıCı dÜ4maru politi
kasına alet edimesinden kurtarılarak tek 
devrimci sendikal örgütümüz DıSK için· 
de gerçek yerlemi almaların sallamak 
için tüm gücümüzle uRraş verecelimizi 
duyururuz.' demişlerdir." 

Karar, Genel Kurul aracıhlıyla tüm 
tabanındır. Yukardakileri yazanlar ya 
demokratik merkeziyctçilik ve tabanın 
söz ve karar sahibi olması ilkesinden ha· 
berdar deliller, ya da bu ilkelere pek al· 
dırış ettikleri yok. Her iki durumda da 
buna karşı yolun mücadele etmek gere
kir ve Sosyal-Iş Genel Kurulu'nun aldı
Aı karar da bu mücadelenin kararlı bir 
biçimde yürütülmekte olduRunun kanıtı. 



PETROL KiMYA-iS 'TE MüCADELE SüRüYOR 
Petrol ve kimya işçilerinin mücadele· 

si sürüyor. Dinçer DoRu'nun sahiptieini 
ve Mehmet Atay'ın yazı işleri müdürlü· 
günü yaptıgı onbeş günlük bir· Işçi gaze· 
tesinin ilk sayısı geçti�miz ay içinde 
Çıktı. Adı: Petrol ve KImya Işçilerinin 
Sesi. "Çıkarken" başlıklı başyazısında 
Dinçer DoAu amaçlannı ve ÇıkıŞ neden
lerini şöyle açıklıyor: 

"Bu gazete, başlıgında yazdıgı gibi 
petrol ve kimya işçilerinin sesini yansı
tan bir yayın organı. 15·16 Haziran 1976 
tarihlerinde, DISK'e baglı Petrol Kimya· 
Iş ve Petkim-İş sendikaıan birleşmiş idi. 
Bu birleşmenin şartlan yazıldı, çizildi 
ve sendikal kamuoyunda epeyce konu
şuldu. Ancak bu birleştinne olayınm 
perde arkasında oynanan oyunlar hala 
gizli duruyor. Neden gizli kaldı? Neden 
şimdiye kadar açtklanmadı? Bu oyunları 
oynayanlar kimlerdi ve amaçları ne idi? 
Bütün bunları sırası ile elimizdeki bu ya
yın orgam vasıtası ile işçilere, sadece 
kimya işçilerine deRil, tüm işçelere an· 
latacaRız. Sırası ile, yeri geldikçe. 

" Devrimci sendikacılıRı yozlaştıran, 
yalaru, sahtekarlıgı; demogojiyi, kendi· 
ne sanat edinen, sendikacı kılık.lı işçi 
simsarlannın saltanatından kurtulmak, 
onlan tanımakla, yaptıklanm yakından 
takip edip, onlan teşhir etmekle müm
kündür. 

I şçi DüŞMANLARıNıN 
MASKELERl iNDI RI LECEKTIR 

"İşte bu gazetenin görevi, gerçek
leri işçilere anlatmak, işçileri, her vası· 
layı kullanarak uyutan bu şadatanlann 
maskelerini indinnektir. Bu yüzden de 
düşmanı oldukça fazla olacaktar bu ga
zetenin. Ama inanın kardeşler, gerçek
leri, sadece gerçekleri aksettirecek bu 
gazetenin düşmanJan bizim için bugün
den belli. Ve inanın bunlar, işçilerin de 
gerçek düşmanlan. İşçileri sömürenJerle 
mücadele eder görünüp, gerçekte bu sö
miirüyü katmerl�ştirenler bunlar çünkü. 
Ve bunlar bizleri açıktan sömürenlerden 
daha tehlikeli ve daha aşagdık kişiler. 
Bunlara karşı verilen bu mücadelemiz, 
bütün işçilere malolacak ve bu kişiler 
tabanın gücü ile ezileceklerdir. Kavga bu
dur. Hepimize kutlu olsun." . 

Gazetede bir yılın olaylan örnekler veri
lerek anlatdıyor ve ilk sayıdan başlaya· 
rak birleşmeden beri Mehmet Kılınç ve 
tayfası tarafından sendikada" atılan, 
anti-demokratik yoHarla yönetimden 
uzaklaştınlan, halta işverenle anlaşarak 
işten çıkartılan işçilerin .öykülerinin 
kendi aetzlanndan anlatilacalı söyleni
yor. İlk saYlSlllda Pfizer Baştemsilcisi 
özdemir Ugün, bu işyerindeki işçilerin 
sözleşmeyle kazanılmış haklannın, söz
leşmenin birleşmeden önceki Petrol 
Kimya-İş temsilcilerince imzalanmış ol
masından dolayı, Mehmet Kılınç ve yeni 
Petrol ve Kimya İşçiJeri Sendikası yöne
ticUerince gözetilmediei, savunulmadı· 
eıru; kendisinin bu yoldaki niicadelesi
nin Baştemsilcilikten alınmasıyla ceza
landınldıeını anlatıyor.. 

Gazete, gelecek sayılannda benzer 
öyküıeri, yöneticilik sıfatlan Kılınç tara· 
fından tanınmayan ve kullandmlmayan 
HüsameLtin Bakan ve Şaban Yıld�z'ın an· 
latacaklannı belirtiyor. # 

BIR RÖPORTAJ 

YURUYUŞ, Petrol Kimya·lş Sendi· 
kası Yönetim Kurulu eski üyesi Recep 
Karaçay ile konuştu. Karaçay, 600 iş· 
çinin çalıştıgı Birleşik Alman Ilaç Fab· 
rikası (BIF A) işy�ri baştemsilciliglni de 
yapıyordu.Mehmet Kıhnç'ın başında 
bulundueu yönetim tarafından önce 
baştemsilcilikten alındı, sonra sendika 

, 

DINÇER ooQU: "Devrimci ,endikacılılı yozlaŞtıran/an, sahtekarııı, teşhir 
edeceğiz. " 

anatüzüewıe aykırı olarak Genel Yöne· 
tim Kurulu ve sendika üyeliklerinden Çı
kanldı. ıkı gün sonra da işveren tarafın
dan iş akdine son verildi. Bu kadarla da 
bitmedı' Kesin ihraç talebi ile DISK 
onur kuruluna verildi. Işten çıkanldıgm· 
dan bu yana işsiz. 

Karaçay'dan ilkönce kendisini tarut
masını istedik: 

"30 yaşındayım. Bilecik'te dogdum. 
Mesle�im soguk demirci·kaynakçılık. 
1963 ydında çalışmak için Istanbul'a 
geldim. önce Kagıthane'de Çelik Izabe 
Fabrikasına girdim. Bu işyerinde DISK' 
e baglı Maden.lş Sendikasını örgütledik. 
Burada sendika temsilciiili yaptım. Bu 
arada sendika başkanı Kemal Türkler' 
den teşekkür mektubu aldım. 1964 'te 
Pilma Tudor Fabrikasına girdim, lşye· 
rinde işçilere aeır baskılar uygulanıyor· 
du. San sendika vardı. İşletme şefini de
mirle kovaladıetm için işten çlkarı1dım. 
Daha sonra OIker BI&k:üvi Fabrikasına 
girdim. Bu işyerinde de san sendika var· 
dı. Sendika temsilcilerini detiştionek 
için çahşmalar yaptık. İşveren durumu 
ô�enince beni ve iki arkadaşımı i� 
çıkaniı. Bu arada askere gittim. Asker. ' 
den dönüşte Berec PB Fabrikasına gir
dim. Bu işyerinde DISK'e bagh Kimya· 
ış Sendikasını örgütlemek için çalışma
lar yaptık. Daha sonra yetki 'nirk.lş'e 
ballı Petrol-İş 'e verildi. Bu nedenle 
uzun süren bir direnişe giriştik." 

NAZI YÖNTEMLERI 

kurdUlmuştu. Sendikanın varlıeı ile 
yoklueu anlaşılmıyor, sendikayı eleşti
renıer işveren tarafından aeır bir biçim
de cezalandınhyorlardı. Bu nedenlerden 
dolayı sendika yönetimini ele geçirmek 
için çalışmalara başladık. Giriştigimiz 
mücadele sonucunda 5 Mart 1976 tari
hinde yapdan genel kurulu büyük bir ço· 
gunlukla kazandık ve DISK'e baglı Kim· 
ya·lş'e katdma karan aldık. 

Genel kurulu kazandaktan hemen 
sonra o sıralarda DISK 'e katılmış bulu. 
nan Mehmet Kılınç'ın Genel Başkanı ol
dugu Petkim·lş Sendikası yöneticileri 
bize gelerek Petrol-Klmya.lş Sendikası· 
na de�il de Petkim.lş Sendikasına katd· 
mamızı istediler. Biz ise her iki sendika· 
nın da DİSK üyesi oldueunu belirterek 
onlann kuşkulandıeımız bu önerilerini 
reddettik. " 

BI RLEŞME 

Karaçay, Petrol Kimya·ış ile Petkim· 
İş'in birleşmesi için DİSK'in bilinen ka· 
ran üzerindeki görüşlerini şöyle açıkla
dı: 

" Biz o koşullar altında birleşmekten 
yana degildik. DISK'in karan haksız ve 
anti-demokratik bir karardı. Aynca 
Mehmet Kılınç'ı yakından tanıyorduk. 

Ben birleşme kongresirıde yeni sendika
nın genel yönetim kuruluna seçildim. 

Recep Karaçay'a daha sonra şu soru· 
yu .orduk: 

"Recep sen CHP'lisin. Oysa Mehmet 
Kılınç'a karşı Dınçer Dogu ile birlikte 
hareket ettin. Mehmet Kdınç da CHP' 
li. Açıkça CHP propagandası yapıyor. 
Hatta seçimlerde İzmir CHP listesinden 
adaybğıru bile koydu, ama kazanamadı. 
öte yandan Dinçer Do�u ise, TIP'li. 
Bu konuda ne söyleyeceksin?" 

Şöyle yanıtladı: 
"Mehmet Kdınç CHP 'den aday adayı 

olunca işyerimizdeki CHP'li işçiler bile 
buna karşı çıktdar. CHP'ye oy ",rmeye· 
ceklerini söylediler. Bana kahrsa Meh
met Kdınç kişisel çıkan için CHP'li gö
rünüyor. Koltueunu kaybetmemek için 
CHP'yi destekliyor. DISK'in CHP'yi des
teklemek karannın altında da ay nı şey 
yatıyor. 

"Dinçer Dogu ve di�er TIP'li arka· 
daşlarla birlikte hareket ettigime gelin· 
ce ... Ben TIP'e ve sosyallstıere karşı de· 
emm. CHP'nin işçi sınıfınm partisi ol
madıgını da biliyorum. Kaldı ki ne Din· 
çer Do�u ne de di�er TIP'li arkadaşlar 
bana hiçbir zaman Tİp'u ol' demediler." 
Bu arkadaşlar son derece açık ve düıiist 
hareket ediyo ... rdı." 

MüCADELE SüRüYOR 

Karaçay'la görüşmemiz şöyle sürdü: 
"Sen.ve arkadaşların işyerinizi DISK' 

e geçinnek için zorlu mücadeleler verdi
niz. O zaman ne düşünüyordun, şimdi 
ne düşünüyorsun'?" 

"Bizim amacunız işçilerin birliRini 
DISK'te saglamakıı: DISK'in sınıf ",ndi· 
kacdıgı yaptı�ına inaruyorduk. Fabrika· 
daki arkadaşlara da DISK'in daha- iyi 
sendikacllık yaptılını söyleyerek onlan 
ikna ettik. Ancak işin içine girince şunu 
da gördük: DISK ilkelerini DISK yöneti· 
cilerinin kendileri çi eniyor. Kendilerine 
yakın adamlan yönetime getiriyorlar, 
eleştirilere tahammül edemiyoriar. Tü
zük ve yasalara uymuyorlar. Hatta iş
verenle anlaşarak biUnçH düıüst işçileri 
işten attırıyorlar. Ben DıSK'in öteki yö
neticilerini Mehmet Kı..Iınç'taıı ayn dü
şünmüyorum. Aralannda önemli bir fark 
yok. DISK yöneticileri işçi sınıfından 
kopmuş kişilerdir." 

Yazıya' başlarken belirttieimiz gibi 
petrol ve kimya işçilerinin mücadelesi 

Recep Karaçav 1970 ydının Ocak 
ayında BIFA (Birleşik Alman Ilaç Fab· 
rikalanl'da işbaşı yapıyor. lşçi.lşveren 
lUşkilerinde nazi yöntemlerine başvuru· 
lan bu işyerinde girlştiA'i mUcadeleyi 
Recep Karaçay şöyle anlatıyor. 

MEHMET ATA Y: "Birleşmeden beri Petrol Kimya Işçiler; Sendikası 5500 iiye 
kaybetti. " 

"Bu işyerine giRne1mde işveren aeır 
baskılar sonucu DISK'e bagh Klmya·lş 
sendikasını işyerinden çıkarmış ve yeri
ne Ilaç.lş adındaki Işyeri sendikasını 

Mehmet Kılınç sendika ana tüzüe-ünü 
çıeneyerek genci yönetim kurulunu top
lantıya çaAınnodl. Bu arada genel yöne
tlm kurulu üyesi Iki baştemsilciyi üyellk
ten Ihraç etU. . 

sürüyor. İşçi sınıfının ilerici ekonomik
demokratik mücadelesinde olanaklar 
hiçbir zaman tükenmiyor. Yaşadıeımız 
günlerde, özellikle petrol ve kimya işçi. 
leri için böyle. 



i 
İLERİCİ ETİYOPYA İKİ ATEŞ 

ILERIci GELIŞME OOCRULTUSU EMPERYALIZMIN ŞIM
ŞEKLERINI ÇEKEN ETYOPYA, ıÇ VE DIŞ KARŞI DEVRIM
CI GÜÇLERIN AÇTlCI IKI ATEŞ ARASıNA SOKULMAK ıs
TENIYOR. SAVAŞıN GELIŞMESI ETYOPYA'NIN YöNETI
MINI CIDDI SORUNLARLA KARŞI KARŞıYA GETIRIYOR. 
SOMALI'NIN DIŞ POLITIKASıNDA GırolDE ACIRLlK KA
ZANAN MILLIYETÇı VE YAYıLMACı ÇIZGIDE, EMPERYA
LIZMIN ETYOPYA ÜZERINDE KURMAYA ÇALıŞTıCı TU
ZACIN BIR PARÇASı OLARAK ORTAYA ÇıKıYOR. EM
PERYALIZMIN ETYOPYA'YA YöNELTTICI SALDıRı, ET
YOPYA'YI ILERICI OOCRULTUSUNDAN KOPARMAYA OL
DUCU KADAR, KIZIL DENIZ ÇEVRESINDE "ABD'NIN GöL
GESI" DENEBILECEK BIR KUŞACIN OLUŞTURULMASıNı 
DA AMAÇLıYOR 

Kısa bırıüre önce Afrika kltasının ku
zeyinde Mısır·Libya çatışması dolayısıy
la sıcak günler yaşanırken, yine ayru böl· 
gede, şu anda Etyopya topraklannda 
bulunan Eritre ve Ogaden 'de bölgenin 
kurtuluş örgütleriyle Etyopya ordusu 
arasında kanlı çarpışmalar başlıyordu. 
Mısır·Libya anlaşmazlıi!ının silahlı çabş
maya dönüşmesinin yarattıi!ı şaşkınlık 
ve heyecan, bir ölçüde Afrika'nın kuzey' 
do�usunda "Afrika Boynuzu" diye ad· 
landınlan bölgedeki çelişkili ve Afrika' 
daki tüm Hericl ulusların gele�ni teh· 
dit eder niteliktekı gelişmeleri gözlerden 
sakladı .• Oysa Mısır-Libya çatışmasının 
nisbeten küllendilti şu günlerde Ogaden 
ve Eritre'dekl ç,arpışmalar bütün luzıy· 
la sür!irken Afrika Birlilti örgütü'nün 
öncülük ettilti arabuluculuk girişimleri· 
nin başansızlıkla sonuçlandıltı yolunda 
haberler geliyor. 

1970'DEN SONRA ErYOPYA 

Etyopya (eski adıyla Habeşistan) 
"b�ımsız" bir devlet olarak Afrika kıta
sındaki en köklü gelen�e sahip ülkeler· 
den biri, belki de birincisi. Zira sömürge
cIlik belasının Afrika kltasını baştıın ba
şa esir aldılı bir dönemde Habeşistan 
ImparatorluAu (tüm iç çelişkilerine r�
men) ulusal bir 'birim olarak uzun süre 
ayakta kalmayı başarmış. Ne var ki Ha
beşistıın da ll. Dünya �avaşı'ndaki ra· 
şist saldırganlıktıın nasiblni almış ve 
Mussolini ltalya'sırun saldınsına ultra· 
mış. Savaş sonrasında tekrar b�ırnsızlı. 
ltına kavuşan Habeşistıın 1970'lerin i· 
kinci yarısından itibaren bir "devrim sü
recine" girdi. Imparator Haile Selasiye' 
nin tahttan uzaklaşmasıyla başlayan 
devrimci dönüşümler dizisi bugün artık 
belirleyici bir.dönemece ula�mış durum
da. Şu anda ülkeyi yöneten örgüt olan 
geçici Ar.�.ri Idari Komite Nısan ayında 
açıkladıltı programda ülkede gericm�in 
tiim kalıntılarırun yokedilerek sosyalizm 
yolun. girileceltini belirtiyordu. Bu ama· 
Ci gerçekleştirmek üzere Etyopya'da bir 
bilimsel sosyalist parti kurulması öngö
rülüyor. Aynca ekonominin başhea sek
törleri devlet denetimine alınmış durum
da. 

IKI ATEŞ ARASINDA 

Afrika'daki ilerici ülktler arasına katı
lan böyle bir Etopya'run emperyalist 
güçlerin saldırgan niyetlerinden kurtul· 
ması beklenemezdi. Nitekim beklendiltı 
gibi de oldu. Etyopya kuzeyden ve gü· 
neyden aynlıkçı iki "kurtuluş cephesi· 
nin" açtıklan ateş arasında kaldı. Et· 
yopya devrimi şu günlerde zor bir sınav 
veriyor. 

IÇ VE DIŞ KARŞI DEVRIMCI 
GUÇLERIN BIRLIQI ETYOPYA "i A 

KARŞI 

önce Afrika Boynuzu 'ndaki savaşta 
kirn1er ne durumda onu bir görelim. U� 
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zun bır z"!JlIllIdanberi (16 y�dır) sürege
len Eritre' t 'kurtuluş mücadelesi", Keren 
ve Dekanıere.nin Halk Cephesi 'nin eline 
geçmesinden sonra . yeni bir aşamaya 
girmiş bulunuyor. Etyopya bu durumda 
Asmara Bölgesine hapsolmuş durumda. 
Massaua ve Assab limanlannın kontrolü· 
nü elinde bulundunnakla birlikte, bu li
manlann ulaşım yollarını kull,namıyor. 
Etyopya bu çemberi kırabilme amacıy
la düzenli ordusuna ek olarak 300 bin 
kişilik bir halk milis gücü topladı. Eti
yopya, has (feodal soylu) Mengeşa Se
yum'un başında blllunu�u gerici Etyop
ya Demokıatlk BIrIi�1 örgütünün işgali 
altında bulunan Gondar eyaletini kurtar
dıktan sonra, buradan Sudan sınınndaki 
topraklar üzerindeki egemenli�lni de ye· 
niden kurmak zorunda. Zira ancak bu 
şekilde Eritre'li gerillalann Sudan'dan 
yardun görmesini önlemiş olacak. Daha 
bu noktada Etyopya sorunu bir yanın
dan aydııi�a çıkmaya başlıyor. Şu an· 
da devrimci Etyopya 'nın dengesini boz
maya ve ülkede kanşıklık yaratmaya ça· 
lışan ülke içindeki gerici Etyopya De· 
mokratlk Birli�i Ile aynlıkçı üç Edtre 
kurtuluş örgütünün destekçisi, Afrika kı· 
tasında ABD çıkarlannın belli başlı tem· 
silcilerinden biri dwumuna gelmiş olan 
ve Mıslr'm koltukalandan ayrı.lmayan 
Nimeyri 'nin Sudan 'ı. 

SOMALI NE Y APIYOR YA DA 
EMPERYALIZMIN BACADAN GIRIŞI 

Etyopya'nın güneyinde de çarpışma· 
lar günden güne keskinleşmekte ve So· 
mali ile Etyopya arasını günden güne 
daha da açarak iki devlet arasında bir 
savaş durumu yaratmaktadır. Şu anda 
çarpışmaların bütün şiddetiyle sürdültü 
böıge Etyopya sınırlan içinde ülkenin 
güney do�usundakl bu bölge O�aden 
adını taşıyor. Ogaden Kurtuluş Ceph..ı 
yaptıltı açıklamalarda bölgenin önemli 
bir bölümünü elinde bulundurdueunu 
ve "kurtuluşun" yakın olduRunu belirti
yor. Ogaden, Etyopya 'dan kopanldıktan 
sonra yapılacak iş, bu topraklan zaman 
yiUrmeden Somali'ye katmak olacak. 
Yani aynhkçı amaçlarla Etyopya'dan 
koparılan bu topraklar, sonunda, küçük 
burjuva milliyetçisi ve yayılmacı bir 
''Büyük Somaıı" idealinın gerçekle.me
sine hizmet edecek. Bu noktada Somali 
üzerinde biraz durmak gerekiyor. Somali 
Halk Cumhuriyeti Afrika'nın Kız� De· 
niz'e bakan kesimindeki ilerici olarak ta· 
nınan ülkelerden biri. Ancak, bir süredir 
sosyalist ülkelerle kurdu�u Iyi Ilişkilere 
raA:men, emperyaliZmin etkllerinden 
kurtulamamış bır ülke. 

Somali'dekl Slad Barre yönetimi Et· 
yopya'ya saldıran Ogaden (Batı Somali) 
Kurtuluş Cephesi 'ni hern Insan gücü hem 
de silah bakımından desteklediRini res
men açıkhytır. Ancak Somali yönetimi 
Etyopya topraklarını Ihlal etmedi�lnI, 
pgaden sorununu halklann "özgUr" Ira· 
desine dayanılarak çözelmesinden yana 
olduRunu ve kendi iradesiyle hiç bir 

ARASINDA 

EMPERYALIZMIN OYUNLARı BOŞA ÇıKARıLACAK 

zaman Etyopya ile savaşa girişmeyecelti
ni aksi yöndeki tüm haberlerin gerçekle-
ri saptarma oldueunu ve olacaaıru söyle
mekte devam ediyor. Burada muhtemel 
bir Etyopya-Somali savaşına da açık ka
pı bırakılarak bunun Etyopya'nın Soma· 
li'yi meşru müdafaa durumunda bırak
masıyla gerçekleşeceAi görüntüsü yarat�· 
maya çalışılıyor. 

SUUDı ARABISTAN VE AMERIKAN 
SILAHLARı 

Suudi Arabistıın, Afrika kıtasında ol· 
mamakla birlikte Afrika Boynuzu Ile 
çok yakından ilgili bir ülke. Nitekim, Et· 
yopya'daki son devrimci gelişmelerden 
memnun olmadı�ım açıkça ilan etmiş 
olan K� Halil larafından yönetiliyor. 
Halit 'in Suudi Arabistan 'ı islam aleminin 
zengin lideri olmaktan başka Işlerle de 
ilgileniyor. öme�in Suudi Arabistan 'ın 
yine Elyopya'da kargaş.lık çıkarmayı 
hedeneyen ülkelerden Sudan 'a bu yıl 
226 milyon dolar yardım etti�1 bilini
yor. Bunun yanında ilgi uyandıran bir 
başka olay, Somali devlet Başkaru Siad 
Barre'ın bu yıl Riyad'a yaptı�ı gezi. 
Barre'nin gezjsinden sonra ülkesine eli 
boş dönmediltı muhakkak. öte yandan 
Suudi Arabistan 'ın Carter ABD '&iyle son 
zamanlarda geUşen "dostane" ilişkiler 
içinde oldu�u da bir gerçek. Bu nokta
da,Etyopya 'daki ilerici rejimin her ne 
yolla olursa olsun başansızlı�a ultrama· 
masında çıkar zincirinin kimlere kadar 
uzandıltı ortaya çıkmaya başlıyor. Ni· 
tekim geçti�imiz günlerde bir Etyopya 
Geçici Askeri Idare Konseyi yetkılisi, 
yaptlAı açıklamada, ABD ve Ingiltere' 
nın Somali'ye silab vermesini kaygıyla 
karş�adıklannı bildlrmlşti.Bunun üzeri· 
ne bir demeç veren bir ABD yetkilisi 
Somali 'ye silah satmaya karar verdikle· 
rini, ancak bunu "Etyopya'ya karşı kul· 
l:ırulmaması koşuluyla" gerçekleştirdik. 
lerini belirtiyordu. 
CARTER'lN "öRNEK KAPITALIST 

GELIŞME ALANLARI" POLITIKASı 
UYGULANıYOR 

Britre ve Ogaden'de son günlerde git
tikçe yo�unlaşan çarpışmıılardan em
peryalist güçlerin çıkan oldultu muhak-

.ak. Birinci amaç, içte ki feodal güçleri 
ve dış düşmaru yenilgiye u�ratarak dev
rimci bir raya giren Etyopya'yı saf dışı 
etmek. Ancak emperyalistlerin bu amacı 
kendi başına varolmuyor. Bu amacı, 
açıklanmayan, fakat en az birincisi ka· 
dar önem taşıyan iki başka amaçla olan 
b�larnı içinde görmek gerekiyor. 

Carter'ın dış politikasında, "örnek 
kapitalist gelişme alanlan" yaratılma· 
sı olarak adland�abilecek bir öge yer 
tutuyor. Işte bu örnek alanlardan biri· 
niD, Etyopya'nın ilerici görünümüne son 
verilerek, Kızlı Deniz çevresınde gerçek
leştirilmesi düşünülüyor. Kızlı Deniz 
çevresinde, "ABD 'nin gölgesi" durumu
na girecek ülkelerin gelişimlerini dene
timi altında tutacak olan liderin de Suu
di Arabistan olması öngörülüyor. Böyle
ce Suudi Arabistan'ın Kızıl Denizi bir 
Arap Gölü Haline getirme planlan YÜriir· 
Iü�e konulacak ve ABD açısından çok 
önem taşıyan Hind Okyanus'unun 
girişi, işbirlikçi bir yönetimin deneti
minde bulunacak. ÜÇÜDCÜ amaç da işte 
bu noktada aydınlılta çıkmış oluyor. 

DIEGO GA,RCIA'DAN AFRIKA'NIN 
DOQUSUNA 

ABD'nin Hind Okyanus'unda, mer
ke:dnde Diego Garcia adasının bulun
dueu bir i.5ler zincirine sahip oldueu 
biliniyor. Afraka Boynuzu'ndaki Et· 
yopya gibi bir Derici gelişme odaAının 
ortadan kaldırılması, Hind Okyanusu' 
ndaki ABD askeri egemenliltinin Afrika' 
nın doltusuna doAru kaydırılmasında 
büyi!k kolaylıklar saAlayacak. 

Evet, Etyopya halkı zor bir sınav w
riyor. Emperyalistlerin her türden işbir
lIkçIlerinIn Etyopya devrimini bo�azla· 
ina girişimleri karşısında direniyor.}..n
cak bu kez üzerinde önemle durulması 
gerekli bır nokta daba var. Emperyalist. 
ler, dünya kamuoyunu şaşırtınak için, 
bölgedeki gerici devletlerin, Etyopya 
Içindeki karşı-devrimcl güçlerin, ayrılık· 
Çı kurtuluş örgütlerinin yanısıra, Somali 
öme�i bir ülkeyi de yayılmacı ve dünya 
banşini tehlikeye düşünneye yönelik 
amaçlan uRruna maşa olarak kullaruyor
lar. 



NATO GÜNEYE 

SARKMAYA 

HAZıRLANıYOR 

"NATO güneye sarkmaya hazırlanı·  
yor": Son zamanlarda yeterince açıklık 
kazanan olgulann çözümlemesi bu yargı
yı bir kez daha do�ruluyor. Son haftala· 
nn gelişmeleri, emperyalizmin, bir yan
dan Basra Körfezi ve Afrika'daki petrol 
ve mineral zenginliA;i olan bölgelerde sa
vaş kışkırtıcılı�ını ilerletirken; di�er 
yandan da Güney Atlantik Paktı'ıun ku· 
ruluş hazııIıklannı sürdürdüeünü gösteri
yor. 

NATO karargahlannda, blokun etkin· 
lieini resmen sınırlayan Yengeç Dönen
cesi 'nin güneyine de gerektieinde silahlı 
kuvvetlerini gönderme lasanlannm ge
liştirildiiıi, yeni ve sansasyonel bir haber 
nitelltini taşımamaktadır. Bu konuya 
ilişkin haberler zaman zaman Batıtnın 
burjuva basınında da yer almıştır. Ancak 
sorun artık daha da ileri boyutlar kazan
mış basının tahminlerini ve varsayım1a
rfnı aşmıştır. Saıdırgan bloku n ve büyük 
askeri şeneri de bu gerçeıti dile getir
rnektedirler. 

YENI BOYUTLAR 

NATO Silahlı Kuvvetler Başkomuta· 
nı Alexandre Haig, bir süre önce Paris'te 
çıkan France-Soir g"azetesine vercliA:i de· 
meçte, "üçüncü dünyadaki gelişmelerin 
yaratacaltı tehlikelerden korktu�unu" 
açıklamıştı. Yakın zamanlarda Ingiltere 
Savunma Kurmay Başkanııgı 'na getiri· 
len Ingiliz generali Nil Cameron da, 
Haig1n bu açıklaması üzerine şu açıkla
mayı yapmışb: "NATO, dünya kaynak· 
larından payına düşen bölümü korumak 
için taşra savaşları yapmak zorunda ka
labilir." Cameron'un bu açıklaması, NA
TO 'nun emperyalist ve yayılmacı karak· 
terini açık bir biçimde ortaya koymuş
tu. 

Son haftalarda Do�u Arrika'da gözle· 
nen olaylar, bu bölgede NATO'nun ve 
ABD 'nin varlıtını ortaya koymaktadır. 
ABD, bu olaylardaki etkinli�ini hem 
NATO aracıııgıyla hem de d�rudan 
dotruya sürdürmektedir. Amerikan em
peryalistleri bunun için yeni sömürgeci
liA:in klasik araçlannı, muazzam silah sa
tışlannı, ekonomik yardım vaatleriniı 
psikolojik savaş yöntemlerini ve iç kan
şıkbklan kullanmaktadır. Bu arada Suu· 
di Arabistan'ın "rüşvet gücü'nden de ya· 
rarlanılmaktadır. Somali ve Etyopya ara· 
sında kışkırtılan savaşta, General Came
ron'un "taşra savaşı"yla ilgili sözlerini 
hatırlatrnaktadır. 

GEÇMIŞTE VE BUGON SATO 

Kurulması hazırlıklan oldukça ileriye 
gölüriilen SATO (Güney Atlantik Itma· 
kı) tasanlan Içinde de . birçok Latin A· 
merika ülkesi özel bir 'yer tutmaktadır. 
Brüksel'de�j NATO karargahlannda ha· 
zırlanan kuruluş planına göre, SATO ' 
nun, başlangıçta Şili, Arjantin ve Brezil
ya'yı içine alması öngörülmektedir. Da
ha sonra da bu yeni saldırgan ve yeni-sö-

mürgeci ittifaka, Birleşik Amerika, Ingil. 
tere ve emperyalizme " u:mut vaad eden' 
bazı Afrika devletleri katılacaktır. 

NATO'nun "taşra savaşları" planı gi
bi SATO düşüncesi de yeni bir düşünce 
dei!ildir. Bu 'düşünce, daha 1950'lerin 
başlarında, ABD'de global bloklar ve üs· 
ler sistemi stratejisi hazırlanır hazırlan
maz ortaya çıkmıştı. 1957 ilkbaharında 
Amerikalı General Shaperd, Buenos Al
res'te, Latin Amerika "güney koni "sin
den bazı ülkelerin silahlı kuvvetlerinin 
kurmay başkanlannın konferansında, ar· 
tık aynntıb hale getirilmiş olan bu dü
şünceyi açıklamıştı. Ancak o yıllarda bu 
düşünceyi somutlaşbrmak mümkün 
olamamıştı. Ama bunun nedeni ABD ' 
nin ve NATO'nun pasifli�i d�ildi. Afri· 
ka ve Latin Amerika'da hızla detişen 
politik ortam, alışılmış askeri bütünleş
me projelerinin_ uygulanabilir olma ni
teli�ini ortadan kaldırmışb. 

SATO'NUN IŞLEVLERI 

Şimdi bu projelere geri dönülmekte
dir. Ilgili devletlerin askeri çevrelerinin 
tanınmış, ünJü temsilcileri arasında proje 
ayrıntılannın belirlendiei görüşmeler ya
pılmaktadır. özellikle ırkçı Güney Afri, 
ka rejimi ile faşist Şili cuntası arasında 
yo�un ilişkiler kurulmaktadır. Bu arada 
Güney Afrika NATO 'nun güneye sark· 
masında Güney Atlantik ile Ortad�u' 
Dun kenetlendi�i bir tür "jeopoHtik mer
kez" olan ısrail'le ilişkilerini güçlendir
rnektedir. 

SATO'nun başlıca görevi, ilerici Afri
ka rejimierine, Zimbabve, Namibya ve 
Güney Afrika\ Cumhuriyeti 'ndeki ulusal 
kurtuluş hareketlerine karşı savaş ola
caktır. SATO, emperyalizmin Afrika'nın 
güneyindeki ve merkezindeki ve yine 
Latin Amerika 'daki stratejik ve ekono
mik çıkarlanm kendi koruyuculutu al
tında tutmak zorunda olacaktır. Bu 
planlann uygujamay. konması, bu böl
gelerde zaten yeterince kanşık olan poli
tik ortamı çok daha ciddi bir duruma 
sokacaktır. 

DON MOMKON OLAN BOGON DE 
öYLE Mı? 

Sosyalist ülkeler, uluslararası işçi sı
nıfı hareketi, tüm banşçı güçler, askeri 
blokların dünya üzerinden kaldınlması, 
buna giden yolda yeni askeri bloklann 
oluşturulmasının kesin olarak engellen
mesi için herkesçe bilinen ve kararlı bir 
mücadele sürdürürken; emperyalizm yer
yüzündeki gerginlik odaklanna yenilen ni 
eklemek çabasa içindedir. Bu, emperya
lizmin temel niteli�inin ve saldırgan ö
zelli�ini de�lşmemiş olmasının dctal so
nucudur. Ancak dünyamızın hızla deRi
şen koşullannda, barış, demokrasi, ba
Rımsızlık ve sosyalizmden yana gelişen 
güçler dengesinde, eski planlannın hiç
birşey deRişmemiş varsayımıyla uygu· 
Ianması elbette olanaksızdır. 

MISIR LiBYA 

SAVAŞı 

VE BiZİM DIŞiŞLERİ 
KADIR GöREN 

Geçtieimiz günlerde uzun bir süredir gergin olan,MiSır-Libya ilişkileri 
Mıslf'ın Libya'ya saldı.nnasıyla sonunda savaşa dönüştü. Arap dünyasını kanş
ttran saıdltl olayının arkasında Mısır'ın sqn yıllarda Amerika ve diter Batılı 
ülkelerle olan sıcak ilişkileri ve Arap dünyasandaki liderlik mücadelesi yat
maktaydı. Kuşkusuz Enver Sedat Libya'ya saldırmakla bu ülkenin toprak· 
lanıu �gal etmek de�iI, Arap Dünyasının "şımank Çocueu" Albay Kaddafi' 
ye bir ders vermek, ondan üstün oldutunu ona göstermek istemişti. 

Mısır ile Libya arasındaki savaş Arap ülkelerinin ve Filistin Kurtuluş Ör
gütünün araya girmesiyle bastırıldı. Fakat bastırılan yairuzca savaş oldu. Lib
ya'nın Mısır'a batılı emperyalist güçlere karşı olan mücadelesi belki de daha 
bilinçli ve kararlı sürecek. 

MADALYONUN DICER YOZO 

Mısır-Libya savaşının iki Arap ülkesinin birbiriyle kapışmasından daha 
ilginç bir yanı Türkiye açısından ortaya çıktı. Libya'da çalışan ve sayılan 50 
binden Cazla oldue;u söylenen Türk işçileri çalışttklan kentlerin Mısır uçak
lan tarafından bombalanışını protesto ederek Libya Hükümetini destekledik
lerini belirten bir yürüyüş düZenlediler. 

Türk işçilerinin yürüyüşü Babıati'oin büyük trajlı bir gazetesi dışında 
Türk basınına yansırnadı. Kamuoyu da bu protesto gösterisinden pek haberdar 
olmadı. Türkiye'nin Dışişleri Bakanlıeı ise Türkiye açlSından büyük önemi 
olan böylesi bir olayda her zamanki gibi uyumayı ya da susmayı yeRledi. Tür
kiye'nin Mısır'ın açıkça saJdırgan olan tutumuna karşı ses çıkannaması Arap 
Dünyasında kuşkusuz pek olumlu bir yankı yapmadı. 

Dışişleri J}akanhRı, son yıllarda Amerikan emperyalizminin hizmetine 
giren ve OrtadoRu ve Afrika'da gerici güçlerin yanında yer alırken ilerici ey
lemlere karşı çıkan Mısır'ı Libya'yayaptı�ı saldın nedeniyle protesto etmesi 
gerekirken bunu yapmadı. Amerika'nın dümen suyundaki bu bakanlık en 
azından Libya'da çalışan Türk işçilerinin can güvenlikleri açısından Mısır sal· 
dııılannı kınayan bir açıklama yapabilirdi. Ama bu bile yapılmadı. Dışişleri' 
nin yapamadıeını (Mısır - Libya savaşı snasında hangi büyük raslantıyla ora
da oldueu bilinmeyen !) Hürriyet Gazetesinin bir muhabiri yaptı. Ve belki de 
bu büyük trajh Babıali gazetesinin de yardunıyla Libya'yı destekleyen ve Mı
sır'ı kınayan büyük bir yürüyüş düzenlendi. Bu yürüyüŞÜll eksik yanı Mısıı'la 
birlikte 1ürkiye'nin Dışişlerinin de protesto edilmeyişiydi. 

DEVEKUŞU pOLITIKAsı 

Dışişleri BakanllRı "üçüncü Dünya" ülkeleri üzerinde etkili olabilecek, 
onlarla yakınlaşmayı satlayabilecek yeni bir olan�ı daha kaç ırdı. Dışişleri 
BakanlıRı uluslararası ilişkileri "Dost ve müttefik" ülkelerin dümen suyunda 
deterlendirmeye devam ediyor. 

Hangi amaçla düzenlendiei kesin olarak belli olmasa bile Türk işçileri
nin Libya'da düzenledikleri Mıslf'ı protesto yürüyüşü OldUkça anlamlıdır. Dış
işleri Bakanlıeınıı suskunlueu ile başbaşa bırakmıştıı. Dışişleri Bakanlıeı de
nen kuruluşun nastl bir "devukuşu" mantıRı içinde oldueunu da bir kez daha 
sergilemiştir. 

Sovyetler Birliği izlenimleri 

Yazarımız Candan Baysan'ın Sovyetıe; Birliği izlenimlerini konu alan yuı 
dizisi geniş i lgi uyandırdı. Su yazı dizisinin yazarımız Candan Baysan ile bir
likte aynı geziye katılanlar tarafından da dikk.ıtle izlendiiini öğrenmiş bulu· 
nuyoruz. 

Sovyetler Birliği gezisine katılan ve sonradan izlenimlerini yazan bazı ya· 

zarlar, yazılarını daha kolay okutabilmek için olsa gerek, gözlemlerini hayal 
güçleri ile desteklemeye çalıştılar. Her yazarın en d�.ı hakkı olan hu tür ıe· 

liştirmeler bazı durumlarda, genç-yaşlı, kadın-erkek Sovyeeinsanının içinde 
bulunduğu rahatlık karşısında belli bir �şırmayı da beraberinde getirdi. Yazı
nmız Candan Saysan,Sovyet insanının gözlenen rahatlığı karşısında karşı1aıtıiı 

bir rahatsızlıiı dil. getirdi. YüRÜYüŞ'te yer alan yazı dizisinde bunun dı· 
şında herhangi bir amaç gözetilmedi. Ayrıca yazıların tekrar okunmasından 
da anlaşıla�ı gibi hiç kimseye anti-sovyetizm yaftası yakıştımıak amacı gü· 
dülmedi. 

Bazı yanlış anlamalar dolayısıyla bu açıklamayı yayınlıyoruz. 



YAZARLıK DtBENet 
ADALET A(;AO�LU 

Y_Iık'dl",nd, dirençli yazar sözlerinden ne anl ıyoruz? Yapacak daha iyi 
bır " bilmedili Için, bır Idşlnln lyI-kiilli yazıp durmasını mı? Kendisine yapa· 
cak daha �ka bir I' olınal' verilmedili ıçın, hiç dlllil ilk aşamada en az ge
reç" ve tek bapna yapılabınr bir " ol".,.., nedeniyle bir kimsenin yaşayabi� 
mok ad ... �ya kapaklanınasını mı? Elinden herkes kadar yapabileceli 
�ka ı, ... de goldiil, hm_ tanınan olanaklar oranında ona da bir iş olana· 
Iİ tanındılı haldo, bir 1d,lnin IÖZÜRÜn yine de yazmaktan b>1ka bir şeyi gör· 
memeslnI mi? Yoksa itildikço yazmayı mı? Yazdıkça kendini aşmayı mı? 
Yazmadın yaşadığınl'duymamayı, yaşadıkça yazmanın yeminli'i olmayı mı? 
Yazarın yazarlılına bir görev yüklemesini mi acab.? Yüklendiği bu görevin et· 
kenliği oranında da, bazı toplumlarda, bazı koşullar altında engeııenmesini, 
batün bu engellere kar,ın yazarın yine de 5Usmamasını, çoğunluk adına yazar· 
Illına yüklediii ıö",';ni sürdIWmesinl mi? 

Işte bu sonuncu türden bir yazarlık di ",nci, yine bazı toplumlarda ye bazı 
ko,ullar altında yazarlığın bütün boyutlannı içermeyi de gerektirmeyebiliyor. 
Bu durum, yazarın daha geniş boyutlara erişme,Ini önleyici bir tuzak da o". 
biliyor. Susma, söyle, nasıl söylenen söyle. Söylenen önemli burda, nasıl 
söylendiği delil. Alıcı da, daha çok söylenenle ilgili, bununla koşullanmış .. , 
söyle, nasıl söylersen söyle, bu yetebiliyor. Direnç daha da pekişiyor üstelik, 
yazarlık yara be", al .. da .. 

Hem direncin, hem yazarlığın birlikte pekişerek, daha güçlenen:k yol alma· 
", elele boyutlınıp etkinliğini artırması, engellendikçe yaygınlaşması, daha 
çok yaygınla$ması da sözko""",. Ama bu, bir göre. sorumluluğundan önce, 

ya da en az onun odar bir y ..... olmanın sorumkılulundan filizleniyor, öte 
yandan biz, insanların dilşüncelerinl yayma özııIWlUklerlnin bulundulu bir ....,. 
lumda Y>1'yor oJsak, bu engellendikçe dl",nç kazanan yazar katesoritlnden 
bir direnç de yarlık """eniniortadan kaldırır. • 

Y ..... lık di",ncinden belki bir yaz .... n, vaıdıkça kendini apıwını, kendl 
enııellerinl yık".,..,nı an"yacaııı. Yaunn ıenelıeçere llimllylo sırt çevt ....... 
nı ya da öıgUr1U1ünü sonuna dek kulJanmk çoIdaş ye özııiln, hop özııtın hop 
yüzü gele<eğe dönük bır ıevler yaratmasını gerçek bır yazarlık c&n:nd olarak 
selamlamak durumunda kalacağız. DüJÜnce özııilrlüğünün engellendiii, kısıt· 
Iandığı toplumlarda, yazarın engelleM1eSini salt kitaba sanıilr, yaıarı içeri 
tıkma çerçeve,i içinde ele almak, direncine paha biçilecek yazar açısından ye
terince kapsaml ı görünmüyor bana. Işi tıkırındaykon eg_Ierln bÜYJIk kor· 
kuları, kansız bir sayCI ya da kendisinin ko,ulları iyi deleriendirmoktoki be· 
ceriksizlili yüzünden sekiz av hapi, cezası yiyen bir yazarın yazarlık dl"'ndy
le, ömrü boyu kendisini kendı elleriyle çaldış ye özııün, ge\eceğe dönllk ya. 
pıtlar yermek için yazarlığa tut5ak etmiş bir yazarın yazarlık din:ndne baka· 
lım. Bu iki di",nç karşısında, meraklılarının dirençıllik madaiyasın. hanglılne 
!akacaklarını da artık günün koşul"nna gö", ya çok korkak egemenlerie ..... 
Iann kafasız .. ycıları, ya da çaldış yazann ne olduğundan iVice haberll aydın 
katalar belirleyecektir. 

Şu da yar: 141., 142. yasalarımızdan kalksa neve yarar,eler yazar kendi 
kansında milyonlarca 141., 142. hücn:si çoğaItmışsa? Beynindeki bu sansür 
hücrelerinin bilincinde de dlllilse, neye yarar onun yazmaya kapaklın".,.., ... 
daki, salt bu işiyap"""'ndakldi",nç? 

"Belgelerle Kurtuluş Savaşı" oyununun yönetmeni Engin 

Orbey' le bir söyleşi 
A YCAN HAMARA T 

· .oyunun öyküıünü anlohrmısınızf 
Ben Ankara Sanat Tiyatrosu 'nda ça

lı.şırken Erzurum Kongresi'nin ellinci yı
lı kullanacaktı. Ben Kongn: tutanakla· 
nndan yola çıkarak, 'acaba bir gösteri 
düzenlenebilir mi" diye Işe b�ladım. 
Fakat Erzurum Kongresi kendi keQdine 
yeterli de�ldi. Kongre, genel olarak da· 
ha öncesine, ı. Türkıye Büyük Millet 
Meclisi'nin açılması. olaylanna, ınönü 
Sav�ına, Sakarya savaşına, Büyük Tar· 
ruz (Zarer), ızmir Iktisat Kongn:si 'ne, 
Cumburiyetin ııônına ye lstlkıaı Mahke· 
ırielerin. boAlı. Bu olaylar daba devam. 
ediyor ama günümüze yaklaşına oisıııııı 
belirdlAinden burada kestik. 

Oyunun lçeriAI yönünden, belgeler· 
den şu sonuca ulaştık: ·kesln dalırudur 
diye bır Iddiamız yok ama, dalıruya en 
yakın olanunu da bulduk sanınm· savaş 
antl-emperyaiist bır sav� olup, genç lt· 
tlhatçıların yürüIWğü ve gücünü eşraftan 
alcIıRl ıçın zater sonunda feodal tasfiye· 
yi yapamad�ından teslimiyetçlliAe dö
nüşümü kaçınılmaz bır hllrtlketu. Yani 
Kurtuluş Savaşı'm, öncülerlni anti-em: 
peryalist yanıyla desteklemek, anti·feo
dal oluşumu gen;eideştlremedlRlnden 

eleştirmektır amacımız. 
Baştan belli bır Ideolojiye sahıp ol· 

madlAından tesUmiyetçiliAe, doAılma· 
ya mahkum bır harekettı. BeIU bır an· 
lamda küçük bu�uva hllrtlketlydi zaten. 
Çalışmalanınızı, olaylan izleyenler ıçın 
belgelerle dolerlendinneye çalıştık biz 
buzada. 

• Oyunu ntJnl olu,turdunu%? 
iki yıla yakın bır !Ün belge topla· 

mıkla geçti. Bunlann hepsi çok doAınık 
olup, kimisini derglleıden, meclis tuta· 
naklanndan ve araştırmaalardan topla
dım. Bütün bu beigeleli yukaıda sıraladı· 
Aım gibi kronolojik bır yapiya dönüştür· 
dük. 

· Oyunun Gülhane parkında "ücret
.iz" oynanmaıının nedenini açıklar mı
"nızt 
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Istanbul Şehir Tiyatrolarının yaz 
oyunlan nedeniyle biz bu oyunu de�er· 
lendirelim dedik. Gülhane Parkı'na tiyat· 
ro seyircisi olmayan, ücretsiz dinlenme
ye, eelenmeye gelen halka oyunumuzu 
serglleyelim dedik. Bu esason Belediye' 
nin ve Şehir tiyatrolannın 'Halk şenli
Ai" projesinin b.ir denemesi de sayılabi· 
lir. 

-Kurtuluş soua,ının kaderini bir ölçü
de belirliyen, emperyalu' ülkelerle uz
laşma nitelilini taşıyan Londra Konfe- . 
ron8 �no ve diler önemli olaylara- Çerkes 
Elem, Yeşil Ordu Li' . ... -yer ııerilmeme
,ini açıklar mL9ınız? 

Bu sorunuzda haklısınız. Kurtuluş 
Savaşı yapısı içinde kaotik bir gelişme 
gösteren, Iç içe geçmiş olaylar dizisidir. 
Mesela Bolşevik 'ük le ilgili, Türk Halk Iş. 
tiraklyun Fırkası gibi o günlerin fraksi· 
yonlarının anlatılması sarunm iki saati 
geçen destanımsı bir anlabm niteliAI ta· 
Şll. 

Biz oyunda şunu belirtmeye çalıştık: 
.Her şekilde kapılan ber yöne açık, özel· 
IIkle Rusya'daki demmden etldlenmiş, 
belli bır sosyal IçedAl olmad�ı ıçın, 
belli bır ideolojisi olmadıAı ıçın herye .. 
ödün veren, gündelik tedbirlere başvuru
larak prallkte kazanılmış bır hllrtlketllr. 
Bunu belli bir teOriye oturttueumuz za
man beraberinde belli yanılgılan da ge· 
tirmektedir. Analitik yapıya girmek bizi 
aşan bır olgudur. BUtün bu meseleleri 
ayn ayn ele almak gereidr. 

Bu gıbı yapıtlaıda özel olarak ejtltll· 
miş bır seyirciye gereksinme vardır. öy. 
leki seyirci otursun, düşünsün, bir yo
rum gelinın yapıta. Llselerdekl okutu
lan tarihle bır yorum gellrmek zor. An· 
cak olitiimiş seyirci karşısında bu gıbı 
oyunlarm oynanma.sı tartışmalı bir or
tam saAlar kı bu da çok yararlı olur. 

Bir takım şeyler vanayıhp, o Yanayım
lar üzerine oyunlar kuruluyor. O zaman 
oyun seyirciyi aşıyor, ancak deneysel 
bir nJteHk kazanıyor. 
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Ali Habib Özgentürk' le konuşma : i 

" KISA FILM DEMOKRATIK KURULUSLARıN 
BIR ·MUCADELE SILAHı OLABILIR" 

Türkiye sinemasının gerici, yoz, hakim sınıf1ann isteğine uygun ya

pısı dışında bir de ilerici bir yaıu vardır. Türkiye sineması zaman 

zaman bunun örneklerini ortaya koymaktadır. Özellikle son yıllar

da Türkiye sineması emekçileri arasında gelişen örgütlenme çalış

maian da Türkiye sinemasının içinde bir bilinçlenmenin başladığı

nı göstermektedir. Buna paralel olarak Türkiye sineması içindeki 

ilerici genç yönetmenler bu gerici sermaye yaplSllU kırmaya çalış

makta, yeni yapıtlanyla bu mücadeleyi sürdürmektedirler. Bunun 

örneklerinden biri geçtiğimiz Temmuz ayı içinde gerçekleştirilen 

Uluslararası i 0, Moskova Film Şenliği Kısa Film dalında çok 

önemli bir ikincilik ödülü alan genç yönetmen Ali Habib Özgen
türk. Daha önceki "Ferhat" ve "Endişe" çalışmalarıyla tanınan 
Ali H. Özgentürk ile kısa film dalında yaptığuntz bir konuşmayı 
sizlere aşağıda sunuyoruz: 

'tt Ozellikle son yıllarda dünyada 
önemi bir hayli vurgulanan kısa film ça
lışmalarına ülkemizde yeteri kadar önem 
verilmiyar. Bize kısa film konusunda bi
raz bilgi uerebilir misiniz' 

talist bile olmayan cahil yapımcılar he· 
men ilk akla gelenler. Bütün bu yapıya 
rağmen uzun film alanında zaman za· 
man olumlu, Türkiye insanı ile ilgili ileri· 
ci örneklert: rastlanz. Kısa filmde de bu· 
na benzer bir durum vardır. Gerçekten 
Türk sineması sayıca çok az kısa filme 
sahiptir. Bunların da çoğunu bazı ku· 
rumiarın kendilerini tanıtıcı çalışmaları, 
arkeolojik değerleri araştıran filmler 
oluşrurur. Yukarıda söylediğimiz anlam· 
da kısa film tanmına girecek kısa film 
onu aşmaz. Altmış yıllık Türk sinema 
tarihinde bu denli az kısa film. 

<o- Gerçekten çok ez. Bu kötü durum
da Türk sinemesı yönehnenlerinin de 
payı oor mı sizce? 

'* Çok önemli bir çok nedenden 
sonra, onların da payı olduğunu açıkça 
söylemek gerek. Önemli nedenleri şöyle· 
ce sıralayabiliriz. Türk sinemasındaki ya· 

* Bu konLKta bazı yanlış değerlen
dirmelerden söz etmek gerek. Bazılarına 
göre kısa film uzun filme geçişin bir yo
ludur, okuludur. Bazılarına göre "uzun 
film yapamadığın zaman kısa film yap" 
anlamını taşır. OySiil bütün bunların dı
şında kısa film tek başına sinemasal bir 
etkinliktir. Yani yalnız kısa film yoluyla 
söyleyebileceğiniz şeyler vardır. Bu işin 
sadece sinernasıl yaratıcılık yanı. Burada 
şunu belirtmek isterim. Elbette kısa film
lerden geçen bir yönetmen uzun filmIer
de daha başarılı olabilir. Bu ayrı birşey
dir. Ya da uzun film yapma olanaklarını 
zorlamalıdır. Bu da öyle. Söylemek iste
diğim şu; bir sinemacı kısa bir sürede se
yifeiye bir sözü iletecek , . sinemasal bir 
dünya yaratır. Işte bu da kısa filmi uzun 
filmden ay .. an en önemli özelliktir. Bu
nun edebiyattaki bir benzerini örnek 
gösterebiliriz ; roman hikaye ayırımı gibi. 
Hikaye romanın yardımcısı değildir ki. 
T ek başına hikaye sanatsal bir yaratıcı
lık olayıdır. 

pımcıların kısa filmin pazarından haber· ' <o- "Demokrah'k kuruluşltmn sinema· 

Kısa filmin bu yapısı dünyada uzun 
yıllardan bu yana ortaya çıkmıştır. Yer
yüzünde yüzlerce yönetmen yalmz kısa 
film yoluyla .. Ionları bir ağ gibi kuşa
tarak sinemasal bir güç yaratmaktadır. 
lar, bir silah olmaktadırlar, televizyonla
rı beslemektedirler ve uluslararası bir 
çok kısa film festivalini oluşturmakta· 
dıriar. Leipzig, Kmov, Obemauzen, 
Bilbao gibi. .. 

1) Peki ülkemizde ktMl rilm dalında 
cok ez layıda bir çalışmanın yapılması 
konUlunda ne,derıiniz' Bunun nedenleri 
nedir lizce? 

* Türkiye'de kısa filmeilik Türk 
sinemasının genel yapısından ayrı değer· 
lendirilemez. Türk sinemasının yapısına 
baktığımız zaman genel olarak uzun fii
min durumu neyse, kısa filmin de duru· 
mu odur. Sinemanıız çok kabiliyetli bır 
potansiyel taşımasına ralmen henUz 
kişililini tam olarak ortaya koyamamış. 
tır. Bilindiği gibi bunun bir çok nedeni 
vardır. Egemen sınıfların sinema üstm· 
deki politikası, korkunç bir sansür, kapi. 

siz oluşları, uzun filmin büyük kazançla. nın gücünden habersiz oluşlan" konusu· 

rının yanında kısa filmin kazancının kü- nu biraz açar mısınız? Sizin gerçekleşti,... 
diğiniz kısa filmler gösterim olanakma çük oluşu, sinema alanındaki yetersiz kauuştu mu? Bu konuda demokratik ku· 

kültürel birikim, yasaların işlemeyişi, de· ruluşların tutumlorı ne oldu? 
mokratik kuruluşların sinemanın gücün· 
den habersiz oluşları ve Türk sinemasın· 
daki usta yönetmenlerin kısa filme pek 
yüz yermemeleri. Burada şunu açıkla· 
mak isterim, zaman zaman uzun film 
olarak düşündüklerini yapamadıkların· 
dan yakınan yönetmenlerin mücadele 
ederlerse kısa film yoluyla düşüncelerini 
iletme, sinema deneylerini gerçekleştir. 
me olanaklarını elde edebileceklerine 
inanıyorum. 

1) Az önce yasaların işlemeyişinden 
sözettiniz. Hahrladılım kadarıyla her si· 
nema göstereceği uzun filmden önce kı· 
,a bir (jIm gösterme zorunlulukunda 
ama bu hiç bir zaman işlemiyor. Yasalo· 
nn işlemeyişi bu mu' 

* Evet. Belediye yasalarında sinema 
salonları için öyle bir zorunluluk var. 
Ama salon sahipleri bunu açıkgözlükle 
işletmiyorlar. 

Qo Peki bunun herhangi bir cezOlI 
yok mu? 

* Elli lira .. elli lirayı verdikleri za· 
man kısa film oynatmaktan kurtuluyar
lar, zaten denetlenmiyor da. 

* Demokratik kuruluşlar çeşitli 
araçlarla toplumun içinde mücadele ver· 
mektedirler. Mitingler, yürüyüşler yapı· 
yorlar, broşürler, kitaplar yayınlıyorlar, 
eğitim toplantıları düzenliyorlar. Bütün 
bu çalışmalar birfinansman gerektiriyor. 
Ama nedense sinema yoluyla da müca· 
deleye katkıda bulunmaya gelince bun· 
dan kaçınıyorlar. Söylemeye bile gerek 
yok, oysa sinemanın gücü artık yadsın� 
mayacak bir gerçektir. Bir işçi sendika· 
sının işçi seyirciler için bir kısa film 
sözkonusu olunca parasının çokluğun· 
dan sözediyorlar. Bunun yanında sine· 
ma kadar güçlü olmayan bazı araçlar;>. 
olmadık para harcıyorlar. Öte yandan 
oraya buraya, bazı sinema kuruluşlarına 
başvurup ne olursa olsun gibisinden film· 
ler bularak işçilere gösteriyorlar. K,en� 
dilerince işçilere film gösterisi yapmış 
oluyorlar. Parasal olanakları az olan ba· 
zı kuruluşlar için bu yukarıda söyledik
lerim geçerli olmayabilir ama büyük ola· 
naklara sahip kuruluşlar böyle bir aracı 
değerlendirmek için demek ki yeterli 
birikime sahip değiller. Oysa dağıtım 
açısından da bütün TOrkiye'yi dolaşacak 

olanaklara sahipler. Bu yapıya rağmen 
zorlamalarla elde edilmiş bir kaç olum· 
lu örneğe rastlıyoruz. Örneğin bireysel 
çabalarla gerçekleştirilmiş "Yasak" uü
yük kuruluşların dağıtım olanaklarıyla 
çok kalabalık bir seyirci karşısına çık
tı. Gene bazı kuruluşlar bazı eylemleri 
belgesel olarak filme çektiriyorlar. Oysa 
onlardan bundan daha öte şeyler bekle
mek hakkımızdır. Benim filmlere gelince 
binbir çaba ile "Ferhat" televizyonda 
gösterildi. "Yasak" yukarıda da söyledi. 
ğim onbeş kopya ile bütün Türkiye'yi 
dolaştı. Bir de ayrıca şunu belirtmek is
terim ilerici belediyelerin de kısa film 
yapımında önemli katkıları olabilir. 

1) Olkemizde kI&G film dalında bir 
yanşma düzenleniyor mu? Zannediyo· 
rum ki eskiden bir Histır KI$O Film Ya· 
rışması uardı, şimdi de Bolaziçi Kıso 
Film Yanşması diye adlandırılıyor ... 

* Bu yarışma amatör, acemi bir dü· 
zeden öteye geçemedi. Ve gene bu ya· 
rışmada geniş kalabalıkların karşısına Çı' 
karılacak kısa filmler çıkmadı. Ilk kez 
bu yıl gerçek anlamda bir kısa film ya.. 
rışması ile karşılaştık. Hem saytea hem 
de nitelikçe başlangıç olarak yeterli g. 

yılabilecek bir yarışma olan Antalya Kı· 
sa Film Yarışması bize Türk sineOlasını" 
geleceği için baz.ı umutlar verdi. 
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TÜMÖD GenelBoşkonı Gencoy Şoylon: 

DEMOKRASİ CEPHESİ 

DİKKATLİ BİR BİÇİMD� 

OLUŞTURULMALıDıR 

GENCA Y ŞAYLAN i 

o Geçmişte 2,6 yıllık MC dönemiFIde yüluek öR
renim kurumlannı" çolunda ·faşist işgaller nedeniy
le elitim yapılamadılı. bu kurumlonn kapalı kQldı�ı 
biliniyor. 2. MC iktidannın güvenoyu aldığı bu do
nemde yükuh ölrenim kurumla" açılabilir mi? Bu 
Irurumlarda elitim yapıwbilir mi' 

• Olkemizde yada başka iikelerde yüksek öe<e
nim kurumlanıÜn Işlevi ög",tim yapmak. Ancak çok 
açıkça görüldü� gibi yüksek ög"'nim kurumlannın 
işlemesi sorunu, bu kununlanD gücünü çoktan aşmış, 
batta bir anlamda legal devlet örgütlerinin bile çöze
meyecekleri hale gelmiştir. 'lUrkiye'de faşist hareke
tin ana eylem alanlanndan biri olarak yüksek öe<enim 
kurumlannı seçtigi biliniyor. Buna ek olarak faşisııer 
terör yolu ile hakim olduktan kurumlarda sözde eli. 
tim yaptınyorlu, böylece işgallerinin huzurlu ve sü
rekli egitim koşulu olduRu propagandasını yapıyorlar. 
Bu durumda demokrat ve dürüst öeretim üyelerine <ii. 
şen sorumluluk tüm yüksek öR"'nim kurumlanrun ka· 
pah tutulmasını kararlılıkla savunmak oluyor kanısın
dayız. Okullan kapalı tutmarun faşist gruplann işine 
geldigi yolunda gÖlÜşler var ve bunlann bir ölçüde 
doRru olduRu kanısındayım. Ancak kurumlan açmak, 
henüz faşist işgal altına girmemiş olanlann saldırıya 
uRramasl anJamına gelebilecek birşey olacaktır ve bu 
olasılık yüksek göziikmektedir. 2. MC yönetimi altın· 
da bu tür okullarda öeretimin uzun süreli yapılarna
yacagı düşünülmelidir. Buna karşılık iktidardan aldıRı 
destekle faşist işgal altında bulunan kurumlarda 
öA;rencilerin çoeunlulunun devam edememesine raL
men öR",tim yapılabiliyor gibi gözükecektir. Başka 
türlü deyişle okullann açılması bir an1arnda zorbaJı�a 
toplumsal meşruiyet kazandırabilecektir. Bunun bili
nen, klasi\ bır faşist taktiRi olduRunu söylemeye ge
rek yoktur sarunm. Bu koşullar altında biz TüMOD 
olarak tüm yüksek ö�renim kuruluşlannda ean gü
venliRi ötesinde, demokratik, özgür bir öRrenim-öR· 
retim ortamı s�lanmadıkça üniversite ve yüksek 
okullann kapalı tutuımasını savunacalız. 

a Kuruluşundan bu yano yapısı gereği bir türlü 
bunalımdan kurtulamayan ODTV'deki faş;'t işgali 
ve bu üniversitenin bugünkü durumunu nasıl yorum
luyor1unuz? 

• Aslında ODTü bunalımı, yukanda belirlen· 
meye çalışılan bunalımın parçası. Faşlsııerin ODTü' 

yü ele geçinne hareketinin Hasan Tan'ın rektörlüLü al· 
tında nastl yürütüldüRünü, üniversiteye işçi adı altında 
çok sayıda silahlı faşistin alındıRı biliniyor. Bu şekil
de -işçi adı altında üniversitenin silahlı kişileree işgal 
edilmesi gerilimi son derece artırmıştır. Şu anda 
ODTÜ'deki işçilerin, ö�rencilerin ve öeutim üyele
rinin can güvenli ei yoktur. Burada da bir Orhan Ya
vuz olayı çok uzak bir olasılık sayılınamalıdır. Bugün· 
kü ortamda ODTü'yü açmak çok büyük bir sorumlu
luk almak demektir. Şimdilik önemli olan ODTü'nün 
açılması deeil, sorumlu yönetim organlan olan Müte
velli Heyet ve Rektör vekilinin sorun hakkmda kamu· 
oyunu aydınlatmalan ve ODTü'yü 14 Şubat 1977 
öncesi koşullanna döndünnek için aldıklan önlemle
ri açıklamalandır. Ancak böyle cesaretli \'e dürüst bir 
girişim ile ODTü'nün tekrar işlerliRe kavuşabilmesl
nin yollanrun aranmasına başlanabilir. Bu nedenle biz 
öncelikle ODTü'nün yetkili organlanrun alıcagı tavır 
ve karartann atılacak Ilk adım oldugunu düşünmekte
yiz. 

o YVR VYVŞ'ün geçen sayısında TVB·DER, 
TOM·DER, TMMOB ve TVTED Genel Başkan"," de
mokratik güçlerin birliği 80rıınıuıu tartışhlar. Bu ko
nuda .izin görüşlerinizi ölrenebilir miyiz? 

• Ülkemizde hergün büyüyen faşizm tehdidine 
karşı demokratik güçlerin işbirliRi yapmalan ve bir 
anti-faşist güçbiriiRi oluşturmalan çok olumlu ve bel· 
ki de olumludan öte zorunlu bir girişim sayılmalıdır. 
Adı iiıtünde böyle bir mücadele arnaç olarak demok
ratik bedefiere ulaşmayı amaçlıyacak ve bütüncül bir 
siyasal içerik taşımayacaktır. '!\im öRretim kurumla
nnda özgür demokratik etitim ortamının �lanması, 
tüm çalışanlano ekonomik, toplumsal \'e siyasal öz
gürlükleri önündeki sınırlamalann ka1dınlması vb. so
mut hedener,demokratik kitle örgütlerini biraraya ge-
tirecektir. du tür bir mücadelenin ve bu mücadele için 
Oluşacak gücün, küçümsenmeyecek boyutlara sahip 
oldueu açıktır. 

Bununla beraber bugün için güçbirU�nin etkin 
olarak işlev gönnesinde ortaya çıkan en büyük sorun 
büyük demokratik kiııe örgütlerinin dünya görüşlerin. 
deki farkl�ıktır. Bazen önemli boyuııarda zıııaşmaya 
varan farklıhklann örgütlerin dolaylı da olsa birbirle
rini parçalama girişimlerinde bulunmasına neden ol
makla, bu ise güçbirlieini işlemez hale getirmektedir. 
Her demokratik kitle örgütünde birbirlerinden farklı 
dünya görü.şlerinin bulunması bunların örgüte egemen 
olmak için birbirleri ile mücadele etmeleri do�aI, 
belki de bir baluma saeltkh gelişmenin önkoşulu sa
yılabilir. önemli olan sorun, bu doeal \'e sallıklı sü
reç Ile etkın bir güçbiriiRini baRdaştırmak olarak ta· 
nunlanabilir. Bu noktada ilk akla gelen çözüm, hem 
niLel hem nicel olarak en büyük kitle örgütlerinin bir
araya gelerek, somut koşullara göre ortak eylem ve 
program hazırlanması olarak özetlenebilir. Belli sayı
da ve büyük örgütler, böylece aralarındaki dünya gö
rüşü farklanna ra�men eşit olarak biraraya gelebile
cekleri dieer örgütler de onlann hazırladıklan eylem 
programına katılıp kattlmamada özgür olarak karar 
verebileceklerdir. Eylem programının oluşumuna katı· 
lan örgütlerin sayısı azaldıkça çalışmalann daha ve
rimli yürüyeceei, zaman boyutuna gereken önemın 
daha duyarlılıkla verilebilecegı ümid edilebilir. 

o 1Yirkiye'de antifaşut bir demokrasi cephesinin 
kurulmCJ8ı lizce gerekli mid ir' Bu cephenin kurulma 
yöntem; ne olmalıdır' 

• Türklye'nln giderek artan ölçüde faşizm teh· 
didi altında bUıunması güçıü bir anti-faşist cephenin 

oluşmasını gerektirir gözükmektedir. Tarihte daha 
önceki örnekle", bak�dıııında anti.faşist halk cephele· 
nnin bir sınıflar ittifakı olarak: kunı1dueunu söyle-
yebiliriz. Toplumda çeşitli Slnıf vekatmanlan temsil 
eden siyasal örgütler biraraya gelmekte \'e ortak. bir 
"halk cephesi" programı oluşturarak büyük emekçi 
yııınıarını anti-faşist mücadeleye sokmaktadırlar. Tür· 
kiye'ye bakıldıemda bugün için işçi sınıfını \'e emekçi 
katmanlan ylRınsal olarak anti·faşist mücadeleye 
sokacak güçlü Sıyasal örgütler ort.ada gözükmemekte
dir. Bu bakımdan geniş tahanlı bir hareket yaratmak 
için siyasal partilerin eksildiA'ini, sendikalann ve de
mokratik kitle örgütlerinin biraraya gelerek kapatması 
önerilmektedir. Sendikalann ve demokratik kitle ör
gütlerinin, sınıflararası bir ittifakı oluştunnasl çok tar
tışma götiiriir. Bununla beraber güçbirligi yaptıklan 
takdirde, ülkemiz koşullannda biraraya gelişin büyük 
ylRınlan anti·faşist yönde harekete geçirebilecoRi dü' 
şünülebilir. Bu bakundan DıSK tarafından önerilen 
UDC, denemeye de�er bir girişim görünümündedir. 
Ancak burada unutulmaması gereken nokta, bu tür 
güçbirliRinin soldaki farklı dünya görüşlerini biraraya 
getiren bir eylem programından kaynaklanaealıdır. 
Anti-faşist demokrasi cephesinin kurulmasıııda öncü
lüeü yüklenen bir siyasi partinin bulunmaması halinde 
güçbirliRinin oluşması ve ortak eylem programırun h. 
zırlanınası için büyük bir sendikal örgüt olan DISK'in 
öncülük etmesi doeal sayılabilir. Ancak bu önciiük ne 
kadar do�alsa büyük demokratik kitle örgütlerinin, ör
gütsel bütünlükleri içinde bu programın yapıDUna cid
di olarak katılmalan o kadar zorunludur. Bunun dı
şmda bir yaklaşınun mevcut gerilimleri aıtlncı ve ge
niş tabanlı bir anti-faşist güçbirligini zayıfiallCl etki· 
leri olabilir. Bu bakımdan günümüzün koşulları al· 
tında böyle bir barekelin son derece dikkaW bir bl -
çimde oluşturulması gerekir. 

o Soldaki çeşitli dünya görüşleri arasında diya· 
log uar mı, olmalı mıdır? 

• Bugün gerçekten solda dünya görüşleri birbi· 
rinden farkh çok sayıda grubun oldulunu biliyoruz. 
Hatta bu gruplann kendilerini tanıbcı bir takım Ungu· 
istik sembollerle kendilerini belirledigini, dilin bır ba
kıma bu gruplar arasında parsellendigini söylemek 
mümkün. Aslında bu büyük bir sakınca yaratmıyor. 
Marksizm bir doRma deRii, büyük boyutlu bır kuram. 
Bu büyük boyutlu kuram önce daha alt boyutlara In· 
dirgeniyor. (örneRin Thrkiye'n1n somut koşullanna) 
ve koşullann ışılı a1tmda yorumlanıyor. Bu yorumla
nn farklılaşması doeal ve yorum, yani kuram düze.
yinde farklılaşma olunca dünya görüşü ya da başka 
bir deyışle ideoloji (statik eylem modeli) Qluşturul· 
ması da farklılaşıyor. Şimdi kaba gözlemlere dayana
rak tartışmanın üçüncü basamakta yoRunlaştıRı, ey
leme yön veren ideolojik model önennelerinin karşıt 
tavırlar aıdı�ı görülüyor. Bunun kısır bir tartışma ala· 
nı oluşturdueu yadsınamaz. Tartışmalann esas olarak 
birinci ve ikinci basamaklarda yapılması daha doRrn 
ve birleştirici olabilecektir. Ancak bu noktada yine 
abartmaya gitmemek gerekir. Marksizmin farklı yo· 
rumlarlOa dayanan, farklı dünya görüşleri birbirleri ile 
tartışmaktan geri kalmamahdır. Tartışmalar faydah 
olmakla beraber Çoeu zaman bilimseiliein temeli olan 
(doRrn-yanllş) de�erlendirmesi yapılmasına olanak 
saRlarnaz. Farklı dünya gÖlÜşleri arasında bilimsel ola· 
rak dogruyu belirleyecek ölçüt eylem ve eylemin 
amacma ulaşmasıdır. Bu farklı gruplann varolması tu
tarlı eylemleri yapanlann kitlelerde kök salmasıyla 
sona erecektir. 
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