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"KÜLTÜR ILIŞKILERI ANCAK 

EŞITLIK ILmı ıÇINDE OLUMLU 
GELIŞME GOSTERIR " 

i EYLÜL 1977 TARIHINDE ISTANBUL'DA BARIŞ DERNECI 
TARAFINDAN 

'
DÜZENLENEN B ARIŞ KON FERANSıNDA 

TüRKIYE YAZARLAR SEN DIKASı ADıNA SEKRETER OS
MAN SAF FET AROLAT IiELSlNKl SONUÇ B ELGESI IŞJ(;IN
DA KÜLTüREL lUŞKILER KONUSUN DA BIR KONUŞMA 
YAPMıŞTıR.  BU KONUŞMAyı OKURLARIMIZA SUNUYO
RUZ: 

Sayın Delegeler, Sayın Konuklar, 

Uluslararası kültürel ilişkiler h.lkların 
yaratma güçlerini ve üMleri"i eşgüdiim 
'" işbirliAi adın. insanlığın ortak kul· 
lanımına sunmalandır. 8u sunuş sırasın
da halklar arasınd. eşgjjdim ye işbirliAi 
eşitrok ilkeleri içinde saAI.nabili .... in· 
sanılğın ortak kültüMWl gelişmesi yo
lunda yeni adımlar atılmış olur. Halklar 
..... nd. kurulan kültürel ilişkilerde eş
giid;m';şbirliği temelinden çıkıp eşitsiz
lik içine dü�lmesi, baskının, ekonomik 
sömürülırı ye zu lin baş1ang,cl olur. Ki)
tiiıüı y.ratıcılık açısınd.n eller k.dar 
deAerli olduAu bilinen bir gerçektir. An
cak bunun eşitliAin saAI.nam.masl ha
linde, Aşil'i" topuğu kadar ölüm için 
hassas bir nokta olduğu da unutulmama
lıdır. 

33 Avrup. ve iki Amerik. kıtası ülke· 
sinin katıldığı Helsinki Avrupa Güyenliği 
ve Işbirliği Konferansı'nd. kültür .1.
nında varılan kararları ele aldığımızda, 
bunl.rl. halkl.rın kültürel deAişimleri-

YtRMJ$ 

nin, işbirliği içinde ye birbirlerini daha 
iyi anlamaları yolunda kullanılmasının 
esas alındığını görürüz. 8u nedenle Hel· 
sin ki sonuç senedini kültür planındaki 
tutumu açısından insanlığın ortak kiltü· 
riiıü geliştirme yolunda yeni bir adım 
olarak deAerlmıirmekteyiz. 

Konferarısta kültünn çok yönlü bir 
gelişme içinde oIduAu belirtilmiş ve çe
şitlenen kültüı: yaşamının d.ha geniş 
sosyal tabakalar yararına açılmas. ve on· 
ların canlı bir biçinde yaratma ye yarar· 
Ianmaya katılmalarının sağlanması birin· 
cil am.ç oı.rak görülmüştür. ülkeler .... 
sındaki ilişkilerin arttırılması hem ikili 
ilişkiler hem de çok yönlü ilişkiler 'Çl
sınJan ele alınmıştır. Ancak bunu yapar· 
ken, her kültürün kendine özgiillüğirtirt 
ko.:unması, her kiitürün kendi iç zengin·
liğinin sağlanmas. ve ortak değerlerin 
salt bu yolla güçleneceğine olan inancın 
biran olsun unutulmaması gerektiği ka· 
rar halini almıştır. 

Gelişme yolund.: 
- ülkelerin kültürel birikimleri"in 

Ban, KonferaMma kahlonlal' 
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daha iyi tanınması için karşılıklı haber· 
leşme ve kültür alış..yerişini desteklemek, 

- KÜltürel deAerlerin y.ygınl.ştırıl· 
masına ilişkin olanakları iyileştirmek ye 
geliştirmek, 

- Kültürel çalışm. y.p.n bireyler 
arasındald ilişkilerin sıklaştırılmasını 
sağlamak, eşgüdi8n ye işbirliğini arttır· 
mak, 

- Yeni kültürel işbirliği alanları ve 
biçimlerini saptamak konularında sürek· 
li bir eylemi sürdünne kararına konfe· 
ransta katılan ülkeler imza atmışlardır. 

Buna baAlı olarak ilişkilerin geniş
letilmesi yolund. çeşitli ilkeler k.bul 
edilmiştir. Var olan sözleşmeleri ala· 
\>ildiAince iyi uygulam.k. Bunun y.nın
d. hükimetler planınd. oIduAu kad.r • 

kendilerini kiitürel çalışmalara venniş 
kurum ve kişiler amında da ikili ya 
d. çok taraflı anl.şm.l.rı gerçekleştir' 
mek '" bununı. ilgili h.berleşme ve 
işbirliğine yardımcı olmak. Devletlerin 
uzmanlarının biçimini saptayacakları 
Avrupa Kültürel Veriler Bankası'nın ku· 
ruluş çalışmalarının yapılmasını sağla· 
mak. Kitapların daha sık sergilenmesini 
b.şarmak. Kültürel gereçlerin uluslar
arası ticaretine yeni kolaylıklar getirmek 
ve eşdeAerler saptamak. S.nat gereçleri 
için giimriik kol.ylıkları getirmek. Ki· 
tapların uluslararası ticaretini kolaylaş· 
uracak nitelikte sipariş yöntemlerini ya· 
hnla,ştırmak. Film enstitüleri ve kitap· 
Iıklarının ödirtç verme ve alış..yerişlerini 
destekleyici tutumda bulunmak. Müzik, 
tiyatro, plastik ve grafik sanatlar alanın· 
da uluslararası kuruluşlar aracıllğ ıyla 01" 
tak bir takvim hazırl.mak ve uygulam. 
.Ianınd. işbirliAini ge"ekleştirmek. 

ülkelerin kültürlerinin çeşitli alanlar· 
daki başarılarının, ürünlerinin denemele· 
rin ve sanat gösterilerinin karşılıklı ola· 
rak tam anlamıyla açık tutulmasının 
sağlanması da Helsinki Konferansı'nın 
sonuç belgesi içinde yer almıştır. Bunun 
sağlanması yolunda, kitapların ve sanat 
y.pıtl.rının d.h. büyük çapta y.yımı 
konusunda yeni yöntemler uygulanması, 
kültürel yaşamların daha iyi tanınması 
için kitle haberleşme araçlarının daha 
yaygın kullanılması, göçmen işçilerin ve 
ailelerinin ulusal kÜıtürleriyle baAI.nnın 
korunmasının saAianmas. yeni kültür 
çe vreleriyle ilişkilerinin geliştirilmesi, si· 
nema ve görsel..jşitsel alanlarının işbirli· 

ğinin arttıniması çalışmalanna hız veril· 
mesi istenmiştir. 

Özellikle y.ratıcı san.tçılar ve kişiler 
• rasındaki kültürel ilişkilerin geliştirII. 
mesine özen gösterilmesi de ele alınmış· 
tır. Bu konuda, kljtUr adamlannın Iliş· 
kileri konusunu da anlaşma ve sözleş
meler imzalanmasının yanı sıra, geziler 
\e toplantıları artırmak, farklı ülke sa· 
natçıları ve topluluklarının birlikte ça· 
Iışmalarını sağlamak, tiyatrooOpera, bale 
müzik ve glilel sanatbır alanında esAretid 
ve uzman a1ış..yerişini desteklemek, 

:"",jlıtl,'ıtı»&.'lliilWf,;a .. _Iııı __ -

ortak incelemeye konu olabilecek sanat 
ve edebiy.tI. ilgili ol.rak özellikle genç 
sanatçılar arasında uluslararası toplantı· 
lar düzenlemek, kültür alanında uğraşan 
kişilerin değişimi konusunda başka yol. 
lann incelenmesi yolunda yeni olanaklar 
saAI.nmasl d. k.rara baAI.nmıştır. 

Konferans metni içinde işbirliği alan· 
ları ve biçinleri üzerinde de durulmuş· 
11Ir. Bu .ı.nd. kültür politik.ı.., içinde 
özellikletoplumsal planda, kent patla· 
ması, eğitim ve çevre politikalannda or· 
tak inceleme, kültürel çeşitlilik açısın· 
dan bilgi değişimi, konuları ele alınmış· 
tır. 

. Uluslararası azınlıklar ve bölgesel kül· 
türfer konusuna da Helsinki Konferansı 
metninin kültii' böHiııi.iıde ayn bir yer 
verilmiştir. Ulusal azınlıkların ya da böl· 
gesel kültürferin aralanndaki işbirfiğini 
kolaylaştırma yolunda önlemler alınma· 
sını sağlama görevi katılan devletlere 
yükimlüli.!< oI.rak getirilmiştir. 

Türkiye Yazarlar Sendikası olarak 
Helsinki Konferansı sonuç senedinin 
uluslararası kültür ilişkileri açısından 
önemli bir adım oIduiuna inanıyoruz. 
Ancak, bunun uygulanması yolunda üi· 
keler adına büt:Wı kültür kurumlarının 
kendilerine düşen görevleri yerine getir· 
me çabası içine gimıelerini de zorunluk 
oı.rak göriiyoruz. Buna baAlı ol.rak sen
dikamıza bazı görevler düştüğirtiiı de bi
lina içindeyiz. Bu bilinçte yeni adımlar 
atmakta olduğumuzu da sizlere duyur· 
mak isteriz. SendikamlZ bu yıl içinde 
Sovyet V.zarl.r Birliği ile kültürel iş
birliği alanında eşitlik ilkesine dayanan 
öoemli bir anlaşmayı imzalamış bulun· 
maktadır. 19 Haziran 1977 tarihinde im· 
zalanan ikili anlaşma Türkiye ve Sovyet 
kültürel ilişkilerinin gelişmesi yolunda 
atılmış bir adımdır. Anlaşma uyarınca 
her yıl dört Sovyet yaz.n Türkiye'de 
sendikamaın konuğu olacak, dört yaza· 
rımız da Sovyetler Biriiiine gidecektir. 
Ayrıca her yıl konusu önceden saptanan 
ye bir yıl Türkiye'de bir yılSovyetler'de 
yapılan tartışmalı edebiyat toplantısı dü' 
zenlenecektir. Ülkelerin sanatçılannın 
k.rşılıklı olarak d.h. geniş h.lk yığınl.
rınca tanınmas. yolunda elden gelen kar· 
şılıklı çaba harcanacaktır. Sendikamız 
ayrıca dört ülkenin yazarlar bi rliği ile 
benzeri anlaşmaların imzalanması yo· 
lunda ön girişimlerde bulunmuştur. 

Sonuç ol.rak ülkemiz kültünniiı diiı
ya kUltUr birikimi içinde önemli bir yeri 
olduAunu biliyoruz. Diiıy. h.lkl.nn • 
sunul.n kültür buketi içinde en güzel ko
kulu, en güzel renkli çiçeklerden biri 
ol.n kültürünilziiı diiıy. h.lklanna t.nı
tılması yolunda birey birey. örgüt örgüt, 
yeni görevler yijdenmenin zorunu 01-
duğu inancındayız. KÜıtüM sömürü ağı· 
nın aracı bir silah olarak kullanılmasının 
iiline ancak böyle seçilebilir. S�ysıla· 
nmla. 



YETMiŞ' LERiN 
ANLAMı 

YüRüYüŞ 
önceki haftanın sonunda yapılan Türkiye Işçi Partisi Iı Temsilcileri top

lantısı, faşist tehlikenin büyüdüğü, demokratik güçlerin birliği sorununun tar
tışıldığı koşullarda yeni açıklıkları da birlikte getirdi. Bu yeni açıklıkları iki 
düzeyde ele almak gerekiyor. Birincisi, 'Türkiye'de örgütlü sosyalist hareketin 
Ulaş"ıığı ideolojik düzeyi e ilgi». ikincisi ise, faşizme karşı mücadelede can alıcı 
noktayı oluşturan, demokratik güçlerin birliği ve ortaklaşa hareketi ile ilgili 
açıklık. Her ikisinin de birbirini etkileyen yanları var. 

Aradaki ilişkiyi � Tip toplantısının anlamını kavrayahilrnek için, bir 
soru ile başlamak gerekiyor: işçi sınıfının mücadele geleneğinin köklü olduğu, 
demokrasi mücadelesinin ise yıllardır gündemde baş sıralan tuttuğu bir ülke
de, somuta inilebilmesi neden bu kadar gecikiyor? Demokratik güçlerin bir
fiği, demokrasi mücadelesinde işçi sımfının öncülüğü, ortak hedeflerin saptan
ması gibi köklü sorunların ciddi bir biçimde ve enine boyuna ele alınışı nasıl 
ancak 1970'Ierden sonra mümkün olabiliyor? 

. 

Bu sorulara cevap bulmak gerekiyor. Bugün ulaşılan yeri tam anlamıyla 
kavrayabilmek için bu sorulara cevap bulunması zorunlu. Cevabın bir bölümü, 
1960 öncesine ilişkin. Nesnel ve öznel koşullar sonucunda, örgütlü sosyalist 
hareket ancak 1960'larla birlikte kendi önürii açmada temelolarak kendi ör
gütlü gücüne güvenebilecek düzeye geldi. Bundan öncesi var. Ancak bundan 
öncesinin özelliklerinden biri sosyalist hareketin kendi önünü açmada kendi 
örgütlü gücünden çok başka güçlere bel bağlaması. 1960 öncesinde, Mustafa 
Kemal'den DP'ye kadar bir dizi lider ve iktidar, örgütlü sosyalist hareketin ge-
lişniesinde, yolları temizleyecek temel ögeler olarak görüldü. Öznel ve yasal 
engellere bu anlayış da eklenince, örgütlü sosyalist hareket güdüklükten kurtu
lamadı. 

Bundan çıkarılabilecek olan sonuç şu: Gerek yasal engeller, gerekse yu
karıda sözü edilen anlayışın irünü olan güdüklük, demokrasi mücadelesinin, bu 
mücadeledeki güçlerin, sosyalist hareketle bu güçler arasındaki ilişkilerin eni
ne boyuna ve operasyonel bir, düzeyde ele alınmasına olanak tanımadı. Hare
ket bu gerilik ve hamlık içinde si.i-dü. 

Gerilik ve hamlığı, yukarıda sözü edilen anlamda, 1960 sonrasına ve 
1960 sonrası örgütlü harekete yansıması kaçınllf!1u. Gerçekten de yanSKil. 
Ancak burada 1960 sorvasının ö'lemli bir özelliğinden daha söz etmek gereki
yor. Bu özellik şu: 1960 sorvası, 1920'Ierden bu yana, örgütlü sosyalist hare
ket için olduğu kadar, genel demokratik hareket için de ilk ue genel bir yükse
fiş dönemi oldu. Sosyalist hareket ve genel demokratik hareket, 1960 sonra54-
nın koşullarında beraberce serpilip gelişti. 

Burada da şu noktaya dikkat etmek gerekiyor: 1960 önce�nden kalan 
ham miras, demokratik hareketin genel anlamda ilk kez yükseldiği dönemlere 
ait bazı özelliklerle birleştiğinde, ortaya yeni ,bir durum çıktı. Bu �urumu iyi 
kavramak gerekiyor. Bunun için de, tarihsel olarak burjuva demokratik de.,
rim olmasına karşılık, Rusya'da genel devrimci dalganın genel oklrak ilk kez 
en yüksek boyutlara ulaştığı 1905 dönemine ilişkin Lenin'in yaptığı bazı göz
lemlere kulak vermekte yarar var. 

Lenin, örgütlü sosyalist hareketin de içinde yer aldığı genel devrimci 
yükseliş dönemine ilişkin olarak, bu dönemde "proleter sosyalist öğe ve eği
limlerle küçük burjuva demokrat (hem oP9rtünist demokrat hem de devrimci 
demokrat) öğe ve eğilimler arasında kaçınılmca olarak bir içiçe geçme görül
düğünden" söz ediyor. (Lenin, Iki Mektup, Toplu Eserler, I�ilizce Basım cilt: 
15, s. 289) Mücadelenin ilk" kez �n geniş boyutlarda yükseldiği döneme özgü 
bu içiçeliği, nisbi durağanlık dönemlerinde ise ayrışma sürec::i izliyor, Lenin, 
bunu da şöyle açıklıyor: "Ve şimdi ise zorunlu bir gruplaşma, ayrışma SÜ"e
cinden geçiyoruz. Gerçekten proleter sosyalist öğelerin yeni bir kristalizasyo
nu sirecini; bunların, kendilerini bir SÜ"e için harekete bağlayan öğelerle ay
rışması sürecini yaşıyoruz," (aynı yerde) 

Tarihsel olarak gösterdiği farklılıklar bir yana, 1960·70 döneminin, Tür· 
kiye'deki hareketin en genel anlamda ilk yükseliş dönemi olduğu kuşkusuz. 
Bu dönemde, gerçekten proleter sosyalist öğelerle, oportünist ya da gerçek 
demokrat öğelerin gerek hareket, gerekse örgüt içinde içiçe geçtiği de kuşku. 
suz, Buradaki sağlıksızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin birlikte veril
mesinde değiL. Burada kesinlikle sağlıksız bir yan yok. Bir anlamda kaçınıl
maz olan sağlıksızlık, demokratlık la sosyalistliğin örgütsel düzeyde içiçe geç· 
mesinde. Demokratik hedeflerle sosyalist hedeflerin karıştırılmasında. Arala
rındaki ayrılık ve beraberlik noktalarının göriilememesinde. Bu karışıklık orta
mı, dönemine özgü li'"ünlerini verdi. Sosyali}ı örgüt ile demokratik güçler ara
sındaki ilişki sorunu, demokrasi mücadelesinde birliktelik sorunu verimli bir 
biçimde ele alınamadı. "Millici güçleri li'"kütmeme" görüşünün ve bu görüşün 
bir ürünü olarak "sosyalizm" sözcüğUriin yasaklanması girişimlerinin sözü edi
len döneme özgü sağlıksız li'"ünler olduğuna kuşku yok. Yine sözü edilen dö
neme özgü içiçeliğin ve kargaşanın "Dev-Güç" gibi gayrı ciddi trünler verdiği
ne de kuşku yok. 

örgütlü sosyalist hareketin bu kargaşa ortamında sosyalist örgüt ve sos
yalizm kavramlarını savunmak, bunların arılığını korumak için, geçici zayıfla
malara da katlanarak titiz bir ideolojik mücadele ver�iği biliniyor. Bu titiz mü
cadeleyi, yükseliş dönemlerini izleyen durağanlık dönemlerine özgü ayrıJma 
süreci izledi. 1970'Ierde başlayarak, 12 Mart dönemi ve soıyası ile bu ayrışma 
sürec::i yaşandı. Sosyalist hareketin örgütsel ve ideoJojik planda ileri adımlar,at
masıyla bu ayrışma döneminde önemli mesafeler alındı. 

Ayrışma sözcüğünden korkmamalı. Ayrışma, ayrılık demek değil. Ay· 
rışmanın birliği engelleyen bir yanı yok. Tersine sosyalist öğelerte demokrat 
öğelerin i, deolo;ik ve örgütsel planda ayrışmaları, aralarındaki birliğin nesnel 
ve şağlıklı temellerini oluşturan bir unsur. Sosyalist hareket ile genel olarak 
demokratik güçler arasmda somut hedefler etrafında birlik ve ortak mücadele, 
ancak bu ayrışmanın örgütw.1 ve ideolojik düzeyde belirgi nleşmesi ile sağlam 
temellere oturur. Ancak bu sayede "güçbirliği" adına sosyalizmi ve sosyalizm 
propagandasını yasaklama tii"ünden gülünç girişimler ortadan kalkar. Ancak 
bu sayede demokratik güçleri sosyalist hareketin yerine geçirme türünden ça
balar geçmişe gömülebi1ir_ 

1970'I.rden sonra bu' ayrışmanıırsağlıklı sonuçları göıiimeye başlandı. 
Örgütlü sosyalist hareket, 1975 yılında ortaya koyduğu programı ve "Demok· 
rasiı- Bildirgesi" ile, demokrasi mücadelesini, somut demokratik hedefleri ye 
bunların etrafına toplanması gereken güçleri açık seçik belirledi. TIp Progra· 
mı .. Demokrasi Bildirgesi, Büyük Ko�re Karartarı, Merkez Yönetim Kurulu' 
nun son "Örgütlü Birleşik Güç Yenilmez" bildirisi ve.nihayet lı Temsilcileri 
Toplantısı, sosyalist hareketin demokrasi mücadelesindeki görevleri ve ilişkile
ri belirlemede büyük bir ideolojik olgunluğa eriştiğinI gösteriyor. 

Ancak sosyalist harekette de, ileri adımlar belirli maliyetlerte atılabili
yor. Sözü edilen sağlıklı aynşma SÜ"eci sonucunda, hareketin ileri adımlar at-

, tığ ına kuşku yok. Ancak bu ayrışma sii'"ecinin Türkiye'de büyük maliyetleri 
beraberinde getirdiğine de kuşku yok. Bu maliyetlerden en büyüğü, 1970' 
lerden itibaren günümüze �ek örgütleMle ve örgüt kavramının uğradığı büyük 
tahribat. Ayrışma SÜ"ecinin, 12 Mart döneminin bıraktığı en büyük tahribat 
örgüt ve örgütlenme üzerine oldu. Yalnızca siyasal anlamda da değiL. Ekono
mik-demokratik örgütlenmeler anlamında da, yaşarun dönem, örgüt saygmlı
ğında ve örgütlenme pratiğinde onarılması gereken yaralar açtı. 

1970'lerle birlikte kitlelerdelö sol, demokratik, anti·faşist birikimin IJÜ. 
yii< boyutlara eriştiği tartışılmaz bir gerçek. Ancak bu birikimin nitelilinin 
de çok iyi kavr.ırması geı-ek. En başta bu birikimIn, örgütlenme ,çılğı içinde 
bir birikim olduğuna parmak basmak gerek. En kaba anlatımıyla jöyle: GeniJ 
yığınlarda bireysel yiğitlik düşkünıÜğünden işkenceci ge".,.,1 düşmanlııı ... 
kadar uzanan ham bir sol, demokrat potansiyel "'u. Solculuk, demokratlık, yi. 
ğiııik adına çok şey var. Olmayan, örgüt ve örgütlenme bilincI. 

Bu ek�kliğin yalnızca sosyalist harekete ve sosy,list örgütlenmeye iliJ> 
kin bir eksiklik olduğunu sarmamak geı-ekiyor. Eksiklik, siyasal alandan .0-
nomik-demokratik örgütlenmelere kadar geniş bir alanı kapsıyor. Kanıtları or
tada: Bugün Türkiye'nin en güçlü demokratik kuruluşlarının, kendi ,lanları1>
daki ilerici, demokrat kitlenin ne kadarını örgütleyebildikleri ortada. Demok
ra� mücadelesinin ve geleceğin büyük gücü gençliğin, köylülüğün örgütlenme· 
sinin ne düzeyde olduğu ortada. 

Bugün Türkiye'de bağmsızlık ve demokrasi mücadelesindeki en can aitti 
noktalardan biri burada. Mevcut siyasal ve demokratik kuruluşlar arasında 
güncel ve pratik işbirliğini geı-çekleştirirken, bu örgütlerin daha geniJ kiııeleri 
saflarına toplama çalışmalarına da büyük önem vermek gerekiyor. Balımsll.lık 
ve demokrasi mücadelesinin, faşizme karşı etkin ve kararlı bir mücadelenin, 
gerek siyasal gerekse ekonomik-demokratik planda en genIş kitleleri örgütı .. 
yip mücadeleye katmaktan �eçtiğini bir. an olsun unutmamak gerekiyor. 

TIp toplantısının getirdiği açıklıklardan biri de burada ortaya çıkıyor. 
TIp Genel Başkanı Boran, açış konuşmasında şunları söyledi: "Kanımızca b�> 
şarılması gereken ilk iş, üst dilzeyde genel ve soyut çağrılardan, teorik ve ideo
lojik tanışmalardan çok, somut eylemlere ve hedeflere yönelik somut örgüt
lenrnelerle işbirliğini pratikte oluşturmaya ve geliştirmeye çalışmaktır." Bo
ran bu yaklaşımın yararlarından birini de şöyle açıkladı: "Ayrıca bu biçim bir 
çalışma kitlelere daha doğrudan ve yakından ulaşabilmeyi ve onları örgütle· 
meyi sağlar." 

Gerek siyasal, gerekse ekonomik-demokratik alanda, örgütlermede atı
lan her adım, birlik ve dayanışmayı daha sağlam temellere oturtacak, Somut 
eylem ve hedeflerde işbirliğinin gerçekleştirilmesi ise örgütlenmede ileri adım
ların atılmasını sağ layacak. Anti-faşisL, anti�mperyalist mücadeleyi bu bUtUn-
lük içinde görmek gerekiyor. 

• 



Türkıye iŞÇi Partısı 
il Temsilcileri Topıanlısı: 

Türkiye lşç i Partisi lı Temsilcileri faşist mücadele konusundaki bilinç .. 

toplanbsı, önceki balta sonunda Ankı· kaıulılıamı bir kez daha vurguladı. Çe. 
ra'da çalışmalarını tamamtadı. şitli kademelerdeki partUDer tarafından 

Türkiye Işçi Partisi Genel Başkanı ortaya konan deaerlendirme ve önerUe· 
Bonn'm toplantDun dinleyicilere de a- rin, Türkiye'de balunmlık 'fe demokrasi 
çık olan ilk bölümünde açı, konuşması· mücadelesinin gücü üzerinde büyük etki 
nm bir özeti geçtilimiz halta YURt)· yapacaAı kuşkusuz. 
YOŞ'te yer aImışb. 

Türkiye Işçi Partisi toplantısının Türkiye Işçi Partisi toplantısının da· 

bundım sonraki bölümünde çeşlW il ve Allunı sırasında, aralannda Ankara .. 

ilçe örgütlerinden &öz alan delegeler, Ca- Ad� ili .yöneticUeri de omak. iiı�re 5 

şizme kar,ı mücadele, demokratik güç. partili ...,lis tarafından gere�çesız bır bl· 

lerin ortak eylemi ve benzeri konular- çımde gaz altma almdı. Gaz altına ah

da yerel gözlem ve deneyimlerden hare· nantar arasında buhınan Ankara lı Yi>

keUe önerilerde bulundular. Konuşma- netim kurulu Uyesıı Abdurrahman Ata· 

lar, Türkiye Işçi Partisi örgütünün anti. lay polis taraCmdım tartaklandı. 

iKiNCi MC ACIK 
, 

FA'iZMiN TEMELiNi 
üRüYOR 

"MC yöneticileri zamlan açıklayan 
'kötü' adam olmak istemiyorlar." Bugün
lerde ortalarda dilden dile dolaşan bir 
cümle bu ... Gazete yorumlennda bu ko
nu üzerinde duruluyOl'. 

Asbnda 2. MC'nin üç ahbap çawşıan 
çıkbklan yeni oyunda o kadar kısa va· 
deli hesaplar içerisinde de deAiller. Bu
günden yarma iktidar koltuAundan kal
kıp başka koltuklara oturma ist:etini ta
şımıyorlar. 2. MC ortaklan seçim önce· 
sinde alamadıklan birçok karan ardı ar· 
dına aldıktan, dışardaki aAababalarına 
ve içerdeki parababalanna yaraDthktan 
sonra, ısıttıklan koltuk1annda önümüz
deki seçimlere kadar. kalma karan için
deler. 

Bu nedenle demokratik güçlerin 2. 
MC'yi bir olgu olarak kabul etmeleri ve 
uzun erimli bir mücadelenin, soluklu bir 
mücadelenin hazırbRı içine girmeleri ge
rekli. Ecevit'in "şaizliAi" nedeniyle yap-

tlRı hatalann iktidar olmasını engellediAi, 
Demirel'in "matematikçiliAinin" iktidar 
olmasının kapısını açbRı üzerine yapılan 
yorumlar gerçekJeri bütünltYle yansıt
mamaktadır. Bu tür yorumlar siyasal 
partilerin sınıfsal temeller üzerine otur· 
duklannı gönnezlikten gelmektir. Sıruf 
gözlüklerini kenara koyup sosyal ve eko
nomik temeller taşıyan olaylara bakma
ya Çalıııanlar böylesi ekaik ve kalıpçı, ra
hatlabcı yorumlara kayarlar ... 

KAVMAKlA KALSALAR ıvı... 

Kaymakla kalsalar iyi, bunun üıerine 
politika bina ederler. 2. MCtnin bugün· 
den yanna ve kendililinden yıkılacaRı 
üzerine yorumlar geliştirirler. Bu yorum· 
1ara kendileri dışındaki kişileri inandır· 
mak yolunda ellerinden geleni ardların. 
koymaktan geri dunnazlar. Hal böyle 
olunca da gerçelderi. unuturlar. BltYük 
burjuvazinin ilk BIızda CHP iktidan açı
sından "olabilirlik" üzerinde duD1luı.ıu 
"kesin tercih" olarak görürler. Oysa, bü
yük burjuvazinin CHP lehine kesin ve 
mutlak tercih yapmadıAı ortada oldutu 
gibi, önemli bir bölümünün MC yanbbRı· 

nı süıdürdüAü de açık seçik ortadadır. 
CHP "burjuvazi için ikinci tercih" olma 
özellil'inin dı,ma çıkamamuftır. 2. MC: 
nin olu,masına burjuvazi kartı Çıkmadı
iı �bi. Demirel kabinesinin kunılma.a' 
nm ardından 1110, tutanlar da burjuvazi
nin önemli sözcüleridir. 

SORUNLAR VUMA�INA 
2. MC'N IN VAKlAŞIMI 

Içte , yokluklardan, kuyruklardan, 
zamlara, enflasyona, dışta ABD ambar
Ilosundan Kıbna olayına uzayan sorunlar 
zincirinin 2. MC için, içinden çıkılması 
zor bir yumak oldU#u açıktır. Ancak., 
bunu MC'nin kendi başına deRil dışar
dan verilen yönergeler ışılında çözmeye 
hazırlandıRı da bilinmektecfir. Dışardan 
gösterilen çözlinIere başetmeyi becere
bildiIi oranda Demirel, kendisi için ge
rekli yardımlan almada başanlı olacak
tır. Döviz dar bolazının ha1li için IMF 
ve benzeri kuruluşlann Türkiye'nin bu
günü \iLerine raporlan hazarlık safhasın
dan öte,redaksiyon safha.sına gelmittir. 
Ve bu uzmanlar Demirel Hükimetine 
önerilerde bulunacaktanın dünyanın 
öbür ucundan kitle haberleşme araçlan 
yardımcılılıyta "saI'ırault.amn duyacalı" 
bir biçimde haykırmattadırlar. Eb böy· 
lesi çözümlere oepbeıfin "milliyetçi"le
rinin, milliyetçilik duyrulanyla karşı Çı' 
kacatını beklemek saflılı da öyle herke
se vergi olmaz. Ancak, CHP iktidannı 
gerçek muhalefette detil, siyasi oyunlar
da arayan yorumcu1ar böylesi görüt1ere 
imzalanru buarlar�. 

SöZ M lıılvETÇlLlKTEN 
AÇllMIŞKEN 

.SÖZ milliyetçililden açılmı,ken cep· 
he ort.aklannın Kıbns konusunda fukb 
görüşlerinin 2. MC'nin d-lılmasmın ne· 
deni olacBlı düşüncesinde ola.nb.nn söy· 
lediklerini de gözden geçirmek gerekir. 
Böyle görüşler özellikJe seçim alanlann
da MSP ve MHP'nin bu,ünden yarma, 
Kıbrıs'ın tamamını alma yolunda attlk· 

TiP Samsun örgütü saldırıya uğradı 
Türkiye Işçi Partisi Samsun lı ve ilçe binası 28.8.1977 gecesi saldırıya 

ulradı. Kapıyı kırarak içeri giren saldırg.tnlar, önce depo olarak kullanılan 
banyodaki afişleri. plastik kovalan ateşe vermişler, sonra ellerine geçirdikleri 
sandalye, sehpa, teyp, ba�lama vs_yi ateşe atmışlardır. Banyoda buıunan Iki 
hOparlör' de yanmıştır. Saldırganlar daha sonra Merkez Uçe'ye ait odada bulu
nan kitapllktaki bütün kitapları ve parti yayınlanDı bir araya toplayarak yak· 
mışlardır. Bina önemli ölçüde hasara uRramıştır. Camlar kırılmış, kapı pervaz.. 
ları kısmen yanmışt ır. hfaiyenin erken müdahalesi yangının büyümesini önle
miştir. Saldırganlarm kimlikleri halen saptanamamıştır. 

Türkiye Işçi Partisi Samsun 11 Başkanı Tamer Erdolan, saldırı ile ilgili 
olarak aşaRıdaki açıklamayı yapmıştu: 

"Türkiye I,ç; Parti,; il ue ilçe biruısı dün (28.8.1977) ıaat 23.00ıırala
nnda &aldırıya uğramı,tır. Saldırganlar kapıyı kırarak içeri girmi" parti loka
lindeki afi,leri, parU yayınlannı, bütün kitaplan ue bir kısım e,yayı bir araya 
toplayarak yakmışlardır. 

"Bu saldırının nereden kaynaklandığı bizce ue demokratik kamuoyunca 
çoh iyi bilinmektedir. Partimize yapılan saldırı demokrasiden yana tüm kuru· 
lu' ue kişilere yapılan saldırılardan bağırmız değildir. Ve  bu soldmlar Me'nin 
faşizmi tırmandırma potitik�ının bir parçasıdır. Daha önce Partimiz O'küdar 
ılçe,i de aynı biçimde llaldlr/ya uğramış ue bugiine kadar failleri bulunamamış
tır. Muhtemelen bu soldırının failleri de bulunamayacaktır. 

"Saldırganlar ue onların arkasındaki güçler çok iyi bilmelidirler ki, bü' 
tün bu saldırılar Partimizi, işçi .ınıfımuı ve demokrasiden yana güçleri yıldıra
m,yacolliır. Demokrasiden yana güçlerin örgütlü birleşik mücadele.i faşizme 
geçit vermeyecektir. 

"Ve bütün bunlann hesabı ergeç sorulacaktır. ol 
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TIP binası: Saldırganlardan hesap 'orulacok 



lan seçim nutuklannın, üzerine bina 
edilmektedir. AP'nin bu • uluslararası 
politika bilmez" ortaklanyla hemen ça
bşacaaı yolundaki yorumlar da hemen 
bunun peşine eklenmektedir. Bunlann 
milliyetçiliklerinin "seÇlm nutku" mil
liyetçillli oldugunu bilmekgerekir. L. 
MC döneminde de MSP'liler, tıpkı seÇlm 
nutuklanndaki gibi bir milliyetçilikle 
• ABD ile masaya oturmaya karşı olduk
ıannı" açıklamışlardı. Koalisyon ortak.
lannm hükümet karan almadan ABD 
görüşmelerini sürdürdüklerini öne sür
müşSerdi. Sonra ne oldu? Görüşmeler 
devam etti, "Ortak. savunma anlaşma
sı" adı altında yeni biz ikili anlaşma im
za1anıverdi. MSP'lilerin gazete sütunla
nnda yankılanan "karŞıyız", ·hükimet 
karan yok" görüşleri unutuluverdi. Kıb
ns konusunda da, MSP ve MHP'nin mil
Iiyetçiliklerinin bu merkezde olduRu bi
linmelidir. Kıbrıs konusunda ABD"ta
rdından istenilen tavizlere bel kınlmı
yorsa, bunlann Yunanistan'la olan iliş
kiler bütünü içinde oluşmamasından 
ertelendili unutubnamabdır. Yoksa, pa
çasa otdan burdan sıJaşmış bir 2. MC' 
nin, uluslararası planda Kıbns'ın Türkiye 
Cumhuriyeti Devletine büyük ekonomik 
yükler getinnekte olduR'u bilinirken, 
sözde "milliyetçilik"te direnmesine ola
nak yoktur. 

2. MC PAÇALARI SIVAMIŞTIR 

Olaylar içindeki bu kısa gezinti bizi 
2. MC'nin paçalan sıvadılı gerçeliyle 
karşı karşıya getirir. 2. MC tam boy 
açık faşizmin temelini örme çabşmalan 
içindedir. Sı.nı!sal karakteri gereli dış 
tekellerin ve büyük. burjuvazinin istekleri 
yolunda bir dizi önlem alırken, açık fa
şizmin brmanışı yolunda da elinden 
geleni ardına koymayacaktu. Bu ekono
mik yapısal ve sınıfsal biz gerçektir. Bu
na karşı dört gün üst üste KKK'ya yapı
ıamayan/yapılan atama üzerine demeç 
vermekle muhalefet yapılmaz. Sınıfsal 
saldırılar, 51mlsal muhalefetlerin örgüt
lenmesiyle gölüaleniz. 

MHP lideri Türkeş'in gece adam w
rulmasında eşkiya ile ortak olup, gün
düz vurulanlar için kan arayan dokto
ru oynaması. uzun erimli bir hesabın 
uzanb5ldır. Demirel, partisinin MHP'Ii: 
leşmesi yolundaki girişimleri bilerek göz 
ardı etmek�dir. tktidarda kalmaktan 
başka çaresi bulunmadılıDl sanan MSP' 
nin bu iki ortalının peşine takılıp ha
reket ebnesi bugünden yanna deRişecek 
bir olgu da delildir. 

EMPERYALIZMIN BUNAlıMı ' 
BOYCMEKTEDIR 

Emperyalizmin ileri qamalannda 
bunalım büyüdükçe, luonikleştikçe bo
calayan kapitalizm için kapitalizmin 
burjuva demokratik kurallan bile yeterli 
olmaktan çıkar. Baskıcı, faşist rejimiere 
yatkın bir tutumu benimseyen burjuvazi 
"liberalizm"ini yitinniştir. Buna karşı 
aranacak kalkanın sınıfsal nitelikli oldu
lu unutulmamalıdır. Sınıfsal kaynaklı 
(a,izmi geriletebilmenin, giderek yok 
edebilmenin gücü de sınıfsaldır. ışçi sı
nıfı ve müttefiklerinin birtilidiz! 

CHP VARI MUHALEFET YA DA 
H AVANDA SU DöVME 

2. MC hükümeti içte büyük burjuva
ziye, dışta tekeller aaına ,irin gözükrnek 
için bir takım kararlan alma zorundadır, 
bu herkesçe malum. Bu kararlann işçi 

sınıfının aleyhine oldulu da malum. 
Hergeçen gün aldılı yeni kararlarla işçi 
sınıfını ve onun müttefiklerini ezmekte 
olduR'u w ezmeye devam edeeeti de 
malum. Bütim bu malum olanlar karşı
sında yapılması gerekenler de maJum. İş
çi sınıfı ve onun müttefiklerinin devrim
ci muhalefetinin oluşturulması. Faşizmi 
geriletmenin ve demokratik hak ve öz
gürlükleri genişletmenin ilk adımı bu 
gerçeti. kavramaya dayanmaktadır. Oysa, 
CHP birleşik demokratik cephe hareket
lerine "bölücülüktür" ya!tasını wrarak 
karŞı çıkmaktadır. Sınıflı toplumda ya
şaruldllt unutularak. söz muhalefetiyle 
başan elde edilmeye çalışılmaktadır. 
Muhalefet laf laf üstüne konarak yapıl
maktadır. CHP'nin wnnası için karşı 
takımın ceza &ahasına ortalanan bütün 
toplar, taça, awta gönderilmekte, mu
halefet adına havanda su dövüImekte
dir. Başta Genel Başkan Ece�t olmak 
üzere CHP muhalefetinin sözcilleri ön
lerine çıkan her fırsatı tepmekte birbir
leriyle yanş içine ginnektedir. 

KKK BUHRANINDA 
GEçiCi UZLAŞMA 

Geçen yıl Hava Kuvvetleri Komu
tanlıRına yapılması gereken atamarla 
"geleneklere ay kın " bir tutum içine 

giren Demirel, bu yıl da aynı davranışını 
KKK'blına yapılacak atama konusunda 
sürdürdü Demirel, cephe ortaklanyla 
üzerlerinde anlaşbkJan bir Lsmi "gele
neklere aykırı" olarak KKK'lılının başı· 
na getirmek istedi. Cumhurbaşlquunm 
Anayasal yetkisine dayanarak yaptılı 
karşı ÇıkıŞla konu ikibuçuk aylık bir 
buhrana neden oldu. Ve 30 Alustos ta
rihinde üç ordu komutanının istifasın
dan &onra, kalan tek aday üz.erinde ge
çici bir uzlaşma ortaya çıkb.Demirel, 
Cumhurbaşkanının üzerinde durdul'u 
ordu geleneklerine uygun önerisini yap
tı ve KKK sorunu çözi.mlenm. Ancak, 
Demirel temelde tutumunu deliştirme
di w iktidarda bulundul'u dönemlerde 
benzeri atamalarda p roblem yarataeatı 
yolundaki görüşleri zihinlerden silemedi. 

Bu olayın büyük yOıunluk taşıdıR i 
geçen hafta içinde CHP Genel Başkanı 
da üst üste beş demeç verdi. Sokakta 
büyük li"alk kitlelerinin dertleriyle ilgili 
olaylann kol gezdili biz dönemde, Ece
vit bütün muhalefet gücünü bu noktada 
topladı w 30 AlWltos gösterilerine ka
tılmayarak -kırgınlıAınl" ortaya koyan 
bir "spektak.üler" tutumla da bu konu
daki muhalefetini noktaladı. Ancak, bu 
olayla ilgili demeçlerde de yeterli bir 
açıklık sözkonusu olmadı. Ecevit'in so
runun genelde çözi.inü için özaydmb 
olayında olduA:u gibi AP karşısında 
CHP'li politikacı yetiştirmek dışında ne 
getirdili belli delHdi. Bu nedenle Ersöz' 
ün CHP için tavan-Kotil arasında salla
namayan uzlaşma nedeniyle tatanbul 
Belediye Başkanı adayı çıkanlması söy
lentileri bile ortaya abldı_. 

üLKü OCAKLARı 
KAPATı LMALI DI R 

Dernek Genel Başkanı Yazıcıoğlu: 

"ü.STüN IRK NAZARIYESINE 
INANIYORUZ" 

ülkü Ocaklan Derneği Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, 
MHP organı bir dergiye yazdığı başyazıda şöyle dedi: ,,'üstün ırk 
nazariyesine itikata göre inanıyoruz." Dernekler Yasası, herhangi 
bir ırkın hakimiyetini ya da imtiyazını öngören derneklerin kapa
tılmasmı öngörüyor. 

Yazıcıoğlu. aynı yazıda, hükümetin zamanmda davranmaması 
halinde D1kü Ocaklan'nm harekete geçeceğini söyledi. 

Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi'mn ve onun yan kuruluşlamın fa· 
şist ideolojinin esaslanna göre örgütlendikleri, bütün yalanlama ...e gizlerne ça
balarına rağmen. kendi ifadeleriyle ortaya çıkmaktıdır. Son olam. ülkü 
Ocaklan Derneği Genel Başkanı Moosin Yazıcıoğlu. MHP organı "Hasret" 
dergisinin 2s Ağustos tarihli sayısına yazdığı başyaııda aynen şöyle demiştir: 
"üstün ırk nazariyesine i tikata göre inanıyoruz." 

ülkü Ocakları Genel Başkanının "üsıün ırk nazariyesine inandıklannı" 
açıklaması, bu örgütün ırkçı ve faşist bir ideolojiye dayandığının çok açık ka
nııı durumun dadır. Aslmda ülkü O cakla"'nın bu ideolojiyi doğrudan doSTuya 
Milliyeıçi Hareket Partisi'nden '" onun şefierinden aldığı. herkesçe bilinmek
ıedir. Yazıcıoğlu'nun son açıklaması. dolayısıyla MHP'yi de içine alac.ık niıe· 
liktedir. 

I lerici. demokraıik harekedere karŞı hazırlanmış olan Dernekler Y ..... 
bile. ırk üstünlüğü esasına gör< demek kurulmasını yasaklamak zorunda ka� 
mışı .. , Inrnekler Yasası' nın 4/d maddesi: ..... ırk .. esasına dayanam bır ..•. 
ırkın ... saliklerinin diğerlerine hakim ...eya diğerlerinden imtiyazı! olmasım 
sağlamak" amacıyla dernek kurulmasını yasaklamaktıdır. Dernekler Y ..... • 
n ın bu maddesi, M. YUIClollu'nun son açıklaması üzerine, Olkü Ocaklan'nm 
demal kapatılmasını gerektirmektedir. 

YAZICIOClU TEHDIT EDIYOR 

ülkü Ocaklan Genel Başkanı·nın. "üstün ırk nazariyesinin" açıklandığı 
yazısında, aynı zamanda, hükümetin ülkedeki "çalkantılan" önleyememesi 
durumunda ülkü 'Ocaklan'nın harekete geçeceğini ilan etmektedir. 

Faşisı örgüt başkanı şöyle demekledir: "Ihaneı şebekelerine dur deme
si gereken iklidar. hillil bu gafilliğine devam ecıene elbene kutsal görevi Türk 
gençliği üsııenecekıir ..• Sadece milletimizin muıluluğunun bozulmaması ve 
de.ıeıimizin geleceğinin karanlıklara idlmemesi için gösıermiş olduğumuz sa
bır, belli bir noktaya gelmişıir ... Türk gençliği kendisini korumayı. de.ıeıini 
korumakla eşdeğer olam görmekledir ki. bunu yapacağız." 

Faşisı örgül başkanının bu sözleri. MHP şefierinin sözde barı, çalnlan
nın uydunnalığını onaya koymaktadır. Faşisı Örııül başkanının açıkça söyle
mek istediği gibi. bup;ne kadarki ban, çağrıların .. ned .... i.lkinci MC'nin ku
rulmasından so .... , komandolann kendi yapacaklannı hükümetten beklemeye 
başlamış olmalamdan başka birşey değildir. Şimdi komando şef1eri. baş iste
meyi hızlandınnışlardır. Kanlı lşıahlannı doyurmak için yeni cinayeılere ha· 
zırlanmaktadırtar. 

Faşisı şefier. sabırlan IÜkendiği takdirde. "milletin mutluluğunun bo
zıAmasından ye devletin geleceğinin karanlıklara itilmesinden" söz ederken 
neyi kastetmektedirler? Bu tehdidi n arkasında yatan hazırlık nedir? Ne gibi 
planlar hazırlanmıştır ki, I kinci MC'nin kurulmasından sonra bir sire bekleme
ye konulmuştur"i9u bir iç savaş planı mıdır? Bu planı hazırbyanlar kimlerdir 
ve hangi destek kuvveııerine dayanmaktadırlar? 

Bu soruların cevabı, faşist ,efterden istenecektir. i şlenen ve işlenecek ci
nayeııerln hesabı sorulacaktır. Hiç bir banşçılık yalanı. hiç bir isim değişikli. 
ği, hiç bir manevra, bu hesabın sahiplerini demokrasinin acımasız yargısından 
kurtaramayacaktır. 
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ÇUKUROVA' DA SARI SENDi KA-
ÇUKUROVA, TüRKIYE'NIN öNEMLI I şçi YöRELERINDEN BIRI. 
ANCAK ÇUK UROVA'NIN BIR BAŞKA öZELLI�1 DAHA VAR. BöLGE, 
SARI SENDIKA-I'ATRON IŞBIRLI�ININ EN Y�UN BIR BiçiMDE 
GORüLDOOü, ILERICI SENDIKAL HAREKET KARŞıSıNDAKI AÇiK 
VE GIZLI ENGELLE�IN öTEDEN BERI AYAKTA TUTULD�Ü BöL. 
GELERIN BAŞıNDA GELIYOR. ÇUKUROVA SERMAYESININ BURA. 
DA "Işi BAŞTAN SıKı TUTTU�U" BILINIYOR. ANCAK, ÇUKUROVA' 
DA DA ziNCIRI KıRMA ÇABALARı GIDEREK Y�UNLAŞIYOR. Iş.  
ÇILER YAŞADıKLARı OLAYLARLA, GÖRDüKLERIYLE DAHA DA 
BI LlNÇLENIYORLAR. ÇUKUROVA'DA "MAYA TUTUYOR". BUGüN· 
Kü GELIŞMELER GELECE�IN HABERCIsı' YÜRoyüŞ ADAN·AMUHA. 
BIRI, BOLGEDEKI SENDIKAL GELIşMELERI AŞA�IDAıd BiçiMDE 
öZETLEDI : 

Çukurova'da San sendika-patıon lin
cirini kırmak için işçilerin verdili çetin 
mücadele sürüyor. Baskının giderek arttı
Lı bu dönemde işçilerin gerçek iradele
rinin tam anlarıuyla belirmesi olanalı 
yok. Rderandum istemine yanaşmayan 
san sendikalar. işverenle kurduk lan sıkı 
ilişkiyi baskıya dönüştürmektedlrl.r. Sa· . 
n sendikanın patron yanlısı tutumuna 
işçilerin tepkisi yoj!unlaşsa da bu tepki 
işsiz kalma korkusu karşısında henüz da· 
ha az aj!ır basmaktadır. Tüm bunlara 
karşın, işçilerin Çukurova'daki bazı 
önemli İş yerlerinde kararlı bir tutum 
içinde oldu�u göriiliiyor. 

Paktaş 

Bu Işyerinde, 18.8.1977 günü yetki 
saptaması için tl açık irade beyanı" ya
p�dı. Sabahın erken saatinde başlayan 
irade açıklaması sırasında san sendika 
yetkilileri zorbalıkla işçileri kendi istem
leri doRrultusuna çekme girişiminde bu
lundular ve 4-5 işçinin yaralanmasına 
neden oldular. Ancak bu girişimleri iş
çilerin tepkisiyle karşııanclı ve "san sen
dikacılar", " patron köpekleri ", "satılık 
uşaklar" gibisloganlarla Cabrika ç�adı. 
Polisin müdahalesi ve geniş önlemleri 
hep taraflı oldu. 

Irade açıklaması akşam illeri saat 
17.00'de taınaınIandL Tüm demokratik 
kuruluşlardan, derneklerden, sendikalar
dan gelenler Paktoş işçisinin yanında 
yer aldı. Hem içeriye girenler, hem içeri
den çıkanlar coşku ile slogan ve alkışlar· 
la yüreklendlrildl. Biiyük bir kalabalık 
polisin baskısını g�üsleye g�üsleye iş. 
çileri desteklemek için fabrika çevresin
de bekledlo 

Saat 17.00'den sonra Adliye'nin 
önünde biriken işçiler sonucu t>erenmek 
için sabırsız bir şekilde bekl�meye 
başladı. 

yaz mesaisi nedeniyle saat 15.30'dan 
sonra Adliye boşalıyor. Iş Mahkemesi 
sonucu nasıl alacak? 

Katipler, " hakim hey gitti, SOnucu 
yarın açıklanm" dedl, dlyorlar. Işçiler 
"yannı beklemeyiz" diye diretiyorlar. 
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Saat 18.00 yargıç geliyor, bu kez de iş 
müfettişieri ortada yok. İşçilerin endi
şesi artıyor. Tüm aramalar boşa çıkıyor. 
Işçilerin bu tedlrginli�inden yararlan· 
mak isteyenler işçileri tahrik etmek için 
ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. 
Ancak bunların bozguncu tutumlan iş· 
çilerin · birliRini bozmaya yetmiyor. 
Tekstil Işçileri Sendlkası binasmda top· 
lanan işçiler gecenin geç saatlerine ka
dar durumu tartışıyorlar ve solukkanlı 
bir şekilde sonucu bekliyorlar. 

19.8.1977 sabahı işçiler Adliye'nin 
önünde birikiyor ve sonucu t>erenmek 
istiyorlar. Fazla uzun sümıüyor ve karar 
açıklanıyor: "Tekstil üyeı;;i işçiler en 
çok oyu aldı." 

Açık irade beyanına katılma duru
munda olan 2984 işçinin 1321 tanesi 
DISK iiyesi Tekstil Işçileri Sendlkası 
için irade açıklamasında bulundu. DiRer 
san sendikalar için irade açıklamasında 
bulunanlar toplamı, 1130'u buluyor an· 
cak. Salt çoj!unluk saj!lan.mıyor . .  

İşverenin çalışıyor olarak gösterdiR'i 
ve Bölge Çalışma Müdürlü2üne verdl2i 
listedeki işçilerin toplamından yüzde el· 
Hbir Cazlasını elde eden sendlka Toplu Iş 
SözleşmeSi (TlS) yapma hakkını elde 
edeceA:i Için yapılan irade açıklamBSI so
nunda yetki sorunu çözümlenememiş 
oluyor. Buna karşın Tekstil Işçileri Sen· 
dlkası, çoj!unluk sendlkası oldu2unu ka· 
nıtlamış bulunuyor. 500 Işçinin irade 
açı.klamasında bulunmaması nedeniyle 
saıt çoj!unluk elde edllememiş durum· 
da. Ancak Bölge Çalışma Müdürl�ünce 
yeniden yetkl prosedürli yürütülmektedlr. 
Ve bu kez Tekstil Sendlkasmın yetkiyi 
ala�ma kesin gözü ile bakılmaktadır. 

21.8. 1977 günü saat 16.00'da Tekstil 
Işçileri Sendikası tarafından düzenlenen 
toplantıya Paktaş işçileri her zamankin. 
den daha çok sayıda işçi Ile katıldı. Sen· 
dikanın Güney Bölge Temsilcisi Selahat
tin Uyar'm işçilerin birlik ve beraberli
eini pekiştirici, bundan sonraki tüm mü
cadelede bu ilkeye bBR'lı kalmanın zo
runlu2unu vurgulayan, Işçilerin çeşitli 
sorunlarda aydınlanmalanm ve mücade
leye dalıa kararlı bir şekilde katılmala· 

Sarı aemliko·palron zinciri k,rılacok 

rmda etkın olucu konuşması işçiler ara
sında olumlu karşııanmıştır. O günden 
bu. güne gelişmeler hep Tekstil lşçilerl 
Sendlkası do�rultusunda. Kararsız IşçI
ler artık daha bir güvenle sendikalanna 
salılp çıkıyorlar. Kararb PAKTAŞ Işçi
leri "Isterlerse bizi yıllardır patronun 
kölesi y.apan san sen.dikalar referandum
dan kaçsınlar. Biz açıkça imzamızı 
Tekstil Işçileri Sendlkası için ataeatız. 
San sendika - patron zincirini Paktaş'ta 
ktrarak kararlı birııeimizin sımf sendika
cılı2ma damgasını sUinmez bir biçimde 
wrdu�unu göstereceA:iz." demektedirler. 

Özbucak 
Işyeri Tekstil sendikası 

Teksııı Işçileri Sendlkası'nın yetkili 
bulundu�u tek işyeri olan 1200 işçi
nin çalışmakta oldulu öZBUCAK ta\). 
!ikasında da yetkiyi saplama günü geldl 
çattı. Ancak, bu işyerinde yetkiyi san 
sendikalardan birinin alması sözkonusu 
de�ildir. özbucak işçisi Iki yılda çok 
yol aldı. Ve Adana 'da sarı sendlkaJann 
egemen oldulu tüm işyerlerine örnek 
olabilecek bir konumda. Tekstil işkolun
da çalışan tüm Işçileri yönlendlrecek bir 
dilleye, sendikal mücadele anlayışına 
ulaşalar. 

Bu nedenlerden dolayı özbucak iş
yerinde yapılacak olan " açık irade beya
nı" Tekstil Işçileri Sendlkasına ait imza 
kayıt defterinde toplanacaktır. Çünkü 
bir tek işçinin en ufak bir kuşkusu yok 
sendikasındım. Sendikasının kendi ya
nında yer aldı�ını iki yıllık deneyimiyle 
açık seçik görmüştür. Bıi işyerinde san 
sendikalar bİr kez daha sınıf sendikacı
Iıj!ının somut öme2i ile pişmlş işçilerin 
şamannı yiyeceklerdir. Bugün durum 
bunu göstermektedir. 

Bossa 'da 
irade açıklaması 

Yaklaşık 5000 işçinin çalıştı2ı Bossa 
Fabrikası 'nda tt Açık irade beyanı" 
26.8.1977 günü yapılacak. Güney Sana· 
yi'de oldu�u gibi bu işyerinde de san . 
sendika-patron zincirinin kınlması olası 
d�il. (Güney Sanayi'de Tekstil Işçileri 
Sendikası bir varlık gösteremedi ve yet
kiyi kaybetti.) Bossa'da örgütlenme ça· 
Iışmalan işçilerin san sendika ve patro
na karşı hirli21ni �Iayamamıştır. Pak· 
taş gibi geçmişten süregelen mücadele 
deneyleri de olmadıA:ı için san sendika
nın (Teksif) tüm Işçi atılmalarında işve· 
ren yanlısı tutumu ve dolayısiyle işçile
rin yanında yer almaması işten atılma1a
rı kolaylaştımış, işçilerin direnişleri 
hep yeni1�yle sonuçlanmış, yetki döne
minde daha aktif ve kararlı bir tutum ta
klhmaları saelanamamıştır. Güney Sana
yi'de oldugu gibi burada da Işçileri bö
lücü girişimler etkindir. Aynmcı bir ya
pıyı iyice geliştiren işverenler ve san 
sendika işçilerin kendi smıf çıkarlan 
doR'rultusunda sendikd mücadelede bir
leşmelerini engeUeyici çalışmaıanyla 
Ihanetin en belirgin örneeini vermişler
dir. İşten atılmalara karşı çıkanlar da iş
ten atılmakla ve bir daha iş bulma ola
naeı da kalmamaktadır. Bu nedenle işçi
ler şu dönemde istemleri doerultusunda 
irade açıklamasında bulunamayacaklar· 
dır. KuŞkusuz Işçilerin ıçınde bulundu· 
2u bu güç durum hep böyle sUri4> git· 
meyecektir. ışçiler sömürünün y<>eun
lueu aJtında ezilmekte ve devrimci sen
dikaJ mücadeleyi sütdüren işçilerin safın
da yer almak ıçın daha dikkatli ve uzun 
vadeli bir çalışmayı sabırla sürdünnek
tedlrler. Bu kez, san sendikaya hayır 
diyenlerin sayısı bir hayli artacaktır. An· 
cak bu dönemde san sendika sullaSlna 
son verebilecek sayıyı bulamayacaklar
dır. 

800'ün Uzerlnde Işçinin çalıştıj!ı 
MENSA ve 1350 I,çlnln çalıştıRı TEK· 

SA işyerlerinde ve yine Tarsus'da 
1500 Işçinin çalışmakta oldu�u lşye. 
rinde Eylül'de yeni gelışmeler olacak. 
Bu üç Işyerinde de Teksııı l,çUeri Sen. 
dlkası yetklye girecek. Şu günlerde I,çl. 
ler yoj!un bır. fOkilde Teksııı l,çUeri 
Sendikası'na gelerek üye olmaktadırlar. 
Üyellk Işlemlerini sürdüren ve Işyerlerin. 
de aktlt görevler alan Işçiler yetklnln 
Tekstil I,çlleri Sendlk .. ınca alınaeatını 
söylemekte ve umutlu göımmektedlrler. 

Marsa 'da 
Gıda-Iş var 

Sabancı Holdlng'in yaj! sanayi olan 
MAR SA 'da 580 işçi çalışmaktadır. Ve 
işyerindeki sendlka Türkıye Gıda.ış'ör. 
Bu işyerinde çalışan Işçiler yeni TIS 'Sı 
döneminin çekişmeli giiderinJ yaşıyor. 
Sözleşme 27.8.1977 günü teshedlldi ve 
yetki mücadelesi yenklen başladı.Ancak 
görünen duruma göre G ıda-İş Sencükası 
bu işyerinde yine yetkiyi alacak güçte· 
dir. 

Gıda·lş Sendlkasından atılan esld 
Bölge Temsilcisi Kayban Sohta, iki yılı 

. aşkm bir süre bu sendikada bölge tem&i.l
cili2i yapmış, geçmişteki sendikacıııaı 
son derece kanşık bir kişlydl. Sendika 
i.ist yönetimi bu durumun farkına vann
caya kadar, Kayhan Sahta, Sosyalist 
.Devrim Partisi kUNculu�undıın Sendl. 
kanın Genel BaşkanveldUltine kadar 
tırmandı. Kayban Sohta üst yönetimde 
etkinll�ini gösteriyor, şubenin ... ver. 
mesine izin vermiyordu. 

DGM dlrenişi sırasında Sahta, dlrenJ. 
fO geçen işçilerin yanından kaçuk..., 
işçiler tutuklarup iqeri atılıyordu. Ne· 
den sonra gelerek DGM savclSma teslim 
oldu Kayhan Sobta. Tekstil Bölge Tem· 
silcisi ve işçiler "Biz Anayasa'nın Iptal 
etti�i bir yasaya dayanarak kurulan 
DGM'de ifade vermeyiz. Biz bır dalıa 
DGM kurulmasın dlye dlrendl�lmlz bir 
mahkemede yargılanarnayız" derıerken 
Glda·lş Sendlkası Güney Bölge TemaU· 
cisİ Kayhan Sohta direnmek bır yana, 
DGM savclSmın "tutuklama istemi" beş 
dakika bile sünnüyor ve dışandan gelen 
bir telefonla tutuklama isteminden .... 
geçilerek Kayhan Sahta salı.eriliyor. 

Ve işte bu Kayban Sohta, neden son· 
ra, Bölge Temsilcilili Ue alabildlllnce 
yol aldıktan sonra, görevden alınır alın· 
maz bir korsan sendlka kurdu. YIYE· 
CEK.IŞ adındaki bu sendlka Glda.lş 
sendlkasmm yetkili old�u ve geçmişte 
yetki mücadelesi verdili işyerlerinde ta
ban aramakts.Kayhan Sahta, şimdi, gö
zünü MARSA 'ya dlkmiş bildiri üstüne 
bildlri daj!ıtıyor. 

23.8.1977 günü akşam üzerl yine 
Marsa önünde bildiri daj!ıtmak Isteyen 
Kayhan Sohta 'nın adamlan · kl koman· 
do faşist kınnası hepsi· tepkiyle karşı· 
laşınca işçilere saldırmıŞlar. Gıda.lş iiye· 
si Mehmet Dolan, Hıdır Kök, Nevzat 
Keskinkeser, Ali Rıza Şahin, Veli GiiSÜl 
admdaki Işçiler poUs tarafından gözalb· 
na alınmışlar, gece geç vakitlere kadar 
alıkonulan işçiler Bölge T.msilcisl 
Murat Ateş'in girişimleriyle salıverilmiş· 
I.rdlr. MARSA'da tam bir polis terörü 
esmekte, fabrika çevresi toplum poliSi 
ekiplerinin denetimi altında tutulmakta
dır. Işçiler üzerindeki bu tür baskılar ne 
kadar yoeun olursa olsun ,",on\.lCU pek 
etkilemiyecektir. Kendisiyle görüşt�ü· 
müz Bölge Temsilcisi Murat Ateş "ön
ceden tanıd1eı işçileri yanına çeken 
Kayhan Sohta, Işçilerin ne olup bitti· 
einihenüz pek anlayamamalanndan ya
rarlanıyor. Ancak hava giderek d�lşl· 
yor ve kesinlikle yetki bizke kalacak" 
diyor. 

Efes Pilsen ' de 1 93 işçi 

Bu işyerinde çalışan Iıçller açık Ira· 
de beyanı U. Tls yapacak Ben .. kayı be-
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lirleyecek. Daha önce Bölge Çalışma 
Müdürliillü 145 kişinin Tek Oıda-I, üye
si oldulunu ve bu nedenle yetkili kılın
d�ını bildirmişti. Türkiye Gıda-Iş Sen
dlkasımn ış Mahkemesine yaptılı itiraz 
kabul edilmiş ve açık irade beyanı ile 
y:etklli sendikanın belirlenecetl karan 
verilmişti. Bu karar uyannca Bölge Ça
lışma Müdürliillü Iş Müfettişierinin dene
timinde irade açtklaması He yetkili sen
dika belirlenecek. 

Tekel'de çalışmalar 

3000 'i aşkın işçinin çalışbRı .. bu 
sayının daha da artbnlacaRı TEKEL 'de 
Tek Gıda-Iş Sendikası yetldli. Bu işye
rinde yetki için mücadele adeta karşı iki 
sendika gibi Gıda-Iş ile Besin-Iş rekabeti 
arasın.da sürüyor. Tabanı olmayan Besin
Iş DISK 'e kablma karanndan sonra da 
Gıda-Iş içinde erime kuşkusu lle işçileri 
salma çekme çabası içinde. Blrleşme 
gerçekleşince zaten hiç gücü olmadı�ı 
için !abelası da ortadan kalkacaRı için 
telaş ve panik içinde. Kraldan daha kral
cı bir tutumla parsa kapma yanşı yapı
yor. Bir güç oluşturup, aRırlık saRiaya
rak Gıda-Iş yönetiminde (Şube yöneti
mi) yer alınayı amaçlıyor. Ancak bu iş
yerinde süıdüıülen çalışmalann hiç bir 
zaman yetld saRiayacaRı bir güce ulaş
ma olaoaRı yok. IGD dürlülü Besin-Iş'in 
Gıda-Iş'ten ödün koparmak ve etkili bir 
mücadele veriyormuş havasını yaratmak
tan başka birşey yapbRı yok. Durum 
Gıda-ış açısından da olumlu gelişme 
göstermemektedir. Gerek işveren ve ge
rekse sendikarun baslocı denetimi işçi
lerin istedikleri sendikayı yetkili kılmak 
için birlikte bir mücadele YÜlÜtmelerine 
bugün için en büyük engeldir_ 

Sasa 'da toplu 
sözleşme imzalandı. 

Bundan tam 10 ay önce SASA'da 
haksız ve keyfi bır tutumla işten atılan 
arkadaşlannın yeniden işe alınmalan 
Için tüm işçiler direnişe geçmişti. Petrol 
-ış Sendikası'mn Genel Merkez yetkili
leri işveren tarafından adli kovuştunna
ya uRrayan ve işten atılan 44 işçiyi bu
güne kadar oyaladı. Ne davalarına avu
kat verip sahip etıktı ve ne de TıS ile işe 
iadeleri için girişimde bulundu ve ne de 
işsiz kaldıklan süreler Için yeni Tls 'nin 
getirdiRi haklardan yararlanmalan ola
naRı saRiadı. 44 işçi 10 ay süreyle sen
dika Genel Merkezi 'ni daha aktif olmaya 
zorladı. "Merak etmeyin, acele etmeyin, 
çözümlenecek herşey, işe iadenizi sal la
nz." gibi vaadlerle işçileri bugüne getir
diler. 

Şimdi 'I1S'de imzalandı. Genel Mer
kezi gjde gele yol eden işçiler tam bir 
umutsuzluk içinde ve her şeyin bitti
elni görmenin kızglnlı�ı içindeler en 
çok gelinen nokta şu: ışten atılan işçiler 
işe alınmayacaklar. Yeni 'I1S saRlad�1 
haklardan yararlanmayacaklar. Ancak, 
işverenle bir protokol yapılacak, işveren 
işçilerin suçunu b&l!:ışlayacak, işten atıl
dıklan tarihten önceye dair ihbar ve 
lodernlerini verecek. Bu duruma razı 01-
madıklan takdirde bir daha herhangi bir 
işyerinde iş bulamıyacaklar, ihbar ve kı
demıeri de verilmeyecek. Sendikamn 
Genel Merkez yetkilileri şimdi "buna 
razı olun, yoksa sonu sizin için hiç de 
iyi olmaz" diye işçilere sahip çıkac&l!:ı 
yerde onları işverenle birlik olup tehdit 
ediyor. Hatta Genel Merkeze kadar gi
den bir işçiye de &l!:ıı hakaretlerde bu
lunduİa.r. Bunun üzerine direten işçi, 

"Genel Merkezin önünde çadıı kurar 
tutumunuzu teşhir ederiz" deyince, 
.. çadıra ihtiyacınız olursa biz veririz" 
diye alay ettiler. ışçinin diretmesi kar
şısında da polise teslim etmekle, ömür 
boyu açlıRa mahkum etmekle tehdit
lerini son kerteye vardııdılar. Şimdi 
çaresiz 44 işçi, patron-san sendika zul
münü somut olarak yaşıyorlar. "Madem 
patronla anlaştınız, o halde yeni sözleş
me farklannı siz verin" dediklerinde sen
dika yetkilileri "bizim param.ız yok" 
karşılı�ını veriyorlar. İşçiler buna inan
mıyor ve sendikarun yeni al�ı milyon
luk lüks araba harcamasını örnek göste
riyorlar. "Hem", diyorlar, "ciddi hiç 
bir işyerinde grey yapmamış, onbinler
ce işçinin nafakasından kesilen mil
yonlan bulan aidatlar hep siz sendika 
aRalannın lüks harcamalanna aynısa 
bile bize yüzbin kez yetecek para var
dır. Bizim paramızı bize venneyen bu 

işçi .ınıfın," mücadele bilinci biteniyOl' 

sendikaya geçmişte bayagı inanırdık. 
Somut gerçekle karşılaşınca, gerçe�in 
şaınanm suratımızda şaklarken görün
ce, işçileri satan bu sendika �alannın 
nitelieini iyice ÖÖ"renmiş bulunuyoruz. 
Küçük küçük işyerlerinde greve gidip 
oralan da terkeden bu sendikanın öm
rü boyu tekelci sennayeye hizmet et
mek amacı güttütünü geç de olsa anla
dık" demektedir işçiler. Ne var ki sen
dika karşısında hiç deRiise daha kararlı 
ve baştan çözüm getirici girişimlerde 
bulunulamamasında işçiler arasında 
oportünist ve uzlaşmacı kişilerin bulun
ması da etken olmuştur. tıerici işçiler 
bunu şimdi daha iyi görüyor. Sendika 
a.A:a1annın kanadı altında girerek, onun · 
koltuk deRnekliRini yaparak, onlara şi
rin görünerek sözde sendikanın birli�i 
adına ihanete ortak olanlann tutumu işi 
bugünkü noktaya getirmekten başka bir 
işe yaramamıştır. 

Sermaye basını polis dayalını meşnlla,tıtmaya çalışıyor 'I 

Içişleri Bakanı Korkut Özal, 
geçtiğimiz haftanın başlannda 
yaptığı açıklamalar arasında emni
yet kuvvetlerinin "vatandaşa karşı 
ipek gibi yumuşak davranacağın
dan" söz etmişti. 

Ilginç olan, Özal'ın açtl<lamasın
dan bir gün önce büyük tirajlı bir 
gazetede, bu "ipek gibi" davranış
lann örneklerinin sergilenmesiydi. 
Gazete'de Istanbul Asayiş Şubesi 
Müdür M uavininin önüne gelene 

siUe tokat girişmesi resimleri sergi
leniyordu. 

2. MC ikı;darının kurulmasıyla 
birlikte, yasa dışı davranışların sü
rekli olarak uygulanarak bir nevi 
"nıeşrulaştırması" çabaları dikkat
lerden kaçnuyor. Meşrulaştırılma
ya çalışılan uygulamalardan biri 
de polis dayağı. Yasal haklarını 
kullanarak ga7.ete satışı yapan TIP' 
Iilere, polisin uyguladığı yöntem
ler biliniyor. 

Sermayenin büyük tirajlı organ-

lanndan biri, bu tür davranışlan 
meşrulaştırabilmek, polisin davra
nışlarını "haklı" çıkarabilmek için 
elinden geleni yapnuş_ Polis şefi
nin hiddetini mazur gösterebilmek 
için, dayağa hedef olanlara ver
yansın edilmiş. Biri "kanunsuz ya
şıyor"muş. Ikincisi "silah taşımış" 
Üçüncüsü "karısını, çoluğunu ço
cuğunu ihmal edip kumar oynu
yor"muş_ Sonuncusu da "anarşist 
taslağı" imiş. Polis şefi, birini "bir 
vuruşta duvara yapıştırmış", öte-

kini "iyice hırpalamış", diğerleri
ne "meydan dayağı" atnuş. 

2_ MC'nin saldırısı karşısında, 
emniyet kuvvetlerinin yasa dışı tu
tum ve davranışları karşısında bu
gün daha uyantl<, daha kararlı ve 
daha dirençli olmak gerekiyor_ Ya
sa dışı davranışlann sık sık uygula
narak adeta "meşrulaştırılması" 
çabaları karşısında, ilerici demok
ratik güçlerin yasalara sonuna dek 
sahip çıkmaları gerekiyor. 

L 
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FAŞtZME KARŞI 
MüCADELE 
GERtCtLtGtN 
DER TüRLüSÜNE 
KARŞI 
MüCADELEDtR 

Faşizmin çeşitli açılardan çeşitli tanımlan yapıl
mıştır. Bunlar arasında en genel ve en kapsamlı olanı, 
faşizmin politilf iktidar açısından tanımıdır. Buna gö
re faşizm, tekelci sermayenin, en gerici, en şown, en 
emperyalist unsurlannın açtk. terörcü diktatörlüRüdÜl. 
Bu tanun, çeşitli ülkelerin özelliklerine göre daha so
mut w daha özel biçimler alabilir. ömelin emperya
lizme batımlı geri kapitalist ülkelerde büyük burjuvazi 
emperyalist bir nitelik kazanmamıştır; ama bu ülkeler
de de fl.iizmin en büyük destekçileri emperyalizme en 
doRnıdan batlı olan, yani en işbirlikçi unsarlardır. 
Dolayısıyla faşizmin ülkeden ülkeye deRişen somut 
biçimleri ne oluna abWl, onun sınıfsal özü ve evrensel 
tanımı delişmemektedir. 

Bu en genel ge en kapsamb tanım dışında, faşiz
mi politik \le ideolojik özellikleriyle de tanımlamak 
mümkündür. Faşizm bir politik hareket olarak nasıl 
doRar, nasıl gelişir? ıdeolojik kökleri ve dayanaklan 
nelerdiı? Faşizmi, ideolojik özellikJeri bakımından 
burjuva ideolojisinin diler biçimlerinden ayıran ne
dir? Bu soruların cevaplanabilmesi, faşizmin politik w 
ideolojik gelişmesinin aynntw bir çözümlenmesini ge
rektirir. Fakat fazla ayrıntıya girmeden, bugüne kadar 
dünyada görünen biçimJeriyle w en tanınmıŞ özellik· 
leriyle, faşizmin politik ve ideolojik bakımdan genel 
bir tanunlaması yapııabilir. Faşizm, ideolojik w poli
tik açılardan bütim ülkelerde birbirine çok benzer bi
çimlerde gelişmişlir. Bu bUllndan söylenebilecek 
olan ,udur: Faşizm, burjuvazinin politik gericililinin 
en saldırgan, en aynmcı, en ilkel, en bilim dışı biçimi· 
dir. Ülkemizde de faşizmin ve faşist hareketin geliş
meli, bu tanunlamaya uygun bir yol izlemiştir. 

i 
FAŞIzMIN BURJUVA IDEOLoJ ISINDEN 

J AYRI BIR IDEOLOJIsI YOKTUR 

Faşizmle ilgili olarak söylenebilecek ilk sözlerden 
biri, onun, burjuva ideolojisinden ayn bir ideoloji ol
maclaııdır. Bunu bir başka biçimde de söylemek 
mümkündür: Faşizm, burjuva ideolojisi içindeki en ge
rici ötelere dayanarak gelişmiştir. Faşizmin gerici özü 
kapitalizmden önceki üretim biçimlerinin üstyapı ku
rumianna w bu üretim biçimlerinin egemen sınınan
nın dünya görüşlerine delil. kapitalizmle birlikte do
Ran üstyapı kuruınlanna ve deReriere dayanır. 

Bu gözlemin politik bakımdan oldukça büyük 
önemi vardır. Faşizmin, birçok ülkede w ülkemizde 
görü1dülü gibi, kapitalizmden önce ortaya çıknu, ide· 
olojik sistemlerle ve delerlerle olan sıkı halim, faşiz· 
min. geri üretim biçimlerinin kalıntılanmn kapitaliz
me karşı bir tepkisi olarak yorumlanmasına yol açabi· 
lir. örneRin Türkiye'de faşiıt hareket dinsel gericilik
le, geçmişteki Olmanlı·Türk uygarlıklanna duyulan 
özlemlerle Ilkı bir bal içinde gelişmiştir. Fakat bu 
baAlar, Türkiye'deki fqiıt hareketi, geri üretim biçim
lerinden kalan sınıf ve tabakalann kapitalizme ve 
onun üstyapı kurumlarına karşı bir tepki durumuna 
ıokmamıştır. Aradaki gerçek batlantı şudur: Faşist 
hareket, burjuvazinin işçi .ınıfınm ve emekçi kitlele
rin demokratik haklarına karşı sa1dınsıyla baldaştılı 
ölçüde, geçmi,ten kalan üstyapı kurumlarının burjuva 
demokrasiline karşı tepkisinden yararlanmakta, onlar
La bütünleşmektedir. 

öyleyse faşilt gerialilin, burjuva ideolojisinde 
yatan kökleri nelerdir? Bu soruyu cevaplandırınak 
için, bir kere daha fq'zmin ıenel karakterlerini hatır
lamak ıerekir: Fqizm, burjuva demokrasi.imn zıddı
dU'. Fakat fqizmin burjuva demokrasiline kUfıtlılı, 

burjuva demokrasisinin burjuvazinin egemenlili için 
yarattılı kurum1ara karşı olması anıimında deRiidir. 
Tam tersine, bu kurumlann sadece burjuvazinin ege
menlili için, burjuvazi içinde de en dar ve en güçlü 
belli bi.r kesimin egemenliRi için kullanılmasından ya
na olma anlalruodadır. Bu yüzden de faşizmin burjuva 
demokrasisine karşıtlıRı, görece bir karşıtlıktır. Burju· 
va demokrasisini sadece burjuvazi için ve burjuvazi 
içinde de en güçlü kesimler için sınırlama etili mi , bur· 
juva demokrasisinde sürekli olarak varolan bir etilim
dir. Faşizmin kökleri de, burjuVa demokrasisindeki bu 
sürekli ve başlanıııçtan beri varolan etilime dayanır. 
Bu eRilim, burjuvazinin en gerici unsurlan tarafından 
desteklenir ve burjuvazinin politik gericiliRinin temeli
ni oluşturur. 

i POLITIK GERICILIK BURJWA IDEOLOJ lSIYLEI 
i BIRLI KTE �MUŞTUR i 

Faşizm, politik olarak nasıl burjuva demokrasisi 
içinde sürekli olarak varolan bir elilime dayanıyorsa, 
ideolojik olarak da burjuva ideolojisindeki sürekli bir 
eRilime dayanır. Bunu şöyle basit bir biçimde de for
müle edebiliriz: Burjuva ideolojisi içinde, burjuvazinin 
öznel amaçlarını en açık wl en ilkel bir biçimde dile 
getiren bir çi2l:i her zaman varolagelmiştir. Burjuva 
ideolojisinin bu en gerici biçimi, burjuva ideolojisinin 
dOlllfuyla birlikte, onun içinde ve onun organik bir 
parçası olarak dünyaya gelmiştir. 

Türkiye'de de gerici burjuva ideolojisinin doluşu
nu, Türkiye burjuvazisinin ke�isine ideolojik bir ifa· 
de biçimi aradılı ve bulduRu yınare. kadar götünnek 
mümkündür. '!ürkiye burjuvazisi ,  kendi politik ege
menlilini kunna w pekiştirme sürecine girdili andan 
itibaren, bu egemeniiRi dayandıracalı ideolojik temel
leri aramaya başlamıştır. ılk kez Avrupa'da biçimle· 
nen burjuva ideolojisinin evrensel özelliklerini Türki· 
ye'ye aktannaya çalı�:nakla birlikte, bu evrensel özel
likleri Türkiye'nin koşullanyla baRdaştıracu formül· 
lerin peşinde olmuştur. Bunun bir biçimi, Osmanlıcı
lık olarak ortaya çıkmıştır. Bu, Osmanlı topraklannda 
yaşayan herkesi bir ulustan sayan bir milliyetçilik bi· 
çimidir. Ancak Türkiye burjuvazisinin politik egemen· 
liA)ni kunna sürecinde karşılaştı Iİ zorluklar, bu ege· 
menlilin sallayacalı varsayılan yeni ideolojik formill· 
lerin aranmasını gerektinniştir. Osmanlıcı1IRa karşı 
Türkçülük ve daha net olarak TuranClhk, böylece or
taya çıknuştır. Oaha 1908'de, kendisinden sonraki 
bütün benzeri örgütlerde başı çekecek olan Yusuf Ak
çoraoRlu tarafından Türk DemeRi kurulmuştur. Ziya 
Gökalp ve arkad8.flan tarafından 1911 'de Türk Vurdu, 
19l2'de Türk Ocalı adlı örgütler kurulmuştur. Bu 90-
nuncuau uzun yıllar varlııını korumuş, 28 ilde örgüt· 
lenmiş, 119 şube kunnuştur. 1931'de hükümetin ka· 
ra"yla örgütün Halk Evlerine katılması gerçekleşti Ri n
deı 1 milyon 312 bin liralık serveti bulunuyordu. 

Türkçülük akımının Osmanbcılık akınlından ayrı· 
Iıp gelişmesinde, Türkiye burjuvazisinin Türk ve Müs, 
lüman olmayan sermaye gruplanyla olan çatışmasının 
derinleşmesi belirleyici bir rol oynamıştır. Türkçülilk 
akımının, daha sonra yeni Türkiye Devteti'nin dayan· 
dı'ı milliyetçiliRin temelinde yattlRı da söylenebilir. 
Fakat Türkçülük akımı, bir yandan Cumhuriyet döne
minin resmi ideolojisinin temeııerim atarken, diger 
yandan da Türk ırkçılılının günümüze kadar uzanan 
kaynaRını meydana getirmiştir. Türk U'kÇıhRı, çok 
uzun yıllar Türkiye'de burjuva ideolojisinin en gerici 
biçimini olu,turmu,tur. 

IPOLlTIK GERICILIK, BURJWA IDEOLOIlslYLq i ÖZOEŞ DE DEGILDIR i 
Politik gericili'in burjuva ideolojisi içindeki yeri

ni belizlerken, onun, burjuva ideolojisiyle özdeş olma
dılını da unutmamak gerekir. Burjuvazi, politik ete· 
menlilini ancak kendisi için mümkün olan en ceni, 
toplumsal tabana dayanarak sürdürebilir. Burjuva de
mokrasisi, beUi koşullar altında, burjuvazi için bu en 
geniş toplumsal tabanı yaratmanın ve sürdürmenin 
araçlanndan biridir. Burjuvazinin bu en geniş toplum
sal tabanla ballannı sürdünnesinin olanaksız hale ,el
diRi koşullarda, burjuvazi, burjuva demokruiaine kar
ŞI çıkmaya, onu deliştirmeye çalışmaya bqlu. Ideo
lojik açıdan da durum böyledir. Burjuvazi, ideolojik 
alandaki tercihlerini, kendisi için en geniş toplum'" 
tabanı yaratacak ve koruyacak biçimde yapmak: zo
rundadır. Bu yüzden, burjuvazinin politik elimenliii· 
ni kunnasının ilk dönemlerinde, ideolojik balumdan 
toplumu mümkün oldulunca birleştirici wuurtara 
başvurdulu görülür. Burjuvazinin, ittidannın ilk dö
nemlerindeki milliyetçillRi, böyle bir milliyetçilik 01-
mBk. zorundadır. En azından, kendiani böyle bir miUi· 
yetçilik olarak tanıtmak zorundadır. Türkiye'de de 
böyle olmuştur. Cumhuriyetin ilk dönem1erinde dey
letin resmi ideolojisi naline ıelen ve Cumhuriyet Halk 
Partisi 'nin kimliline damgaalnı vuran milliyetçilik an· 
layı,ı, toplumdaki her türlü farklılıklan .. maya çalı
şan, "milletçe ileri uygarlık: düzeyine ulaşmayı" amaç
layan bir milliyetçilik olarak ortaya Çlkmı,tır. KUfku· 
suz bu "milliyetçilik" enlaylflDda da tot.atiter, bu.ucı 
unsurlar hakimdir. Fakat bu milliyetçilik anıayıtlDda. 
toplumda kimseye bir üstünlük yakı,tınlmamakta, 
herkesin eşit olduRu görii'ıümü verilmeye çalıtılmak· 
tadır. 

Bir yandan burjuvazinin politik etementili -I· 
Iamla,ıp, diler yandan toplumda sınıf ayrımlan w 
mücadelesi keskinleştikçe, burjuvazinin milliyetçilili 
de biçim deliştirmeye başlu. MiUiyetçilik, kaçırul
maz olarak, gitgide daralan bir grubun, bir zümrenin 
sawnuculutu olmaya baş1u. Burjuva ideolojili içinde 
toplumu birleştinneye w birlik halinde tubnıya yö
nelik unsurlar arka plana geçmeye; ayrun1an wrruıa· 
yan, toplumun bir bölümünün dilerine itaat etmelini 
öngören öReler öncelik kuanmaya başlar. Milliyetçi
lik, toplumda herkesin eşit oldulunu ötreten bir an
layış olmaktan çıkar, bir ırkın üstünıÜRünü, yücelilim 
sawnan bir doıma haline ıelir. Milliyetçilik, ,own 
milliyetçilik bi.çimini abr. Devletin topluma, toplu· 
mun sınıflara ve kişilere, ikt.idardakilerin yönetilen)e
re üstünlülünü temel alan bu anlayı" burjuvazinin işçi 
sınıfını ve emekçi kitleleri baskı altında tutmuanın bir 
aracı olur. 

Yukarda da belirtildili gibi, burjuva ideolojilinin. 
ırkçı, şoven, en gerici biçimlerinin ortaya çıkıtı, bur
juva iktidannın pekitmesini ve aınıf mücadele. nin 
keskinleşmesini beklemez. Burjuva ideolojialnin dolu
,uyla birlikte dolar ve burjun.zinin en ıerici keaimle
ri tarafından sürekli olarak beslenir. Ancak, burjuva 
ideolojisinin en ıerici biçiminin burjuva devletinde et
kin duruma ııeçmesi, burjuvazinin iktidarda k ...... l .. h· 
Iİ bunalımlarla dolrudan iltilidir. Türkiye'de lfkçıh· 
lın devlet ayıııtında en etkin duruma ııeçtili iki dö
nem, Birinci ve İkinci Dünya Savaşlan dönem1eri 01-
muştur. Birinci Dünya Savaşı yıllannda burjuvuiDin 
iktidardaki politik temailcileri, lonunda lOlulu Turan
cıhkta almışlardır. ıkinci Dünya Savafl'mn ortuında 
kurulan Şükrü Sa.raeollu hükümetinin pqrunı i. .' . 
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MESS greveileri için Karta i ' da gece 

Kartal gecu;: DemokrOli mücadelesinde 'omut adımlar ... 

I şçi sınıfı Denktaş kliğini geri letti 
Kıbrıs'ta, Kıbrıs Türk Amme Memur

Ian Sendikası tarafından sürdüriilen grev
de, grevin başansı ve kararlılılı üzerine 
hüldinet gerilemiş, toplu sözleşme ger
çekleştirilmiştir. Kıbns'ta hüküm süren 
anti-demoklat ve şoven koşullar altında 
sendikanın kararlılıRı ve sonuca gidebil
mesi büyük bir saygınlık uyandmruştır. 

Greve ' yönelik ilk engellemeler po
listen gelmiştir. Polisin engellemeleri ve 
baskılan arasında, özelUkle Magosa li
marundaki bir girişim dikkatleri çekmiş
tir. 

Magosa limanma gelen feriboUaki 
yolcular, polis tarafından greve karşı 
kullanılmak istenmiştir. Liman 'da sür
mekte olan greve karşın, polis, feribot 
yolcularmm giinrük muayenesini bile 
yapmaksızın ve polis arabalarının grevci
lerin üzerine sürülmesiyle limandan Çıka
nlmışlardır. 

olmak üzere 18 kişiye geçici olarak iş
ten el çektirilmiştir. 

Bütün bunlara karşılık grevin başan 
Ue sümıesi karşısında Denklaş kliRi da
ha sert yöntemlere başvunnuştur. 

Denktaş işçileri "suçlu" ve "vatan 
haini" ilan ettiei radyo konuşmasında, 
belirJi bir süre içinde işbaşı yapılmaması 
halinde bütün greveHerin işlerine son ve
'rilebileceti tehdidini savurmuştur. 
Denklaş'ın bu tehdlUeri, radyudan gün
de 5-6 kez olmak üzere anons edilmiştir. 

Bütün bu baskı girişimlerine rajtmen 
grevin aynı direnç ve kararlılıkla sürme
si iCıerine, hükiinet gerilemiş ve grevei· 
lerin isteklerini kabule yanaşmıştır. Bu
nun üzerine düZenlenen bir basın toplan
tısı ııonucunda 6 Alustos günü grev kal
du�ıştır. 

Grevin başan ile sona emıesi, işçi sı
nıfmın gücünü dosta düşmana, bu arada 
gerici Denktaş kliRine de bir kez daha 
göstermiştir. 

27 ARustos gecesi, latanbul'da Kar
tai'da aydınlık bır gece yaşandı. MESS 'e 
karşı direnen onbinlerce maden işçisinin 
YÜleRl bu gecede attı. Dayanışmanın ve 
kardeşU�ln tüm sıcaklı�ıyla". 

TöB-DER Karta! Şubesinin "MESS 
grevindeki meta! lşçUeriyle dayanışma" 
amacıyla diiıenlediei geceyi, üç bini aş
kın işçi, emekçi, aydın Izledi. Dayanış
ma toplantısı, disiplini, coşkusu ve yük
sek düzeyiyle gerçekten örnek bır top
lanbydı. Gecenin açış konuşmasını ya
pan TöB-DER Karta! şube başkanı, ge
cenin hazırlanmasında erneRi geçen tiin 
örgütle ... ve bu arada CHP ve TıP Kartai 
Ilçe örgütleıine teşekkür etti ve "�ret
menlerin, işçi sınıfının yanında olduRu
nu " bır kez daha vurguladı. 

Demokratik güçlerin eylem birüRinin 
somut bir ömeRi olan gecede, İşçi Kül
tür Demeli Korosu ve Folklor Ekipl�ri 

devrimci marşlar ve halk oyunlan SUD
dular. 

Işçi sınıfının demmel sanatçılan, 
şilderi, konuşmalan ve tüıkülerlyle ger
çek bır sanat gösterisi sergiledlier. 

Genco Erka]'ın Nazım'dan okudu�u 
,ilrler, hep bir aA:lzdan tekrarlanırken, 
Rahmi Saituk'un tÜlkülerine kat�an bin
lerce klşllik koro gecenin ıgörkeminiı 
daba da arttırıyordu. 

'!Utkiye Yazarlar Sendlkası adına ko
nuşan ünlü ozan Şükran Kurdakul, ya
zar Demirtaş Ceybun ve Yusuf Ziya Ba
hadınlı, dayanışmanın önemini vurgula
dw. 

Geceye htanbu]'un çeşitli bölgelerin
deki fııbıikaiardan, demokratik kuruluş
lardan ve sendikalardan dayanışma me
sajlan geldi. CHP ve TIP Karta! nçe ör
gütlerinin dayanışma mesajlan uzun 
uzun aikışlandı. 

Bu ve benzeri girişimlere ralmen grev 
kırılamaymca, Maliye Bakanl�ı radyo
dan bir bildiri okuyarak gilnrük hizmet
lerinin bir süre için kaldlllldıA:ınl açıkla
mıştır. Bu açıklama üzerine deniz ve 
hava limanlanodaki yolcular, hiç bir 
gümrük muayenesine tabi tutulmadan. 
Istanbul araba vapuru yolculan gibi li
manlara girip çıktılar. 

C ____ M_u�ğ�la_'d_a_i_Ik_gr_e_v ___ ) 
Daha sonra Bakanlar Kurulu olajtan

üstü bir toplantı yaptı. Bu toplantı so
nucunda saalık, giinri.ik, sivil havacılık, 
posta ve veteriner hizmetleri "elzem hiz
metler" ilan edilerek ba işyerlerindeki 
grevler yasaklandı. 

Bu karara rajtmen grevler kaikmadlRı 
gibi, yeni işyerlerinin de greve katılelık
lan görüldü. Konulan yasaklamaya kar
şın grevlerin kırılmaması üzerine hükü
met çıkar yolu polis bask.ılannı artır
makta bulmuştur. 

Teker teker bütün işyerlerine gönde
rilen polisler, işyerlerinin kapılannı zorla 
açtırmış, grev pankartlannı yırtmış, 
grevci işçilere tehdit yaadırmıştır. 

Sivil havacıhkta grevde bulunan per
sonelin görevi, Denktaş'ın kolordu ile 
yaptıRı temastan sonra askeri personel 
devralmıştır. Grevdeki işçiler, askerler 
tarafından grev yerlerinden çıkanlmış
lardIl. Daha sonra sendika yetkllilerin
den iki kişi polis tl!8.fından göz altına 
aiınarak saaUerce sorguya çekildjler. 

• 
MuAla'da 11.8.1977 tarihinde başla

yan Türk-İşte bBlIı Cimse-lş sendikası 
kireç sanayi işçilerinin grevi devam et- # 
mektedir. Işyeri Baştemsilcisi Mehmet 
Bulut YOROYOŞ muhabirine anlaş
mazhk nedenlerini şöyle sıralamıştır : 

1- Ocret: Brüt 70-74 TL. olan işçi 
ücretlerinin 2 yıl' için 136 lira artışı is
tenmektedir. Uzlaşma Kurulunda 110 li
rada anlaşma sallanmıştır. İşveren ise 
85 lira vennektedir. 

2- Swıulan taslakta iki yıl için 8 ay
lık ikramiye istenmektedir. Uzlaşma ku
ru1unda 2 yıl için 6 aylık ikrarniye ola
rak saptanmış, işveren ise 4 ,aylık ikra
miye vermiştir. (Zaten işçiler 2 yıl için 

3 aylık ikranıiye almaktadır.) 
3- Yakacak Yardımı: Yıllık 300 lira 

olan yakacak parası sendikamız tarafın
dan 1000 lira teklif edilmiştir. Uzlaşma 
kurulunda 750 lira üzerinde anlaşOtaya 
varılm..ış, iş...eren ise 600 lira vermiştir. 

4- Elbise Dikiş Parası: Sendikamız ta
rafından 1000 lira istenen elbise dikiş 
parası Uzlaşma Kurulundan 750 lira ola
rak çıkmıştır. İşveren ise hiç vennemek
tedir. 

5- Meşin Ceket: (İşyerinde giyilmek 
için) Sendikamız tarafından önerilen, 
Uzlaşma Kurulu tarafından kabul edilen 
3 yıllık için birer adet meşin ceketi işw
ren vennemektedir. 

6- Ayakkabı: Yılda iki çift ayakkabı 
için 600 lira istenmektedir, Uzlaşma 

Grevin ilk günü düzenlenen basan top
lantısına katılan erkek ve kadın gazete
ciler ise, ertesi gün gece yansı poliı tara
eından göz altına alınarak sorguya çe· 
klimlşlerdir. Personel Dairesi, Gümrükler 
Genel Müdürü ve Maliye Bakanı özellikle 
bütün gümrüklere teker teker giderek iş
çilere karşı tehdit ve şantaj yollanru de
nemişler, "grevi bıraktıklan takdirde 
kendiierinin ödüllendirilec�i" bu kişi
ler tarafından söylenmiştlr. Daha sonra 
'iendika yönetim kurulu üyeleri de dahil 

MullG tdıJ işçiler direniyor: Mullo'da ilk greu 
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Kurulu kabul etmekteUir. lşveren ise 500 
lira vermektedir. 

7- Süt, yoilun: Sendikamız işçiler 
için günde 250 gram süt veya yolurt is
temektedir. Uzlaşma kurulu kabul et· 
mektedir. Işveren ise vermemektedir. 

8- Gece Vardiya Zammı: Saat 24.00 
ile 8.00 arasında çalışan i.şçiler için % 10 
zam istenmektedir. Işveren ise verme
mektedir. 

Baştemsilci Mehmet Bulut maddeleri 
sıraladıktan sonra sözlerine şöyle devam 
etmiştir: 

"Dört yıldan beri devamlı greve git
me durumunu yaşadık. Ve nihayet şim
di grevdeyiz. Bu grevimiz önemlidir. 
MulIa'da yapılan ilk grevdir. İşverene 
karşı mücadelemizin ilk örnelidir. Ve 
sonuna kadar sürdürmeRe kararlıylZ. As
lında bizler ne kad81' um alm da so
nunda bu aldıklanmız yükselen hayat 
paha1lbRı karşısında yok olmaktadır. So
runlanmız sadece bu kadar da degildir. 
Grevden sonra alacalımız haklarla işye
rinde sendikasız olan işçilerin sendikaya 
üye olma mücadelesi verecekleri muhak
kak. Fabrika doktorumuz da fabrikarun 
hissedarlanndandır. Onun için hasLala
nan işçileri ufak tefek muayenelerle ge
çişUrmekLedir. Direnen işçilere de "Va_ 
np da ölecek misiniz" gibi cevaplar ver
mektedir. 

"Işyerinde iki fırının ıöndükten son
ra lekraryakılmasa işverene 1.200.000 U
raya malolmaktadır. Tekrar yakma mas
raft da bizim iki yıl için istedilimiz hak
lan karşılamaktadır. 

"Fabrikanın büyük hisaesine sahip 
olanların gayeleri ise, ,revden dolayı 
fabrikanın zarar etliRini öne sürüp küçük 
hisse sahiplerini eritmek ve işyerini te
kellerine geçinnektir." 



Nazım Çin Delegasyonu'nuu 
kendisine yönelik. itirazı üzerine söz aldı: 

Ven Hikmet, bundan önceki say>
lanIa Nız.. Hikmet'le laruşmasını, 
onun çahşıı1<en çevresine karşı tutumu
nu .., şiirlerinin Rusça'ya ten:iOnesinde 
ıösterdiği titizliği anlatmıştı. Pablo Ne· 
md. ile birlikte geçirdikleri bir günü .., 
o pmim gecesi ıspanyol ressam Alberto' 
nun evine yapbklan geliyi izlemiş ve 
..ıenme dilekçesi .ermek için Nikah 

Dairesi' ... gidişteki bir anekdotta kal
mıştık. Diziyi sürdiiriiyoruz. 

"BU SILONDA 
YAZARLAR 

TOPLANMıŞTıR. 

Pazar gününden başka günlerde tele· 
fon sık sık Çalardı. Pazar günleriysa çok· 
çası susardı. Nazım buna gücenirdi. öyle 
sanırdı ki, biri telefon ediyorsa, bu sade
ce ona birşey lazım oldueu içindir. Pa
zar günleriyse herkes kendi işleriyle ıı�· 
raşmaktadır ve o unutulmuştur. 

Böyle düşünürl<en Nazım elbette ki 
hakb d�ildi. Nazım'ın adından bencil 
çıkartan için yararlanmak isteyenler de 
yok d�ildi tabü. Kimileri, kendi zayıf 
şiirlerini tanıtmak için Nazım'ın adın
dan yazılıp daktilo edilnu.; :'azılar geti
rir ve onun imzalamasını isterlerdl. Ko
nut daA:ıtımında yardımıru arayanl ır, ya
kınanlar, dedikodu yapanlar da e .. ik 01-
muyordu _ _  

Böyle hallerde Nazım insamn cleerini 
okuyuverirdL Bazen, yeni gelen henilı 
girmiştir içeriye ve birşeyler söyleme
miştir daha, ama Nazım susmuş, bulut 
gibi karannıştır. Çünkü bu adamın şom 
�ızbnın biri old�unu sezmiştir. öte 
yandan Nazım, günlük hayati sorunlann 
çözümünde istisnasız herkese yardım et
meye çalışııdı. 

Çevresinde olup bitenleri son derece 
ciddiye alırdı. Herşey onu derinden he
yeeanlandırırdı. Küstahlık ve kabab�a 
hiç mi hiç tabanunülü yoktu. "iıeyefen. 
di", " şef" gibi hitaplara, ya da kendisine 
"inostranets - yabancı" denmesine çok 
kızar, küplere binerdi. 

Çok iyi kalpUydi. Hatta bana öyle ge
liyor ki, bir şair olarak onun güçlü y�, 
göz kamaştırıcı derecede yetenekli olu
şunda d�i1 de, iyi yürekli oluşundadır. 

Dü ŞüNCE LERI KADAR DINAMIK 
BIR YAŞAM 

Gün olur -herhangi bir gazeteden tele
fon edip falan şair için bir yazı yazması
nı isterlerdi. Oysa Nazım bir dizesini bile 
okumamıştır o şairin. Ama bunu söyle
meye utamr, bin dereden su getirerek 
kurtulmaya çalışırsa da eninde sonunda 
yine de razı olur. Sonra başlar bir aş�ı 
bir yukan dolaşmaya. Söz venniştir, 
üzÜıür. 

-:- Vera, der. bari sen birşeyler söyle 
bu adam için. Ben hiç bir şey bilmiyo· 
rum. 

Birkaç söz yeter Nazım 'a, basmakalıp 
olmayan bir ip ucu bulmak için. O şaire 
karşı şiddetli bir Ilgi dolıar, şlirlennl 
okurdu. Sonra yazmaya başlardı. Ve şa· 
ir yine unutulurdu. Artık kendi şiir, 
kendi sanat anlayışı ve kendini düşün· 
düren sorunlardı onu ilgilendiren. Böy' 
lece yazılan yazılar mükemmel oluyor
du. Katasında dolan düşünceler gibi di· 
namlkU Nazım 'ın hayatı. Bazen düşün· 
celer baA:lantısız, kopuk kopuk, empiilslf 
olarak do�ar. Nazım da öyle yaşardı. 
Bakanın birden birşey esmiş aklına, Na-

'-- zım tepeden tırnala heyecan kesilmiştir. 
'Şöyle bir bakınır ve: 

- Vera, der, şu tablolann yerlerini 
d�ı,tirsek ıni dersin. Bu duvardakileri 
kaqıya, oradakileri de şuraya asabm. 

POLiSLER DEliL." 
Bak göreceksin ne kadar güzeDeşecek 
evimiz. 

Bunu demesiyle çekiç ve çivileri-ge
tlmesi bir olur. Derken telefon çalar. 
Bir ses Afrika'da sinsi dolaplar döndü�ü· 
nii. birinin hayatınm tehlikede oldu�unu 
söylemiştir. Nazım telaş içindedir:. 

- Alçaklar! der. Bir yazı yaziıc�ım 
şimdi. 

Nazım, sözün gücüne kutsal birşeye 
inanır gibi Inanırdı. Yazmak için çalış· 
ma odasına çekilir, işi oldlll"unu söyler
di hedrese. Kocaman gözlüklerini burnu
na takar, koUannl sıvardı. Ve başlardı 
daktilo tıkırdamaya_. 

Nazım, hiç bir şeye karşı hiç bir za
man ön yargılara dayanan bir tutum al-

. mazdı. Hep keşifler beklerdi insandan. 
Kimi zaman tiyatroya herhangi bir oyu
na giderken düşünüri.im: Ne diye gidiyo
rum bu oyuna. Rejisörü biliyorum, oyu
nu okudum. önceden eminim, kötü bir 
oyun olacak. 

Nazımdaysa asla böyle birşey olmaz
dı. Hep: 

- Gel, bir göreUm, derdi. 
Ve bu her sererinde böyle olurdu. 

Çllgınc8Sına severdi tiyatroyu, hem bir 
yazar, hem bir seyirci olarak. 

Nazım 'ın hayatı insanlarla, olaylarla, 
çalışmalarla, tüm dünyanın dünü, bugü
nü ve de yannıyle öylesine dOluydu ki, 
bir başkasına böyle bir hayat için iki 
ömür gerekirdi. 

ENGIN BIR ENTERNASYONALIST 
BILINÇ 

Kahlre'ye nasıl mı gittik? AnslZın. Sa-
i na telefon ederek Asya ve Afrika Yazar

lan Konferansına delege olarak gitmeni 
önennişlerdi. O sırada pek çok planın, 
yazacak çok şeyin vardı. "Enerim kaşı
nıyor. Pannaklanmda bir kaşıntı var. 
Hep daktilo başında otunnak istiyo· 
rum." diyordun. Kahire'ye gitmeye pek 
Istekli d�ildln. Fakat Çin'U yöneticile· 
rin Kabire Yazarlar Konreransını Sov· 
yetler BirtiRine karşı kullanmak istedik· 
lerini <>arenince hemen razı oldun. ÜI· 
kemizi Ildnci vatanın sayıyordun ve seni 
bildim bileli, hiç bir yerde hiç bir zaman 
Sovyetler Birli�ine, halkına ve Komiilist 
Partisine karşı iftiralara meydan vennez
din. Tüm yurt dışı gezilerine, Merkez 
Komitesinin verdi Ri 'ödevlere bir enter· 
nasyonalist, büyük çaptan bir devrlmci, 
bir Sovyet vatandaşı olarak yanaşıyor
dun. Bır Türk komiOllsti oldu�un hal· 
de, Sovyetler BirliRi Kominist Partisinin 
çıkarlan senin de çıkanndı. 

Kabire'ye gitmeden önce, Asya ve 
Afrikalı kardeşlerine bir ç�n yazdın. 
Ç�n şöyle başlıyordu: 

Kardeşlerim 
Bakmayın san saçlı oldu�uma 
Ben Asyalıyım. 
Bakmayın mavi gözlü olduRuma 
Ben Afrikabyım. 
Mısır'da Nazım çok Iyi biUnlyor ve 

sayılıyordu. Onlarca muhabir sabah ak-

şam peşini bırakmıyordu. Çeşitli ülke
lerden delegeler onunla görüşmek Isti
yorlardı. Nazım'ın yorulmak nedir bil
meden çalışması beni rahatsız ediyordu. 
Ama bir yandan da görüyordum ki, bir
çok insanlarla karşılaşması ona çok 
mutaç olduRu o yeiıi enerjiyi, yeni gücü 
veriyordu. O günlerde çok mutluydu ve 
ben buna seviniyordum. 

Kongrenin başlamasından on gün ön· 
ce Kabire'ye vardık.Birleşik Arap Cum· 
huriyeti 'nin başkenti foruma hazırlaru
yordu. Ilk işin ç�n şünni gazetelerde 
yayınlatınak oldu ve: "Bakmayın san 
saçlı oldutuma - Ben Asyalıyım. -
Bakmayın mavi gözlü olduguma - Ben 
Arrikalıyım." dizelerini·birçoklan tekrar 
ediyorlardı. 

BU SALONDA YAZARLAR VAR, 
POLISLER DE(;IL · 

... Kongrenin ilk günüydü. Son sırada 
oturuyorum. tık kez bulunuyorum 
böyle oıaeanüstü bir toplantıda, o da 
yan legal olarak. Sırtını ve enseni göri.i
yorum. Aramızda dalga dalga siyah baş· 
lar. Prezidyum seçimleri başlıyor. Bir
den Çin heyetinin bir üyesi aYal'a kaJka· 
rak şöyle dedi: 

- Nazım Hikmet'in konferans dele
gelerinin listesinden silinmesini ve dele
geler arasında deeil de misafirler arasın· 
da yer almasını istiyorum. Nazım forum· 
da Türk edebiyatını temsil ediyor. Fakat 
Türk pasaportu olmayan bir insan Türk 
edebiyatını temsil edebilir mi? Nazım 'ın 
söz hakkından yoksun edilmesini istiyo· 
rum. 

SaJona sessizlik çöktü. O zaman Na· 
zım çıktı kürsüye. Bir süre susarak önün' 
de oturanların yüzlerine dikkatle baktı. 
Sonra şöyle konuştu: 

- Ne yazık ki, Türkiye'de bugün 
benden iyi bir şair yok. Maalesef. Bunun 
için, diünde yazdı�ım halkımın edebiya· 
tını burada temsil etme hakkına sahip 
olduRumu sanıyorum. Ve bunda kimse 
bana engel olamaz. Bu salonda yazarlar 
toplanmıştır, polisler detil. Dahası var. 

Sanıyorum ki, burada bulunan yazarlu 
araSında da ben en büyük şairim. (Alkış. 
lar) Abarttıysam �er, benden daha iyi 
yazan biri varsa, yanıma gelsin. Yüzünü 
gönnek istiyorum. (Salona yine sessizlik 
çöktü. Kimse yerinden kıpırdamadı.) O 
halde, sayın yazar yoldaşlart siz beni, 
ÇinU "dostların" istedilı; gibi söz hak
kından yoksun etmek şöyle dursun pre
zidyuma seçeceksiniZ .şimdi. Samyonun 
ki, bu hakça olacak. Lehte olanlar eDe· 
rini kaldırsınıar. 

Başlar üzerinde karalı sanh bir el de
nizi dalgalandı. Nazım prelidyııma geç. 
ti, eDerse hep inmiyordu. Nazım sakin 
görünüyordu. Ama bu eylemin ona neye 
mal oldu�unu ben hissediyordum. O ki, 
evimize gelen genç adamlann, kendileri· 
nl tanıtırken: Ben şair filan �iu ralan 
demelerine her zaman Şaşardı. Nazım 
onlara açık bir alayla bakar, gitmelerio· 
den sonra da: 

- Bütün hayatım boyunca şür yazı.. 
nm. Bazen kötü de olmazlar hani, una 
kendim için: Ben şairim, diyernem. 
Do�u 'da: Ben şBirim demek, ben iyi 
insanım, demektir, derdi. 

Nazun'ın Kahire'de yaptıtı, keskin ve 
gergin siyasal mücadelenin zorunlu kıl· 
dItI bir eylemdi. Bir böbürlenme ya da 
şeref düşkünl�ü d�il, ilerieme ve ban
şın çıkarlanyıl onu bu adımı atmaya 
zorlayan. 

Bütün gün toplantılıra katıldı, konuş' 
malan 'not etti, tartıŞtı, kısacası, çahşb. 
Otele gece yans! döndü. Işte o zaman 
günün yorgunlu�u kendinl gösterdi. Is
pazmos �ini sıktıkçı sıkıyordu. Açık 
balkonun ortasında büyük bir sandalye
ye yan uzanmış, bir olomat gibi hare
ket edip ilaç veren, hardal yakısı koyan 
ve doktorlar böyle hallerde ne yapmayı 
tavsiye ettilerse onu yapan bana bakıyor 
w y�'vaşça: Korkma, diyordu. Şimdi da
ha iyiyim, daha iyiyim. 

Ertesi sabalısa aA:zında sigara: Yata· 
mam, diyordu. Konferans'ta di.CJedi.iı bir 
d�üşe hazırlık yüriitülürl<en nasıl yata· 
rım. Orada olmalıyım, dostlanmtım ara· 
sında. 

DEV AM EDECEK 
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Kıbrıs sorunu Blrlesrnls Mılleller 'den , , 

kacırılarnayacaklır 
, 

Türkiye'nin, Kıbns'ın Magosa bölgesi
nin yerleşmeye açılması yönündeki eei
limi ve bu dolrultuda atılan adımlar, 
uluslararası dilıeydeki sonuçlannı ver
meye başlamışbr. BM Güvenlik Konseyi 
Kıbns hükümetinin girişimiyle bu konu
da toplanmışbr. Güvenlik Konseyi'ndeki 
gÖlÜşmeler, Türkiye hükiinetlerinin ve 
Kıbns Türk yönetiminin politikasının 
derin çelişkilerini ve çözi..i:nsüzlÜeünü or
taya koymuştur. 

Cuma günü Yürüyüş 'ün son hazırlık la
nnın yapıld'ı sıralarda Güvenlik Kon
seyi'ndeki görüşmeler tamamlanmamış. 
Konsey'in herhangi bir karar ya da bildi
ri benimseyip benimsemeyeceei beUi ol
mamıştı. ABD 'nin ve die er NATO üyesi 
ülkelerin, Kıbns sorununu BM çerçeve
sinden çıkanna amacıyla. böyle bir ka· 
rar ya da bildiri 'nin çıkmamasmdan ya
na olacaklan, aaırlıklannı bu yönde 
koymalan bekleniyordu. Fakat Konsey 
sonucu ne olursa olsun, yapılan gÖlÜŞ
meler boyunca, Türkiye'nin Kıbns1a il
gili politika.sı.mn açmazının diilya ilerici 
kamuoyu önünde bir kez daha sergilen
diei kuşkusuzdur. 

YANGıNDAN MAL M I  
KAÇıRılıYOR? 

Türkiye'nin Kıbns politikasım yapan 
çevreler, şimdi, Rwn yönetiminin Kıbrıs 
sorununun uluslararası Corumlarda ele 
alınması tutumunu geçersiz göstenneye 
çahşmaktadırlar. Dışişleri Bakanı çaela· 
yangil. Kıbns Türk yönetiminin sorum
lulan,Güvenlik Konseyi'ndeki konuşma
cılar, Magosa sorununun Konsey'e geti
rilmesini Rum yönetiminin "küçük he

saplarına ve Iç kavgalanna" baelayarak 
sorumluluktan sıynlmak istemişlerdir. 
Oysa Kıbns bunalımının uluslararası bo
yuUannl Kıbrıs Rwn yönetiminin tak
tiklerini bahane ederek gizlemek miin
kün deeUdir. Kıbrıs bunalımını yaratan 
emperyalist çevrelerin, NATO karaıgah· 
lannın, onlann işbirlikçisi güçlerin, dün· 
ya banşı karşısandaki sorumluluklann
dan kurtulmak için, Kıbns sorununu 
BM 'den ve uluslararas; forumlardan ka· 
çırma çabalan başarıslZlı�a mabkumdur. 
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MAGOSA BIR BAHANE DE(';IL, 
KIBRIS SORUNUNUN ÖZÜDüR 

Magosa'nın yerleşime açılması soru· 
nu, gösterilmek istendiRi gibi, Kıbns so
rununu zorla uluslararasılaştımıak için 
bulunmuş bir bahane deeildir. Tam 
tersine Kıbns bunabmının temeUeriyle 
doerudan doenıya ilgilidir. Magosa'nın 
yerleşime açılması, bir yandan ARustos 
1974 'ten beri Kıbrıs devletinin hüküm
ranlıeına indirilen darbelerin bir ömeei
dir; dieer yandan da Kıbrıs sorununun 
banşçı yollardan çözümü olanaklanru 
kapatma yolunda atılmış bir adımdır. 
Kıbns'ta üç yıldır süren fiili durum,Ada' 
nın Kuzey bölümünün zorla Kıbns dev
letinin hükümranlık alanından çıkanlma· 
sma, bu bölgede yaşayan Kıbns yurttaş· 
Iannın yurttaşlık hakiannID gaspedilme· 
sine dayanmaktadır. Magosa ise bugüne 
kadar kapalı tutularak, KıbrlS'tak! fiili 
durumun bir istisnası gibi gösteriliyordu. 
Şimdi ise buna da son verilerek Kıbrıs' 
taki fiili durum pekiştirilmektedlr. 
Bütün dünya kamuoyunda bunun bir 
"kolonlleştirme" olarak tanımlanması 
son derece dolaıdır. Magosa olayı, Kıb
rıs'ın hükiinranlıeının ve baaımSlZbeının 
ortadan ka1dınlmaSlnm minyatür bir ör
ne�i olarak, Kıbrıs'la ilgili bütin banşçı 
güçlerin haklı tepkisiyle karşılanmışbr. 

Magosa'nm yerleşime açılmasına Tür
kiye'den ıŞık yakanlar ve bunu uygula· 
yanlar, şimdi kabahatlerinden büyük bir 
özür Deri sürmektedirler. Bu çevreler, 
"Magosa Türk bölgesinde yer aldıeına 
göre, o'nun hakkında karar vermek de 
Türk yönetiminin yetkisi a1bndadır.", 
demektedirler. Bu, Kıbns'ın Kuzey böl
gesinde uygulanan ve uluslararası huku· 
ku ayaklar altına alan tutumun pervasız 
bir itirafından başka birşey deelldir. 
Kimseyi inandlramayac�ı gibi, gizli ni
yetlerin ortaya dökülmesinden başka 
bir işe de yaramayacaktır. Magosa'mn 
açılmasına karar verenler,ten yönde 
dünya çapında zorlayıcı bir tepkiyle kar· 
şl1aşmayacaklannl hesaplayarak, ilerde
ki görüşmelerde Kıbns Rum yönetimini 
daha zor durumda bırakmayı ummuş 

Anti emperyal.' dayanışmaya dolr" 

olabilirler. Bunlar, Kıbrıs sorununun 
NATO içinde kalmasını, uluslararası. (o
rumiara yanslmamasını saı1amaya çalı
şan ABD 'nin ve dieer emperyalist güçle. 
rin destel'ine, göz yummasına güven
mektedirler. Oysa böylece Kıbrıs'ta ba
nş yaklaşmamakta, tam tersine uzak· 
laşmaktadır. Dünyadaki banşçı, demok· 
ratik güçleri Kıbrıs'taki anti-emperyalist 
hareketin varlıeını ve mücadelesini gör
mezlikten gelmeye dayanan böyle bir 
politika, Kıbns'taki çelişkileri daha da 
derinleştirecek, bütün Kıbrıs'hlan daha 
kanınlık günlere dojlru süriikleyecektir. 

IKIYOZ LOL()(';ON BU KADARı". 

Kıbns Tiiık kesimindeki gericiliRin 
patronu Denktaş'ın, Güvenlik Konseyi' 
nin toplandıeı gün bır Amerikan gazete· 
sine demeç vererek ısrail'In Arap top
raklarındaki kolonileştirme çabalanna 
karşı Çı "'ŞI ise, aşaeılık bir Iklyüzlülü� 
sergilemektedir. Denktaş, ısrailin işgali 
altındaki Arap topraklarını kolonileştir· 
mesine karşı çıkarak Rum yönetimine 
karşı Filistin 'lilerin desteeini kazanmaya 
çalışmışbr. üstelik, ısrail'in siyonist yö
neticilerinin tutumunu, Kıbrıs Rum 
yönetiminin politikasına benzeterek, 
kendisini Filistin halkı gibi maedur gös· 
terrneye de çalışmışbr. Denktaş, Filistin 
Arap halkını, Ortadoeu'daki ilericl 
güçleri, dünya kamuoyunu aldatabilece· 
ei ni sanıyorsa, kesinlikle aldanmaktadır. 
Denktaş'ın yapabildiRI, dünya kamu· 
oyunu aldatmak deeıı, sadece gülünç du· 
ruma düşmek olmuştur. ısrail'in yayıı. 
macı politikasına benzer bir poHtlka iz
leyenler varsa. onlar Kıbns'ın hüklin
ranlaeını ortadan kaldınnak için her yo
la başvuran Denktaş kURi ve arkasındaki 
güçlerdir, başkası deelldir. Bu gerçeeı 
çok ıyı bilen Filistin dlrenlş hareketi de, 
kendi düşmanına tıpatıp uyan bu düş· 
manı da Ortadoeu 'daki felaketlerin so
rumlulanndan biri saymaktadır. Bunda 
da son derece haklıdır. 

KIBRIS SORUNUNUN 
TEK çöZOM ALANI 

ULUSLARARASI FORUMLARDIR 

Kıbns'taki Rum yönetiminin, soru· 
nun BM çevresinden çıkanlmasına izin 
vermeye nlyeU! olmadılı, geçöllmlZ 

Gerici güçler t�crit edilece. 

hafta boyunca bir kez daha kesinlikle 
ortaya ÇıkmıŞbr. Kıbrıs Rum yönetımı· 
nin bu politikası gerçekIere uygundur; 
bu yüzden de başanlı olmasını beklemek 
gerekir. Kıbns · sorununun uluslaruası 
(orumlarda ele a.Iı.n.ii:ıac;1 gereklilili, 
Kıbns sorununun özünden kaynaklan
mak:ta�u. Kıbrıs sorunu, ancak dii:ıya 
banşını garanti altına alacak bir çerçe
wde çözümlenebilir. Bunun yolu ise 
dünyadaki banşçı güçlerin tam olarak 
temsil edildiRi, kararlan dünya banŞÇı 
güçlerinin de iradesini yansıtan (orum· 
lann, Kıbns sorununun çöziini..iıde be
lirleyici olmasından geçmektedir. Başta 
sosyalist ülkeler olmak üıere dünya ba· 
rışçı güçleri dışlanarak Kıbns'ta ulaşıla· 
cak, daha doRrusu ulaşıldıj!ı samlacak 
bir çözüm, geçici bir çözim olmaya 
mabkumdur. Ne Ankara'daki yöneticl 
çevreler, ne Kıbns'ıo Türk kesimindeki 
gerici, faşist güçler, ne de emperyalizm 
bu gerçeeı deelştiremez. 

KIBRIS ANTIEMPERYALIST 
DAYAN IŞMA BEKL IYOR 

öte yandan, Kıbns sorununu ulus· 
lararaSl forumlarda ele alma doRrultu
sunun, Kıbrıs'ın tiin ilerici güçlerinin or
tak iradesini yansıttı�ı da unutulmamalı
dtr. Kıbns'taki antiemperyalist, ilerici, 
demokratik güçler, Kıbns sorununu dün
ya banşının yaran doRrnltusunda çö
züme kawşturulmasında tam bir birlik 
içindedirler. Emperyalizmin entrikalan, 
bu birliei belki geçici olarak zayınata· 
bilir, ya da zayınamış gösterebilir. Fakat 
bu birliei yok saymak, hesapları bu bir
nein ortadan kalkmasına göre yapmak, 
mümkün deeildlr. Böyle hesaplar peşin. 
de olanlar, Kıbrıs emekçilerinin, ilerici 
demokrat güçlerin şamarını mu Oaka yi
yecektir. Kıbrıs'lılar, Kıbrıs'la ilgili bü
tün ülkelerden, ilerici güçlerinantlemper
yallsL dayanışmanın beklemektedirler. 
Baeımsız, toprak bütünl�ü ve baelantı· 
sızbeı uluslararası garanti altına alınmış, 
bütünüyle askersizleştirilmiş, iki toplu
mun iç yönetimlerinin demokratikleşti_ 
rildi!!I, emekçi halk kitlelerinin toplu. 
luk ve merkezi devlet yönetimlerinde 
söz sahibi olduRu ve eşıt şarUar altında 
kardeşçe, uyumlu bir biçimde yaşaya
bIldiRI bir Kıbrıs için gösterilecek bu 
dayanışma, Kıbrıs sorununun gerçek 
ÇÖlıWIIlmlm allAhtannl ta'lmuLadır. 
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earter yönetimi işbaşma geleli nere· 
deyse bir yıia yakın bir süre oiduRu hai· 
de, burjuva propagandasının başkanlık 
seçimleri öncesinde başlatbA:ı ve bir sü· 
re başan iie uyguladıRı "liberal başkan" 
görüntüsü bazı çevrelerce hili sürdürül
mej!e çalışıyor. Bab basırunın birçok 
ünlü yonımrusuns inan.lacak olsa, insa
nın kendi kendine şu soruyu sorası ge
liyor: Nasıl oldu da koskaca Amerikan 
sermayesi böylesine saf bir adamın ABD 
başkanlıRı koltuRuna oturmasına razı ol· 
du? Burjuva basınında bay C&rter'ı nite· 
leyen başlıca sıfatlar arasında şunlara 
rast1ıyonız. "Sevgili Florida'sından ko
pup gelmiş bir yer fıstıRı elôcisi" ,  "çaR' 
daş dünyanın karmaşıklıRını kavrayama· 
yan bir ahlakÇı", "Amerikan diplama
s�inin sola kaymasına yol açan adam" . 
Carter politikasırun çeşitli yönleriyle 
açıkllRa çıkmaRa başladıRı şu günlerde 
başkanı "giileıyüzlü" göstermeRe çaba· 
layan bu tanımlamalan gülimseyerek 
karşıtamarnak olanakslZ. 

Burjuva yazarlannın politikayı yo
rumlama aracı olarak politikacılann ki
şilieine verdikleri oıaıanüstü önem bili
niyor. Ancak Caıter'ı tanımlamak için 
bazı "özellik1erini" abartıp bazı1anm ise 
yok saymalan burjuva politik yorumcu· 
lannın, yalnızca bir yöntem tutarsızlıe-ı 
içinde delil, aynı zamanda da kasıtlı bir 
tutum içinde olduklannı gösteriyor. 
çünkü, Carter'ın yukanda sayılanlardan 
çok daha önemli özellikleri var. A�om 
miiıendisi bay Jimmy Carler, tıpkı baş
kan yardımcısı Walter Mondale gibi, 
1973'de David RockefeUer tarafından 
kurulan ve daha sonra şimdinin Ulusal 
Güvenlik sekreteri Zbigniew Breziznski 
tarafından da yönetilmiş olan ünlü üçlü 
(Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Japon
ya) Komisyon'un üyesidir_ Bu kom.isyo· 
nun üyeleri arasmda emperyalist dünya
nın ve uluslararası tekellerin göZdesi üni
versite e:;eretim görevlileri ve sendikacı
lar vardır, ama daha önem�i Cbase 
Manbattan Bank, Exxon ye diRerieri gibi 
bir dızı tekelci grup ve bankalann yöne· 
ticileri de bulunmaktadır. Bu komisyo
nun Fransa 'yı temsil eden üyeleri arasın
da şimdiki başbakan Raymond Bane'm 
da adı geçmektedir. Işte, " fıstıkçı" 
Carter'ın başkan seçilmesinde bu komi
tenin kuUandıRı araç ve tekniklerin çok 
büyük etki.i olmuştur. 

Carter yönetiminin bugüne delin uy
gulaya geldi�i politikaya bir göz atıldı· 
Amda, emperyalizmin iç çelişkileri ve 
ABD yönetim biçiminin özel nitelikle
rinden kaynaklanan çeşitli lobilere veri
len kaçınılmaz ve önemsiz tavizler ve 
çotu kez propaganda amacıyla yapılan 
debdebeli konuşmalar bir yana, bu poli
tikanın son derece belirli ve tutarlı ol
du�u göriilebilir. Bu politikayı deRerle�. 
dinneye yarayan en önemli malzeme 
Carter yönetiminin uluslararası politika
daki Somut etkinlikleri .. Bunun yam sıra 
bir başka önemli kaynak, ABD başkan. 
Iannın bir gelenek haline getirdikleri 
Amerikan üniversitelerinde yaptıkJan 
konuşmalar. Biz bu kez, ulusal güvenlik 
sorumıusu olmasına karşın, Carter takı
mının dış politika uzmanı olarak tanı· 
nan Z. Brzeıinski'nin "ABD Haberleri 
ve Dünya Raporu" adlı dergiyle Mayıs 
ayının sonunda yapbgı bir konuşmadan 
yararlanacaj!ız. 

BRZEZINSKI NELER DIYOR 

Brezezinski önce dünyadaki son ge· 
lişmelerle ilgili genel delerlendirmelerini 
dile getirerek şöyle diyor: "Bugün, dün· 
ya, tarihindeki en derin ve en hızlı de· 
Aişimden geçmektedir � .Bir neslin yaşa-

mından az bir sürede insanlann çoe:unun 
günlük yaşamlan ve istekleri dej!işti. Sö· 
mlirgecilik hemen tamamıyla yokoldu;  
yaklaşık yüz kadar devlette, yeni bir 
ulusal kişilik duygusu göriilüyor". Gele· 
neksel zorlamalardan kurtulan insanlann 
sayısı artbkça toplumsal adalet gitgide 
daha fazla sayıda insarun Sahip Çıktı�ı 
bir hedef haline geliyor .... Dünya, ırk ve 
zenginlik çatışmalannı şiddete başvur
madan ya da başlıca askeri güçleri mü
cadelenin içine çekmeden çözme konu
sundalô yetersizliRimizin doRurdu�u 
tehlikenin tehdidi altında bulunmakta· 
dır." 

Brzezinski'nin bu koşullarda ABD' 
nin yapması gerekenler konusundaki dü
şünceleri şöyle: "Dünyada 150 ulusun, 
daha güçlülerin dikte etti�i yasalan izle· 
mesini bekleyemeyiz; bir ilham, inanç 
ve liderlik kaynaRı olma yolundalô ça· 
br.'.ınmızı güvenle sürdünnemiz gerekir." 

Ulusal Güvenlik sekreteri konuşması
nın bundan sonraki bölimlinde ABD'nin 
yukanda adı geçen politikayı hangi yön
temlerin aracılı�ıyla uygulayaeaRına de· 
einerek, önce Carter'ıo "Ateşe ateşle 
karşılık verdik. Ancak bu yöntem başa· 
rısızhga ue-radı ve yalnız başına Vietnam 
ömeei bile onun ah1aki ve entelektüel 
verimsizUeini göstenneAe yeter" yolun
daki sözlerini hatırlatayor ve ekliyor: 
"Amerikan yaratıcılıeının yeni bir dö
nemini başlatmak gerekiyor." 

Brzezinski 'nin düşünceleri üç ana 
noktada toplanabilir.Birincisi, yeni Ame
rikan yönetimi dünyadaki son gelişmele
ri dej!eriendirirken hiç de saruidlRı gibi 
hayale kapılmıyor ve kendisi için acı bi· 
le olsa ulusal kurtuluş hareketlerinin 
vardıRı aşamayı ve dünya devrimci süre
cinin gelişmekte olduRunu kabulleniyor. 
Ancak, ikinci olarak, bütün bu deRişim 
ve geljşimlere karşın emperyalizmin asıl 
hedeflerinde bir de�işiklik (ya da bazıia· 
rının umdueu gibi bir yumuşama ve 
gözden geçinne) yapmayı aklından bile 
geçilmiyor. Bunun yanında, üçüncü ola
rak, öngördüRü ise şimdiye kadar uygu· 
lanagelen yöntemleri deeiştinnek. Bu 
yöntemler de asıl olarak,Amerikan em
peryalizminin ideolojik, ekonomik, dip· 
lomatlk ve askeri tüm araçlannın yeni
den gözden geçırilerek günün koşullan· 

na uygun biçimde daha etkili kılınması· 
na dayanıyor. 

CARTER YÖNETIM ININ YENI 
YÖNTEMLERI 

Şimdi, bu düşünceler ış�ında, ABD 
emperyalizminin dış politikasının ne gi
bi somut biçimler aldıeını görelim. Yeni 
Amerikan yönetiCileri anti-komünist ide
olojik mücadeleye özel bir önem veri
yorlar. Başkan Carter şöyle diyor: "Ke· 
limelerin ve onlann terciinan oldueu dü
şüncelerin gücünü küçiinsemek bir hata
dır." Kissinger pratiginin aksine Carter 
yönetimi bazı konular çevresinde güçlü 
bir ideolojik kampanya oluştunnaa:a ça
lışıyor. üzerinde en çok dunıla,n konu
lardan biri de insan hakları ve bu hakla
nn "sosyalist ülkelerde çiA:neniyor olma
sı". Bu "insan haklan" kampanyası ö
zünde dünyadaki ilerici güçlerin bölün· 
mesi amacından kaynaklanıyor. Ne var 
ki, ABD yöneticileri bu konuda tedbir· 
li davranmalan geretinl, yavaş yavaş da 
olsa görme�e başladılar. Çünkü, gerçek· 
ten insan haklannın emperyalizmin do
Rasına aykın oluşu açbklan kampanya· 
da çok ileri gitmelerini önlUyor. 

Bu konuda bir başka örnek, ABD 
Birleşmiş Milletler özel temsilci Andrew 
Young'ın Afrika'nın güneyindeki geliş
meler konusundaki tavn. Young, katle
dilen eski zenci lider Martin Luther King' 
in yakın arkadaşı. Bundan bir süre önce 
eski Amerikan yönetimlerinin ırkçı tu
tumlanyla ilgili bazı sözleri ve Vorster 
rejimine yaptıe-ı çıkışlar yüzünden kendi 
hüklineti tarafından kınanan Young 
apartheid 'a karşı mücadeleveren "ırkdaş
Ianna" şöyle sesleniyor: "Gelişme halin
deki uluslara en çok ihtiyaç duyduklan 
şeyleri,- yiyecek �yecek ve konut- sae
lamak istiyorsanızı çokuluslu şirketler, 
bunu başkaJanndan ve özellikle marksist 
sistemlerden daha iyi yapabileceklerini 
göstermişlerdir." Afrika'daki düzenin 
"çolunluk ilkesi temeline" oturtulması 
gerektieine inanmış gibi görünen bir 
ABD yönetimine, rengi ve düşünceleri 
dolayısıyla, daha yararlı olabilecek bir 
başka diplomat düşUnülebiiir mi? 

ABD, ()çüncü Dünya'da egmenliltini 
sürdürebilmek için batılı müttefikleriyle 
arasındaki ekonomik rekabeti sonuna 
kadar kullanmaya kararlı görünüyor. Bu 
anlamda da, kapitalist sistemin içinde 
bulundulu bunalımdan kendisinden çok 
daha fazla etkilenen dostlan karşısında
ki ekonomik üstünlüeimü sömürüyor. 
ABD 'nin ekonomik durumu kötüye git
tikçe, bu ekonomik rekabetin ayakta 
tutulması daha büyük önem kazanıyor. 
Zira Carter'm bir başka niyeti de seçim
lerde verdiA:i sözleri tutamaması sonucu 
Amerikan halJonda oluşan hoşnutsuzlu
Ru dış politikada güçlü bir ABD görüntü· 
sü yaratarak unutturmaRa çalışmak. 

ABD emperyalizmin en belirgin özel
liklerinden birisi çıkarlarının tehlikeye 
girdiRi anlarda bütün hukuk, insanlık laf. 
lannı bir yana bırakarak müdahaleye gi. 
rişmesi olmuştur. Kore ve Vietnam ör. 
nekleri hala belieklerde. Yeni ABD yö. 
netimi bu konuda da bir yöntem. deei
şiklie-ini yararlı görüyor. Yeni yöntem 
gereeince dolrodan müdahale yerine 
bölgesinde ABD emperyalizminin jan
dannabe-ını yapabilecek gerici rejimler 
destekJeniyor. Bu konuda tran ve Suudi 
Arabistan ömekJeri var. Yeni ABD yö
netimi Güney Amerika'daki faşist rejim
lerin hıristiyan demokrat ya da en azın
dan s� sosyal demokrat hükiinetlerle 
yer d�iştirmesj olastllA:loı da gözden i
rak bulundurmuyor. Buna !karşılık, 
stratejik silahlann geliştirilmesi ve silah
lanma yanşına hız verilmesi bugün de 
gözde bir yöntem. Stratejik silahlann sı
nırlandınlması gÖri.işmelerinin hemen Ön
cesinde ABD yönetiminin B 52 ve nöt. 
ron bombası ile ilgili tutumu bu görüşü 
doRruluyor. 

Sonuç olarak şu söylenebilir: ABD 
emperyalizminin genel stratejisi, eskisi 
gibi uygulanıyor; yeni olan taktikler. 
Bunlar da üç noklada özetlenebilir: İde
olojik mücadeleye hız verilmesi, müUe-
likler karşısındaki ekonomik üstünlüA:ün 
"dünya piyasasında" söz sahibi olabiı. 
rnek için sömürülmesi. doArudan müda. 
hale yerine dolaylı oyunlar ve sLratejik 
silahlar konusunda pervasız, savaşçı bir 
tutum. 
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16. ULUSLARARASI "SmUGA ŞIlR AKSAMLARı" USTUNE 
. . 

• Bu ydk; şenUkte yer olon etkinlik: 
leri öutler misinizr 

• Bunlan üçe ayırmak olanakh. Biri 
doarudan şiir okumalar, biri sempoz.. 
yum, biri de ödüller_ En geniş yerı şiir 
okumalar tutuyordu_ Ilk akşam, "özgür
lük şUrleri" ile, 85_ doRum yılı kutlandı
Rmdan, ''Tito Için Şiirler"e ayr'ı1mıştL 
Yugos1av ozan1anndan seçilmiş şiirleri 
tiyatro sanatçılan seslendirdiler. İkinci 
akşam, "özgürlükte doRmuş Makedon 
ozanlan"na, bir de Cezayir şilrine yer 
verildi. Aynca sabaha dek süren bir "rrii· 
ıik ve şiir" gösterisi, daha doAlusu eA
lentisi yapıldı_ " Şarap şürleri" sunuldu_ 
Dördüncü akşam, "Köprüler" adını alan 
gösteri yapıldı_ Drim ırmaRı üstiindeki 
köprüden her ülkenin bir ozaru şUr oku
du. Beşinci gün, şenli-A'e katıJan ozanlar 
çeşitli kentlere daRılıp ordaki fabrikalar
d� yapıtlanm işçilere okudular. Altma 
giin, üsküp'te fabrikalardaki okumalar
dan sonra, gece üsküp'ün tarihsel ka1esi 
içinde yapılan uluslararast bir "şiir mi· 
tingi" yle şenlik sona erdi_ 

• Bütün bu etkinlikler süresince nasıl 
izlenimler edindiniz? 

• Şiirin geniş kitlelere ulaşması, 00-
larla ilişki kurmas� halkuı yaşamından 
kaynaklarup o yaşama katkıda bulunma
sı önemli. "Struga Şiir AkşamJan"nda, 
�er şeyden önce, bunun ne oranda ger· 
çekleştiRini arılarnak Istedim_ EdindiRim 
izlenirnler hem olumıuı hem olumsuz. 
lik gözlemim şu oldu: Struga'daki göste
rilerde kent halkı iç ve dış çaRrılılarla 
dolan salonun dışında kalıyor, şiirleri iz· 
leyemiyordu. Sanki ozan1ar halk için de
gil de, giyimli kuşamlı kimseler için ora
ya toplanmışlardL Bu göriintü bir tek 
"köpıüler" gösterisinde kınldı_ Açık ha
vada yapıldıtı için halk izleyebiidi. Orda 
da halkın, okWlan şiirlere karşı tepkisiz
URi dikkatimi çekti_ lrmaRın Iki yanını 
dolduruyor, saatlerce ayakta dikilip din
liyordu, ama şiirle arasında canlı, coşku
lu bir ilişki kurulmuyordu nedense. Bu
DI karşılık ba.smm, radyo. ve TV'nin gÖ&. 
terdiRi ilgi çok geniştl_ En iinlli Make
donya gazeteleri birinci sayfadan ve en 
tepeden verdiler şenlik haberlerini_ He
men her ozanla, hem de birkaç kez ·red. 
yo ve TV röportajı yapıldı_ "Köpıüler" 

KEMAL ÜZER'LE KONUŞMA 

Yugoslavya'da her yıl Makedonya Cumhurjyetinin Struga 
kentinde bir şiir şenliği düzenlenir_ "Struga Şür Akşanı1an" adı 
verilen bu şenlikte, çağn1ı ozanlar şiir okur1ar, şili sorunJanna iliş-
kin bir sempozyum yapıbr ve çeşitli öd üller dağıtı1ır_ Bu yıl 1 8-23 
Ağustos gilnleri arasında düzenlenen 16_ uluslararası "Struga Ş ili 
Akşanı1an"nda 30 kadar ülkeden 80 dolayında ozan bir araya gel
diler_ Ülkemizden de Adnan özyalçıner, K emal Özer, ısmail Genç
türk ( Düzenleme KunıJu çağnJısı), Gülten Akın (Türkiye Yazarlar 
Sendikası çağnJısı), Kemal B ayram Çukurkavaklı (Turizm ve Ta
nıtma B akanlığı çağiıJısı) ve Sennur Sezer ( özel çağn1ı) katıldı_ 
Aşağıda, şenliğe katılanlardan Kemal Özer'in 1"6_ uluslararası "Stru
ga Şür Akşanılan"na ilişkin izlenim ve düşüncelerini sunuyoruz 

Gülte� Akın Struga'dG 

gÖ6terislni ise TV doArudan bütiin y,,
goslavya'ya canlı yayınladı_ ŞUr okudu
Rumuı fabrikalarda, gördüRürn kadanyla 
işçilerin tepkisi ve ilgisi daha . carılıydı. 
Ama onlar da, üstelendiAl hflde, ozan· 
larla konuşmaya, sorular sormaya ya
naşmadılar_ 

• Sempozyum lle ödüUer konıuunda 
yap"an etkinlikler? 

• Her yıl bir başka konuya ayrılan 
ve Unesco gözetiminde düzenlenen sem-

pozyumun bu yılki konusu "tlIkelerin 
Güncel Şıır Akunlan" idI. Çeşitli ülke
lerden birçok ozan, yazar ve eleştlnnen 
bu konuda bildiriler sundular, tartıştılar_ 
Ödüller konusuna gelince, en ünlüsü her 
yıl başka ülkeden bir oıana verilen ulus
lararası "Altın Çelenk"t1_ önceki şıllar 
Auden, Neruda, Mo"ota1e, DaRlarc� 
Sengbor, Gulllevlc'e verilen bu ödülü bu 
yıl lsveçli Aıtur LWldkvlst aldı_ öteki 
ödüller, en ıyı Makedonca_ şiir kltabuıa 
verilen "Maladinov Kardeşler", en iyi 
Makedoneaya şıır çevirisine verilen "Gri-

gor Prüçev", en ıyı çocuk Idtabına veri
len "üsküp Radyo-Televizyonu" ödülle
rlydi. 

• Türkiye 'den JuıtdQnlann bu etirin· 
liklerde aldıR' yer' 

• Gülten Akın Strup'da "Köpriier" 
de, Kavadard ve üsküp'teki fabrikalarda 
Kemal Bayram Manastır'da, ısmail Genç
türk lştlp'te, ben Ki�evo'da, Sennur Se
zer bir başka kentte· ve Osküp'teki ıon 
şiir mitinginde şiirterimizi okuduk_ Ad
nan özyalçıner de sempozyumda "Dire
niş Şiiri" adlı bildirisini sundu_ üsküp 
Radyo-Televizyonu Thrkçe yaymlan ' 
için, üsküp'te Türkçe çıkan "Birlik" ga
zetesi için bizlerle, aynca Belgrııd'da ya
yınlanan "PoUtlka" ve "PoUtika-Expre.' 
gazeteleri için kadın oıanlarla Türk şüri 
ve sorunlan üstüne röportajlar yapıldı. 

• Şenli,in düzenleniş ve amacı ko· 
n�unda bcışko diyecekleriniz uar mı? 

• Böyle bir şenlik, çeşitli ülke
lerden gelen ozanlara kendi ülkelerinin 
Insanlaruu, onların sorurılannı llet
me olanaRı "Rlarnalı_ Aynı zamanda on
lara, yeni insanlan, onlann yaşayışlaruıı 
ve sorunlanm tanıma fırsatı venneti. Ye
ni ilgiler ve dostluklar yaratmalı. Ne var 
ki, bu amacın ne oranda gerçekJeştiAine 
deAgin eüırılze geçmiş veriler az. Yalnız 
'!ürkiye açısından ilginç bir durumla 
karşılaştıRırnlZl da burda anmadan geç
mek istemiyorum. Düzen1�me Kurulu'n· 
da bulunan Türk asıllı ö�eler, sansün:ii 
bir kafa yttpısının örneklerini verdiler. 
Türkiye'den gelenlere, kendi siyasal YeA
leyişleri dogrultusunda davrandılar_ Ece
vit ve CHP'ye yönelen kendi siyasal yel
leyişlerini, programda deAlşikUk yapa
cak kadar açlRa vurdular_ önıetin son 
gece "şür mitingi "nde benim şiIr oku
mam programa alınmışken son anda bu
nu deRlştlrdiler. Başka betirtllerlo birtik
te, Türkiye'nın içinde bulundulu du
ıı:undan, güncel sorunlanndan söz açan 
şiirJerln genış ldUeler önüne çıImwını 
engellemeye çalıştıklan anlaşıldı_ Şunu 
da söylemeliyim kı Türkiye'den kılılan 
bir ozan arkadaşın da her şeyden önce 
Ecevit'In özel telllJildsiymiş gıbı daYran
m8Sl, andalun sanücü kafalann rahat 
Işlemesine olanak saRladl-

Ozanın ''Struga Şiir Akşamlon"ndo okunmoJl: üze,. yazdıı' ,irlnd.n 

Örgütlü BJrleşik Güc;: Yenilmez B_ BORAN . Partimizin 
Yapısı ve Işlerligine Ilişkin Sorunlar N. SARGIN • 

-00-
guda Agalık Düzeni ve Sınıf Mücadesi T_ Z_ EKiNCI . 
Dün ve Bugün Ortak işçi Cephesi L UNDASINOV • 
Devlet Biziz K .CHERR ENKO . Sosyalizmin Ön Ko_ 
şulları ve Sosyal ist Devrim V,�AGLADIN • "Bilimle _  
rin Sonu ve Bilimin Ooguşu" Uzerine Ö.SEZGi N . 
Yeni Bir Felsefe Kitabı M_ ODMAN • "Sıcak Kar., Ö. 
POLAT . Nazizmin Tarihi Üzerine iki  Kitap M_ÖZAL 
TıNlı . 3_ Nasrett in Hoca Karikatürleri A_ UYGUR . 
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• 

Türkiye'den Selam 

Selam getirdim Türkiye'den 
kanığı seslen dÜnya şarkısına 
kattığı acıh sesten 
acılı ve onurlu seSlen selam 

1920'Iertlen "'am ıetirdim 
silahı_n ıp daA_ çıkan Anadolu'd_n 
şahlanan atlarından Kurtuluş �yıı,ı'nın 
sıkılan ilk kur,unda" emperyalizme 

Selam ıetirtllm 1977'den 
ıstanbul'da Taksim Alanı'nda 

kurulan pusudan 1 M_ylS'_ 
.. lam oluz dört ölüden 

Namuslu omuzlarında leleceAl 
�ıyan In .. nl_nndan Türkıye'nin 
ırevdeki kırk bin i,çlden 
kırk bın maden i,çlslnden .. lam 

P_ylaşılDlara .. lam !elirtlim 
..lkm .. Ikm ıhnlll ıilnql 
... Iam ıetlrdlm dostun_ omuzclqına 
h_Ikmın bUyIlk özleminden 

Kemal Ozer 



Ejder tbrabimov ile "Ferhat ile Şirin" üzerine sÖyleşi 
"Sonra Nazım Hikmet yazmı,. Buraa ' 

da. 1 948 'de hopuhanede yazmı,. Sevgi 
hakkında de.ton oçnu, ... .. 

Peki daha önceden kimler yazmış 
" Ferhat Iıe ŞIrin"!? 

"F.,.hIlt iZ. Şirin, uylo ;l4! Mec.nun, 
Ad, ile Kerem ... bunlaruı tümü Türkiye, 
Aur� Ka(ltD$ halıtları tarafından bilinir, 
dilden dile «iy�nir. onlohlımu,. Bütün 
şark ülltekrinde roıtlan,"n" Kerem 'e. 
Şirin 'e .. Daha ıorıra ı 1. oıırda Auri )'0-
zar NiztJmi tüm bunlon kolukı dökmü,. 
Bunl.ard4n ıadece A.1ı ile Kerem 'j kal 1-
do döken Fuzuli olmuş. Nizom; çok ,"
ta bir yazardır. Yeryüzünde tüm ülkeler 
kabul ederler Nizami'nin büyük yazar, 
",to yauır oldulunu. Böylelikle başka 
ülkelere de yazılı olarak geçmiş bu öy
küler. Bir müddet sonra Ferhot ile Şirin'i 
başka ülkelerin yazarla" do yazmış: Iran. 
1Tirkiye, Hindiltan, Orta Aıya yazarları.. 
Ve tüfn bu yaz.arlar Ferhlıt ile Şirin 'i 
kendi ilteklerine, geleneklerine uygun 
olarak yorumlomlflar. Kimi Ferhad'i, ki· 
mi Şirin'i, lıimW de inıanla" ön plana 
çıkannı,lar. Ama kim ne ycı.ıaraı yauın 
.ellfli daima en ön planda kalmlf. Bu yo
urlann hemen hepei Nizami'yi uıta ola· 
rak tanımışlar, bizim ",tamızdır diye 

başlamışlar yazmaya. Ferilad 'ın kahro
mon'''" Şirin'in Ittlfliıi halen tüm dünya 

şairlerinin ue yourlarının düşüncelerin
de, Juden yazıyorlar. 1942'de Ferhad ile 
Şirin 'j yazan ,ene bir Azeri yazar So
med Vurıun da Ferhad ',n luıhromanblı
nı Itendi öz holk. ile özdeşleştirmiş. Son
ra Nazım Hikmet yazmış. Burıa '00, 1948' 
de hapiıhanede yazmı,_ Sevgi hakkında 
datan aç mış ... .. 

" Ferhat ile Şirin" önümüzdeki Kasun 
ayından Itibanın bir 'IUrk-Sovyetler Bir
URi ortak yapımı olarak sinemaya uyar
lanacak. Daha önceden tiyatro olarak 
sahnelenen yapıt dUnyanın çeşitli ülkele
rinde sıınulmuş .. büyük bir ilgiyle Iz
lenıniştl. "Ferhat ile Şirln"ln yönet
menlieini tanınmış bir Sovyet yönetmen; 
Ejder İbrahimov yapacak. Yardurıcı yö- . 
netmen ise bir Türk: Yılmaz DUN. 

Ejder ıbrahimov ile Moskova'da Sine
macılar BirliRI'nde karşılaştılt. Aynı za
manda Yazarlar BlrliRi üyesi olan Ejder 
lbrablmov bir Azeri. Azeri Türkçesi sa
yesinde çevinnene gerek kalmaksızın 
konuşabildlk onunla. 

"Ben tüm bu yapıtlarda,,: yararlana-

''Bilmeyen Kavga" ve 
dü,ündürdüklerı 

"Bitmeyen Kavga", Steinbeck'in ünlü romanlarmdan biri. Genco Erkal 
tarafından oyunlaştınlan eser, Dostlar Tiyatrosu çalışanlan tarafmdan başa
nyla sergjleniycw. Ankara'da ÇaRdaş Sahne salonunda çalışmaimm sürdüren 
Dostlar Tiyatrosu'nu tim kadrosu ile kutlamak gerekiyor_ 

Kutlama, yalnızca Dostlar çalışanJannm bilinen w kabul edilen yete
neklerine, oyun güçlerine ilişkin deRil. Dostlar, sergiledikleri oyunda belirli 
mesajlan açtk ve kesin bir biçimde veriyorlar. ızleyici, bu mesajlara rahatltk
la ulaşabiliyor. ASIl kutlanması gereken yan, burada. Çünkü anlatım biçimi. 
nin w bireysel yeteneklerin ötesinde, tiyatro dahil bütün sanatsal faaliyetin 
özünü bu oluşturuyor. Bu özü wrebilmek, tiyatro bilinç ve yeteoetinin öte
sinde ideolojik bir yetkinlili de gerektiriyor. Dostlar'm asd kullanması gere
ken yanı, bu yetkinlile ulaşabilmiş olmalarında. 

Bitmeyen Kavga'yı izlaken nelere ulaşıyoruz? En başta örgüt kavramı 
yu. Oyun, örgüt ve örgütlenme ile başlıyor. Bununla bitiyor. Vurgulanan en 
belirgin noktalardan biri burada. 

Bu nokta çok önemli. Solculuk \le devrimcililin en çok "hamaset" ya
nının ilgi çektiii .. her alanda kuUanıldlll Türkiye koşullannda, parti kavra
mını, örgüt kavramını kesin ve açık bir biçimde vurgularnak büyük önem taşı
yor. Dostlar çalışanlan, "Kavg:ı"yı yorumlayiş biçimlerinde bu noktayı yine 
çok açık ve kesin bir biçimde vurguhıyorlar. Gerek işçiler, gerek aydınlar açı
sından, sanat alanmda da açlıkı çekilen, özlemi duyulan bir vurgularna bu. 

1930'lar Amerika'sında elma toplayan işçilerin mülk sahiplerine karşı 
mücadelesini anlatan " Bitmeyen KaVla" da başka sonuçlara ulaşmak da miin· 
kWi. Amerika'nm özel koşullanna ilişkin olmakla birlikte bu sonuçlan Tür· 
kiye ve Türkiye'deki mücadele açısından irdelemek de mümkün. 

Bunlardan biri, bunalım koşullanna, işçi sınıfının ezilmişliline \le bü
yiik. birikimine karşın sosyaliımin ve sosyalist örgütün Avrupa'ya göreli ola
rak bir ölçüde "işçi sınıfDlın dışında" bir olgu olarak kalması. Bu, ABD'de 
büyük buıjuvazinin yıllarca uyguladııı baskı, saptırma, küçük \le orta burju
vazinin ön yargılannı köriildeme \le hızlı anti-komünizm politikasının ürünü. 
Sosyalist hareket, bu çemberi kırmada büyük güçlüklerle karşılaştı. Bugün de 
büyük güçlüklerle karşı karşıya. 

Bu güçlükler, "Bitmeyen Kavga"da Mac \le Jim Nolan'm çalışmaların
da da bÜYiik. bir açıklıkla görülüyor. Başka yerlerde de öyle, ama özellikle 
ABD'de parti çalışması "ilneyle kuyu kazma" çalışması. BUyük sabır, öz�ri 
� disiplin istiyor. 

Oyunun başarlSl bir de bu açıdan vurgulanmalı. E�t "ilneyle kuyu 
kazma" sabır, sabır ye yine sabır. Ama bütün bunlann cevabı "kolay" ye 
"anlık" çözümler detil. Bir tek cevap, bir tek çözüm var: Yine örgüt, yine 
örgUtlü çalışma, yine disiplin, yine sabıı. Dostlar bunu büyük bır başan ile 
veriyor. Bütüı cesaret kıncı gelişmeler, bütill anlık öfkeler, bütibı gerilemeler 
örgüt ve örgütlü çalışma temeli gerçelını örtemiyor.Tenlne, bütün bunlu ör
güt ve örgütlU çalışma zorunlululunu yenıden wrguluyor. 

çözüm, genelde böyle. Ancak Dostlar'ın çalışmasında daha özel bır ger
çek de wrgu1anml,. Başanyla wrgulanmı,. Bu gerçek, Işçi llderl London'un 
kişililinde somutlaşıyor. Sosyalist hareket Ile işçi sınıfı arasındı buıjuvazlnln 
koyduRu duvuları aşmıda örgüUU çalışma temel zorunlululunun yanında bir 
de şu vu: Dürüst, fedakar amı bilinçsiz "kendililinden" Işçi liderlerini 101-
yatist harekete kazanmak. Çemberi kırmada, ıosyallmıl yııınıara ulaştırmada 
kilidi parçalayaclle: unsurlardan biri bu. Oyunda Yavuzer Çetinkaya'nın başan 
ile çizdıli London tipi, London'un harekete kazanılması, Türkiye'de de sosya· 
lizmi ystınlan ulaştırmak için çalışanlara önemli ipuçları Yeriyor. Tecrit çem
berini ve anti komünist şartlanmalan yıkmada anahtarı Londongibi "kendili· 

rak bir film senar:Yo,u yazdım. Hep.in· 
den yararlandım çünkü MP'inde ayrı ay
rı güzellikte derin IÖzler ue düşüncelu 
uor. Bugüne dek Ferhat ile Şirin 'i her 
yazan wto olmuş. Bu (ilm .eugi hakkuı
do olacak. Bu 'ahir' zamanda diinyada 
.eugi gözden düşmüş. şeugileri gözden 
aşalı ıolmışlar. Hakiki .eugi ay 'dır, gü. 
neş 'Ur, yıldızlar'dır. Artık yeryüzünde 
yapılon filmlerde leugiden konuşmuyor4 
lar, konUŞlOlar da ikinci plana alıyorlar. 
Hakiki uugi olan yerde boşluk olamaz. 
Ben bu filmi bir gaul ,ib� bir ,iir gibi, 
yaşamın şüri gibi görüyorum. Yaşamın 
;ütüne bir perde oıılmış ama bu perde 
ipek perdedir. Seugi konUlunda çok ki
taplar okudum. Şerktan da batıdan da 
dört yıldır bütün kitapları okudum. In
ıonlık olmu" kon dökülmüş zillet olmuş 
oma ı,ıklık da olmuş. Ben ışıklık tarafı
nı götürmüşüm. Ben isterim ki l'ürklerle 
politik oldulu kadDr 80nat tarafından da 
bir kapı açılsın. Bu filmi Fatma Girik ile 
birlikte yapmak isterdim. ınanıyorum ki 
Türkiye .inemacıları bizim bu filmimize 
çok yardım edecekler ... " 

"Ferhat Ue Şirln"ln bir bölümü Sov
yetler Bırlill'nde, bır bölümü ise 'lUrkiye' 
de çekilecek, Şirin ya da Mebmene Ha
tun rolünde oynaması kendisine teklif 

edilen Fatma Girik basında çıkan yazı· 

lardan da anlaşılacııgı gıbı halen kararsız 

kesin bir karar venniş deei1. ıbrahimova 

Sovyetler BirliRi-'IUrkiye kültür itişkilerl

nln ne durumdaoldueu sorusunu yönelt

tIk. Yanıtladı: 

"Ben şimdi çok şad 'ım. Taşkeni 'ıen 

ıonro Mo.koua Film Şenlili'nde de 

Türk filmleri gö,terildi. Ve bu filmlerin 

çolu Sovyet halkı tarafından çok bele· 

nildL Ben birçok Tüm .iMmaclSınl .ine

malerda Sovyet Halkına takdim ettim. 

Taşkent'te, Bakü'de... Çok iyi karşılı' 

yorlar Türk filmlerini. Çok alkışlandılor. 

çiçekler atıldı üstlerine. Bu da beni çok 

seuindirdL Milletler arOlında içten duy

gulor oor. yakınlaşmak iştiyorlar ue bu 

Beugilerini anema yoluyla göıteriyorler. 

Bizde atalarımız 'Insanlar birbirlerinin 

euine tez tez gidip gelseler dostluk mey4 

dana çıkar. Çok gelip gitseler karde,lik 

meydana çıkar' derler. Ben i.terim ki 
Türk kardeşlerimiz .inemacılor tez tez 
gelip git.inler bizim ülkeye. biz de tez 
tez gelelim sizin ülkeye ... 

"Seyirciler için ıinemoda ömilr uer· 
mek, çalışmak. iyi ,inema yapmak be· 
nim için de Türk kardeşlen'm için de 
çok yüklek bir şôd 7Iktır ... .. 

Doııtlar çalışanlar! "Bitmeyen Kauga" da toplu halde 

Rinden ,. Oderleri harekete kazanmak. Böyle liderlerin harekete kazanıması 
ba,ansızlıltla sonuçlanan bir grevin ya da direnişin geleceiti ıydınlatan büyük 
kazanımını oluşturuyor. 

Oyunda, kendi dışındaki hiç bır temel gerçelelnanımadıaı Için kendi
sine de inanamayan doktor tipinin ilginç bir sözü var: "Siz sosyalistler dmy.· 
nın en katı, en duyarsızı ama aynı zamanda da en duyCUlu insanımWUE" Ger· 
çekten böyle. Ancak lOsyatistler .. partlUler kendı kişiliklerinde bunlan bir
leşlirebilirler. Ve blrle,ürebildiklerl ölçUde de hıngi koşulda nas� davranıla
caRınl ıyı blUrler .. Partili, hata yapu. Bitmeyen Kavga'daki Mıc da yapıyor. 
Ama hatasını a,ablliyor, Anlayablllyor. Bu da ancak örgüt üyesi olmakla, pu
tlLL obnakla mümkUn. Dostlar, izleyicilerine bu gerçeRI de ulaştınbiliyor. 

Türkiye'de Işçi smıfı daı aydınlar da, Dosllar'ın ulaştırdılı mesajlara 
ihtiyaç duyuyor. Bu Ihtiyacı karşılacllklan için Um DosUar çılışanlannı ve 
Nolan roliinde büyük başan gösteren Utvi Alacakıptın'ı kutlarnak ıerek. Yal
nızca tiyatro Izleyicisi olarak dtill, TUrkiye işçi sınıfı adına kutlarnak ıerek. 
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T.C. EMEKLI SANDIGI MüDüRLER KURULU SEçiMLERINDE, EMEKLI 
SANDIGI PERSONELINI TEMSILEN, T(l\1.1)ER TARAFINDAN DA DES
TEKLENEN AKAY ARSOY 1220 OY ALARAK ILK SıRAYı ALMI,?TIR. 
IKI TUR OLARAK YAPILAN SEçiMLERDE, ILERIcILERIN ADAYı 
AKAY ARSOY IKINCI TURDA KALAN DIGER IKI ADAYDAN DA ÇOK 
OY ALARAK YAPILAN SEçiMLERI KAZANMıŞTıR. YüRÜYüŞ AKAY 
ARSOY'LA BIR GöRüŞME YAPTı' YüRÜYüŞ'()Ij SORULARıNı VE 
ARSOY'UN CEVAPLARıNı OKURLARIMIZA SUNUYORUZ: 

tl 1961 AnaYCl801ındon _onra kamu 
kuruluşlarında yönetim kurulu ya da 
müdürler kurullarındo çalışanlarm seç
tili üyeler de bulunuyor. Bu işley;ş ça
lışanların yönetime katılma/u demek mi
dir? 

* Yönetime iştirakten söz edebiı· 
mek için Emekli Sandığı yönetiminde 
Sandığa i ştirakçi durumunda bulunan 
tüm memurların söz ve karar sahibi oL
ması gerekmektedir. Emekli Sandığı bu
nu sağlayacak yapısal düzenlemeye ka
vuşturulmalıdır. 

Bugün ise durum bundan çok uzak
tır. Yönetim tümüyle siyasal iktidarları"""" 
elindedir. 

1961 Anayasası bir anlamda tepki 
ürünüdür. Tepki, yasama, yiriitme, yargı 
gibi tüm işleyişlerde kurallar getirmeyi 
sağlamışUr. Bu durum kamu kuruluşla
rının yönetim biçimlerine de yansımış
tır. 

T.C. Emekli Sandığı da bu tür kamu 
kuruluşudur. Dört kişiden oluşan mü
dürler kurulu vardır. Genel müdür dahil 
3 üyesi bakanlar kurulunca a!anmak
tadır. Atama Maliye Bakanlığını" göste
r�i adaylar arasından olmaktadır. 
Dördünc() üyeyi ise T.C. Emekli Sandığı '  
nda çalışanlar seçerek göreve getirmek
tedir. 

Burada cevap aranması gereken bir 
nokta var. Bu, memurların sosyal gü
venlik kuruluşu olan Emekli Sandığı' 
nın Maliye Bakanlığının tam kontro
lünde olmasının nedenidir. Iık bakış
ta Emekli Sandığı ile Maliye Bakanlığı 
arasında hiç bir bağ kurulamaz. Ama 
T.C. Emekli Sandığ ı'nın işleyişinde 
benimsenen sistem bilinince bağ anlaşı
labilir hale gelmektedir. Benimsenen sis
tem gertii Sandık'ta milyarlarca lira 
birikmektedir. Biriken milyarların bir 
bölümü memurlardan kesilen kesenekler
den, diğer bölümü de devletin katkısıdır. 
Biriken milyarların kullanılmasında 
Maliye Bakanlığı tek başına söz sahibi 
olmak isteyince bugünkü i şleyiş ortaya 
çıkmaktadır. 

Maliye Bakanlığı, milyarlara sahip 
Sandığın yönetimini elinde bulundur· 
maktan vazgeçemez. Vazgeçemeyiş 
kapitalist dilzenin bir gereğidir. Bu ge
reklilik, düne kadar müdürler kurulunun 
dördüncü üyesini, yani çalışanların seçe· 

ceği üyeyi de etkilemiştir. E tkileme so
nucu, Sandık'ta çalışanlarca seçilmiş 
olmasına rağmen sürekli çalışanlara kar
şı, siyasal iktidarların temsilcileri diğer 
üyelerle birlikte görev yapmak duru· 
munda kalmışlardır. 

tl Kamu kuruluşlarının yönetimle
rinde çalışanları temsil etmek için geti
rilmiş gibi görünen kurul amacına uygun 
olarak işlememiş midir1 

* Bu kural sadece Emekli Sandığı'n
da değil, tüm kuruluşlarda kesin olarak 
işlememiştir. lşlemeyi önleme iki yönlü 
uygulanmıştır. Birincisi, işçi çalıştıran 
kamu iktisadi teşebbüslerinde yetkili 
sendikanın bu üyeliği kullanması şeklin
de olmuştur. Bu sendikalar TÜrk-Iş'e 
bağlıdır ve müdürler kurulu üyeliği Türk
lş'in hep iktidar yanlısı tutumu ile 
uyumlu yüriimüştür. 8u uygulama ilk 
defa T.C. Emekli Sandığı gibi sosyal gü
venlik kuruluşu olan Sosyal Sigortalar 
Kurumunda tersine döndüriilmüştür. 
SS.K.da yetkili Sosyal-Iş Sendikası Ge
nel Başkanı Özcan Kesgeç, müdürler 
kurulu üyeliğine seçilmiştir. Bu seçilme 
örgütlü gücün bir zaferi olmuştur. 

Ikincisi, Emekli Sandığ i gibi çalışan
ların tümünün memur olduğu kuruluş
larda işlemiştir. Buralarda işlerneyi Ön
leme ise bürokrasinin memurlar üzerin
de kurduğu tahakkümden kaynaklan
maktadır. 

tl Sizin müdürler kuruluna ilk defa 
seçilmiş olmanızı nOl" izah ediyorsunuz1 

• Benim T-.C. Emekli Sandığı mü
dürler kurulu Uyeliğine seçilmemin i�ahı 
şudur: Örgütlü güç. Ben Akay Arsoy ola
rak seçimlere katılmadım. Ben memur
ların grevli toplu sözleşmeli örgütlenme 
hakkını elde etmek için mücadele veren 
memur örgütlı T(l\1'1)ER'in adayı ola
rak seçimlere katıldım ve kazandım. 8u 
kazanma örgütIU gUcUn kazanımıdır. MU
dUrler kurulu üyelili seçiminin önüne 
çıkarılan güçlUkleri ilk kez aşan Sosyal
Iş Genel Başkanı Özcan Kesgeç'in kaza
nımı da örgütlü gUcün kazanımıdır. 8u 
örneklerin bundan böyle çağalacağı ger
çektir. ÇUnkü örgütlülük hayatın he, ala
oında nitelik ve nicelik olarak giderek 
büyümektedir. 

Q T.C. Emekli SandıAı yönetiminde 
ne yapabilecekliniz' 

* Önce şunu söylemek isterim. Ben, 

"MüCADELE 
EMEKLi SANDIGI 

YÖNETiMi NDE DE 
SüRECEKTi R." 

"BENIM EMEKLI SANDIO I  MüDüRLER KURULU OYE
LlOıNE SEÇILMEMIN ı ZAffi ŞUDUR : ö RGOTLü GüÇ 
B EN , AKAY ARSOY OLARAK SEÇIMLERE KATILMA
DıM. BEN, MEMURLARıN GREYLI TOPLU SöZLEŞMELI 
öRGOTLENME HAKKıNı ELDE ETMEK ıçIN MüCADE
LE VEREN MEMUR öRGOTO TOM-DER'IN ADAYı OLA
RAK SEÇIMLERE KATILDIM YE KAZANDıM. BU , ÖR
GOTLü GüCÜN KAZAN IMIDIR_ M üDURLER KURULU 
OYELıOı SEÇIMININ öNÜNE ÇıKARıLAN GüÇLüKLE
RI ıLK KEZ AŞAN SOSYAL-ış GENEL BAŞKANı 
öZCAN KESGEÇ'IN KAZANlMI DA ö RGOTLü GOCÜN 
KAZANIMIDIR. BU ö RNEKLERIN BUNDAN BöYLE ÇO
OALACAOı GERÇEKTIR. 

Sandıkta çalışanların oylarıyla bu göre
ve geldim. Ne var ki, kendimi sadece 
Sandıkta çalışanların temsilcisi olarak 
görmüyorum. Tüm memurların temsilci
si olarak görüyorum. Bu iki açıdan 
önemli. Birincisi YCıpacağım hizmet tlin 
memurları ilgilendirmiş olmasında. San
dığın yürütlinünden, kaynakların işle. 
tilmesine kadar alınacak her kararda, gö
rüşlerim buradan kaynaklanacaktır. lkin
ci önemli nokta, T.C. Emekli Sandığı 
yönetiminde tüm memurların temsil 
edilmesi konusudur. Bu temsil mutlaka 
sağlanmalıdır, sailama yönOnde müca
dele verilmelidir. 

Dört kişilik mUdürler kurulunda be
nim bir oyum var. Bu oy sonucu etkile
mez gibi görünüyor. Doğrusu da budur. 
Ama, bu kurulda gUndeme gelecek her 
konu geniş biçimde tarafundan araştırı
lacak, en doğru sonuçlar karara esas 01-

mak üzere tarafımdan önerilecektir. Bu 
önerilere ters her öneri ve kar.ıır yanlış
lıklarıyla birlikte kamuya aktarılacaktır. 
Özellikle de Emekli Sandığ i personeline 
duyurulacaktır. Kuşkusuz Emekli Sandı
lı'nda çalışan tüm arkadaşların özlilc. 
sorunlarına ilişkin her konuda bu ayrı
ca da önem kazanacaktır. 

T().1'1)ER'in genelde yürüttüğü 
memurların ekonomik demokratik mU
cadelesi, Emekli Sandı#ı yönetiminde 
de sürdürillecekti,. Bununla ilgili olarak 
en son çıkan 1897 sayılı yasa ve karar
name açısından Emekli Sandığında çalı
şanların işçilik haklarının verilmesi için 
etkin mücadele verilecektir. Bilindili 
gibi Sosyal-Iş, S.S.K.da bunu sağlamış
tır. Bunun Emekli Sandığı'nd. da ger
çekleşmesi için Sosyaı-I ş'in deneyimin
den yararlanacak ve işbiriili yapılacak
tır. Başaracağımıza da inanıyorum. 
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