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YENi SAHNEDE 

ESKiOYUN 
YüRüYüŞ 

Tarihi kimler yapar? Tarihsel gelişimi kimler yaratr? Bilimsel sosyalizm 
ile burjuva ideolojisi arasındaki temel ayırımlardan biri, bu sorulara verilecek 
cevaplarda ortaya çıkar. Tarihsel gelişimi yaratanıar, kısacası tarihi yapanlar 
kişiler ya da tek başlarına siyasal örgütler mi? Bu, kısır ve dar bir bakış açısı. 
Iradecilik eğilimı ... i bu bakış açısının sonurunda ortaya çıkar. Iradecilik, kit· 
lelerin rolünün ve yaratıcılığını" küçümsenmesi anlamına geliyor. Subjektif 
öğenin rolünün abartılması biçiminde beliren iradeciliğin, politikada bir sonu
ro var: Kitlelerden kopma. 

Genel bir doğru: Tarihi kitleler yapar, tarihsel gelişimi kitleler yaratır. 
Ancak her genel doğru gibi, bunun da özel yanları var: Temel unsur olmakla 
birlikte, tek başlarına ve yalnızca kitlelerin tarihi yaptıklarını söylemek müm
kün değiL. Böyle bir yaklaşım ise, subjektif öğenin rolünün küçümsenmesi olu
yor. Politik sonuçları da var: Gözü kapalı kitle kuyrukçuluğu. 

Tarih, kitlelerin yaratıcılı�ı ve yapıcıfığı ile örgüt ve bireylerin sürükleyi
ciliğinin çakışması sonucunda ileriye mmle yapar. Tarihsel gelişimi, bu ÇakıŞ· 
ma yarat ... Geçenlerde 60. yılını coşku ile kutladığımlZ Büyük Ekim Devrimi 
de bu çakışmanın insanlık tarihindeki en büyük örneği. 

Bu en büyük örnekteki en can alıcı noktalardan birine dikkat etmek ge
rekiyor. Kısaca şöyle: Ekim Devrimi, Bolşe'f'ikıerin, küçük burjuva sis perdesi· 
ni aşıp kitlelere ulaşabilmeı ... i sayesinde g ... çekleşti. Bir başka deyişle Bolş .. 
'f'ikler, aralarında iyi niyetlileri de bulunan ama genel olarak dar görüşlü, mız· 
mız, ikircikli, tembel küçük burjuva aydınların, küçük burjuva sosyalistlerinin 
düşünce ve önerilerinin kitlelerin objektif talep ve konumunu yansıtmaktan 
uzak olduğunu gördüler. Bolşe'f'ikler böylelerinin nabzını kitlelerin nabzı say· 
salardı, dew-im için gerekli insiyatifi gösteremezlerdi. Iktidarı almak yerine, 
bekı ... lerdi. Buradan çıkarılacak sonuçlardan biri şu: Subjektif öğe ve in�ya· 
tif ile kitlelerin objektif konum ve taleplerinin çikışabilmesi için, herşeyden 
önce, aradaki aldatıcı perdelerin yırtılması gerekiyor. 

Çok farklı tarihsel koşulların sonucu olan bir örnek de Türkiye'den. 
Türkiye'de 1950 yılında iktidara gelen 1946 hareketi, kitlelerin objektif ko· 
num ve özlemleri ile politik insiyatifin çakışmaSl açısından verilebilecek ör· 
neklerden biri. 1946 hareketini ve 1950 iktidar değişikliğini, kijlelerin özlem· 
leri ile Demokrat Parti'nin insiyatif ve sloganları arasındaki çakışma yarattı. 
1950 seçimı ... inin sonunda sandık başında ortaya çıkan "kahir ekseriyet" 
pekçok kişi tarafından anlaşılamadı. Nedenı ... inin başında Türkiye'nin "radi· 
kal" ve "aydın" küçük burjuvalarının nabzını, genel olarak kitlelerin nabzı sa
yan anlayış geliyor. Bunlar 195O'deki çarpıcı sonuçlara bir türlü akıı erdir .. 
medil .... 

Bir de Haziran 1977 seçimleri var. Sosyalist hareket 1977 Haziran se
çimlerinden başarısız bir sonuçla çıktı. Bu başarısız sonuç lizerine, ilerici ama 
örgütsüz, iyiniyetli ama dar görüş LU aydınların bilinen göıi.işlerinin aynı zama� 
da "kitlelerin tercihi"ni yansıttığı imajı yaygınlık kazandı. Haziran seçimlerini 
"MC ile demokrasi arasındaki bir referardum" olarak gören ve bu görüşU sos
yalist bir partinin seçimlere katılmasını kesin olarak yadsımaya kadar götüren 
aydınların tutumu, genel olarak kitlelerin de nabzı sayıldı. Aydın kesimin 
1977 Haziran'ında atan nabzını kitlelerin nabzı saymak, onların tercihlerini 
kitlelerin bilinçli tercihi saymak önemli bir yanılgı. Çünkü gerçek bu değiL. 

Kitleler deneyı ... i ile öğrenirler. Deneyleri ile yarat .. lar. Deneyim ve ya. 
ratıcılıkları� bir de "politik koç başları" eklendiğinde ise yalnızca öğren. 
mekle kalmazlar, aynı zamanda değiştirirler. Türkiye işçi sınıfı Kavel'i, Alpa
gut'u, 15·16 Haziran'ı yarattı. Kendiliğinden yaratıcılık. Kendiliğinden yarat� 
cılığın değiştiriciliğe dönüşebilmesi için, tarihsel gelişimde sıçrıma noktaları
nı oluşturabilmesi için başka koşullar da gerekli. Bunların başında kitle çizgi. 
sinin, kitle birikiminin politik güçle, politik insiyatifle bütünleşebilmesi gere
kiyor. 

Türkiye'de 1971 'den bu yana olup bitenleri bir de bu yanıyla görüp d .. 
ğerlendirmek gerekiyor. Kitlelerin objektif düzeyinin, birikiminin ve kendili· 
ğinden bilincinin 1971'den bu yana yeni bowtlar konndığma kuşku yok. Yi· 
ne de bu, bir başka gerçeği unutturmamalı: 1971 'den bu yana örııütlü hareket 
ve parti kavramlarının yaralandığına, güdükleştiğine de kuşku yok. 1965'1 ... in 
bakkal ya da �förl"inden olan parti ve parti hareketi bilincinin, bLlllün genel 
olarak onlardan çok daha ileri bir bilinç düzeyinde bulunan bir ağır sanayi iş. 
çisinde güdük kalması, sosyalist hareketteki tıkanıklığın özünü oluşturuyor. 
1971 'den bu yana burjuvazınin en büyük kazanımı bu oldu. Partiye, partililiğe 
yönelişi durdurabtImesini bildi. 

1977 Haziran seçimleri�in sonuçlarını da bu açtdan değerlendirmek ge
rekiyor. Işçi sınıfının partisi, aydınların nabız ve tercihlerini kitlelerin nabız 
ve tercihleri saymadığı içjn seçimlere katıldı. Alınan başarısız sonuç, bu $iP
tamada bir yanılgı olduğunu göstermiyor. Başarısızltı} ın temelinde kesinlikle 
bu saptama yok. Başarısızlığın temel nedeni, sosyalist örgüt kavrımlOln, parti 
kavramının 1965'1"den bu yana büyük yaralar alması. Kitleı ... in hızla bilinç. 
lendiği beş uzun yılın örgütsüz, partisiz olarak geçirilmesi. Ve sonuçta genç 
sosyalist örgütün kitlelere ulaşabilmede yeterli olgunluğa ve düzeye ulaşama-
ması. 

Eski oyunun bugün yeniden sahneye konduğu görmüyor. "Mahalli se· 
çimlerin MC'nin gidişi ya da kalışı açısından bir referandum önemine sahip 
oktuğu" şimdiden söyleniyor. Oaha da ötesi "CHP'ye verilmeyecek her oyun 
MC'ye e vet anlamını taşıyacağı" tahlilleri yeniden piyasaya sürülüyor. 

Önce, bu tür "tahlil"lerin kitlelerin bilinç ve tercihiniyansıtmadığını bil. 
mek gerekiyor. Ikinci olarak da şunu bilm� g ... ekiyor: Bugün böylesine "iki· 
lem"ı ... i, en teşne olanlarda bile yutturma olanağı çok daha az. Kitleler de, 
küçük burjuvazi de deneyleri ile öğrenir. Yeni deneylerle öğrenip eski bilinç
lerini aşarıar. Herkes, yeni deneylerle öğreniyor, görüyor. Aradan geçen S 
ayın öğreticilik açısından hayli zengin olduğuna kuşku yok. 

Bundan som, başarı da başarısızlık da sosyalist örgütün kitlelere ulaşa
bilme gUcüne, inandırıcılığına bağlı. Içinde bulunulan koşullar, bu güce ve bu 
inandırıcılığa büyük önem kazardırıyor. Şu satı'larda söylendiği gibi: 

"6 Kasım'da iç dönüşUmünü açık seçik sergileyen CHP'nin bu çekinceyi 
önleyebilmesi olanaksız. MC ve CHP dışındaki siyasal örgütler e düşüyor bu iş. 
Küskün büyük kenti" halkının sandık başına gitmesini sağlayacak adaylar gös· 
terebilirlerse eğer, MC'nin sürüp gitmesine yol açacak bir yapay güçlen me 
imajının yaratılmasına olanak verilmemiş olur. 

"Ve böylece belki CHP de değişiminin olumSllZluğunu anlar:' (Önder 
Şenyapılı,6 Kasım 1977, Vatan, 10 Kasım 1977 Perşembe) 
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EMOKRAT 

GeçtiRImiz ban.nın guncelliRlnI 
uzunca süre sürdüren belli başlı konusu, 
11 Anlık'ta yapılacak yerel seçimlerde 
yenllen...,k belediye başkanı, belediye 
ve ii eenel meclisleri adaylıkları ıçın ya. 
ptlan aday yoklamaları ve JODUÇ1arıydL •• 

özellikle CHP 'deki aday yoklamalar� 
normal ve alışllmı$ çerçeveleri q.arak 
adeta seriiVen biçimJoe burUndil. 

Sıyasal edebiyata "naylon deleee" gi. 

bi bır sozcütün kaz.arıdmlmasındın, LI 
örgut1erinde olum olaylarına kadar uza· 
nan serüven, CHP'nin S8maye �dümün
deki mt\'cut sarsmlısıın& daha yeni ve ib
ret verid boyutlar kazandırdı ... 

Aday yoklamalanndan haftalara ön· 
ce basında ve Ileria kamuoyunda işle
nen bir konu t.ahminJ«e uygun bLr bi· 
çlmde gerçekleşti. 

CHP GENEL MERKEZININ 
SERMAYE YARARıNA 

OPERASYONU 

Ankara Belediye Başkanı Vedat Da· 
Iokay'ıo, Istanbul Belediye Başkanı Ah· 
met Isvan'ın, Kocaeli Başkanı Erol Kö· 
se 'nın ve Adana Belediye Başkanı Ege 
Bagatur'un, CHP Geoel Merkezinee bar· 
canmik Isteııdlklerl biliniyordu. 

berki kamuoyunun ve kent halkları
nın önemli Ölçüde güvenini kazanan bu 
Isimler adeta gizli ve guçlıi bır pençenln 
zoruyla görevlerinden kopartldJlar. 

Sermaye çevrelerinin Istek ve dayıt· 
malarına önemli ölçiilerde karŞı koyma
yı başarablleo bu isimlerie. delege oyun· 
larıyla göz göre göre kolledilmeleri, CHP' 

-,---,.....,.""_. 
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Bir forum ve katılanlar 
Son günlerde gazetelerdt yer alan bazı ilanlar, ilerici, demokrat, sosyalist 

�muoyunun dikkatini çekiyor. 8u ilanlarda belirtilliğine göre, 13 Kasım Pa· 
zar gunu, Isıanburcb "Sosyalisıler Arası Forum" düzenlenmiş. Düzenlenen bu 
foruma, yine ilancb belirtildi�ine göre, çeşiıli panil« \Le dergiler katılıyorlar 
Toplamının düzenleyicileri olarak da Türkiye Emekçi Partisi (TEP) ve Yalan 
Partisi (VP)'nin adlMı geçiyor. 

işin ilginç yanı, "Forum"a katılacak partiler arnında, Türkiye Işçi Partisi' 
nin de adının sayılması. Dikut edilmesi gereken nokta burada ortaya çıkıyor 

Söz �on.Jsu "Forum"a kırılma çağrısı, Ttrkiye işçi Partisi'ne 20 Ekim 
1977 tarihinde Vatın Panisi ıar�ından yapıkiı. Türkiye Işçi Partisi, bu çağrı. 
yı 24 Ekim günlü yuısı ile cevaplandrdı. I)U cev.ıp aynen şöyle; 

"Sayın Mthmet Oder, 
Yalan Panisi Genel Ba�ka.,. 

"20.10.1917 günlü mekıubunllU cevap 
"Mc:kıubunUlcU söz konusu edilen "Forum" girişimi dolayısıyla ortak 

çoJğrll1lza ıeşekkür ederiz, 
"Anal. bu lonu ile ilgili olarak, gerek daha önce Merkez Yönetim Kurulu. 

muıca kabul a:tiyip Larafının da iletilen "ÖrgjjtJü Bir Güç Yenilmez" adlı bro. 
�rde orta.,.", konan, gerekse Genel Başkanımızın sizinle yaptığı özel görüşme� 
de teyiden belirttiği Panimiz �örü�ünde bir deiişiklik olnudığından, çağrım. 
Ll ur. ılama yacag IZ." 

TIp Genel Sekreteri Nihat Sargın'," imzasını uşıyan ve 24 Ekim'de ilgilile
re iletilen bu mektuba rağmen, gazete ila.nlarında bu "Forum"a Türkiye Işçi 
Partisi'nin de kaıılacagının belinilmesi ilgi çekicidir, 

Ki�ilerin ıememi \Le niyetleri ne oluna ol5Un, belirli bir toplantıya katıl. 
mayacağını onceden açıkça belirten bir siy;ıısi partinin adın." toplam� bu
bcaklar aUSlnda sayılması, en a.zın:::lan uşılıkll saygı ve dürusılilc. kurallarına 
ıns dU$mektedir 

Di�ut�ılik ve ihrml .. , "'.y>!i" hareketı. bu tür eksiJdikl., k .. in�kle aşıl. 
mı .. ,.,eken.e çok u .. ..-Iı eksikliklerdir. Et., 1wıı1ı bir ç.m i .. , bu ç .... nm 
.. hipleri, kibh .... ını önıc.ine koyup d�ıımek ıorundodrlır. 

SERÜVEN 
nın demokrasiden ve demokrasi mıicade
lesinden ne onladılını kaıutiama.sı bakı· 
mmdan da bır kez daha öRretld oldu. 

ön seçimlere Uç gün kala alırhRını 
oçık açık ALI Dincer'den yana koymakta 
sakınca görmeyen Ecevit 'in, ön seçimle
rin yapılacalı Pazar gününden bir gece 
önce, yüzü aşkın deleeenln deleeellkleri. 
nı Iptal etmesi ise trajedinin bir başka 
perdesı oldu. 

Kadim CHP'IlI",e bile "güler mısın, 
otlar mısın" dedirten olay, tam anlamıy· 
la bir perişanlıitı sulUırıyordu. 

Ve hemen bemen herkes soruyordu: 
- Peki delegelikleri Iptal edılen bu 

deleeeler, bugün Ankara milletvekili bu· 
lunarıları da seçenlor deRil mıydı? 

yüzü aşlon deleee ı Mayıs günü yapı· 
lan milletvekiliiRi Için adayları saptayan 
ön .. çirnde de oy kullanmışlardı. 

Dışarıya karşı demokml tutum ve 
mıicadeleslnden geçUk, kendi Içindeki 
demokrasi ve hukuk uygulamaları bu 
olan bir CHP 'de acaba sorumlular kimdi? 

HALKı AVUTMANIN 
INCE HESAPLARI 

Bu sorunun yanıtı, CHP'de yakın bir 
gelecekteki operasyonun taktiksel özıiııii 
açıga çıkarmaktadır. 

Bugünden Ileri süriilen olasılıklarıı gö
re, yerel seçim &Onuçları i.iıerinde görü· 
lecek olası bir olumsuzluRun suçu, Eyü. 
boRlu.Topuz lkilisln. yıkılarıık Genel 
Başkan aklanacak ve şimdiden oluşturu. 
lan yedek bır kaclroyla yolculuRa devam 
edilecektir. 

Ancak son blr·ikl y�lık benzer uygu· 
lamalarda kendini gösteren "Burılar ge
nel başkandan habersiz yap�ıyor" blçl· 
mlndeid Imaj da bir bayll hasar görmüş 
durumdadır. 

CHP'ye yönelık dddi ve tutarlı eleş. 

tirileri bugüne lutdar "düşmanlık" kMı· 
na sokmayı beceren CHP yönetidieri, 
bu konuda kamu oyunda do, benzer bir 
ylklaşım oluşmasım başarmışlardır. 

CHP yönetldleri güdümlü basın, ya. 
yın ve propaganda gUcüyle ayrıca kamu· 
oyunda şu çupık lmajın oluşmasını da 
saRlamışiardır: 

- CHP 'yi bu dönemde eleştirmemek 
lazım. Şımdı MC iie uRraşıyor. Bu dö
nemde CHP 'yi eleşörmek demek, MC 
paıaJeUne düşmek demektir! ... 

Ve bu mantık 5 Hızının genel seçim· 
lerinden önce büyük ölçüde kamuoyuna 
mal edilmişU. 

Ne demekU CHP'yi eleştirmek? 
- CHP'nln parçalanmasını istemek, 

gliçaiz olmasını Istemek, demekti! ... 

TiP mahalli 
secimlere 38 i 

ilde katılıyor 



CHP' DE öNSECiM SAHNESi 
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CHP 'LI BELEDlvE BAŞKANLARıNıN SAPTANDıGı ONSEÇIMLER 

HAKKINDA ÇOK ŞEV VAZILlP çiziLivOR. CHP VONETIMININ, ILE· 

Rlcl KENDI çiZGISINE TERS DüŞEN UNSURLARı, KENTE VARARlı 

OLMA OLÇQTüNü Hiç GOZONONE ALMADAN TASFlvESI,ILERlcl

DEMOKRAT KAMUOVUNUN TEPKIsINI ÇEKTı' TüRKIVE'NIN ÇE

şITLI ILLERINDE ''DEMOKRASIVI GETIRECEK" PARTININ PEK DE 

DEMOKRATIK OLMAVAN VOLLARA BAŞVURDUGU BILINIVOR. 

ANKARA'DA OLUP BITENLER DE BU AÇıDAN HAVLlILGINÇ. ŞIMDI, 

ANKARA'DA CHP ONSEÇIMLERININ PERDE ARKASıNA ŞOVLE BIR 

GOZ ATAlıM: 

lO-Açık söylüyorum, bizler bundan, 
her k,nunsuzluA' her keyfi buyruAa b0-
yun eğen, kendi iradelerini kanun içinde 
yürütme hakkında" ferağat eden partili· 
ler olarak ayrılırsa.k bir daha pmi olarak 
vatandaş huzurun.ı çıkamayız. Bırakınız 
vatandaş huzun.ıru çıkmayı, evlerimizc 
döndüğümüzde bizi bekleyenlerin bile 
yüzüne bakarnayız." 

Yuk.ındakisözler 11 Anlık yerel se
çimleri öncesi 6 Kısım PUiır günü CHP' 
nin yaptığı ön yokbma sonunda çeşitli 
delege oyunları sonunda kaybeden bir 
aday �ayın.ı ait deiil. Sözlerin sıhibi 
CHP Genel B'şkanı Bölenı Ecevil... 

7 Maytı 1972 tarihinde yapılan ve 
"c\ict-hayır" kuruluyı olarak a.dIMldın
lan CHP'"i" S. olağanüstil kurullayında 
yaptığı konuşmada Ecevit, ısmet ınönü' 
nun, "Yil ben ya Bülent"c varan uıvrını 
şiddetle eleştiriyor ve $Öyle devam edi
yordu: 

"- Tekrar söylüyorum, CHP de buy
ruk mu işleyecek, hukuk mu işleyecek
tir; buna iu.ra.r vereceğiz. Bir pani"i" 
kapıkullan mı olacağız? KUM sizindir .. it 

VINE, ''YA BEN VA O" 

Şimdi n'lerden 77'Iere gelelim. 11 
An.lık yerel seçimleri öncesi hemen bil-
1;:;,' CHP örgütünde kıyuıya bir mücade
le nr ve bu mücadele büyük. illerde 
doruluna ulaşmış durumdı. Tamsız ol· 
mn. gereken Genel Yönetim Kurulu ise 
mücadeledik tı.raflardan biri. Bu dı; 
rumdil Genel Başkan ne yapacaktır? 

Ecevit, ön seçimlere iki gün kala 
açıkça "t.an.r' tuucık ve Ank..an'nın 
Belediye B,şkanı Vedaı Dalokay'a karşı 
cephe almaknn çekinmeyecekıir. Kısa· 
ası. "ya ben ya Vedat" diyordu, ısmet 
Pap'"ın "ya ben ya Bülent" dediği gibi. 

CHP Genel Başkanı, Dalokay'ı hedef 
alan demetinde, Ankara Belediye B:ı.şla
nının ön seçimlere çok az bir süre bJa 
Ix:lediyeye yenipersoneı almak için aç
ıığı sıruvın. "kuşkular" doğurduğunu 
öne sürerken, bir yandan da Vedat Da
lokay'ın diAer belediye b'şkan ,d,y
lannı eleştirmesinden "üzüntü" duydu
ğunu belinerek, bütün bunlara UrŞI" 
elinde Dılokay'ı cewilndırıc.ak bir 01 .. · 

Nk bulunmamasındın Jikayet ediyor
du. 

Halbuki iJ, hiç de CHP liderinin do
diği gibi değildi. CHP lüzllAünün "parti 
suçları" bilŞlığl J.llIndıki 81 inci mJ.d
d�inde "pırti yıyınlarını zedeleyici ya
yınlar yıpnuık ve pırti adaylarına kat�ı 
veyı '.>aşkı adaYIiirdan YJ.nil ıçık veya 
gizli çalışmak pırt i suçudur" denildi. 
Aine ve Dalouy'da bu suçlamalar al
tında bulundukulU gore Ankara Beledi
ye Baıkanıhakkında pek de kolay bir 
�ekildt i�ltm y�ılıbilirdi. 
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SARI KA VA - ECEVIT 

CHP Genel Başk,nından bir gün ön

ce verdiği bir demeçle Vedat DalGluy'l, 
belediyeye yeni penonel almak için aç

tığı sınav dolayısıyla çok aiır bir dille 
suçl,yan belediye baıkan vekili Emin 
Sankay, ise ertesi gün D,lokay'a yükle
diğ i suçların çok daha a.ğınnın hegb,nı 
vermelde karşı karşıya geliyordu. 

Ankan. Cumhuriyet Savcılığı, Ankara 
Belediye Başkan Vekili ve Dalokay'ın 
r.ıkibi Ali Dinçer'in yüın destekçisi 
Emin Sarıkaya hakkında "<;es.lş sendi
ka.sının yasal yöneticisi 0lnuıd1iı halde 
sendikaya ait beş daire ve üç arabayı 
yetkisiz olır.ık "ırnak, sendikayı Oçüncü 
şahısı ... kırŞI yüzbinlerce borçlu du
ruma. dÜJüren tasarruflarda. bulunmak" 
suçlarından ten daviil.S1 açllmJ.5llU kam 
veriyordu. 

VEFA BORCU 

Ve binbir çeşit delege oyunlarından 
sonra Ali Dinçer rakibi Vedat D,lokay'a 
büyük fark y,pırık Ankara Belediye 
Başkanı ıdayı olnuıyı bap.rdı! ... 

Belediye B'şkanllAı için yapılan mü
cadelenin yanı sın en az onun bdar ilgi 
ıopl,yan ve türlü oyunların döndüriildü
ğu bir de belediye meclisi ve il genel 
meclisi seçimleri vardı ki evlere Jtnlik� .. 

Ecevit"n lnönü'ye kırŞI b,yrık 'Çtı
Aı dönemlerin Çankay, Ilçe Başkanı ve 
Ecevit"n yakın destekçl� Cem,1 B'yIA 
1973 seçimlerinden önce morbz kon
"'nj,nı ile belediye mecli� OyeliAine ge

tirilmişti. 
B,yIA son urnınlırd' geçlrdiAI bir 

şeker hıst.ıIlAı yüzünden çalışamaz hıle 

düşmüş ve belediyeden 'ldlAı gelire 
muhtıç h,le gelmişti. F'kal hıst.ı haliy
le yeniden seçilmek Için ön seçim mDa
delesinde çalışması ve başarıy, ulaşmı.sı 
mümkün gö';:;lmÜYordu. Bu nedenle 
CHP Anlwa esld ii başkanlarından ve 
eski milletvekillerinden Rauf Kandemir, 
ön seçimlerden önce Genel B�kan BU
lenı Eceviı'e giderek Cemal B,yıA'ln yi
ne kontenjandan belediye meclisi üyeli
ğine getirilmesini istemişti. Ecevit ise 
BaylA'ln durumuna "üzUldüAüoü" ancak 
"prensip" olarak kontenjanların bir kişi 
için, bir kez kullanıldıiını "Ikinci kez 
tekrarlanJ.mayacaiınl" söyleyerek bu is-
temi kibarca reddetmişti ... ! 

Fakat iki gün sonra açıklanan bele
diye meclisi konıenjınlarınch. kadın kol. 
lan Genel Başkanı Nerimın Elgin'in 

kontenjandan ikinci kez Belediye Meclis 
üyeliAine aday gösterildiAi görüldü ... 
Hem de ikinci keL .. 

CHP'nin "p'rensipleri" açısında.n Ce
mal BaYıA', ikinci kez konıenj,n veril
mez, Neriman Elgin ise Ikinci kez kon
ıenl'ndan belediye meclisi üyeliAine ge
tirilirken, mqhur "evet-hayır" kurulta. 
yınd' kaybeden Kemıl Sılır saflarınd, 
yer ,Ian kadın kolları ııve� Nennln FI
klrbllicl'ye ve S Hazi,.." seçimlerinin 
"eşli TBP seçim konuşmac"ı Dursun 
BiI"y, belediye meclisi üyellAI için kon
tenj,n hakkı tanınıyordu. Belediye mec
lisi OyeliAine kontenj'ndan getirllenler 
arasında avukat Emin Oeler ve Halil 
Tunç'un kırdeşi eski AP'li Hulusi Tunç' 
un bulunm... da bır h,yli ilginç hu
suslırdıl... 

BU ISME DIKKAT ... 

Bu arada belediye meclis üyeliAine 
seçilen Vusuf Atı Anak ismIn< de dik
kat elmek gerek. Bu uzun boylu genç 
hakkında anlatılanlar Ilginç. 

12 Mart sırasında Genel-Iş sendika
sının eğitim bürosunda çalışan Arıak da
ha sonra bu görevinden Abdullah Baş
türk tar.ıfından alınmıştı. 

Anak'ın Geneı-Iş'ten uukli4tırllma 
nedeni de şuydu: 

Sıkıyönetim S3vcllıiının eline, 12 
Mart f.lıist uygulamalarını çok sert bir 
şekilde eleştiren ve hılkı silahlı müca
deleye çJAıran bir bildiri geçer. Zama
nın sıkıyönetim komuwıları bildirinin 
nerede basıldığını öğrenmek için Anka
ra'nın alunı üstüne getirirler ve sonuçta 
bildirinin Genel-Iş sendikasının teksir 
makinasında basıldığını saptarlar. Sendi· 
ka Genel Başkanı Abdullah Başıürk bu 
durumu öğrenince kıyamet kopartır ve 
bu bildirinin kimin tarafından basıldıjı
nın bulunmasmı emreder. 

Yapılan uzun araştırmalar sonucu bII· 
dirinin. sendikoJda en hızlı "komUnist 
düşmanı" olarık bilinen Vusuf Ala Ar
ık tarafından buıldıAı anlaşılır. 

Vusuf Atı Anak bu bildiriyi basma
sının nedenini de şöyle açıklar: 

"-Ne yapabilirdim, gizli örgüt Uyeleri 
beni ölümle tehdit ettiler, ben de bas-
tım .. " 

Ve sonuçta anya bazı önemli şahısla· 
rın girmesiyle olay örtb� edilir ve Art
ak sendikadan atılır. 

Ve Yusuf Ata Anak'ın şimdiki pozis
yonunu da söylemekte yarar var: 

CHP Araştınna Bürosunun başında. 
Ali Dinçer - Semih Eryıldil Ikilisinin 
perde gerisindeki en kuvvetli ismi... 

Delege oyunlarının ve .sosyal de
rnokrat politik hesapların Ankara'ya 
düşen bölümü özeıle böyle. 

Türkiye'de 67 ii, 1800 belediyelik 
merkez vardır ve hemen hepsinde CHP 
Genel Merkez politikası Ankara ilinin
kinden farklı olmamıştır. 



'MF IIeye'i Türkiye' yi fok sevdi 
KadirGöREN 

Modem "Duyunu Umumiye" olarak nitelendirilen Uluslararası Para Fonu' 
nunTilrkiye ekonomlsi üzerinde yapıılı "konsilltasyon" biliyor. üç ha!. 
tobImIıeien IMF heyeti Türk ekonomlsini çok ilginç bulmuş oiacak ki sür .. 
ılııllI atın daha uzatacalını daha önce açıldamıştı. 

OIıDIıılılmparatoriulu'nun çöküş döryemlnde Avrupa'nın kapitail.t Wk .. 
JOdıııIOIı bo� para aiabıımek için Türidye'nin verai gelirlerini karşdık 
.,...uıı'" bu veraUerin topianmasının Avrupaiı parababaları tarafından ku. 
nıiaıı .. adına "Duyunu Umumiye" deniien örgiit aracdılı ııe yapddılı halır. 
JOıııIıIıııda, lMt ııe Duyunu Umumlye arasında bazı benzeriikler oldulu he
_ıllktııtl çekiyor. 

N..ı çekmesin tl .. , Osmaniılar zamanında Avrupalı bankerier Türklye'nin 
....... ,eiirl, .... 11iI a&l1arıı.sa ona karşdık borç par. verirlermlş. IMF de Tür. 
tıye'ye MC iktidarının Uç ay daha ayakta durmasını sallayabilme demek olan 
100 mU)'On dolar vmııek Için Türk mailyecUeıIni haflaiardır terletiyor. Dört 
lıIftOdır TIirt ekonomlslnin yetkiiilerlni "'rauya çektikleri, en önemU devlet 
aqI.ıedııi .. bıııuerini didik didik ettikleri yetmlyormuş gibi 15 gllnlük ek bır 
uqtımıa .1 Ineeleme süresı daba ııan ediyorlar. Bu gldlşte IMF 100 mliyon 
dou bo� _i< ıçın neredey_ o kadar borcun Türk maliyeslnde toplanma. 
IIDL beIıJeY-ı. ılbl .•. 

IMF MEMURLARA öDENEN YAKACAK ZAMMINA KARŞI 

IMF'mn Türklye ekonomlslni Incelerken nelere karışlılı ve banai konuıar. 
1ıIIk_ yetkiiilerine "önerilerde" bulundulunu bilmek bu uluslararası 

tuıaluşunon karşısında Türtlye'nin ne durumda oldulunu ardarnay. y .. 
IMF Heyeti verecelı kredi karşdılmda öteden beri Türkiye'de kaikınma 

I�''''''L ____ dJIttirilImeslm, ücretlerin ve maaşların dondurulmasını Istemekteydi. 
bllinen koşullardı. Ve bu koşuUar karşısında "Milliyetçi" geçi. 

HlikIlmetl kdıru bııe kıpırdalmadan baş eRmekteydi. MC'ye göre bir 
kuruluşun T!irtlye'mn içişlerine bu denU miliması "olalan" kar· ����:�N1���tetlm IMF'nin Istedili gibi yapdıp Türk parasınm yabancı pa· 

deleri yüzde 10 düşöriUdü. Türidye ekonoml&l ve piyasa kul/" 
dMraJliluy.,n ııederdyle aiiak bullak oMu. Hayat pahaldıaı görillm .. 

dik bir hızla aıttı. Emekçi halk ennasyonun büyük ytikü altında nefes alamaz 
hale geldL. Buna karşılık vwguncular, stokçular ve komisyoncular milyonları
na mliyonlar kattdar. Katmaya da devam ediyoriar. 

Dar geUrU emekçi halkın pahalılık ve zamlar karşısındaki tepkisini gören 
MC Hlikümeti yaklaşan yerel seçimleri de düşünüp onların "aA:ızlarına bir par
mak bal çalmayı" ve adına daha sonra "yak.cak zammı" denilen, komik sayı
labilecek 750 ııe 1000 lira olarak saptanan ek ödemeieri vermeyi karariaştırdı. 
ışte IMF Heyeti memurlara ve emekliıere verilmesi kararlaştııılan bu yakacak 
zammın. da karşı Çıktı. "Olm .. " dedi. "Siz bütçede kaynaiı oimayan bu 
paıayı memurlara verirseniz ennuyonist gidişi hız1awhrllSlnız. Bu nedenle de 
.IMF'den aiıcalmlZ borçiarı kolayca ödeyemezsiniz." 

Dolal olarak MC Hükümeli için yakacak zamını geri dönüimesl oianak· 
sız olan bir karardı ve genış kitlelerin tepkislnl bir süre için önlemenin tek yo· 
lu d. IMF 'nin karşı çıkmasına nlmen buydu. 

IMF'NlN KIZGINLIÖI VE TEHDIDI 

Uluslararası parababaiarmm öraülü oian IMF'nin Türkiye'dekl müfettiş
lerini bu son olay oldukça kızdlldı. Zaten Türkiye ekonomisini, maUyesini 
ve hazinesi inceiedlkçe hoşlarına gitmeyen birçok pürüzie mşdaşıyorlar ve 
canım sıkılıyordU. Bir kere devalUasyon istedikleri oranda yapdmamıştı. lkin· 
cisi, 1978 programı Dördllncü Beş Ydlık Plan hlZırlanmadıll için daha belir· 
ienmemlşli. Türkiye ekonomisi bır bellr&lzUk içindeydi. Uzmaniar çaresizUk 
içinde IMF heyetine bir şey belendirememenin eziltlilini taşıyoriardı. 

ışte bu nedenlerin üzerine memurlan verilen yakacak: zammı da eklenince 
IMF müfettişieri çııeden çıktdar. Şimdi bUlUn gözler Türkiye ekonomisini 
denetleyen, Inceleyen bu "saygıdeler" müfettişierin vereceti kararda. Ya bu 
beyier önerdiltlerinin yapdmadılmı ııeri sürüp MC'nin istedlli kredinin veril· 
memeliini sılıarlar .. ne oiacak? Deırdrei böyle bır karan düşUnmek bile ist .. 
miyor. Hadi Demlrel kendisini kurtarmak için iktidarda kaimasınm gerekti· 
lini blliyor, ama ya o kendilerine "mınıyetçi" adına yaku;lıran partıler? 
IMF böyle bir karar venin o pariıleri görelim. 

İstanbul'da ekmek/iyatlan kargaşası 
İstanbul'da geçtiRimiz

' 
haftalarda 

devlet otoritesinin ne denli laçka oldu
luna ilişkin ilginç günler yaşandı. tı 
Koordinasyon Kurulu toplanarak ekme
lin gramajınJ 620 grama çıkartıp fiya
tmı da dört lira olarak saptadı. Ekmek 

fiyatını yasalara göre saptamıı.s.ı gere
ken organ olan Belediye ise Koordi
nasyon kurulunun bu kararına karşı 
Çıktı ve 470 gram ekmetin üç liradan 
satllacaRınl ilan etti. Buna karşılık MSP' 
Iilerin elinde olan Gıda, Tarım ve Hay-

Dediler ki ... 
"Ne var ki artık önseçimler bitmiş ve kararlar verilmiştir. Bundan sonra 

yıpdacak iş, parti içi yarışmacıların birbirlerinin ellerini sıkmaları ve aralık 
ıyındaki yerel seçimlere var güleri hazırlanmalarıdır. Partiiçi çelişkilerini bun· 
dan sonra da pompalamak, MC iktidarının işine yarayacaktır. Türkiye'nin bu
günkü koşuUarında yerel seçimlerin önemi gittikçe büyümektedir. Yerel se· 
çimlerde MC partilerinin ilerlemesl, üçlü hükümetin gücünü ve gerekçesini pe
tişllrecek; geriiemesi, Ankara'da bir siyalil delişiköAe yol açacak aAıriıklar ya· 
ratabilecektlr. 

"Şimdilik gündemde alır basan madde budur. CHP 'nin içe dönük çatış· 
malarını bu «erekçenin koşuııarında eritmeyi savaşım stratejisinin birinci ko

şuiu saymak gerekir." (Olaylarm Ardmdaki Gerçek, Cumhuriyet 8 Kasım Salı) 

Geııel Başkanı "Ikııa" Y öııtemi 
"Bu yolla partide istediAiniz adamı harcayabilirsiniz. Bugün başarılı be. 

lediye başkanlarını, yarın yurtsever milletvekili ve senatörleri, sonra da hiç 
belll olmaz, partinin genel başkanını ... (Gözlem, Ugur Mumcu Cumhuriyet, 8 
Kasım Salı) 

Narnuslu Obnak Yeterli 
"Aşalıda bir kUşe göreceksiniz .. Bır zamaniar Izmlt'te AP'1i ve CHP'1i 

"ke;,t rantiye"sinin Köse'yI düşürmek için gerçekleştirmeye çalıştlRı çirkin 
koalisyonun bir belgesini.,. 

"Böyle bir koalisyon deAiI ama Ali Topuz'un son kurultay öncesi Kan
dıra'h Turan Güneş'le başlayan işblrUli Kocaeli'nun ekonomik çıkar grupları 
ile birleşerek bir koalisyon kurunca istenen sonuç sallanmış oldul'u ... " 

(Milliyet, Politika Kazanı, Örsan Öymen 8 Kasım Salı) 

Bunu Duymak Zorunda mıydımz? 
"Adana'da Ege Hagatur'un, [zmit'te Erol Köse'nin başına gelenlere ba· 

kıp, CHP'nin yeni yörüngesini anlayabilirsiniz. 
"Heie Daiakay olayı çok mühimdlr ... 
"Demek ki bu parti için halk hizmeti, bır şey ifade etmiyor .. Var mı 

yok mu dolap .. Var mı yok mu entrika ... 
" ... Hay aRzını öpeyim o yazarın .. Kömdl? .. Tam hatırlamiforum ama 

dUn bir yazmıştı .. Ne güzel demişti: 
"CHP galiba AP'leşiyor" 
"eee, başka türlü diyalog kunnaları mümkUn mU?" (Sözün Kısasıı Rauf 

Tamer, TercUman, 8 kasım Salı) 

vancılık Bakanlılı lı Koordinasyon Ku
rulunun ekmeAe yaptıı ı zammı onayla
dı. İstanbul ValiliRi de bu onaylamada 
etkin bir rol oynadı. 

Böylece İstanbul'da eşine ender rast
lanan olaylardan biri ortaya çıkmış ol
du. Bir yandan İl Koordinasyon Kurulu 
karan gerelince 620 gram ekmeRi dört 
liraya satan fırınlar öte yandan da Bele
diyenin kararı geretince 470 gram ek
meti üç liradan satan fırınlar ilginç bir 
görünüm sergilediler. Bu keşmekeş ger
çekte devlet otoritesinin birkaç fırm 
patronu uRruna nasıl ayaklar aJtına alın-

_ dıRml gösteren yürekler acısı bir durumu 
belgeliyordu. 

Belediye Başkanı Ahmet İsvan yaptı
Rı açıklamada ekmek fiyatlarını belirle
yecek tek merciin Belediye olduRunu, İl 
Koordinasyon Kurulunun verdiRi karar
ların yalnızca tavsiye nitelilini taş ıd ıtı
nı söyleyerek ekmeli dört liradan satan 
fırınlann cezalandırılacaklannı dört lira
dan satmakta devam ederlerse de kapa
tılacaklannı belirtti. Ama buna ralmen 
fırın patronları pervasızcasına ValiliRin 
ve Tarım Bakanlılının verdiQ:i kararları 
i�ri sürerek ekmeQ:i dört liradan satacak
lannı açıkladılar ve Belediye'nin de yeni 
fiyat için BakanlıRın onayını almasını 
istediler. 

Şimdi İstanbul'da bazı fırınlar hala 

dört liralık, bazı fırınlar ise üç liraJık 
ekmek çıkartıyorlar. Kuşkusuz dört li
ralık ekmek çıkartmakta direnenler ikili 
bir çıkar peşindeler. Birincisi ekmelin 
gramajını artırmakla birlikte ekmek fiya
tını da yüzde 20 dolaylarında yükseltmiş 
oluyorlar. İkincisi ise büyük gramajlı 
ekmekten "çalmak" daha kolay olacaRı 
için gramajın arttırılmasını istiyorlar. 

İstanbul'daki ekmek kavgası Türkiye' 
de devlet otoritesinin ne denli gülünç bir 
duruma düştülünün açık bir kanıtı ol
maktadır. Bir yanda Ticaret Bakanı Va
liliklere genelge yoUayarak Belediyelerin 
fiyat artışlarından sorumlu tutulacak la
rını ve fiyatların belirlenmesi işinin bele· 
diyeler tarafından yapılmasını isterken, 
öte yandan Valilik ve Tarım Bakanlılı 
bir iki fırın patronunun çıkarları doRrul
tusunda hareket ederek ekmeRe zam 
yapma yetkisini kendilerinde bulabili
yorlar. Oysa Belediye Kanununa göre 
ekmeRin fiyatını belirlemek, belediyeye 
verilmiş bir yetki. 

Bir yanda Kanun, öte yanda bir ba· 
kanlıRın genelgesi ve arkasından Valili
lin Bakanlıı}m kararları. Bilen varsa beri 
gelsin Türkiye'de halkın ekmeli ile kim 
oynuyor, fiyatları kim artırıyor ve kim
lerin yararına. Ve yine bilen varsa söyle
sin, Türkiye'de ekmek fiyatını saplayan 
otorite kim? 

V/I/tOYOŞ I.i }\ .. l .... J.\' ,',,.;. 



Turkiye Işçi Partisi tArafından düzenlenen "Ekım 
D ('\'nmi \c Turkiye" konulu toplantı 6 Kum Paur 

ak�.mı I'lanbul Spor ıe Sergı Sar_yı'nd_ yapıldı. 
Spor,. Sergi Sarıyın. buttiııl ii. dolduran 5 bini 

aşkın bır topluluk, Buyuk Ekım Demm!'nln 60. yıl· 
donumunu sanatçılar \'e konuşmacıların cşUl1nde coş· 
ku ite !rutlldılar. Yazar Aziz Nesl.ln gecede yapıı�ı 
konuşmada da belirttieı gibi. o akşam salonu doldu
mn bini ...... kişi. IId şeyi bır arada !rutluyordu: "Bi· 
rin.ısi, Bu)"k Ekim Devrimlni, Iklnd� Eldm Dmml· 
ni kutlayabilecek duruma gelen Türkiye devrimci ha· 
reketJnl 

SELAM DUNYANIN AYDıNlıK GELECEGINE 

Turkı) e Işçi Partisi Genel Başkaru Behice Boran, 
Ekim Devriml kutlam> törenlerine Çı$�ı olarak gjttl· 
ei �'osko\'l'dan donmemiştl. Bonn'la birlikte yine 
Çı$�ı olarak SSCB' ye giden Genel Sekreter Niıı.t 
Sargm ise. kutlama gecesinde haZD' bulunmak üzere 
Turkiye'ye donmuşb.i. 

Gece. Türkiye Işçi Partisi korosunun marşlan Ile 
başladı. Marslıl'dan sonuncusu olan Enternasyonaı, 
salonu doldu;'n kalabalık tarafından hep bir aAlzdan 
sovlendi . Daha sonra kürsuye TIP Genel Sekreteri Nihat 
Sargm g('ldi. �ihal Sargın sözlerine �t.iyle başladı: 

'St'\'gHi arkadaşlar, aziz dostlarım; 
·SO\,rtl .. Bırlili Bar .. Komıtesi'nin çaRr�ısı 

olarak Bu)'\lk Ekim Devrimi'nin 60. yıldönUmLi top 
lantı \t torenlerine kalllrn.a.k Uzere Genel BaşkarumlZ
la bırlikte gıttilimiz Sovy_IIer BirUAi'ndon bu toplan· 
tıda haZD' bulunabilmek için. seyahatimi kısa keserek 
ht'nUz donmuş bulunuyorum." 

Genel Sekreter Sargıo, daha sonra "bulün çaRla· 
nn en buyLik devrimi 01.10 Ekim Devriml"run 60. yıl
donumu terenlerine. devrimin yapıldıeı ülkede kahta· 
bitmlş olmaklan dolayı duyduAu mulluluAu belirtti 
Sarıın, bu olanaAı taruyan SSCB Bar .. Komıt"; yet· 
kililerine. gosterdikleri konukseverlikten ötun.ı teşek
kur ettikten sonra konuşmasını şöyle Stirdürdü: 

"Sadece ça�lmlZın deglL lıüwn çagların en bl> 
yük dnrimi' olan Büyük Ekim Devrimi'nin 60, yıldö
numu toplantı ve ıorenlerine, demmin yapıldıQ:ı ulk:e
de ka"labııml, olmaklan buyük kıvanç duymaklayım. 
So\'yetler Birlili Barış Komitesi yetkilileri ve tUm di· 
eer dostlarımıu bu ol_Dılı bize vermiş olmalarından 
\'e gOSlf'f'dıkleri buyük konukseverlikıen dolayı huzur, 
tuıruzda teşekkUr ederim, 

·'Bu toplanlunlZl ötrerıen Sovyetler Birliei BIILf 
Komitesi y�k.ilileri toplantıda bazlı' bulunanlar \e on
lar aracıllQ:ıyla tUm bar�sever halkunızı selamlanm \'e 
i)"i dUeklerini, somurusüz bir di.1nyada barış Içinde kar. 
de,çe yaşama için mucadelede başarı dileklerinl lIet
memi istediler. Bir hafta sonra Sovyetler BirLiAi'ndeld 
toplantı ve torenlerde hazır bulunacak olan Genel 
Bqkan Boran arkadaşlmlZ da toplantıya katllan rum 
konuklalımtU ve arkadaşlarlIIna selam ve sıygtlaı'ıru 
sundu 

"Her iki diletı saygıyla iletirim. 
"KalılabildlRlm .. oplantılarda konuşan. dunya 

sosyaUst sisteminin, klPltalist ülkeler işçi sırufı \'e geri 
kalm .. ulkelerdeki ""ılı kurtulut hareketinin, dünya. 
mızın bu uç temel devrimci glicünun en yetkili temsil
cilerlnln .Itını çizerek belirttikleri i.aere Buyük Ekim 
Devrimi, hepsinin ortu bi1e�eni. yollanru aydınlatan 
• ,ak olmakla. her aruh�ında \'e kutlanışında guçlerini 
daha bl�m.kt •• e pekittirmektedir. 

"Selam dünyamn aydmhk geleceelne!" 
Sargan daha sonra Genel Başkan Behlce Boran'ın 

IIrttiai mesajı okudu. (Bu mesajın lam metninl, Dergi. 
mizln ) 6. sayfasında bulacaksıruz.) 

GELECEGI GÖRMENIN MUTLULU'-;U lçlNDEYIZ 

Daha sonra söz sırası ünlli yazar, Türkiye Yazarlar 
Sendikası Başkaru Aziz Nesin'deydl. Aziz Nesln şun· 
ları sôyledi: 

"Bugüne dek Ekim Devrimi'nj TUrkiye'de kutla· 
mak yajruzca devlet ileri gelenlerinin tekeUndeydl. 
Yani bu, devlet adamı olarak onların görevlerinin blr 
parçasıydı. Başkaları !rutlayaınaz.dı devriml. Biz bu· 
gun iki şeyi bir arada kutluyoruz. Birincisi, Ekim Dev· 
rlmini kuttuyoruz. İkincisi, işçi sınıfı olarak, işçi sını· 
(ının aydınları olarak Ekim Devrimini kutlayabilir dü
zeye gelmiş olmamızı kutluyoruz.." 

Aziz Nesi n daha sonra, Ekim Devrimi'nin yeni bir 
ÇaRı başlattıg ... deRinerek, Ekim Devriml Ile başı. 
yan devrimci sürecin bugun de 5Ürdüeürl.i sözlerine ek· 
ledl 

"Ekim De\'rimi'run, ilk sosyalist devrimin, komşu 
bir ülkede olması, egemen sınıfiarın sosyalistleri kara· 
lamalarına, onları dışa baeımlı olarak göstermelerine 
\'t bu �ekilde sosyalistlerin halktan soyullanmalarına 
olanak tanımıştır Türkjye açısından. Egemen sınına. 
nn bizleri nasıl görmek \'t gö5tennek istediklerini eski 
kllfular çok daha iyi bilir. O dönemleri yaşayanlar 
olarak yeni kuşaklara belge bırakarnamanın üzünWw 
içindeyiz." 

Nesin daha sonra sosyalist devrimin yalnızca üre
tim araçlannın el detiştirmesi anlamına gelmedieini, 

topye!run bır deRltlkllii, bu arada yenl bır Iıııırun 
sosyalist i"",mo yarat�muı demek olduAunu vurgula: 
dı. Nesln bunun Sovyetler BırUelnde, Ekim Devrimi' ... 
den bu yana cerçeldeştirildlRini sözlerine eldedl. 

Nestn lÖZ�ri"n Lo nu nda tunları söyledI: 

"Devrim gerçekleşeceKtlf . .. um.11e uc. ",._. __ 

şık bunu belki görür, belki gönnez. Ama bizler, mut· 
laka gerçekleşecek olanı bugünden gönnenin mutlulu· 
au Içindeyiz." 

SOSYALIZMIN BARIŞ ANLAYıŞı 

N .. ln'den sonra kürsüye gelen Barış Dernei!1 Baş. 
karu Mahmut Dikerdem, Büyük Eklm Devriml'ni kuı,. 
lam> olanaAıru salladıltı Için TUrklye Işçi Partisi'ne 
tüm barışseverler adına teşekkür ederek sözlerine baş· 
ladL Dıkerdem sözlerine şöyle devam etti: 

"1917 Devrimi dünyayı sar,malda kalmadı, ayOl 
zamanda onu dellşerdi. Eklm Devrimllle Ilk kez, _zl· 
len çolunluk, azınlıltın Iktidarına "'n verdi. Devrimin 
buyük önderi Lenin'in deyimlyle, Ekım Devrimi, mll· 
yonlarca insanı, emperyalizmin kıskacından kurtardı. 

"60 yıl öncesinin o unutulmaz günlerinde, ezilen 
işçiler ve emekçiler, sömürüyü, köleUk kalıntılartm 
yoketmek üzere birleşmişlerdi. Ama onları birleşeren 
bır heder daha vardı: Emperyallst savaşa son vermek. 
Bar .. , Eklm Devriml'nin varmak IstediRI ilk amaçlar· 
dan biri oldu. Çünkü, so.yalizmin özünde barı, kavra· 
mı varda." 

Dikerdem daha sonra günümüz dünyasının bar� 
,orunlarına deRindI. DIkerdem barıştan yana güçlerin 
çıj! gibi büyümesinde sosyalizmln, sosyaUst .Istemin 
katkılarını dile getirdi. DIkerdem, daha sonra haklı 
savaşlaıla emperyalist savaşlar arasında bır ayaım 
yaptL 

Sosyalizmin barış çı$ısının "pasi!\st" bir anlam 
taşımadlAıru vurguladı. Dikerdem, bunun ömeRI ola· 
rak da, Büyük Eklm Devrimi'nin, barış çaRr�arından 
sonra Türklye'nin haklı kurtuluş savaşında ona olanca 
desteRi göstermesini verdi. Barışın, haklı kurtuluş sa· 
vaşlarırun desteldenmesini hiç bir şeklide dışlamaya· 
caRıru sözlerine ekledI. 

Dikerdem, sözlerini şöyle tamamladı: 
"Başla Işçi ııiiırı olmak iiıere tüm emekçilere, 

kendilerini sömürüsüz ve uvqm yenI bIr dünyaya 
adam .. wm barış .. verlere Büyük Eldm Devriml'nin 
60. y�ı kuUu ol,un." 

DEVRIMCI SANATÇıLAR COŞKU KATıYOR 
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geceyi olumlu bir girişim olarak kutluyor, başarı di· 
lelderinl lietiyordu. Bunu TMMOB Genel Başkanı Teo. 
man öztürk'ün mesajı izledi. 

Geceye katılan Işçi Kültür DerneRi folklor ekibi· 
nin sunduRu Artvin oyunları, geceye ayrı bir renk kat· 
tL Katllanların coşkusunu bir kat daha artırdı. 

Sıra, sanatçı Timur Selçuk'ta idi. Selçuk, doyu· 
rucu ve yetkin programına "Aldırma gönül aldırma" 
ile başladı. Sonra "Onlar umudun diişmanıdır sevgi· 
lim" geldl. Seıçuk, ''Sır gün gelir faşist ydanı ezerler" 
dlye haykırırken sanatçı coşku"" salondaki tüm kalp
lerin coşkusu Ile bülünleşiyordu. Selçuk, programını 
"1 Mayıs" ile bitirirken, salon bep bır aRızdan sanat· 
Çlya eşlik ediyordu. 

Konuşmacılar arasında Tabii Senatör Suphi Kara
man da bulunuyordu. Karaman özetle şunları söyledi: 

"Ekim Devrimi, sömürüsüz bir toplumun kurul
ması için, burjuvazinin egemenliRinin yıkıldıi!ı büyük 
bir toplumsal olaydır. Bu devrim, aynı 1789 Devrimi 
gibi, tarihin genşimi içinde önemli dönemeç noktala
rından biri olmuştur. 1917 Devrimi, Türkiye'de başla· 
yan ulusal kurtuluş savaşı ile birlikte çaRımlZa damga· 
SLDL vurmuştur. 

"1917'de devrimci stratejide yeni bır çaR açddı. 
Nesnel koşullarda, büyük kitleleri sosyalist devrime 
kazanma, işçi sımrının peşinden süıükleme otanaRı 
doAdu. Devrimci bareket, bu yeni gerçeklere ayak uy· 
durarak amaca yaklaşıyordu. Artık, burjuva iktidarına 
muhalefet delil, iktidarı almaktı söz konusu olan. 
Ekim Devrimi sonucunda büyük bır ülkede ezilmişle· 

rin, işçilerin ve köylülerin iktidan do�du. 
"Bugün yeryüzünde nüfusun üçte biri, sosyalist 

sistemde yaşıyor." 
Karaman daha sonra sosyalist sistemin dışında 

kalan ülkelerde yürüyen iki büyük toplumsal olgudan 
söz etti: Gelişmiş kapitalist ülkelerdeki sınıf mücade· 
lesi ve ulusal kwtuluş hareketleri. Karaman, 1917 'den 
bu yana 1\irkiye ile Ekim Devrimi'nl gerçekleştiren 
ülke arasındaki ilişkileri delerlendirdi. Karaman, ilk 
dönemde (1917.1922) genç sosyalist ülkenin ulusal 
kurtulUş savaşımıza yapt�ı katkıları dile getirdl . K.· 
raman sürtnekte olan karşılıklı dostluk ilişkilerinin 
Türkiye'nJn empe-yalist sistemin aAına daba tazla gir· 
mesiyle bozuldueuna doAlndi. 

Karaman, Türkıye Ile Sovyetler arasındaki l11şkl· 
lerin son dönemi olarak 1960'Iardan bu yana geçen 
dönemi gösterdi. Bu dönemi de karşdıklı anlayış iliş
kilerinin yavaş yavaş düzelmeye başladıeı dönem ola
rak nilA!ledi. Karaman sözlerini şöyle tamamladı: 

"Görevimiz, teorinin ve dünya prati�lnin örnek· 
lerini yerinde bir biçimde kuııanarak amaca ulaşma 
sürecini çabuklaştırmaktır. Selam ulusal kurtuluş sa· 
vaşlarına, selam Büyük Ekım Devrimi'ne." 

SOSYALIZMIN KAZANıMLARı 
KITLELERE ANLATıLMAlıDıR 

Düzenlenen geceye kutlama mesajları gönderenle
rin arasında çeşitli sendikalar da bulunuyordu. Hür 

oş 

Cam-ış, Sosyaı-ış v e  Keramik-Iş'in gönderdiiti başarı 
mesajları, alkışlarla karşılandı. Basın-ış Sendikası Ge
nel Başkaru Burhan Şahin de geceye başarı mesajı 
gönderenler arasındaydı. İstanbul Tabip Odası da gön
derdiiti mesajda "partinin kişiliitinde Ekim Devrimi' 
nin 60. ydını kutluyordu." 

Son konuşmacı Türkiye ışçi Partisi Başkanlık 
Kurulu üyesi Dinçer Doitu idi. Bugün tezgahırun ba
şında bir işçi olarak çalışan eski sendika başkaru Do
A:u özetle şunları söyledi: 

"Ben bu büyük ve şanlı olayın, Ekım Devrimi'nin 
tarihçesini an1atmayacaA:un. 60 yıl içerisinde sosyaliz
min emekçi kitlelere neler getirdiitini bazı örneklerle 
anlatmaya çalışacaitım. Bunları yerinde izlemiş bir ki
şi olarak yapmaya çalışacaRım:' 

DoRu, konuşmasında, sosyalizmin dar bir entel· 
lektüel çevrede teorik bir tartışma konusu olarak ka
bul edilme tehlikesine deitindi. Sosyalizmin somut ka
zarumlarının, kitlelere somut olarak neler getireceei
nin emekçi kitlelere anlatılmasımn büyük önem taşı· 
dllına işaret etti. 

DoAu, SSCB 'ye yaptı�ı geziden edindiRi çeşitli 
izlenimleri, çeşitli anıları anlattı. Doitu'nun verdiei 
örnekler, sosyalist propagandada eksik kalan bir yanı 
işaret ediyor, aydınlara görevlerini hatırlatıyordu: 
Sosyalizmi, sosyalizmin getireceklerini somut örnekle
ri ile başta işçi sınıfı olmak üzere yıeınlara anlatmak. 

• 
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Do Au verdiAl örneklerden birinde, sosyalist düz .. 
nin, Insanın çalışma ortamı, yani işyeri ile yaşam ma· 
halli arasındakı fark1ıllel asgariye indirmeyi amaçladı
A:ıru söyledi. İnsanın gelişmesi, insanın tüm yetenekle
riyle birlikte Insanca yaşaması, bir ölçüde buna da 
baAlıydl. 

Doitu, sözlerini şöyle sürdürdü: 
"Bir işçi olarak aydınlaıımızdan bir talepte bu lu· 

nuybrum: Teorinin önemi beJU. Ancak sosyalizmin 
genış emekçi kitlelere getirdiiti somut kazanımları yi· 
ne geniş emekçi kitlelere anlatmak için görev başına. 
Halk için devrim anlayışından vazgeçelim, halkla bir
likte .. ·e halkın örgütlenmesini sürdürerek devrimci mü
cadeleye katkıda bulunalım. Bu aydınlaıımlZa düşen 
büyük bir görevdir." 

EKIM DEVRiMINE SELAM 

Toplantıya mesaj gönderenler arasında Dey..Genç 
de bulunuyordu. 

Dev·Genç'in mesajının okunmasından sonra Par
tili sanatçı Rahmi Saltuk 'a geldi sıra. Saltuk, usta sazı 
ve gür sesiyle faşizme karşı bilinci biledi, insanları bir 
DoRu Anadolu'nun daRlarına götürdü; bir zindana, bir 
mahpusun duygularını paylaşmaya. 

Geceye başarı mesajları gönderenler arasında da
ha başka kuruluşlar da bulunuyordu. Dostlar Tiyatro
su, Ankara Sanat Tiyatrosu, Fatıh Şehir Tiyatrosu 
Çalışanları, Elektrik Mühendisleri Odası, Ziraat Mü
hendisleri Odası İzmir Şube Başkanı, Kimya Mühen· 
disleri Odası Ege Şube Başkanı, Yerköy TöB·DER 
Şubesi, Pahalılık ve İşsizlikle Mücadele DerneA'I, Kur
tuluş Sosyalist Dergisi, Işçi Kültür Derneernin gön· 

derdlAI mesajlar okundu.Kimilerinln "kurtarmaya" pek 
meraklı oldugu Kuzey Kafkasya halklınının bugünkü 
sosyalist düzenden büyük kazanımlar saA:ladlA:ı belir· 
tilen mesaj, salonda bulunanların alkışları ile karşılan
dı. 

Gecenin son sanatçısı, Genco Erkal'dı. Artık her
kesin "Genco"su olan büyük sanatçı, belki de daha 
büyük bir coşku içinde sanatının doruA:una çıkıyordu, 
Genroı çeşitli şiirlerden yaptıA'1 derlemelerle, geceye 
katılanlara · Ekım Devrimi'ni adeta gün gün yl,aHı. 
Genco'nun okuduA:u coşkulu şUrlerl sık sık "sosyalist 
Türkıye", "Silahımız Partimiz" sloganları, "Faşiune 
Geçıt Yok" haykırışları izliyordu. 

Ekım Devrimi, Türkiye'de Ilk kez büyük bir kala
balıA:ın önünde, büyük bir coşku içinde kutlaruyordu. 
Gece baştan sona büyük bir disiplin ve düzen içinde 
sürdü. Büyük Ekim Devrimi'ne en büyük saygı gösteri· 
si, böyle blr gecenin olaysız, provokasyonsuz, bilinçli 
ve coşkulu bir kalabalık tarafından kullanması Ile or
taya çıkıyordu. 

Gece, Parti korosunun söylediRi "Enternasyonal" 
Ile sona ererken. herkes bunun bilincini ve mut1ululu. 
nu taşıyordu. 
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Ad.nı'd. yelki donermnin olanca hı

zıyl. 5utdU�U son ,unlerde, i,çilerin le ..... 

best ıude ,çıkıamalannın kar'lStn. çe
şiLh ellieller dikiUyor. ışçilerin müc.
del� bir yand.n poUı buluaıyla, dller 
yandan d. if mwelü,lerinio çabalarıyla 
geriletilmek iıtenmektedir. lfVerenlere 
kulluk yarışı _iır baanakta i,verenin iı
tediJi sendikay. sahte belgelerle yeLki 
verilmektedir. 

Oç bini aşkan i,çinin çAIı,tIR' Pak
La,'da iki hz irade beyanıyapıldıl_ ve 
her ikwnde de ı,çilerin büyük çolunlu
Lu DISKte balb Tebtil aendik.uın. "e 
vel" dedili baJde, Tekstil sendikUl yet.
kili kılınmamakı.., yetki .ü:riincıemede bı
rakılarak işçilerin Teklif'e teslim olma-
1&11 sallanmak Istenmektedir. 

Bossa'da ili irade beyanında varlık 
ios:teremeyen Teklif, daha ıonra .... ır
ııcı bir mahareUe hazırlanan senaryo 110-
Ducunda iumnde yetleiyi aldı. Yaklaşık 
3500 işçinin çalı,tıRı bu işyerinde sen
dikil hareketin yillt militanlan "k.y
beUiklerini ama ye.nilmed.iklerini" aöylü' 
yorlllt. 

Artıi Adana'da i,çjler gerekti dosya· 
lann Bblge Çalıtma MüdürıÜRüne titrne· 
ayle yetinmiyorlar. Topluca Bölge ça· 
hıma MüdürlÜRune gidiyorlar. ''Yetkili 
sendika biziz" diye ha.ykınyorlar. ımza· 
ladıklan üye giriş fişJerinin bekçiliRini 
yapma lereRini d&ba çok duyuyorlar. 
tb.reketin düzenle. ili,kiıani dünden da· 
ha çok ,örüyorlar bugün. Ve tendik .. ı 
mücadele içinde gerçek kurtuluşlan ya
na düşüncenin filizleri ye,eriyor. 

BASKıLAR, BASKıLAR 

Tebl Tütün Fabrikuında, Çukobir
lik ıplik Tesi.lerinde. Akdeniz Dokuma 
Fabrikunda, Bo .. 2'de. fa.şi.ıle,tirme 
(iri,imleri Yol'unluk kazanıyor. Çuko
birliktu faşist komandolar işçileri döve 
döve yetki alıyor. Bo .. 2'de aynı l.erÖr 
estiriliyor. Akdeniz'de yine aynı yön· 
lemJerle yetki aJıyorlar. Puta,'la ıece 
işlen Çlk.a.n işçilere sa1dınyor1ar. 

ıkili, uçlu, hatta dörtlü bwı altında 
&Ürijy'or ilerici .endikal hareket. t,veren· 
san sendika. (&Şin komando-polis bulu' 
sı yetmiyormu, ,ibi I, Mü/etü,lerinin 
sahte evraklar dünnleyerek i,çileri pat· 
ron sendikalanna te.lim etmesi daha da 
,ı.içle,tiriyor mücadele ko,ullarım. 

Adliye'nin önünde irade açıklarnuı· 
mn .,nucunu bekleyen PaktAf i,çileri· 
nin üzerine saldıran polis k.adın--erkek 
demeden i,çileri dayaktan ıeçiriyor. 
Böylece i,çilerin kuarh tutumunu en· 
leUemeye çalı" yordu. Fabrika çevresin· 
de, Adliye önlerine kadar IÜren bu b ... 
kılar artık işçi evlmne kadar varıp da· 
yandı. Kahveden. evden, ıokilian. ifY� 

CUIUR 
, 

AD SBRP4A YF8ININ IŞÇI 
IIARE ILBRld SENDIKAL 

SERMAYESi, 
IIAıOban' XARŞISINDAKI 
TEDIRGlNUGI BILINIYOR 

SON ZAMANLARDA 
ADANA'DA IŞÇl ICESIMINDE 

HıZLANAN UYANıŞ 

PATRONLARı VE SARI 

SENDIKALARı DAHA DA 

TEDIRGIN ETMEYE 

YETTI. 

DüCLENEN 
, 

iŞÇi 
HAREKETi 
KARŞıSıNDA 
TEDiRDi 

KURTULMAK ıÇiN DAHA 

AÇiK BASKıLARA, 

DAHA AÇiK OYUNLARA 

BAŞVURUYORLAR_ 

DEVREYE SERMA YEYE BAGLl 

SöZDE ''YETKlU ''LERI 

SOKUYORLAR_ 

AŞAGIDA ADANA'DAKI 

SON GEUŞMELERI 

öZETLEYEN 

BIR YAZıYı 

OKUR LARlMlZA 

SUNUYORUZ_ 

rinden rase:ele alıp götürülen işçi .)'lil 
giderek artmaktadır. ı,çilerin patrona 
kuUuk elmesi için ne ,erekirse yapıı' 
rnalrtad II artık. 

1 . 1 1.1977 salı günü Gıda'lf Sendika· 
Wlln yetkili olduRu SEK'e (Süt Endüst
riai Kurumu) baRlı Adana Siit Endü.tri· 
ai'nde irade açıklamUl yapıldı. Sonuçta 
i,çilerden üyesi bulunmayan HAK-ış 
ıendika$lnın yetkili olduRu "saptandı". 
ı,çiler Mahkemeden yapıJ.a.n bu açıkla
mayı ölrt:nir ötı'enme:ı t.epki gösterdi· 
ler. Böyle bir 50nuç ortaya Çakama.zdı. 
109 işçinin çalı,tılı bu inerinde i,çiler 
adı gibi biliyordu kimin hangi sendika 
yanlısı olduRunu. 

MSP'ye baRlı Çalı ,ma BakanlıR', Böl
ie Çalı,ma Müdürıügü, I, Müfettişieri ve 
yine MSP'ye baalı SEK Adana Süt Pab· 
rika.sı Müdürü Ya.şar Eraenez, MSP eliy· 
le ku.rulan Hak'l' Konfederuyonuna 
baalı ö. Gıda-I, Sendöltuı ne öşbörlili 
halinde i"erinde yeUcili sendikayı sap' 
tamak için yapılan irade açı.k.lamuında 
evrak üz.erinde açıkça belirlenen deli· 
fiktilder yapanıi ö. Gıda-I, SeDdikuını 
yetkili !uhyor. 

önceden mühürlenerek yetkiye giren 
&endik.al.ar için imza atılacak beşer say
falık ",IUudan 80n bir .. ytası zunbalı 
oldulu halde söküleftk öz Oıda·ı, Sen' 
dikuıııın saylalanna ekıeniyo'r. Zımba 
teUeriwn söküldülü ve yewden %ımba' 
landılı hakim önünde de aç.ıkça lörülü
yor. Bu durum klltfLllndai,çiler hemen 
işyerine Noler çalanrak üyesi bulun' 
duklan sendikayı Noter önünde aptayıp 
bu belgeleri Mahkemeye .unuyorlllt. 

ışçilerin kesin çoRunlLlu Türkiye 
Gıda.·I. Sendikuırun üyesi olduRu halde 
bu açı.k tahrir.L .onucu yeUd kaybedili· 
yor. Aynı ıünkü Noter sapiaması da 
açıiça 109 l,çiniD 66'11 Gıda-I, üyesi 
oldu.k.lanru belıeliyor. Ve i,ten çabn i,· 
çiler Ad1iye'ye ,elerek bu haJı:..aız oyunu 
prot.esto ediyorlar. t, Mahkemesi Haki· 
miw ,önnek için iki saat Adliyede beko 
leyen işçiler ,örüfllle olan.alı bile bula' 
madan daRılarak Sendikaya lidiyorlar. 

Bölııe Çalı,ma Müdüril Tufan Batur' 
un bizut düzenleyici olarak ,örev aldıRı 
bu tahte yetJı:.i i,lemiw .endilta yetkilile
ri bUlna ortu bir açı.ltlama yaparak 
tiddetle prot.eAo ettiler. 

Genel·I,. Tekıtil ı,çileri Sendikalı, 
DISK 2_ Bölg_ TemsilciliRö, Turizm-I" 
ASls _Mad_D-I" BHm-I" T_k Gıda-I" 
Dev Toprak-I" Hub-I., Veni Habe .. l, 
ve Gıda If Sendikalan ıazetecilerin de 
hUl!' bulundulu bum topiantlROda ıe
nel olarak bölıede oynanan bu tür oyun· 
lan ı.eıvilemi,ler ve orta.k imzalı bir 
açıklamayı basına vermişlerdir. 

Sendi,kalar onu açddamalannda 
Böl,_ Çalı,ına MüdürlüAünün bu tür sah
te belıelerle yetki sapt.amuJ.nı "aendilta 
aeçme öZlürlütüne açıkça kar,ı bir tu· 
tum" olank nitelemi,ler ve bu tutumu 
" nefretle protesto ettikleriw" belirtmi,
lenlör_ 

EN UZUN MÜCADELE 

Ku,ıcu..uz özellilde Çukurova böl,e
linde işçiler üzerinde oyna.na.n oyunlar 
çok yönlü bir nitelik t.q:ımaJcladlı. Bu 
oyunlarıa en büyük ölçüde hedef alınan 
bir keAm de Adana'daki Milli Menıucat 
Fabrikul ifçileridiı. 

Bu işyerinde 10 a,yda toplam 624 if
çi kapı dı,an edilmi,tir. ı,çllerin bafla
nna gelmedik kalmadı. Teklif üyesi olan 
ı,çiler, bu ha.Juı.zhRa kar,ı durulmuı 
için aendiltalanna ba.&k.ıda bulundular. 
Sendika iee türekli olarak ifçileri avuttu, 
uyuttu. 

ı,çiler, Seodik.a.nın i,verenle uzlqma 
Içinde olduRunu ,ördüJı::ten .,nra dolru' 
dan i,verenle ili,ki kurma yolunu tuttu. 
t,verenin hazırla«hRı tuzaklar iııe ı,çile· 
rin akıl erdiremiyeceRi tuı.aklardı. Bir 
yandan ücretleri verilmiyor, çalı,an ma
kina a.yw dÜfürüliiyor, bir yandan da 
Jtok hammadde ıizlice depolardan bo .. -
hyordu. 

Gün geldi ki, ifçilerin milyonlan bu' 
lan aıaealı üzerine yatan işveren, lfi tu
fiye ettilrini açaklayarak. i,çileri 50kala 
attı. Aç ve peri,an ifçiler sendika, kara' 
kol, adliye ve vilayel anw.nda 10 aydu 
dola4maktalar _ 

III1HOKH,I TIK ENCELLERE KARŞı işçi SıNıFı DIRENECEK 

Bu gün tam 56 ort_ldı olan fabrika 
.ermayesinin % 90 payı özaür Bil. ne 
aittir. 1906 senelinde Arilt adında bl!' 
vatandq tarafından ahipllll elde edilen 
fabrika 1800 öllik olarU Kooma Söm
YAıloRlu laraIından kurulmu,tur_ 1911 
yılında 400 lllik bır 1lDit. .. 61 dokuma 
tezaahı eklenır. O ,.11larm en leU,kin do

kuma rabrlltuı olarU lörilIür. ArIal Ko .. 

ma BlmyAllollu Fabrlltuı 1 .  Dünya Sa

v",i aoııruuıda 6800 IAUk 51 dokuma 
t.ncahı ile FnDIla Rober Şirketinıe .. Lı' 
!ır_ Bu ..... t i. IU.rlni Muıı M ...... -
w Ş_IMI Idroıra "dr_ Ş_a ...... 
_ lataabul'da bulUlUllakladl<_ Daı.. 
... ara M1W BmIak ·1_ .... _ID aha-
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DUYARAK, GOREREK BVYVYOR, BILINÇLENIYORLAR 

mllftır. Ancak. 1929 yılında fabrika bu
(Ünkü sahiplerinin eline geçmiştir. 

Sennaye paylarımn çoRunu elinde 
tutan özgün ailesi işçilerin sırtından ka
zandıRı milyonlarl. yetinmemekte aylar
dır birikmiş ücretlerinin de üstüne otura
rak acımUlZCa ezmektedirler işçileri. 

Şimdi yana yakıla soruyor Dokuma
cl Molla, İplik kolaeııı Yasin, Dokuma 
UJtUı Ali Rıza., Hakkı Usta, Yedekçi 
Ali, Durmu,. Hüseyin Kamil, Mahmut, 
Emin ve kucalı çocuklu gencecik işçi 
analar: 

"Ne olacak bizim halimiz? Adam so
yalım, yol mu keselim, hırsızlık mı ya
palım? Yıllarca alınterimin, emelimizin 
üriinJ.erini çaldılar. Onlara kimse hırsız 
demedi. Açık işte, bir ekmek çalsak hır
sıza çıkar adımız. Calışıp Çalışıp parasız 
pulsuz sokala atılml/jız. Kim bizim der
dimize çue bulacak?" diye yakınıyorlar. 

"ıflas ettim, herşeyimi kaybettirn" 
diyor işveren. OY" biliniyor, zenginlili 
dünyaları tutmaktadır. Daha geride balf
ka tabrikalan bulunm&ktadır. Birçok ta
,ınrnaz mülkü buıunmaktadu. Milli Men
suattan atılan i,çiler gidip aynı i,vere
nin bir başka fabrikuı önünde çadu ku
ruyorlar. I,e alınmak için.Tabi, polis ge-

liyor. söküyor cadırları. Alıp karakola 
götürüyor işçileri. İşçiler şöyle diyor: 

" İşkenceden. dayaktan korkmuyo
ruz. Zaten ölmüşüz. bir daha ölecek de
Ritiz ya" 

Son umutları yine Adliye kapılarında. 

DIGER GELI ŞMELER 

Paktaş işyerinde üçüncü kez irade 
açıklaması yapılacak. Daha önce yapılan 
yetki saptamalarında Teks91 İşçileri 
Sendikasına üye olanlann çoRunlukta 
olduRu ancak salt çoRunlulu saRlaya
madlRı belgelenmişti. İşçiler daha da et
kin bir çalışma içinde bulunmaktadırlar. 
Yılgın1ıRa düşmeden çalışmalann sürdür
mekteler. Bu nedenle de daha geniş katı
lımı &allarnak ve mücadeleyi geriletme
mek için 6.Kasım.l977 Pazar günü Bele
diye Şehir Tiyatrosu aalonunda Sendika 
Bölge temsilciliRi tarafından yapılan 
toplantıya katıldılar. 

Aynı iş kolunda TEKSA 'da Tekstil-Iş 
prosedürü tamamlayıp Bölge Çalışma 
MüdüriüRüne vermiş bulunuyor. 

Sabancı Holdunge baah MARSA'da 
ise yapılan açık irade beyanını Gıda-ış 
Sendikaaı aldı. 

ÇUKUROVA 'DA ÇEMBER BIRGVN KIRILACAK 

Siyaset ve 

siyasetler 
Mehmet KöK 

Eylem blrUli kavramı öne çıktL Eylem birlilinin gereklUiline inananlar 
her kavram gibi bu kavramın da geniş, tutarlı ve kapsamlı bir tanımında anla
şamwarsa uzun süre havaoda su dövülecek. 

Eylem birliRi gereksinimi kendini ilerici, demokrat, sosyalist sanan da· 
yatmııdan önce her balım,ız dergi, dernek, parti, dışındaki öteki dergi, der, 
nek ve partilere sapma diyordu. Kendi deq:isine, derneRine, putisine yakınlık 
derecesine göre sapma isimleri hafiften en aR ırma kadar sııalanıYOrdU. Pasifist, 
oportünist, reformist, kilçük burjuva sosyalistleri, burjuva sosyalistleri, reYiz.. 
yonist, sosyal faşist gibi suçlamalara ve bu temel suçlamalarla birlikte şove· 
nist, teslimiyetçi, tasflyeci·tesllmlyetçi gibi dil .. yan suçlamalara hedef olma· 
yan hiç bir dergi, dernek ve parti kalmadL 

Bu suçlamalar işçi sınıfının emekçi sınıf ve katmanlarla birlikte iktidara 
yürüyen hareketi açısından en çok kimlere yakışır'? Bu sapma yaklştıımaları 
sosyalist terminolojide kul1aruldıitl anlamlarda kullanılıyor mu? Bu suçlamala
ra uygun hareketler var mı'? Ya da kim revizyonisttir, kim küçük burjuva sos
yalistidir, kim şovenisttir, kim teslimiyetçidir, kim "Iegal sosyalist" partidir, 
legal nedir, iIlegal nedir, doRrusu, yanlışı nedir'? Aslında bütün bu sorular dı 
oturulup uzun uzun yanıtlamnası gereken, aynntdarıyla, özenle üzerinde du· 
rulması gereken sorular. Ama bunlar deRil söylemek, yanıtlamak istedilimiz. 

Eylem birURinden söz etmeyen kalmadı ya; şimdi dergiler, dernekler, 
partiler birbirlerine eskisinden daha farklı davranıyor. Bu davranış Maoeolar 
içinde birbirlerine karşı ve Maocular dışındaki hareket içinde de birbirlerine 
karşı aynı, Şimdi bır deRişikiik oldu. Bu deRişiklik, sorumluluk, olgunluk, ya· 
kınlaşma icabı sayılıyor. Eskiden herkes kendisine göre bir dilerine uygun 
gÖrdütü sapma ile sesleniyordu. Oportünistler, pasifistler, reformistler, reviz· 
yonistler vs. gibi. Şimde şöyle oldu: Devrimci Yol siyaseti, Kurtuluş siyaseti, 
TİP siyaseti, TSİP siyaseti, Halkın t{urutuluşu siyaseti, Halkın seS siyaseti, 
Halkın BirliRi siyaseti, yani şu siyaseti, bu siyaseti. 

Bir an1amda bundan birçok 'siyaset' memnun görünüyor. Çünkü en 
azından birçok sapma 'siyaset' sayılmış oluyor. Vani her sapma kendisinin ta· 
nınmasa anlamına gelen ve kendisininı meşrulaşması anlamına, kabullenilmeS 
anlamına gelen 'siyaset' yakıştırmasına çok bayıhyor. Artık karşılıklı kişisel 
ve örgütsel ilişkilerde sazin siyaset, bizim siyaset, onun siyaseti, bunun siyaseti 
gibi konuşmalar, yazışmalar neredeyse ülkemizin ilerici, demokrat, sosyalist 
saflarının diline, terrronolojiye yerleşecek. 

Söylemek istediRimiz şu: Hiç bir 'siyaset' rahatlamasın. Böyle şey dün· 
yanın hiç bir ülkesinde olmadı. Elbette Türkıye'de de Olmayacak. Dünyanın 
bütün ülkelerinin işçi sınıflarının tek bir siyaseti oldu. Bilimsel sosyalist siya
set ve bu Siyaseti hedefine ulaştıran ve ulaştıracak olan her ülkenin bir tane bi· 
limsel sosyalist parti'i oldu ve olacak. Eylem birli#i başka. Dünyanın hiç bır 
ülkesinde eylem biriiRi olsun, kolay olsun diye kıyasıya eleştirilerden cayılm. 
dı. Sapmalarm üstü örtülmedi, sapmalar 'siyaset' saydmadı. 

Peki, kimdir işçi sınıfının dolru devrimci çizgide yürüyen tek siyaseti? 
Siz misiniz'? Biz sizi kabul etmiyoruz ki, diyorlar. öyleyse kendini kabul et ve 
işçi sınıfının tek doRru siyaseti olmanın gereli neyse onu yap. Bu iş partiyle 
olur, diyorsan parti kur. Şimdi olmaz diyorsan otur. Seçimlere girmek gerekir 
diyorsan gir, girilmez diyorsan girme. Şu adım atılmalı diyorsan at, atdmlZ di· 
yorsan atma. Ve kendi tüzülün, programın, yakm, uzak hedenerin neyse onu 
sawn ve herkese onu anlat. Kendine uymayanlar da hangi sapma içindeyse 
onu söyle, eleştiı ve güçl�n. 

Siyaset hem de işçi sınıfının tek doRru siyaseti olmanın da bir adabı var
dIl. Bu iddia, iddia sahiplerine sorumluluk ve bir sürü görev yükler ve ciddiyet 
ister. Hem gökten zembille işçi sınıfının gerçek hareketinin ineceRini bekle; 
hem bugün işçi sınırının partisi daha yoktur de, hem kurma, hem kendisini 
gerçek parti görenlerin arasına girme; hem de üstüne üstlük kendi dergini, der
nelini, okul kantinindeki arkadaş grubunu 'siyaset' say. Ve seni 'siyaset' sa· 
yan diter sapmaları da eylem birliRi yüzü suyu hürmetine sen de 'siyaset' say. 

Koyboyeoluk oynamakla kovboyculuk yapmak. evcilik oynamakla ev
cilik, yani oyunla gerçek herhalde Türkiye'de oldulu gibi dünyanın başka hiç 
bir ülkesinin Uerici sanarında böylesine, bugün oldulu gibi birbirine karış tır ıl
mamışta. 

Sınıf mücadelesi, devrimcilik, ilericilik oyun deRildif. Boş vakit geçirmi
yoruz. Sınıf mücadelesini, devrimciliRi. ilericiliRi biz başlatmadık. Yalnız biz 
de bilmiyoruz. ınsanlık tarihinde sımClar ortaya çıldıRından beri sınıf mücade· 
lesi var ve insanlar bu sınır mücadelesinin bilincine vardıRından beri de örgütlü 
sınıf mücadelesi var. Dünyada da, Türkiye'de de bu böyle. Ve iki yeni kitap 
okuyanların aklına gelip ilk defa ortaya attlRını sandı�ı her sorun Türkiye'de 
örgütlü sınıf mücadelesi başladıRından beri bilinen ve tartışılan şeyler. 

Türkiye'de Işçi sınıfının siyaseti gelişkin ve bu siyaseti yürüten partisi 
var. Gündemdeki eylem birlili, işçi slRılının partisi yok da olsun diye delil: 
var da onunla birlikte diRer dürüst kişi ve gerçekten tutarlı ve ilerici kişi ve ör
gütler iş ve güçbirliII yapsın diye gündemde. 

Eylem birllRi kimsenin kendisini ve karşısındakini inkarını gerektirmi· 
yor. 

Kural budur. Bir parti olur. Eylem blrli�i örgütler, programlar arasında 
uzun mücadelelerden geçerek eylem birliRini kurar. Eylem birliRi olacak. ba· 
şarıya ulaşacak, kalıcı olacak, faşizmi yenecek, sosyalizme do�ru yürüyecek 
ama bütün bunlar olurken işçi sınıfının bir tek doRru siyaseti ve onu yuri.ııen 
bır tek partısı olacak. 



Büyük Ekim Sosyalist Devrimi'nin 60. yıı.,ı kut
lamak üzere Moskova'da ve Sovyetler Birliği'nin çeşit· 
ii kentlerinde düzenlenen topla,., ve törenler tamam
b.ndı. Bu topl�ntı ve törenlS' snsmda Sovyetler Bir
liği'nin devteı ve parti yöneticileri, tüm dün�n ge
len konuklir, Sovyet halkının temsilcileri, Ekim Oe-r 
rimi'nin Sovyet toplumunun ve tUm i I\Silnlıj ın wjhi� 
deki rolüne değindiler. 

Söı konusu konuşmalar .... ında en çok diklati 
çekeni, hiç kuşkusuı. SBKP Merkeı Komitesi Genel 
Sekreteri ve Sovyetı ... Birliği Yli<sek ş.,. Prelidyu
mu BOJlanı L. Bre;nev'in konuşmasoydı. SBKP Mer
keı Komitesi. Sovyetler Birliği Yüksek ş ...... ve RSS· 
FC Yüksek Şurası'non 2 Ekim'de b.şlayan Ortak Top
bmısı'nı;b konuşan Brejnev, Ekim Devrimi'nin tarih· 
sel önemine, Sovyet tWklarının 60 yıllık kazanımlar .. 
na, Sovyetler Birfıği ve SBKP ile dünya sosy.ılisı sisı� 
mini" diler ülkeleri, ulusal konuıuş hareketi, opiu.
liSl ülkelerdeki işçi sınıfı hareketi ve diğer ilerici poli. 
tik hareketler ..... ndaki ilişkilere değindi. Brejoev 
konuşf11ilsınc:b. ayrıca, Sovyetler Birlili'nin dünya ba· 
rtşının güçlendirilmesi konusundaki yeni önerilerini 
açıkladı. Bu öneriı ... bütün dünya !amuoyunda geniş 
y.nkılar uyandırdı; lapitalisı ülkelerin bu�uv. yayın 
«pnl.rı bile Sovyetler Birfıği'nin yeni bırıŞçı öneri
lerine geniş yer vermek toruncb kııkhbır. 

Bre;nevin, Ekim Devrimi'nin Sovyet halklarına 
ilişkin ye ulusbr� sonuçlarlnt", gijr1Ümüzdeki dün
Y� sorunlartnıo genel bir deterlendirmesini içeren ko· 
nuşmıSl, bütün du"y.a ilerici güçlai JnsmcU geniş öl
çude çöıümleniyor. YOROYOŞ'!ln ıeçen .. yısında 
ı.ıdece ını hatbrı ıçıklınan bu kıulUşnwıın ıeniş bir 
özetini okurbrımıu sunuyoruı.. 

) i U " \·I' • ., i;; KAS/M 1977 · 1 2 

SOSYALIZM , 

SOSYA LIST DEVRlMIN 
TEMEL öZELLIKLERI BUGON DE 

YAŞAMAKTADıR 

SBKP Genel Sekret ... i. Ekim Devrimi'nin Sovyet 
emekçil ... ine getirdiği !annıml .. ı. Sovyetler Birliği' 
nin ekonomik, toplumsal ve politik alanlarda bıcün 
ulaştığı düzeyi, SBKP'nin ve tüm Sovyet halkının 
öri1nde duran görevteri öıelledikten S01'Y3 Ekim Dev
rimi'nin Ulu5lanr.ıSI alandaki sonuçlarıyla ilgili sözle
rine şöyle başladı: 

"I"",nlık tarihinde hiç bir olay Büyük Ekim So .. 
yillist Devrimi kadar derin ve uzun ömür1ü sonuçlara 
sahip olmamıştw. Ekim boraSl"I" yıldarımları, birçok 
ülkeı ... halklarınon geleceğine giden yolu .ydınlatmı� 
tır. Tarih, tim ıngmıyb. deva.g ildımlarb. ilerJemeye 
bilŞlamlŞtl'. Ekim Devrimi'nin çağımızın çeITeslni 
belirleyen baŞlıcı sonuçlarından biri. dünya sosyolist 
sisteminin oluşması ve geli�dir. 

Ekim Devrimi'nin zaferinden ve milyonların dU. 
şüncesi üzerinde yarattığı etkiı ... den korian burjuvui 
bir ",,"""lar dünyadaki h..- ol.yda Moskova'non par_ 
mağını ... ıyordu. Artık bu çoaık ITIUlII ... ına inanan
la .. pek ndır. Devrim, h..- ülkenin iç geliımesi !Ürecin
de oluşur, o ülkenin halkının iradesine uy ... k ıafer 
!annr. Avrupa, Asyo ve Amerila'daki bir dili mu
.. ffer sosyofısı devrim. bu dllşüncenin lanıtlanması ve 
Ekim davasının devamı olmuştur. Sosyalist gelişme 
yoluna girmiş olan ülkeler deneyce ıenginleşmişler ve 
sosy;ıfı.sı devtetin kuruluşu, sosyafıst .. nayinin gdş. 
mesi. kor emekçilerinin koopensyonu. halk kitleleri
nin düşünsel eğitiminin değişimi gibi sorunları kendi. 

lerine özgü bir biçimde çöıümlemiş"rdir. Hiç kuşku. 
suz. gelişmeleri ve ulu .. 1 gelenekleri değişik dlkeyler_ 
de buluOiln başla hoIkl ... ın ve ülkelerin sosyoliıme go. 
çlşleri. sosyolist kuruluşun somut biçimlerinin daha 
gefişmlş çeşitlerini ortaya çıiar.Jcaktr. Bu • •  niı.şılr 
bir durumdur. Ancak bununı. birlikte. yaşamın d. 
kanrt\adıAı gibi. sosyolist kuruluşun ve sosyolist dev
rimlerin .yroimu ve temel öıeliikieri Ya.ıırnakta ve 
güçlerini kCl"uomktadl"lar." 

ILERİYE DOCRU OMUZ OMUZA 

"Dünya sosyaliıminin geüşmesinin genel deneyi 
şu gerçeği kanrtlamıştr: Devrimin temel sorunu '81> 
menlik sorunu olmaya devam etmektedir. OIAer bir 
deyiıle. bütün halkla birlik halinde hareket eden emek
çi kitlelerin Işçi sınıfıyı. birrıkte kuracağı 'liemeniik 
ile. bu�uv .. lnin egemenliAI ..... ınd. bir ilçüncü yol 
yoktur. 

"Sosyalizme geçış • •  ncak. gerçek siyasal egemen
liAI ele geçirmlı ol.n Işçi .. nıfının ve müttefiklerinin. 
kapitalistlerin ve diA" sömürildl güçlerin toplumsal ve 
ekonomik egemenfığını ortadan laldrmak için bu si
yasal egemenliAi kullanmalarıyı. mllnıkün olabilir. 
Sosyalizmin zaferi, işçi slnrfUlın ve onun öndlsü ko� 
mUnistlerin, yeni toplumun kurulması, ekonominin ve 
tüm toplum .. 1 ilişkilerin sosyalist temellerde yeniden 
1logütlenmesi için mOCldeleyi başarıyla örgütlemeleri
ne bağlıdır. Sosyaliım •• ncak. emekçilerin egemenliği
nin, devrimi sımf düşmanının her türlil gidınsına kar· 
$1 koruma gücüne baAIı olarak kökloşebilir. Hem içer
den hem de öncerılcle dışırdan böyle saldırıların ge� 
mesi kaçınılmilZdır. 

"Bunlar. Çağdaı sosyaliımin denlerinin sadece 
bir bölümDdür. Bu dersler Ekim Devrimi'"i" eşsiz 
uluslararası deneylm"i yeniden doArulamaleta, Lenin' 
in, devrimimirin özel koşullarını dikkate illarak dile 
getirdiAi görüşleri kanıtlamaktadır: Rus deneyi bütün 
ülkeler için b.zı şeyler öğretmektedir ve bu ölretile· 
rjn yakın gelecekte gerçekleşmesinin laçınılm .. oldu
Au belli olmaktadır. 

"Ne var ki dünya 5Osy3lizminin Marksist-Leninist 
doğrultusunda" dönmenin, proleter enternasyonaliz
mi nden ayrılmanın, halklar için çetin ve başarısız :R
navlarla sonuçlandıAını gösteren deneyler de vard ır. 
Sosyalizmin ekonomik kuraJlarını ihmal etmenin, sos
yalist ülkelerle dostluk ve d.yanışmadan cayrnanın ve 
dünya çapında gericilik gilçleriyle birleşmenln. ne 
denli .ğr SOl'lJçlara yol .çtığını Çin örneğinde gör
mek mümkündür. Çin halkının sosyolist k ... nıml .. ı 
büyük tehlikeı .... mıruı kalmıştr. Bugün kapitalist UI
kelerde buı çevreler, Sovyet BirliAi ve diğer sosyolist 
ülkelerle Çin H.lk Cumhuriyeti ...... ndaki çelişkilerin 
ve yabancılığın Ulun süre devam edeceğine. hatta ge
lecekte d.ha d. gelişeceği ne day.OiIn hesaplar yap
maktadrlar. Kanımoıca bu. uzağı görmeyen bir politi
kadır. Bu politilayı iıleyenı ... hesapl ... ında ya,.lacak
lardr. SovyetoÇin ilişkilerinin gelecekte n.SlI bir bi
çim .lacaAı konusunda yargıd. bulunmak istemem 
ıma. bu ilişkilerin normalleştirilmesi Için defalarca 
yapmış oldulumuz öneriler geçeıliliklerini korumak
tadrl ... 

"Çağdaı dünya hay.tına dünya sosyalist sistemi
nin en büyük katkısı, kardeş partilerin enternasyona· 
list politilalarıOil uygun olarak. özellikle sosyolıst top
luluk devletleri .... "nda oluşan yeni ilişkilerdir. Ter
temlı bir ,;cdanla şunu söyleyobiroriz: Bilim bIrIilI
miz, dostlulumuz ve işbirlilimz, ortak amaç ve ç t-
ları ..... yoldaşç. d.yanışmay. v e  larşılokh yardım 
bağl ... ına dayanan bir dostluk. birlik ve işblrliAldlr. 
Biıler. birbirimiıe yardım ederek, çalıal,..ımlZI blrle� 
tirerek, bilgilerimiıi laynaşt ..... ak ııeriye dotru har .. 

ket etmeye Ç'lıııyoruı." 

KOMONIST PARTILER 
YICINLARI NIHAI HEDEF 

OLAN SOSYALIZME GöTORMELlDIR 

Leonld Brejnev. daha som. Ekim Devrimi'nln 
ulu .. 1 kurtulu, hareketlerinin ıelişmesl ÜlerinıMkl et
kilerine değindi. BoIımsozloaııu elde eden ı.oç devtet-
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lerin sosyafizme yönelmesinin, gelişmenin temel doğ
rultusu old�unu belirten B",jnev, halkların kurtuluş 
saV3Jbrmm önlenemeyeceğini söyledl_ Brejnev, kapi
tılist ülkel..-deki duruma i .. şöyle değindi: 

"Ekim Devrimi'nin zaferi, ulusliiRrasl işçi sınrfı 
hareketinde yeni bir dönemi başlatmıştr. Sovyetler 
Birliği'nde ve ondan soın dlğ..- ülkeı..-de sosyalizmin 
kuruluşu, kapitalist ülkel..-deki proletaryanın olgun
laşmasına yardım etmiştir. 8u ülkeler proletaryasmı" 
öllÜtlenmesi doruğuna ulaşmıştr_ Tekell..-e karŞı de
mokra.si ve 5O�lizm için proletaryanın müttefikliğin
de oluşan cephe genişlemiştir_ öte yandan kapitalizm, 
gelecekten yolaun bir toplum old�unu ortaya koy
muştur_" 

Kapitalist ülkel..-deki bunalımın çeşitli göriinüm
lerini beRrten Brejnev sözl..-ini şöyle siirdürdü: "Bütün 
bunlar, sosyalizme geçişin ekonomik ye toplumsal ön 
koşullarının yüksek düzeyde olu�u g..-çeğini gös
termektedir. Kapitalist ülkelerde kitlelerin köklü de
ğişimler istemi yükselmektedir. Kuşkusuz b urjuvazi 
deneyrı bir ha .. mdr. Taktiğini değiştirmekte, manev
raw yapmakta, lusmi yöntemlerıe kendi konumunu 
sağlamlaştrorak kitlelerin sosyalizme yönelmel..-ini 
yavaşlatmaya çobolomoktld ... Bu koşullar altında ko
minisı: partiim kendi devrimci niicadelelerinin strate
ji ve taktiklerini ınii<emmelleştirmeye çalışmaktadr-

�. T ekell..-in '!Iemenliğine karŞı mücadelede tüm 
. .Jmokr.ıtik güçlerin birliğini g..-çekleştirmeye yöne 1-

ınişı..-dir. Bu partilerin teorik ilkeı ... i ..... nda ilgi çe
kici yönler vardr. Fakat h..-şeyi bütünüyle işlemiş 
olarak görmek de miimkündeğildir. Ar.ıma her zaman 
Mımad ... Onemli olan, aramanın doğru yöooe yapıl-
""" ıd ... Komünistı ... in seçtikı ... i doğrultu şu ya da 
bu sonuca vardır.ıbilir; elverir ki bu doğrultu yığınları 
nihai hedef olan sosyalizme götürsil". 

"Ekim Devrimi'nin zaferi için verilen mücadele
nin de göst..-diği gibi, taktik değişiklikler ve yeni 
müttefikler kazanmak için yapılan uzlaşmalar kesin
likle olanaklıdr. Fakat taktik kazanımlar için ilkele
rin hiç bir biçimde kurban edilemeyeceği de, kazandı
iımlZ derslerden biridir. Atasözünün dediAi gibi, saÇı
rnı kururabilirsiniz ama baŞlntzl kaybedebilirsiniı. 

"Komünist panilerinin etkinliAi arttıkça, emper
yalizm, komiinistleri doğru yoldan şaşrtmak için çok 
daha faal olarok çalışmaktadır. Bu, baskı ve tehdit gi
bi kaba biçimlerde yapıldığı gibi, ince yöntemlerle de 
··rdüri.ilmektedir. çoğu zaman, burjuva ülkelerindeki 

komünistlerin, toplumdıki yerlerinin tantnmasına kar
şılık, sosyalizm için mücadeleden vazgeçip enternas
yonalist suııfsal dayanışmadan ayrılarak ödün verme
leri istenmektedir. Oysa komünistler toplumdaki yer
lerini çoktandır devrimci mücadeleleriyle kazanmış
lardr. Onların toplumdaki rolünü halklar tanımıştr ve 
bunu geri almaya. kimsenin gücü yetmez. 

"Emperyalistler komünist saflardaki birliği balta
mayı çok istemektedirler. Bunun için, sosyalist ül

kelerin komünist pmilerinin ve Sovyetler BirliAi Ko
münist Partisi'nin, Batı komiinistlerine, toplumu sos

lizme doAru kendi reçetelerine göre değiştirmeleri
ni empoze etmeye çalıştıkları yalanını yutturmak is
temektedirler. Bu, düpedüz bir yalandır. Tüm Mark-
sistoleninist partiler gibi Partimiz de şu genel ilkeye r�ğ

.
lıdır

.: 
Eşitlik, bağımsızlık, içişlerine karışmama ve 

rot"n "Ikeı.,. komünistleriyle karşılıklı dayanışma. 
Bugün devrimimizin 60. yılını kutlayan Sovyetler Bir
fiAi kOrriinistleri, dünya komünistlerinin büyi,i( kar-
deşliği ilkesine her zaman bağlı kalacaklarını belirti

lır. Biz, komünist ve işçi partilerine, sermayenin 
iktaıörlüAüne karşı, özgürlük, barış ve toplumsal iler

eme için l'1"iKadele eden müttefiklerimize en büyük 
şarılar dileriz. Dostluğumuzdan, dayanışmamızdan 
desteiimizden her zaman emin olabilirsiniz." 

ULUSLARARASI ILIŞKILERDE 
PERSPEKTIFLER 

Sovyet iktidarının Lenin'in Barış Kararı'yla doğ
fığunu hatrlatan L.I. Brejnev, uluslarorası i lişkilerde

son gelişmeler üza-inde de şu görüşlere yer verdi: 
"Dunyada olumlu yöndeki gelışmeler 1970 yılla· 

a daha da belirginleşmiş ve "uluslararası gerginli
n yumuşama .. " olarak adlandırılmışt ... Son yılların 

gelişmeleri arasında sıkt ballar vardır. Bu gelişmeler, 
Ulkeler arasında dürüst ve adil karşılıklı ilişkiler yasası 
olarak adlandırılan belgelerle sağlama bağlanmıştr. 
Bu, savaş serüvenlerini sevenlerin yolu üzerinde ya
şamsal bir moral ve siyasal engel durumundadır. Silah
lanma yarışının bazı kanallarını kapatan ve mütevazi 
de olsa yeteri kadar güçlü olan ilk anlaşmalar, sözünü 
ettiAim belgelere örnektir. Toplumsal sistemleri deği
şik olan devtetlerin barış içinde bir arada yaşamalarıy
la ilgili çok taraflı anlaşmaları da böyle belgeler ara
sındadır. Iyi komşuluk ilişkilerinin, karşılıklı anlayı
şın ve halklar ar ... ndaki saygnın en çok sağlamlaştığı 
Avrupa'da, bu olumlu gelişmeler iyice belirginleşmiş
tir. Sovyetler Birliği, bu kazanımlara yüksek değer 
biçmektedir ve bunları koruyup sağlarnlaştrmayı 
mutluluAunun borcu saymaktadr. Bu nedenle Fransa, 
F ed .... 1 Almanya Cumhuriyeti, ıtalya ve toplumsal 
sistemleri bizimkinden farklı olan diğer tüm Avrupa 
ülkeleriyle işbirliğine büyük önem veriyoruz. 

"Kuşkusuz ABD ile ilişkilerimiz de büyük önem 
taşımaktadır. Sosyo-ekonomik rejimierimizden ideo
Iojimize kadar herşey bizi birbirimizden aYl'lyor. Bi
zim düzenimiz ABD 'de herkesin hoşura gitmiyor. Biz 
de ABD 'de olup bitenler hakkında pekçok şey söyle
yebilirdik. Ne var ki, birbirimize aktı öğretmeye çalı
şarak aramızdaki aynııkları 'tUrgulayacak olursak, el
de edeceğimiz sonuç aramızdaki güvensizliğin ve kar
şıtlığın tl'manntaSl olacaktı'. Iki ülke için de yararsız 
ve tüm dünya bartşı için tehlikeli sonuçlar doğacaktır. 
Sovyet Devleti'nin doğuşu yıllarında Lenin, Sovyet 
Rusya'nın büyük devlet olduğunu ve Sovyet Hüküme
ti hoşlarına gitmiyor diye onunla iş yapmayı redde
den Wilson politikasının Amerika'ya yarar getirmeye. 
ceğini belirterek, o zamanın Amerikan yöneticilerıni 
uyarmıştı. Bu uyarı yarım yüzyıl önce de doAruydu, 
bugün çok daha doğrudur." 

BARıŞÇı AMAÇLARLA YAPILAN 
N ÜKLEER PATLAMALAR DA 

DONDURULMALIDIR 

SBKP Genel Sekreteri ve SSCB Yüksek Ş ura Pre
zidyumu Saik.anı, konuşma�nı daha soITa şöyle sür
dürdü: 

"Bugün en önemli, en ivedi gör�v, dünyanın silah
lanma yarışı dalgası içine yeniden girmesini önlemek
tir. Ne yazık ki silah yığımı süreci gittikçe daha tehli-

keli boyutlar kazanmaktadı,. Yeni tür yığınsal kw,m 
silahlarının kimlerin girişimiyle yapıkiığı artık iyice 
anlaşılmakta ve bilinmektedir. Fakat böyle silahların 
her yeni türü, çok bilinmeyenli yeni bir denklem ya· 
ratmaktadı,. Yalnız askeri, teknik ve fizik sonuçlar 
doAurmamakta, aynı zamanda politik sonuçlara da 
yol açmaktadır. Bir silah türünden diğerine doğru 
koşma yartŞI, silahlanma yarışını teşvik ederek belli 
silahlar üzerinde tekel kurma gibi safdil hesaplara da
yandl'ılmaktadır. Bu, karşılıklı güvensizliAi derinleş
tirmekte, silahsızlanma önlemlerinin gerçekleştirilme
sini güçleştirmekredir. 

" Bu konuyla ilgili olarak bundan önce belirttiğim 
bir düşünceyi bütün açıklığıyla bir kez daha belirtmek 
isterim. Sovyetler BirliAi, kendi savunmasrna büyük 
bir dikkat göstermektedir; fakat bir başka ülke üzerin
de askeri üstünlük e&de etmeye hiç bir zaman çalışma
mışt .. ve çalışmayaaktr. Örneğin Orta Avrupa'da 
Batıyla Doğu arasında, yahut SSCB ile ABD arasında· 
ki mevcut askeri güçler dengesini bozmak niyetinde 
değiliz. Fakat kimsenin bu dengeyi kendi lehine boz
maya çalışma�nı da istemiyoruz. 

"Nükleer savaş tehlikesini azaltmaya doğrudan 
doğruya ilişkin bir başka önemli sorun daha var. Sa
dece atmosferde, uzayda, su ve yer altııda yapılan 
ntideer silah denemelerinin durdlXUlması söz konusu 
değildir. Önemli olan, bu konudaki görüşmelerin ba
şarılı bir sonuca varnasını sağ lamaktl'. Bu nedenle, 
niideer silah denemelerinin belli bir süre için yasık
Ianmasının yanısıra, barışçı amaçlarla yapılan ookleer 
patlamaların da dondurulma�nı öneriyoruz. SSCB'nin 
bu önemli adımının, görüşmelerdeki omklarıma tara
fından gereğince değerlendirileceğini ve böylece halk
ların çoktandır bekledikleri anlaşmanın imulannası
na giden yolun arınacağını umuyoruz." 

EKIM DEVRIMI'NIN KAZANıMLARı, 
INSANLICIN GELIŞMESININ 
EN SACLAM GÜVENCESlDIR 

Leonid Brejnev, konuşmasını bitirirken, Ekim 
Devrimi'nin kazanımlarının, insanl*ın bundan SOIT�· 
ki gelişmesinin çağ ımadaki en büyük güvencesi o&du
Aunu belirtti. Sosyalizmin, kendisiyle birlikte bütün 
emekçi insanlığa barış, özgürlük, eşitlik ve refah geti
ren bir sistem olacağı çağa doğru yüründüğünü belir
ten Brejnev şöyle dedi: 

" Bu pembe bir hayaldeğil, gerçek bir gelecektir.' 
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Yeni sansür yönetmeliğine 
göre film yapmak olanaksız 

hale geldi 
• GETIRI LEN YENI HOKOMLER E GÖ R E M I LrrARIZM ALEY

HI E ÇEVRILMIŞ BIR YABANCI FLLMIN B I LE TüRKIYE' 

DE GöSTERJLMESI YASAKLANASI LECEK. 

23 Eylul 1977 tarihU Resmi Gazetede 
yayınlanarak yuriirlüee giren yenı SaııSiı 
YoneımeUel getlrdl� birçok yeni hi> 
kurnle Türkiye'de belirli tür flimlerin dı
şında rum yapılmasını olanaksız hale ge
lirrruştir. Yenı yönetmelikte bir filmin 
senaryosundan filmin çekimine, hatta 
sinemalarda oynatılmasına kadar polis 
her işe karı-şabilecek ve yöneticilerin ea· 
nı Isterse bır rıım izin belgesi alsa dahi 
gösterilmesi yısa.klanabilecektir. 

"Filmlerin ve Film Senaryolarının 
DeneLleamesl Hakkıda Tüzük" adtru ta
şıyan yenı Sansür Yönetmel�1 bir filınl 
çeşitli aşamalarda denetlemektedir. BI· 
rind aşama film senaryosunun Incelen
mesi a.şımasıdO'. 

Tüıkjye'de film çekmek Isteyerueı 
ön� çekecekleri (Umin senaryosunu Iç
Işleri Bahnlıeına "ermek zorundadırlar. 
Yalnız bununla yetinilse gene Iyidir. Se
naryo ile birlikte rıımin ne zaman ve ne
rede kimlerin sorumlulueu altında çeki
leceti \'e bu sorumlu kişilerin kimlikleri 
Ile mes1ekleri ve ikametgahlannın da bil
dirilmesi gerekmekıedir. Boylece polis 
film cekecek olan kişiler hakkında bütün 
bilgileri edinmiş olacaktır. 

Senaryolar önce Film Denelleme Ku
rullarına gonderiJecektir. Bu DeneUerne 
KurullarınJ oluşturan kişüerin görevleri 
ist oldukça Ilginçtir. Film Denetleme 
Kurulu Içişleri BakanJıgınca biri bakan
lık, diReri Emniyet Genel MüdürtüQ:ü ör
gutunden gömolendirilecek iki üye ile 
Basın Yayın Genel MUdürlüRü:oüo b.eLı 
oldueu bakanlıkça bu genel müdürlük· 
len "e Külwr Sabnhlmca bakanlık me
murları ara.sı.ndı görevlendlrilecek bırer 
iıye olmak Uzere 5 kişiden oluşmaktadU'. 

Film Denetleme kurullarının kararla· 
nnl. karŞı gerek mm 5I.biplerinden, ge
rekse gö"vlilerden gelebilecek Itirazları 
inceleylp kesin karara ballamak .macıy· 
la bir de film Denetleme Yükıek Kurulu 
oluşturulmuştur. 

Abdülhandt Zaptiyesl kalasıyla hazır
lanan bu yonetmeUkle film yapmak Iste
yenlerin kesin olarak daha iliin ba�ındı 
suç işlemeyi amaçladıklan vanayalmLli 
ve çeşlUi denetleme mekanlzmaları ııkı 
bır blçlmde yerleşUrilmi,tir. Hom de 
aşama aşama ve daha da sertleşerek.. 

Film Denetleme Yüksek Kurulunun 
olu,ıwuJmuı ve bu ku.rulda bulunan ki
şııerin gÖre\lleıi (aşiıan bir sansür an1ayt
şının açık kanıtı olmaktadil. Film De· 
netleme Yüksek. Kurulu, ıçişleri Bakan· 
lıA:ınca bakanhk memurları araandı gö
revlendirilecek bir başkan, biri Bakanlıl<, 
dileri Emniyet Genel Müdudülü öııi> 
tunden eorevlenclirilecek iki üye ııe Ada· 
let Bakanlıtı vo Ge...,1 Kurmay Başkan· 
helnCi görevlendirilecek birer üye olmak 
üzere 5 kişiden oluımaktadır. Dikkat 
ediilıst Kültür BakanlıA.ı ve Basın Yayın 
Genel Mudbrli.aRü temsilcileri "Ne olur 
ne olmaz, filmdlmn yanında yer alabi
tirler" ffidişesi ile bu kurula alınmamış· 
Iard�. 

SENARYONUN INCELENMESI 

Film Denetleme Kurulu kendisine 
londl"l1len senaryo uıerinde sonsuz de
nilt'bılecek haklara sahiptir Kurul senar· 

i. " , . ... , ... 4'. 

yonun adım, konusunu, lçerillnl, kulla· 
nılan sözcükleri, olaym geçöei yeri,olay· 
da yer alan kişileri vb. beQenmeyebilir. 
Senaryonun bazı yerlerinin çıkartıhp ba· 
zı yerlerinin ise deQ:iştirllmesi koşulunu 
da öne sürebilir. Bütün bunlara karşı 
film yapımc&1arırun diyecek birşeyleri 
yoklur. Eeer filmlerinin gerçekJeşmeslni 
Istiyorlarsa boyun elmek zoruma kala· 
caklaıdır. V. da senaryonun daha katı 
bir sansür orgıtm olan Film Denelleme 
Kurulunda yeniden incelenmesini isteye
bileceklerdir. 

Bütün bu inceleme .şamasından son· 
ra eRer senaryo uygun görülürse tılmin 
çekileceli yerin VallJlgi tanıfından mm 
çekim Izni verilecektir. Valililin mm ya. 
pımcısına vereceli izln belgesl de olduk· 
ça ilginçtir. 

FILM ÇEKIMI sno BIR DENETIM 
ALTINDA OLACAK 

Bır filmin çekilebilmesi Için verilen 
Izin belgesinde filmi çekecek ld�ledn 
açık IdmUltleri, çeldmin başlayacaeı ta· 
rin, filmin hang! bölgelerde çeldl�, 
senaryo hakkındakl kurul lwarırun tarih 
ve numarası bulunacaktil. Ayrıca Vali· 
llkçe verilecek izin belgeslnde rııınl çe. 
kecek olanlann Cototrallan da yer ala· 
caktır. 

YönetmeUlin 33. maddesinde çeldl· 
meslne Izin verilen mmlerin çekimi sul· 
sında gerek göriiiirse ValiUkçe bır ya da 
daha çok sayKla memur bulundurabile
cetl yazılıdıı. Yanl poU. izin alınm" bir 
CUrn1 dahi isterse çeşltll gerekçelerle en· 
geUeyebııecektir. Yönetmelik polise bu 
halıl<ı v .. mektedlr. ömegln izin belgesl
nın unutulmu, olması. oynayanlardan 
birlnln izin beleesinln CotolraCaz oluşu, 
çeldm yerindeki bazı zorunlu det!şlkUk
ler vb. durumlarda pollsln çeldme kant· 
muı ve engellemesi her uman &öz konu· 
su olabııecektir. HIç bir e�eUeme olma· 
.. bııe film çeldminln polis denetlm ve 
eözeUminde yapı1ın:ısı oldukça rahatsız 
edid ve sinir bozucu bır ortam yarata
caktır. 

Bu liir bir "polb" uygularnaslDlD (a. 
şlst yönelillderln Işba,ında oldueu ülke· 
lerde bııe görülmedieı bıunmektedir. 
Ayna diler kiUe haberleşme araçlarUlA 
da bu der ... ıılu, enceUeyld ve kayıtla. 
yıcı bU.kümlere ra.stl.a.m.ak da olana.kmdıı. 
ömet!n hiç bir gazete polb gözetiminde 
yı da deneUmlnde hazırlanmaz. Bunu 

ö�ör.n biç bir yasa ya da yönelmeUk 
hülı:mü bulunmarnaktad�. ER" basın 
yoluyla suç işlenmişse bu, savcılar tara· 
Cından kolayca kovuşturulabıımektedir. 

Sinemada I .. durum oldukça Carklı· 
d� ve başında de�nlldi� gibi film çeld· 
tirken Idare peşin olarak suç lşleneceti 
önyargasıyla hareket etmektedir. Ve bu 
temel CelseCeden harekel ed .. ek de hiç 
bir demokraıık ülkede görülmeyecek 
oranda kısıtlama önlellderl getirmekte
dir. Kuşkusuz lşboşındald gerici IkIldar
lann filmle; bu denU sansüre labl lut· 
malarındald temel amaç kitlelerin bu 
çok etldli propaganda aracından yanır
lanmalarmı önlemektir. Halkın en azın· 
dan çevresinde ve dünyada olup bilenle
re karşı ııgl göstermesi ve bu yolla bilinç· 
lenmesi, egemen güçlerin en fazla kork· 
tuklanrun başmda gelmektedir. 

YABANCI FILMLER IÇIN DE 
DURUM AYNI 

Yurt dışında çekUınl, filmlerln TIir
lriye'de oynatılması da 100 derece sıkı 
kayıllara baR b tululmuştur. öyle ld ör· 
neRin Amerika'da çeldlınlş bir anU-ınlll· 
tarlst bir Olm Amerikan makamlarınca 
saluncalı bulunmazken, bu film Türk 
sansürü tarafından yönetmeURin iS. 
maddesinln IlgiU fıkralarını aykırı gölÜ' 

lebllecektir. Bır süre önce Türkiye'de 
gösterilen "Akbaba'nın 3 GUnü" Olml 
ylne aynı maddenln (rı Cıkrası gereglnce 
ya.saklanabllecektlr. ÇUnJıjj (rı fıkrası 
şöyle demekterir: 

"GüvenUk kuvvellerlnln .. ygınlıaını 
zedeleylci, aleyhinde propııeanda yapıcı, 
ülkerun huzur ve güvenllAine zarar verici 
etld yapan filmler yasaklarur." 

Yine aynı maddenln (eL (ıkrasında: 
.. Askerllk onurunu kaıcı, aleyhine pro· 
pııeanda yapıcı, Tiirk silahlı kuvvetled· 
nln saygmlıeını zedeleyld veya yurt sa· 
vunmaslna zarar verici eLId yapan film· 
ı .. " denilmektedir. Böylece nirk silahlı 
kuvvellerl açıkça ayrı .. ydmakladır. Ya· 
nl b .. haııgl bir ülkenln silahlı kuvveııeri 
aleyhine de olsa bır flIm nirldye'de gös
terlleınlyecekllr. O ülke böyle bir nı"" 
izin verınlş bile olsa ... 

SANSUR'UN SONU YOK 

Bir nım bUWn bu aşamalardan geçıı 
ve "izin Belgesl" aldı dlyeUm. Gene de 
yapımcılarm rahatı, huzuru yoktur. çün· 
kü bu kez de- film Içişleri BakanılRınca 
gösterildiRI halde durdurulablllr. Yanl 
bir filme Izin verlldlRI halde ona Izin ve
ren ldşller çeşltU etkllerle bu düşüncele
rinden vazgeçerı .... , ya da yaptıkları 
sansürün yetersiz olduRunu diiiünürterse 
gene bu mml yayından kaldırabltirler. 
Yabancı nıınler ıçın de aynı ııke geçerU· 
dır. 

Ayrıca denetlenen nımi gösteren her 
sinema Izin belgeslni taşımak zorunda 
bırakdmıştır. El" Izin belgesi istenıldiRI 
zaman poUse gösterllmezse polis fiilld 
yine durdumbilecektir. 

Görüldügü gibi neresinden bakdır .. 
bakılsın Yenı Sansür Yönetmeııei kesln· 
llltle lılç bir demokratlk hüküm taşıma· 

maktadır. Baskı rejlmlerinde bııe bulun· 
mayan son derece sıla kayıtlamatarla 
film yapımı rulen olanaksız hale getiril. 
mek istenmiştir. Bu nedenle bu y�net· 
meURe Fllm DeneUm Yönetmel�1 degıı, 
"Film Engelleme YönetmeURl" demek 
daha dol!ru olacaktıı. TIirk nımdl�1 bu 
yönetmeUkle Iylce balaRa ııılmlş ve 
meydan halkın duygularıru, çıkarları 
için kullanan "sözde" Iilmdl .. e bırakıl· 
mıştıı. 

DEMOKı SA VASrARINOA S/ VIIIIP��II111 



DERGILERI OKURKEN 
Hllmi OSTON 

Günilmüzde sanat dergileri oldukça çok. Bu "çok" deyimi de tartışıla· 
bilir. Çünkü bazılarına göre hiç yok. "Artık sanat dergisi çıkmıyor azizim" 
diyenler olduğu gibi çıkmakta olanların çoğunu beğenmediklerinden "kaç 
sanat dergisi var ki" diyenler de var. Sorunu biraz daha başka yönlere çe
kenleri de görilyoruz. Örneğin Istanbullu olmakla ve orada oturmakla kıvanç 
dtlyilR bir " büyük"yannmız bir yazısında: " Su Ankara'da nedense sanat der
gisi çıkmıyor ve çıksa da yaşamıyor. Ankara'"ı" toprağı bu dergiler için iyi 
bir toprak değil" gibisinden birşeyler yazmıştı. Varolanıarı görilp te gereksiz· 
liğini savunanlarını da görüyoruz. Örneğin bazıları için sanat ve sanat dergileri 
bugün için gereksizdir. " Günümüzde devrimci mücadele vennek gerekiyor azi· 
zim. Bu mücadele dururken sanat ve sanat dergileriyle uğraşmak kendi kendi
ni tatminden başka birşey değildir" diyenleri de görmekteyiz. Görüşler 
oldukça çeşitli. Ne var ki bu görüşlerin tartışmasını yapmak değil de varolan 
ve ya�lannl sürdüren dergilere değinmek, onların olumlu ve olumsuz yönle
rini saptamak sanıyorum daha yararlı olacaktır. Çünkü ·bu dergilerde gerçek
ten ilginç yazılar çıkmakta. Bunları sergilemek yararlı olacak. 

Örneğin Dönemeç dergisinin geçen sayılarından birinde IKINCI YENI 
HORTlUYOR MU? başlıklı bir yazı yayınlandı. Yazı oldukça önemli sorun· 
lan deşeliyor ve günümüz sanatına çarpık birtakım görüşlerin egemen olmaya 
çabaradığını vurguluyordu. Bu yazıdan en çok alınan bir yazarımız hemen 
sözkonusu yazıyı diline doladı. Saçak dergisinin Ekim sayısında bu yazarımız 
Iliyle buyuruyor: 

"Büyük bir gerçeği açıklamak zoru'!dayım; edebiyat burjuva sanatıdır. 
Bunun dışında başka çözüm yoktur. Ya bu burjuva sanatını yapacaksın, ya da 
bu diyardan gideceksin. Birey olarak ise Hüseyin Yurttaştan da daha toplum
aıyum. ülkemin yararı, mutluluğu için gerekli toplumcu gerçekliğin peşinde
yim." Alıntılarnaya değer daha pek çok bölüm olmakla birlikte en ilginç bö· 
lümleri sergilemekı. yetineceğim. Bir bölümde de şunlar deniyor: 

"Ikinci yeni zaten yaşıyor. Hortlatılmaya çalışılan asıl hortlak 1940 ku· 
pjıdır. 

" Hiçbir yayınevi benim kitaplarımı basmasa da namus yönünden Türki
ye'de parmakla gösterilebilecek edebiyatçılardan birisi de benim" gibi çok il
ginç savlarla siirilyor bu yazı. 

Şimdi de daha başka bir dergiden verilmesi gereken bazı örnekler var. 
Omeğin Türk Dili Dergisi yazarlarından M.Şerif Onaran'ın Ekim sayısında il· 
ginç saptaması Iliyle: "Durup dururken Sabahattin Ali'yi anması nereden ak· 
Iına esmi! Kemal Bekir'in? Bir nedeni olması gerekli değiL. Neredeyse otuz yıl 
olacak öldllrillell. Ol_ylar yeniyken üstüne varılmıyor." diyor. Çok yadırgana· 

ASK DERNEOl GöSTERlLERlNE BAŞLIYOR 

Adana Sinema Kültür Derneği (ASK) 1 977·1978 yılı gösterilerine bu yıl 
da seçkin sinama yapıtlarıyla başlıyor. 

Geçen yıl kurulan ASK gösterilerini kiraladığı bir sinemada sürdürmüş
tü. Bu yıl ise Belediye Şehir Tiyatrosu salonunda sürdürecek: 

Haftada bir kez, Cumartesi günleri saat 1 4.00'te film gösterisi yapacak 
olan ASK'in ilk bir aylık gösterileri arasında yer alan filmler şunlardır: 

5.1 1 . 1 977 Cumartesi günü 1973 yılı Bulgaristan yapımı ve ludmil 
Staikov'un yönetmenliğini yaptığı "SEVGI" filmi gösterildi. 12.11.1977 

Cumartesi günü George Cornea'nın yönetmenliğini yaptığı "TUTKU" adlı 
Romanya yapımı film gösterilecek. 26.1 1.1977 Cumartesi günü Sovyetler 
Birliği Yapımı, G ; Yasilyev yönetmenliğinde "ÇAPAYEF" oynatılacak. 
3.12.1977 Cumartesi günü yine Sovyetler Birliği yapıtı ve Gavri! Yeghiaza' 
rov'un yönetmenliğini yaptığı " SıCAK KAR" gösterilecek. 

Daha sonraki aylarda da seçkin yapıtların sergileneceğini belirten ASK 
yöneticileri, kültür kısırlığı içinde büyük bir boşluğu kısıtlı olanaklarıyla dol
dunna çaba.sı içindeler. Özellikle, tiyatro açısından ve diğer kültürel gelişme
ler açısından da tam bir yoksunluk içinde bulunan Adana için haftada bir gün 
bile olsa seçkin bir sinema yapıtı izlemek gerçekten azımsanamıyacak bir olay 
olarak görülmektedir. 

Bir alaca güldür • • •  

Bir alaca gük!ür bizim türkümüz 
damarda dolaşan kan gibi .. cak 
dört bir yana akageldi bugüne 
daha dört bir yana akacak 

Bir alaca güldür bizim türkümüz 
Pir Sultan Abdal'dan yadigar kalan 
ne urgana boynu vardr, ne kelepçeye bileği 
ıma od..- duvarları yıkacak olan. 

Duy!,lur köylerde, yoksul mahallelerde 
delip karanlığı yayılıp giden 
bir �laca güldür bizim türkümüz eşitlikten, kardeşlikten sözeden. 

Bir alaca güldli'" bizim türkUmüz 
çocuğudur alınterinin, her şeyi tanır 
yiğide yoldaştr, yiğide tüWn, su 
zallmlara mavzer olur uzanır. 

Bir alaca güldUr bizim türkUmUı. 
söylenip duran nice dill«de 
eritip beylerin tuttuAu karanlığı 
saracak her yanı biraz ilerde. 

rERIT DURMUŞ 

cak bir sorgu değil mi? Birisi ölse de ardından yazı yazsak diye çırpınan Türk 
Dili dergisi yazarları bir kimsenin Sabahattin Ali 'yi anmasını çok görmekteler. 
Her sayılarında bir ölümlünün ardından sayfalarca yazı ve şiir döktUrme "im
tiyaıı" onlara verilmiş besbelli. Bu yazıyı biraz daha inceleyince asıl karşıt 
tavır alınma.sının gereği kendiliğinden ortaya çıkıyor. Kemal Bekir'in suçu 
büyük. Çünkü. bir yerde Kemal Bekir 3Q.35 yıl önce yayınlanmakta olan "Oı· 
kü" dergisine "Resmi Ağızlı Dergi" demiş. işte asıl suç burada. Böyle bir der· 
giye resmi ağızlı dergi dememek gerekiyor. Bakarsınız bu deyim dilimize yer
leşebilir ve sonra başka dergilere de bu sıfat takılabilir. 

Bana çok ilginç gelen ve okurlara da ilginç geleceğini sandığım bir ör
nek daha: Yarlık dergisinde bir zamanlar bir ozanımız dörtlükler yazar durur· 
du. Zamanla bu ozanımız dörtlükler yazmaktan vazgeçti ve şu sıralar ikilikler 
yazıyor. insan ister istemez düşünüyor: Acaba bu ozanımız giderek birlikler 
mi yazmaya başlayacak ki? Bunları niçin yazdığını sorsak bu sayın ozana o d� 
(Ben ne yazıyorsam halkım için yazıyorum) der mi ola? 

Verilecek daha bazı örnekler var ama yazımızın bir dedikodu görü!1ümü 
kazanmasından çekinerek şi(l1dilik bu kadarla yetinmeli diyorum. Bütün bu 
örneklerle vurgulamaya çabaladığım sadece sanat yaşamımızın şimdilik bir 
karmaşa ortamı ve öznelliği" hüküm bürdüğü bir alan oldulu. Bir de bu arada 
i21eyicilerin bu ortama hangi gözlerle bakmakta olduğu. Bütün bunların yanın
da insanı umuılandıran ve gelece�in böyle olm�yacağını kanıtlamaya çabala
yan girişimler de var. Örneğin 9 sayı çıktıktan sonra yayın yaşamını kesen 
Doğrultu dergisi dergiciliğimize bu kısa süre içinde önemli katkılarda bu
lundu. Kozmopolit bir sanat anlayışını bırakıp artık kitlelere yönelmenin ge
rekliliğini savunan ve yalnız savunmakla kalmayıp bunun gerçekleştirilmesi 
yönünde ölçülü adımlar atın bir dergiydi Doğrultu. Yine Ekim ayında ilk sa
yısıyla yayın yaşamımıza giren Sosyal Klasikler dergisi de umut bağlanabile
cek ve iıJenebilecek dergilerden biri olabilir. Bu ilk sayısında savladığı görüşle
ri sürdürUr ve en azından bu görüşlere saygınlığını sürdürürse dergiciliğimiz ye
ni boyutlara ulaşabilir. 

Bu dergide: 
"Genel durumu değerlendirmeye kalktığımız zaman ve bundan da öte 

bu değerlendirmeden yarar beklediğimiz anda ipin ucunu gene günümüzde 
etkinliği büyük olan burjuva sanatına kaptırmış oluruz. Asıl şimdi yapılması 
incelenmesi gerekenin devrimci mücadelede ondan amacımız doğrultusunda 

yararlanacağımızı bildiğimiz, kendi sanatımızı" sorunları olmalıdır" diyen Öz
gen Seçkin·sanana kitleleşrnek konusunu açık bir biçimde serıiliyor. Bu ör· 
nekleri görünce diyoruz ki yarının sanat ortamı bıı&ünkO ııbi olmayacaktır. 
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TÜRKIvE Işçi PARTIsI TARAFINDAN DÜZENLENEN "EKIM DEVRI· 
MI VE TÜRKIvE" TOPLANTıSıNDA. SOVYETLER BIRllGINDE BULU· 
NAN TIp GENEL BAŞKANı BORAN' IN GECE IçiN HAZIRLAoıGı ME· 
SAJ GENEL SEKRETER SARGIN TARAFINDAN OKUNDU. GENEL 
BAŞKAN BORAN'IN MOSKOVA'DAKI 60. VIL KUTlAMA TOPLANTı· 
LARıNDA VAPTıGı KONUŞMAVI OLUŞTURAN BU MESAJı OKURLA· 
RIMlZA SUNUYORUZ. 

"Yarınlar 
sosyalizmindir " 

AıbclqlAr! 
Dünyanın bor üIkeslnde lıısanlAr. na· 

klye'de sizi". Sovyet Sosyalist Cumbu
riyetleri BlrUtlnde ben ve daha yüz mil· 
yonlAr. tarihln en büyük demıııloin 60. 
yıkiöoWnünü anmak ve kutlamak için 
bir anya ,ekllL Bu vesileyle birtikteli· 
timiıi ve birlitimizi ta Içimizden, ta de
rinden duyup tazelemek ıçın toplandık. 
DünyalUn karanlık, geıid ve baskıcı si> 
müııen ,uçeine k.-şı, empayalizme ve 
raşlzme karşı uluslaıansı dıya�mamı. 
.. sımcelemek ıçın bir anıya geldik, top
landık. 

"Dünya tarihinin en büyük devrimi" 
OÖZU, bir övgü sözü olmaktan çok <ile 
mutlak bir Cerçetln ıradesidir. Ekım 
Devrimi "büyük" malını tam baketmif 
bir devrimdir. Büyük Ekim Devrimi bir 
toplumun, bir ulu ..... sıııırı.tyla sınırlı 
bır d.vrim detıldlr. Tüm Insan toplumla· 
nn .. taribael lfama1arda. ceçen evrimin· 
de kapitalimıde. ıosyallzme ilk başard� 
.... ICI sıçrayışı , .. çetleşörmiştlr Büyük 
Ekım D.mml. Soayallımln pıaUkt .. .... 
mutta ilk , .. çetleştlrilifloin ve daba ile
ri .vre .... doenı celiş:irilişinin yollarını 
ıçmıştır. 

Büyük Ekım Demml 'oin tari .... 1 öne
mi kapitalizmden oosyallzme dlyllettik 
sıçrama olnıasıyla dı .mıılı detildir. 
Binlerce yddır 5ÜrÜp gelen meta üretimi. 
oin, sömürüye dayalı &ınıflı toplumların 
sona erd.irilmesin.i.D; lnsaDlJ1 iOSlıu sö-

mürmediti .ınıf... toplumlAr çaıının 
baştalılmuını. _mıdır 8iiyiit Ekım 
Devrimi. Feodalizmden kapitalizme Ce
çitte okllltu &Ibi. bir uir sömürü düze
nlnden ve .. nıflı toplumdan bir başka 
uir sömürü düzenin. ve sınıflı topluma 
geçl, deıUdlr. Söıııiiriisliz ve 5Inıl.lzllkel 
toplumdan unıllı sömUril düzenlerine ge
ç1t1n. binlerce yıl ıonra çok üst toplum
sal evrim düzeyinde olumsuzlanmasıdır; 
binlerce Yı1Iıt bır tari b ııyfasınm kapa· 
nıp bir yenisinln ıçılışodır. 

Büyük Etim Devriınlyledlr tl sosya· 
lIZm dünya tarıhı 511ıııes1nde yerini ıldı. 
kapitaUmıi. karşısına dltlkIl O andan 
ltiiıan!o kapitalizm düıryımn &ldI�nl be· 
Uriey .... yönlendıren tek güç olmaktan 
ÇıktL l .... o\ıIm top/umAI evriminde en 
ileri lşama olmattan dı çıttL BUCün 
dünya tarllıirıIıı Ü1Şmı yönlendıren ,iiç. 
Sovyeüee Blrliti'nIn blfmı çettitı dliıı· 
ya sosyallst ilaemi ve dünya Işçi sırut, 
bareketldlr. Toplwıual evrimin esı Ueri 
........ da .. syalizmdlr. Bu ıellşmeledıı 
ve ıtılımlarm başWICI5I 1917 8iiyük 
Ekım Devriml'dIr. 

Toplunısol .vriırlll. yenl nitel bir IşI' 
maya sıçay"ı &atlArnamn yaıwua, Bil
yük Ekım Devriını sosya1lzmln teori.:n. 
ve pralltine de yaşamsal önemde katkı· 
LArda bulundIL Sosyalist demm ve lo .. 
yallzme ıeçlf ıçın önce ,elişmlş kaplta· 
lizm ı,amasnıdın ,eçmenin zorunlu 01· 
macıılı devrimin önderi LenIn tarafın· 

dın teoride açıLlArodı, bareketln bızlO' 
dılı başarıllrla dı pellÜkte kanıtlandL 
Dünyanın altıda birini oluşturan toplilk· 
LAr üzerinde, tlmlsl toplumsal emmln 
iit aşamalarında bulunan yiizü lştm 
ulus ve etnik topluluktan çaıdı,. bor 
batıırlllın Ueri, .�t şartlAr ıçınde biltün· 
leşmIş bır sosyalist toplum ve devlet ya. 
ratddL 

Böylece dünya nUfusunun çoluniu
lunu oluştura •• ç.tltll ölçlllerde empa· 
yaiizmin boyundurutu altma ,1rmI, ,eri 
topluınlar için gerçekçi umut kapılıırı 
sonuDl kadar lçddL Sosyalizmi ıon be
del ılaıı, kapitalist Ifamı� ıçınde bu
lundutları durumlara ,öre tümüyle veya 
bır ölçüde ItlaylO b\ı dotruıtuda bıziı 
,ellfelıiUrI ... gerilitlerinl kapatarak ç·aı· 
daş ileri toplumlAr wma ulaşabllec:et· 
Ierdi artık! 

Büyük EIdm Devriml .., önderi LOnIıı 
başarılan sosyallst devrim ve dünyı I,çl 
sınıfı barelııeüyle ulusal Iııutul", iwe
keUeri ara_datl dolll Ittifakı da gün 
1,lIma çıkardL Lenln ııIUJaI Iııutuluş 
buUetleriııhı devrimd .., demokratik 
özüne, potansiyeline büyük öDem YerdI 
ve bu bareketlerde IntI-emperyallst •• 
IntI.kapltalist bedenerin üst iiste çatı .. 
masımn kaçınılmazlılını belirtti. Ulusal 
turiuluş hareketleri dünya devrimd iii
ıedııhı bir parçlSlydL 

Bu gerçekler .. ptanıp ıçıtlanmakla 
kllınmadL Ulusal Iııutulu, hareketleriy. 

le nUen Ittilaklar tumıat •• bu hareket. 
lere yardımclı bulunmak b ... ı_dl .., 
"YIuiandı, bucUn de uYlulamyor. Bu 
yardıı:ıılaıdan ilk Yınrlanon ülke TUrtı
ye oldu. 
- TUıklye yenllırılfÖ. 'niıkJyo parçalaıı. 
m"tL 'NrkIyo IMal edilmi,ü. DUnyada 
biç dootu kalm ...... pblydl. Sonra, bu ten şarttaıa boJIID eımeyenlerin A ... 
dolu 'nun iıınıç topntloruıda yenı bır 
ulusal de-.ıet ol",hınmIIırıııııı Ilk yıbııcla, 
BIIy\IIt Ekım Denlml'oin ,enç SoYyat 
Dnletiyio WfklI .. kuruldu. ııı.tı ... i. 
lIştl ve bır yıl .. on, Mart 1921 'de doat
lut '" saldırmu1ık ındlqmuı ImzalaııdL 
Büyük miktarlArda alt ... liJaIı .., oopba. 
ne yardımı bışladı. Genç Sovyet DnIeö 
bu n ..... ıer-e ke.ıIiIInIn en C.1a Ihtiyacı 
oldu'" bır ZIJIIIIIda onlan ulusal kurtu. 
I'" 11_ sunuyordu. Batılı em.,... 
YaIW _ler SoyYet Iopnkı.ınıı or· 
dular IÔndeemi" dört bır yandan cepiıo 
IÇInlt ııv",ı başlatmıştL SoyYet 1ıaWa· 
rı bem bu d" düşmanian kıırt� bem Iç 
düşmanları tar" ama ..... ..... ıyordu. 
Bu ..-ılMda bize cömertçe yapıla. yar. 
dımı .. sosyalist devrimle ulusal kurtuluş 
b .. eketl arısındaıd Ittltakm, emperyaliz· 
me tarşı daya�mı ve �lrUlln oomutla· 
nışıydL Bu Ittırakla Anadolu'dald gesıç 
Türk devletloin dolu sınırlArı da güvesıce 
ıltma atmmış oluyordu. 

Sovyet yardımımn ve ıttırakının yı· 
rarlArı bundan dı Ibaret detlidi. Büyük 
bır poliük öneml _dı. Anadolu'dı oluş. 
turulan politik öııutleıımenln ve Ik1Ida· 
nn devlet ol.-ak resmen uk tarunmASl. 
polıtık .e moral yalnızlıktan Iııutulrna· 
5IydL Bu yardımlarm. IttiCakın. de "et 
olıırak lamnDllDln olumlu moral ettlleri 
ise tartışmaya ,erek ,öltermeyecek ka· 
dar açıktır. 

Ulusal kuriuluş .. vlfınm oona erıne
sinden ve Cumbuıiyetln ilanından ıonra 
dı 1938'1 ... kadar 0110 dö ... ırllle So,· 
yetl .. BlrUI!! lle doltluk TUrk d" poHtI. 
tasımn temel ta,ı oldIL Ne var tl. bu 
döneırlll. dahi Tiirldye egemen smıf ... 
çeneıed bu dostlutu ltı devlet I11Ulnda 
reııml düzeyde tutmayı, balka )'IIII"IIII
maya iizeltitle dll<tat etti. 

TIIrt bwjuvazjsl sosyalizmden. I,çl 
emekçi tltleleed. DlIzI .... n lIedd. de
mokrat. 101 fitlrlerden ve akımlardan 
korttIL HIç bır zaman dışına çılımadılı 
emperyaUot-kapltaUIt ilitkUer ılını 
1938'den oonra gjderek .ıkılılllı ve 1940' 
I.-ıo lldnci YU'1SUlda ve sonrasında açık 
.e kesin emperyalist devJe(lerin ..rında 
yer ildı. ülkenin kapılırını dı, güçı ... ve 
yabancı .. rmıyey. IÇtL TWtlye kaplta. 
list ,elişme yolunu .. çtı. BUCün dışı bı· 
tımlı Sed Tiirtlye kapitalizmlnin başı 
çıkamadılı sonınlAr, içinde bocaladılı 
bunalım bu .. çenetin ıonuçlarodır. 

Bunalım ıçınde çıılUlaıwı yalnızca 
TWldye deıiklle. En ,e",mlt. Ileri kapı. 
taIISt ülkeler de 191a'ten beri 11"I .. an 
bır bunalımdan tüm çabalaema .-.ırneo 
kuriulArıuyorla. Kurtulamıyorlu. çün· 
kü deedln kaynalı yapısaldır. kapitalist 
düz�. KapltaUIt dünyanın ve o dün· 
ya içinde Tilrtlye'ııhı önünde Iııutuh" 
ıçın tek bır seçenek var: Sosyalizm. it
.izlltt.... ennuyondan, palıaldılı:tıın, 
yokauUuktan. kara .. baletten, bütçe ve 
dıt tlc:am IÇıtlanndan ,e daha blııbk 
ekooomlk/sosya! ıorundan kurtulutun 
yolu olan solyallzm. 

Eııeç uirn ülkeler ıosyallzm yolu .. 
pr.cetlerdlr. Ama bu kolay olmayacak· 
tır. _Ilinden hiç olmayacatt •. 
Tüm Uerid. demokrat • .ol. "lyaJllt ,Uç
leri • •  ınpeeyallmı. v. Itblrlltçtaı C .... 
me tae" tııtaıl� _tlı, .... r mUcadele
'Iyle ıncak bu yol IÇılacat. ıosyal_me 
dotru ",Iam adımlarla u.-ı-tttr. 
Y.ıniar sooyaIlzmlııdlr. yaıaılar blli .... 
dır! 
. SIYlı .. _lam BIlytIIı Eldm DenlınI· 
ne. 

SO)'Iı ye ....... Ulusal Kuriul", Ila ... 
• ı'm .... 

SIYlı .. ....... 1ıOPI" ..,. 81. 
OMaıl'. 1IIIıdDdeD! 



Oysa sosyalistlerin ısrarla belirttikleri 
neydi? 

_ CHP'nin ciddi ve tutarlı demokrasi 
mücadelesi vermesi ancak sola çekilme-
siyle mümkündür. Hergün biraz daha ser· 
maye denetim ve gözetimine giren CHP' 
nın bütünlüRünü koruyabilmesi sola çe· 
kilmesiyle mümkündür ve CHP 'nın bu 

anlamda tam bütünlük ve birlik içinde 

olması ileri sürülenin tam aksine gerekli· 

dir ve önemUdir ... 
Ve 6 Kasım'da Ankara'da yapılan 

CHP aday yoklamalan sırasında, Ali 
DinçE<'i destekleyen delegeler artık kar· 
şısındakl adayı destekleyen delegelere 
"",Ieular" diyecek kadar açıkllRa Çıkı· 
yorlardı ... 

CHP 'nın az zamanda uıaşlıRı bu çiz· 
gilerde, doRrusu bu ya, bir Adana bele
diye başkanı adayının öz geçmişi ve ti· 
cari yaşamı da sorun olmaktan çıkıyor· 
du ... 

CHP MECLIs'I ÇALIŞTIRMAYı 
GERÇEKTEN ISTIYOR M U ?  

öte yandan, yerel seçimlerin yaklaş. 
maSlYla Meclis Başkarurun seçilmesi ve 
meclisin yasama ve denetim işlevine baş· 
laması da, uzunca bir süre suya düşmüş 
gÖlÜnrnektedir. 

Meclis BaşkanlıRı düRümünde belki 
de en ilginç nokta, geçtillimiz haftadan 
llibaren CHP 'de başlayan bir endişeyle 
ilgilidir. 

BilindiRi gibi CHP'nln Meclis Başkan· 
hAı için gösterdilli aday şu anda ıZmir 
Milletvekili Kaya Bengisu'dur. CHP için· 
de klikler dışı olarak tanınan ve bu yüz. 
den de, genel merkez çevrelerince sevim· 
siz bulunan Kaya Bengisu bugüne kadar 
yapılan turlarda en yüksek oyu alan 
adaydır. Bengisu'nun aidıRı en yüksek 
oy 197'dir. CHP'nln bırakın 214 oyu bir 
araya getirmesi, 200'ü aşacak bir biılik 
gösterememesi ilginçtir. 

Bengisu'nun bugüne kadaı di�er par· 

Türkiye Işçi Partisi 38 il
de seçimlere katılmak üzere 
aday listelerini seçim kurul· 
larına vermiştir. TIP'in Bele
diye Başkanlığı için seçim
lere katılacağı iller şunlar· 
dır: Ankara, lstanbul, lzmir, 
Bursa, Kocaeli, Adana, Eski· 
şehir. A yrıca Karadeniz E
reğlisi, Kartal, Kağıthane, 
Küçükyalı, Torbalı, Mersin· 
Kazanlı'da da Belediye Baş· 
kanlığı ve Belediye Meclisi 

tilerden de olumsuz bir tepki görmeme· 
si, dışarıdan çok içeriyle uAraşan CHP 
yönetimini ciddi bir endişeye sevketmiş· 
tir. 

Bilindilli gibi önceki haftalarda Nebil 
Oktay'ın adaylıktan çekilmesi üzerine 
CHP grubu içinde yarı resmi bir anket 
yapılmış ve aday bu yöntemle bulun· 
muştur. Görülmüştür ki, Kaya Bengi ... , 
CHP grubunun ç�unlu�unca benimsen· 
mektedir. Bengisu'nun aday gösterilmesi 
böyle olmuştur. 

Ancak gelişmelerin uzayan halkala· 
rında, evdeki hesaplar çarşıya uymamış· 
tır. 

Bengisu'nun, tahmin edilenin ötesin
de yüksek bir performansla adaylı�ını 
sürdürmesi ve AP grubunun da ileride 
Bengisu'ya "evet" diyebilecek sessizli�i 

üyeliği için seçimlere giri· 
leceği bildirilmiştir. Öte 
yandan yapılan açıklamaya 
göre Gültepe, Gebze, Urfa
Siverek, Di yarbakır Merkez 
dışındaki ilçeleri ile Mardin' 
in dört ilçesinde Belediye 
Meclisi üyelikleri için seçi
me katılacaktır. 

Bu arada ikiyüze yakın ii· 
çe çevresinde de ii Genel 
Meclisi seçimlerine katılına
cağı b�lirtilmektedir. 

r------------------------------� 

göstermesi, kendi içinde bo�uşmarun 
maharetine sahip CHP yönetimini kaygı· 
landırmıştır. 

KAYPAK BURJ UVA POLlTiKASIYLA 
HALKıN "UMUDU" OLUNAMAZ 

Gerçi şu anda kamuoyunda meclisin 
başkansız kalmasının sorumlulu�u haklı 
olarak MC'ye yüklenmekle beraber, CHP' 
li taban da sormaktadır: 

- Tamam, anladık, MC meclise baş· 
kan seçtirmiyor. Ama siz niçin 214'ü 
bulamıyorsunuz, ya da hiç de�'ilse ada· 
yınız üzerinde 200'ün üstünde oyu biI· 
leştiremiyorsunuz'? ... 

CHP yöneticileri bu sorunun cevabını 
açık açık vermeye yanaşmamaktadırlar. 
Çünkü içerde kapılar ardında biçimle-

nen politik hesap şöyledir: 
- Herşeye karşın, kamuoyu meclis 

başkanının seçilernemesinin suçunu MC' 
de görmektedir. Ve biz bu malzemeyi 
seçim meydanlarında kullanmalıyız. 
Onun için de, meclisin başkanını seçe
memesi bizim açımızdan iyidir . . .  

Burjuva politikasmm olanca kaypak· 
lıklarını resmeden bu politikayla CHP, 
kitlelerin "umudu" oldu�unu bir kez 
daha haykıracaktır. 

Antidemokratik ve kaypak politikala· 
rı kendi iç bünyesindetırmandıran CHP' 
nin, MC eliyle tırmandırılan faşist tırma· 
nışa karşı durabitmesi ve kitlelerin istek· 
lerine yanıt verebilmesi ne yapalım ki, 
dokuz köyden kovulmak pahasına milin
kün deeitdir bugün için ve ne yazık ki, 
yaılO için de hava pek aydınılk görün· 
memektedir. 

Türkiye Işçi Partisi'nin 5 Kasım tarihli açıklaması T RT'de sansii'e uğradı. 
Genel Sekreter Nihat Sargın tarafından parti adına yapılan açıklama T RT'de 
Ercan San ve Tooman Karahun adlı iki görevli tarafından "bu kadar da açık· 
tan devrim propagandası yapılmaz" gerekçesi ile sansür edilmiştir. 

TIp Genel Sekreteri Sargın'ın TRT'de yer verilmeyen açıklaması aynen 
şöyledir : 

"Sadece çağımızındeRil bütün çağların en büyük devrimi olan Büyük Ekim 
Devrimi'nin 60. yıldöromü toplantı ve törenlerine bu devrimin yapıldığ ı ülke· 
de katılabiimiş olmaktan onur duyuyorum. Sovyetler Birlili Barış Komiıesi 
yetkilileri ve diğer tüm dostlarımıla bu olanaAı bizlere vermiş olmalarından ve 
gösterdikleri büyük konukseverlikten dolayı teşekklir borçluyuz. Bir haftadan 
beri Sovyetler Birliği'nde sürdürüldüğü, yarın akşam ıstanbul'da Spor ve Sergi 
Sarayı'nda bizim yapacağımız gibi, tüm ülkelerde yüz milyonlar tarihin en bü· 
yük devriminin 60. yıldönümüro kutlamak ve bu vesileyle dünyanın tüm geri· 
ci, baskıcı güçlerine,emperyalizme ve faşizme karŞı uluslararası dayanışmaları. 
nı simgelemek için biraraya geliyorlar. 

"Izlediğimiz toplantılarda konuşan dünya sosyalist sistemi, kapitalist ülke· 
ler işçi sınıfı ve geri kalmış ülkelerdeki milli kurtuluş hareketinin, dünyanın 
bu üç temel devrimci gücünün en yetkili temsilcilerinin altını çizerek belirttik· 
leri üzere büyük Ekim Devrimi, hepsinin ortak bileşenleri, yollar,"ı aydınlatan 
ışık olmakta ve her anılışında ve kutlamasında güçlerini daha bilemekte pekiş· 
tirmektedir. 

"Selam dlinyanın aydınlık geleceRinel" 
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