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Filishn halkının temsilcisi FKö 'ye 

Hosgeldin 
• 

"Filistin Devriminin Kartalla
n" adını taşıyan bir örgüt üyesi 
olduklan öne sürülen dört lcişi 
tarafından önceki hafta cuma gü
nü Ankara'daki Mısır Büyükelçi
Iigi'nin basılması üzerine gelişen 
olaylar dikkatleri üzerine topla
dı. 

�lısır elçili�ini işgal ederek i
çindekileri 45 saat süreyle rehin 
tutan dört bireysel teröristin ey
lemi, baskm sırasında iki güven
lik görevlisinin öldürülmesi ve 
kaçmaya çalışan rehinelerden 
birinin de hayatını yitirmesiyle 
sonuçlandı, Baskın olayı üzerine 
Ankara'daki hükümet yetkilileri
nin Suriye, Irak, S. Arabistan ve 
Kuveyt elçilikleriyle temasa geç
tikleri açıklarurken, aynı sıralar
da olayın kan dökülmeden 
sonuçlandınlması için FKö'nün 
onerdi!!i arabuluculuk istemi uy
gun görülüyor ve bir FKö heye
tinin Ankara'ya gelmesi sa�lanı
yordu. FKö heyetiyle hükümet 
yetkilileri tarafından baskına son 
verilmesi için yapılan girişimler 
üzerine, dört bireysel terörist 
rehineleri de serbest bırakarak 
tesliır. olmayı kabul ediyorlardı, . 

Baskın olayının, baskını ger-
çekleştirenlerin öznel amaçlan
ne olursa olsun, hangi sonuçlara 
yönelik oldu!!u, olayla birlikte 
ortaya çıkan gelişmelerle kendi
sini gösteriyordu, Bu gelişme
lerden dikkati çeken biri, Tür
kiye'ye gelmesi sa!!lanan FKö 

heyeti üzerine Amerikan AP a
jansının yaydı�ı haberdi. Ajans 
haberinde heyetin gerçekte FKö 
üyelerinden oluşmadı�ını öne sü
rüyordu. Bu sahte haberle ilgili 
bir soruyu yanıtlayan FKö heye- -
ti başkanı Abu Firas ise, "FKö' 
nün arabuluculu!!undan CIA 'nm 
hoşnut olmadı!!ını" dile getire
rek, emperyalist basın ajansınm 
amacını simgeliyordu. 

Bu hesaplan bozan, FKö 'nün 
gerçekten banştan yana, Filistin 
halkının kurtuluşunu emperya
lizme ve siyonizme karşı tutarlı 
bir mücadeleye dayandırmaya 
yönelik tutumu oldu_ Ecevit hü
kümetinin, baskın olayının so
nuçlandınlmasmda, geçmişte bu 
tür olayları "yasal" terörü meş
rulaştırmanın bir aracı olarak gö
ren politikaların tersine, FKö ve 
ilerici Arap yönetimleriyle işbir
liei yolunu seçmesi de, baskın o
layının barışçı yöntemlerle so

nuçlandırılmasındaetkin oldu. 

Dört bireysel teröristin eyle
mi üzerine bir FKö heyetinin 
Tür�iye'ye gelerek olay m sonuç
Iandırılmasında belirleyici katkı
da bulunması, Türkiye ile FKö 
arasındaki ilişkilerin geliştirilme
sinde de bir dönemeç noktası ol
du. FKö heyeti yöneticisi Abu 
Firas, düzenledi�i basın toplantı
smda Türkiye'deki FKö bürosu
nun birkaç hafta içinde açılabi
leceeini açıklarken, daha sonraki 
günlerde de bu yönde somut ge
lişmelerin yer aldı!!ı basına yan
sıdı. Böylece Türkiye ile Filistin 
halkının tek ve yasal temsilcisi 
FKö arasında resmi ilişkilerin 
kurulması için mevcut engelleıjn 
ortadan kalktı!!ı görüldü. 

Şimdi Türkiye'nin banşçı ve 
demokratik güçleri, FKö 'nün 
Türkiye'ye beklenen temsilcileri
ni karşılamaya hazırlanıyorlar: 

"Filistin halkının temsilcisi 
FKö, hoşgeldin!" 

·'Türkiye ve Filistin halklarının 
dayanışması bu olaylarla 

zayıflatılamaz.' , 
Filistin Devriminin KartaUan 

adlı örgüte bağlı oldukları ileri 
sürülen 4 gerlUanın Ankııra 'daki 
Mısır Büyükelçili!!i 'ni basmaIa
nndan sonra Türkiye Işçi Partisi 
Genel Sekreteri Nihat Sargın bir 
açıklama yaparak Türkiye halkı
nın filistin halkının haklı davası
nın yanında oldu!!unu ve bu tür 
olayların bu dayanışmayı zayıf
latamayacaitını belirtti. Nihat 
Sargın'ın açıklallUlSl şöyle: 

"ABD' nin Ortado!!u üzerinde
ki emperyalist emeUerinin ve 
planlarının banşı tehdit eder bo
yutlara ulaştığı, Filistin Kurtu
luş Hareketinin haklı davasının 
il.trit>i diinva kamuoyunda daha 

geniş tarartarlar kazandığı ve 
Türkiye'nin ilerici Arap ülkele
riyle ilişkilerini geliş'irmeye 
önem vermeye başladı!!ı, buna 
karşılık ABD emperyalizminin 
Ortado�u'daki ileri karakolu ıs
rail ile gerici Sedat rejiminin 
Arap halklan karşısında tecrit 
oldueu bir ortamda Ankara 'daki 
kanlı olayın patlak vermiş olması 
dikkat çekicidir_ 

" 'Filistin Devriminin KartaI
ları ' adlı örgütün mllitanlarınm 
Mısır'a karşı böyle bir eylemi 
gerçekleştirmek için Türkiye'yi 
seçmiş olmalan ayrıca, emperya
lizmle ilk elden ilişkili faşist ci
navet mürrezeleri ve ardındaki-r-goYDŞ-'-' ---------:1 
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lerin su' yüzüne çıkartılmaları 
do!!rultusunda yeni adımların 
atıldı!!ı bir ortama rastlaması da 
dikkat çekicidir. 

"Bu kanlı olay, Filistin Kur
tuluş Hareketinin davasının hak
lılığını ortadan kaldıramaz. Em
peryalizmin ve siyonizmin Filis
tin halkının 'ıarlı�ına kasteden 
sadırgan politikası ve gerici Sedat 
rejiminin ABD emperyalizmi ve 
ıSrail'le uzlaşma politikası Türki
ye için kabul edilem.ey�cek �e 
hoşgörülemeyecek rutelıktedır. 
Bazı zaafları içinde barındırsa da 
FKö'nün varolan disiplini ve 
kontrolü dışında patlak veren bu 
olay Filistin halkının haklı dava
sına karşı bir saldırı vesilesi yapı
lamaz. 

"Türkiye ABD emperyalizmi
nin Ortado!!u 'daki planlarına uy
gun bir tutum içine girmemek 
konusunda çok dikkatli olmak 
durumundadır. Bu olay Filistin 
halkının ulusal ve toplumsal kur
tuluş davasının haklılıeına karşı 
kullanılmamalı ve ilerici Arap ül
keleri ile ilişkileri hızla geliştir
me politikasına engel olmamalı
dır. 

''Türkiye halkı Filistin halkı
nın haklı davasının yanındadır ve 
bu dayanışmanın zayınatılması 
bu tür olaylarla sa!!lanamaya
caktir." 

Diyarbakır'ın Ergani j)
çesi, lO Temmuz günü, ge
ce saat 02.- de, yaklaşık 60 
kadar arabayla gelen bir 
komando birliği tarafından 
adeta basıldı. Ellerinde ad-

ERGANI'DE 
SıKıYÖNETtM 

BASKILARI 

res listeleri bulunan sıkıyönetim görevlileri, evlere baskınlar 
düzenlediler. Bu "yıldırma" harekatı, Ergani'liIer arasında 
ihbarcılığı kışkırtmak, yılgınlık yaratmak, ilericiler üzeri�
de kitap, dergi vb, toplayarak baskı kurmak ve bu baskıları gı
derek meşrulaştırmayı amaçlıyordu ... 

Ergani emekçileri üzerindeki bu baskı uygulamaları, hükü
metin ilan ettiği sıkıyönetimin sivri ucunu kimlere yöneldiği
nin açık bir göstergesi oldu .. . 

KlRKA 
.BORAKS ıŞÇILERI 

ECITIM 
SEMINERLERI 

DÜZENLEDI 

Eskişehir, Kırka Etibank'a 
ba!!h Kırka Boraks Tesisleri 'n 
de örgütlü olan Kırka ve Hava
lisi Boraks işçileri sendikası 
2 - 7 Temmuz günleri arasında 
e!!itim semineri düzenledi. 

Yapılan seminerlere 55-60 
kişilik gruplar katıldı. Eskişe
hir ITIA ö!!retim üyelerinden 
Prof. Rıdvan Karalar -ve Doç. 
Zafer Uskül'ün verdi�i semi
nerler, Türkiye'de işçi sınıfı, 
kitle ve sınıf sendikacılı�ı gi
bi önemli konuları kapsıyor
du. Kırka'daki işçiler bu se
minerlerden çok yararlandı
lar ve sınıf bilinçlerini daha 
da pekişti;diler, Ulkemizin ö
nemli bir madeni olan ve yıl
lardır yabancı tekeller tarafın
dan ya�malanan boraksır.ade-

TUTED Kırıkkale Şu
besi, örgütün etkinliğinin 
arttırılması için olağanüstü 
bir kongre yaptı. Kongre, 
artık nerdeyse alışılageldi
ği gibi, gene kimi grupların 
boy göstermek için koş-

nini üreten işçiler, sömürüye 
karşı direnmenin yollarını ay
dınlatan bu seminer sonucun
da bir ileri adım daha attılar_ 

Seminere katılan işçilerin 
bir kısmı da seminer sonunda 
bir bildiri yayınladılar, Işçile
rin alkışları ile okunan bildi
ride şunlar deniyordu: "Biz
ler Kırka ve havalisi işçileri 
sendikası üyeleri olarak sendi
kamızın düzenle di it i e�itim 
seminerlerine katıldık ve gör
dük ki emperyalizme ba�ırn
lı çarpık kapitalist sistemin 
sömürü çarklan arasında sö
mürülmekte ve ezilmekteyiz. 
Vine gördük ö!!rendik ki, sö
mürüden ve ezilmekten kur
tulmanın, insanca yaşamanın 
tek yolu işçi sınıfı önderliAin
de ba!!ımsızlık, demokrasi, 
sosyalizm mücadelesini yük
seltmek ve sınıfsız, sömürüsüz 
bir dünya yaratmaktır... Se
lam Türkiye Işçi sınıfının ay
dınlık geleee!!ine." 

TOTED KIRIKKALE 
ŞUBESI 
OLACANÜSTÜ 
KONGRESI 
YAPıLDı 

turdukları bir alana dönüştürülmeye çalışıldı. Bu arada ilginç 
olaylara da tanık olundu_ 

Kongre'de "UDC Slogancısı" bir konuşmacı, "Biz hükü
metin yanındayız, sonuna kadar onu destekleyeceAiz, çünkü 
yeni bir MC'nin kurulmaması için buna mecburuz, " diyordu_ 
Konuşmacının aslında tek amacı vardı, o da, CHP 'U delegeleri 
etkilemekti. Böyle davranılarak, herhalde UDC'nin biraz daha 
güçlendirileceğine inanılıyordu. 

Kongre sonunda yönetime aday olan ve eski şube yönttim 
kurulunun desteklediği liste, 41 ile 64 arasında değişen oylar 
alarak seçimi kazandı, 25 oyu olan "UDC slogancılan" ise 
Kongre tamamlanmadan salonu terkettiler. 

Tl - SAN GENEL 
BAŞKANı 
MEHMET AKAN 
TIYATRO 

getiriidiler, 
Tl - SAN Merkez Vürüt

me Kurulu 'nun böylece belir
lenmesinden sonra bir açıkla-
ma yapan Genel Başkan MehSANATÇıLARıNIN met Akan, derneklerinin Ge

GÜNCEL HEDEFLERINI nel Kurul kararlarıyla saptan
A Çı K LA DI mış hedeflerini şöyle özetle-

Tüm Tiyatro Sanatçıları 
Dirli�i, TI-SAN'ın ı. Olail'an 
Genel Kurulu'nca seçilen on
beş kişilik Genel Vönetim 
Kurulu kendi içinde görev 00-
lüşümü yaptı_ Tl-SAN Genel 
Başka"lıil'ı'na Mehmet Akan, 
Genel Sekreterli�e Başar Sa
buncu, Saymanhita Ragıp Va
vuz, Eititim Sekreterli�ine 
Vasıf öngören, örgütlenme 
Sekreterli�lne de Ca .. Gürzap 

di: "Demokrasi ve barışın, u
lusal bai!ımsızlıitın, temel hak 
ve özgürlüklerin savunulması 
için tüm ilerici, devrimci ve 
demokratların güç ve eylem 
birli!!ini temel koşul sayan ti
yatro sanatçıları, tiyatro sa
natının ba�ınısızlığının ancak 
demokratik özgürlüklerin ger
çekleşmesiyle sa�lanabilece
ğinin bilincindedir; mücadele
sini bu yönde sürdürmek te 
kararlıdır..." 



iLKELERIN GÜCÜ 
ZEKl KILIÇ 

DISK Genel Başkaıu Abdullah Baştürk'ün geçici olarak ihraç 
edilen Maden-Iş, Bank -Sen ve Baysen Sendikalanna ilişkin olarak 
yaptığı son çağn, hem çok önemlidir; hem de sonuçlan bakımın-
dan çok ciddidir. 

. 

Çok önemlidir; çünkü, bilimsel sosyalizmin öngördüğü ilkeler 
D ISK'in birliğinin zemini olarak önerilmektedir. Baştürk'ün DıSK 
Onur Kumlu 'nun geçici ihraç kararlarına "doğrudur" diyen iddia
sınin dışındaki tüm noktalar, geçerli olmaktan da öte,aslında bilim
sel sosyalistlerin öncülük ederek yaşama geçirmekle yükümlü ö1du
ğu temel ilkeleri kapsamaktadır. DISK Onur Kurulu'nun geçici ih
raç karam,a yönemıesi yerine. bugün yapıldığı gibi sınıf ve kitle 
sendikacılığı ilkeleri daha o günden birliğin zemini olarak ileri sürü: 
!üp. \ıu doğrultuda �laden-jş'in öncü militan üyelerinin komplocu 
oportunist yöneticilere karşı verdikleri mücadele kolaylaşttnlsay
Ci. sorun bUgiinkü boyutuna gelmeden de çözülebilirdi. 

Çok ciddidir; çünkü. önerilen sınıf ve kitle sendikacılığı ilke
leri temelinde birliğe "evet" yveya "hayır" cevaplarından mutlaka 
birinin ,'erilmesi gereken bir dönemece gelinmiştir. Bugün gelinen 
yerde, hiçbir iddia veya gerekçe sözkonusu temel tercihin üzerini 
örtemez, 

Dilimsel sosyalistler, sendikal demokrasi temeli üzerinde; ama 
yalnızca bu temel üzerinde ilerici sendikal hareketin birliğinin ku
f1llııbileceğini savunurlar, [hı anlmnda da, sadece bu temel üzerinde 
anlaşilıaya hazır omıakla yetinmezler, aynı zamanda bu doğrultu
daki çalışmaların öncüsü olmak zorundadırlar. Bir başka deyişle 
bilimsel sosyalistler örneğin sosyal, demokratlarla belirli platform
larda orlak iş ve güç birliği yapmaya çalışırken asla komplocu ve 
oportunist bir tutumun içerisine giremezler. Kısa sürede belirli 
avantajlar sağlıyor olsa bile böyle bir yola girmezler, girıııemişler
dir de. Gilimsel sosyalistler yalnızca ilkeler temelinde sosyal de
mokratlarla birlik olurlar ve buna sosyal demokratları çekebilmek 
için elden gelen bütün çabalan gösterirler. Bu durum, ilerici sendi
kal I-areket alanında da aynen geçerlidir, 

r, akat bilimsel sosyalistlik iddiası ile ortaya çıkan kinıi çevre· 
ler. i 97�'lerin koşullarında, sosyal demokrasiyle sınıf ve kitle sen
dibeılığı iıı..cı ... rini temel alan bir anlayışla uzlaşmadılar, Tam ter
si,,('. TiP'lilcrin �endika yönetimlerinden uzaklaştırılması. işyerle
rindeki bnnı i�çi parti üyelerinin atılması için sosyal demokratlarla 
nygulanacak opernsyonlann biçimleri üzerinde uzlaştılar, Başka 
bir Jcyi�l(' Olıwrtunist ve kariyerist kimi ı..işilere sunulan makamlar 
karşılığuıc!;ı. DiSK'ten sımf ve k1tle sendikacılığının ilkelerini 
söküp aimaI.. karşılığında uzlaştılar, Böylece sonuçta, işçi sınıfımı
llil ekonomik-demokratik mücadelesi ile onun politik mücadelesini 
birbirinden I-.opartılıııası amacına ulaşılacaktı. Ama bu amaca ula-
şılamadı ve ulaşılaınayacaktır da, ' 

i�çi sınıfınıızın bilimsel sosyalist örgütü olan Türkiye Işçi Par
tisi'nin özellikle 1975 yılından buyana sınıf ve kitle sendikaedığı 
ilkelerinin DISK'ten sökülüp atılnıaınası için, bu ilkelerin önemsiz
leştirilnıcmesi ve özünün boşaltılmaması için tutarlı ve kararlı bir 
mücadeleyi hem de büyük kayıplar pahasına sürdiirdüğü, dost-düş
man herkcsin kabul edeceği bir gerçek olarak ortaya çıkllUştır. 
TIP'in verdiği bu mücadelenin sonucundadır ki, ilerici sendikal ha
reketin ilkeleri gözden düşürüleınedi, önemsizlı-ştirilemedi. Kısaca
sı hiliınsel sosyalistlerin nitel giicü, ilkelerin maddi güç haline gel

,Ilıcsini sağladı. Du nedenle. dün olduğu gibi, bugün de ve yarııı da, 
sınıf ve kitle sendikacılığı ilkelerine "taktik" yaklaşımlann hiçbiri
nin TiP tarafından görıne;:likten gelinmeyeceği ği çok iyi bilinmek 
dııruıııundaclır. 

Türkiye Işçi Partisi Başkanlık Kurulu 24 Mart 1979 günü ya
yınladığı bir bildiri ile DISK'te yer alan son gelişmelere ilişkin şu 
değerlcndirmeleri yapıyordu: "Ilerici sendikal hreeketin birliğini 
s:ığlaınayı ve bunu korumayı devamlı gözeten ve buna dayanan bir 
politikanın ısrarlı. kararlı savunucusu olan Partimiz,nıSK'in 1971' 
den bu yana içine düşürüldüğü durumdan kurtarılması ve hareketin 
sınıf eksenine bturtulınası için; , 

"L \ �75'den sOnra politik görüşleri nedeni ile DıSK veya 

DISK'e bağlı sendika üyeliğinden çıkarılanlar hakkındaki iluaç ka
rarlannın - bu arada son ihraç kararlarının - ortadan kaldırılması-
nı, 

, "2. DıSK'in ve bağlı sendikaların demokratik bir işleyişe ka-
vuşturulmasını sağlayacak demokratik tek tip tüzüğün kabulünü 
DISK üyeliğinin bağlayıcı koşulu haline getirilmesini, 

"3. Sınıf ve kitle sendikacılığı ilkelerine gerçek ten bağlı, em
peryalizme ve faşizme kerşa mücadelenin gereklerine uygun bir po
litikayı yürütebilecek bir yönetimin oluşturulmasııu gerekli gör
mektedir." diyerek bu doğrultuda mücadelesini sürdürmeye devam 
edeceğini belirtiyordu. 

Baştürk, son çağrısında bu ilkeleri daha da somutlaş'tırarak, 
özellikle Maden-lş 'e ve diğer sendikalara, bunları kabul edecekleri
ni belirttikleri takdirde iluaçların kaldırılmasına hazır olduğunu 
açıkladı. Bu açıklama, elbette' kişisel bir iyiniyet gösterisi olarak 
ele alınamaz. Özne.! plandaki değerlendirmeler ne olursa olsun, öz 
itibariyle doğru olduğu kadar, işçi sınıfımızın ilerici sendikal hare
ketinin geleceği açısından da yaşaınsal öneme sahip olan bir çağ
rıdır. Bunu, taktik bir yaklaşım olarak gösterilieye çalışınak ve 
hele bayağı demagojilerle belirli biçimleri özden ayırarak yapılma
sı gereken işin üzerini örtmeye uğraşmak, işçi sınıfmıızın müca
dele tarihine bir Iikidasy.on örneği olarak geçmekten öte bir çaba 
olmayacaktır , 

Toplu sözleşme yetkilerinin referandumla alınması gerekliliği
nin savumılmasına, işçilerin sendika yönetiminde söz ve karar sahi
bi olması ilkesinin bir unsuru olan işçi temsilcilerinin sözleşme gö
rüşmelerine katılmaları gerekliliğine, sendika içi demokrasi ilkesi
nin bir mekanizma olarak yerleştirilmesi sonucunda sendikal de
mokrasinin en temel ilkesi olan tüzüğün dC1l10kratikleştirilmesinil1 
kabuliinün şart olarak istenmesiRe karşı çıkmak, ilerici sel1ı�ikal 
hareketi yıkmak anlamına gelen başka kararların varlığını ortaya 
çıkarmak tadır, 

DıSK Genel Başkanının, ihraçların kaldırılınası için koşul 
olarak ileri sürdüğü talepleri, prensip olaı'ak kabul e ttikkrjni, bu 
doğrultuda inandırıcı ve kesin bir çabanm içerisini.' gireceklcrki \'t� 
sözkonusu noktalara koşulların cıvereceği en kısa sürede ulaşmay:: 
çalışacaklarını belirtmek ve bunu açıkça k;ımııoyuna açıkbnı:ı" 
yerine, genelolarak DISK'e bağlı olan tüm sendikalara bu ilkele
rin somutla�tınlıııası için verilen süreyi ön plana çıkartarak çağrı
nın samimiyetsizliğini ispatlamaya çalı�ınak, bayağı bir demagoji
dir, Çağrıda yer alan unsurlar, aslında "koşul" olmayıp. sınıf vc 
kitle sendikacıhğı ilkelerinin ta kendisidir. Biran için bL! çağrıyı 
yapan kişinin, öznel anlamdaki yaklaşııııında Iıir taktik unsurunilli 
varlığı olasılığ! olsa bile, sözkoııusu çağrı sahibinin :ıçıkladıı..larıyln 
uyum içerisine girmesini sağlamak üzere uğraş vennek temel 
görevdir. 

Bilimsel sosyalistler dün olduğu gibi hugün de sınıf ve kitle 
sendikacılığının sadece sözünü değil, asıl olarak mekanizmasının 
kurulması için mücadele edenlerdir. Sınıf ve kitle sendikacılığı il
kelerinin işleyişini sağlayacak mekanizmayı kurmayı, gerekçesi 
ne olursa olsun reddeden bir anlayışın aşılınası. ilerici sendikal ha
reketin yeriııe getirmek zorunda olduğu tarilısel bir görevdir. 
Dünyanın birçok ülkesinde bu görev yerine getirildiği gibi, ülke
mizde de, hiç bir şan taja, demagoji ve karalamaya aldırmadan ye
rine getirilecektir. 

Türkiye Işçi Partisi'nin ısrarla belirttiği gibi. özellikle Maden
ış Sendikası. ilerici sendikal hareketin belkemiğidir. Ama Maden
lş'i de Maden-Iş yapan onun öncü militan olan demokrat, ilerici \'e 
sosyalist üyeleridir. Maden- Iş Yönetimine "koşul" olarak öne sürü
len sınıf ve kitle sendikacılığı ilkeleridir, Bu ilkelerin üzerini örtme
ye yarayacak her den:agojik perdenin. Madeıı-Iş'in öncü üyeleri ta
rafından yırhhp atılacağından kuşku duyulmamalıdır. Bilimsel sos
yalistler �ıaden-Iş'in öncü üyeleriyle omuz omuza çözüm yolunu 
arayacaklar. ve sendikalarının yönetimine çörekleneiı komplocu, 
oportunist yöneticilerin karanlık yüzü.ıü mutlaka açığa çıkartacak
lardır. Görev, DU süreci luzlandımıaktir. 



Fa,l.t hareketin silahlan geri 
,eplyor. Bütün usta manevnılar, 
planlar, satılık haberler faşist 
partiyi kurtarmaya yetmedi. 
MHP açık veriyor. MHP 'nin ken· 
dini cinayetlerden, katliamlar· 
dan, silahlı bombalı olaylardan 
kendini sıyırması bir türlü müm· 
kün olmuyor. Temize çıkma gi. 
rişimleri bir bir tersine dönüyor. 
MHP bir çember içine girdI, 
çember gittikç.e daralıyor ... tle· 
rici, sosyalist partiler, işçi sınıfı· 
nın politik hareketi, sendikalar, 
demokratikkitle örgütleri MHP' 
yi kuşatan çemberin d�üm nok· 
tasını tutuyortar ... 

SUÇLAR ÇORAP SöKUGU 
GIBI AÇIGA ÇıKıYOR 

Bir süre önce meydana gelen 
MHP Genel Merkezi ve MISK 
El!itim Sitesi'nin bombalanması 
nedeniyle kopartılan yaygaranın 
ardındaki sahtekarlık açıl!a çıktı. 
Kimler tarafından yapıldıl!ı he· 
nüz "karanlık" olan saldın üzeri· 
ne �IISK El!itim Sitesi'nde yapı· 
lan aramadş bir bomba bulun· 
muş, ancak üzerine gidilmemişti. 
Ne var ki, faşistlerin yakayı ele 
vennesi' için fazla beklemek ge· 
rekmedi. 17 Temmuz akşamı 
�IISK El!itim Sitesi'nde bu kez 
ikinci bir bomba patladı. Yapı· 
lan araştınnalarda. patlamanın 
binada bomba imaJ edilirken. 
meydana geldil!i kesin olarak be· 
lirlendi. Aynca patlamaya hazır 

• bir başka bomba ve bomba yapı· 
mında kullanılan malzeme ele ge· 
çirildi. 

Aynı olay sırasında polisin 
eUndeki bir faşisti kaçıranlann 
MHP Gençlik Kollan Genel Mer· 
kezi'ne sıl!ınması üzerine MHP 
Genel Merkezi ve �IHP Gençlik 
Kollan Genel Merkezi 'nde arama 
yapıldı ... 

Istanbul Sıkıyönetim Askeri 
Savcılıi!ı ise, MHP Bakırköy Ilçe 
Merkezi 'nde patlayıcı madde ve 
silah bulundurduklan ve bölgede 
çeşitli saldınlar düzenleyen 
MHP'lileri parti lokalinde bann· 
dırdıklan için MHP tıçe yöneti· 
cileri hakkında dava açılması is· 
temiyle Cumhuriyet Başsavcılı!!ı 
ve Adalet nakanlı!!ı'na başvuru· 
da bulundu. MHP Bakırköy Ilçe 
!linasında, II Şubat günü yapı· 
lan aramada silah ve patlayıcı 
maddeler ele geçirilmiş, silahlar· 
dan birinin Yalova'da 4 yeri 
bombalamak ve kurşunlamaktan 
sanık iki faşiste ait oldui!u sap· 
tanmıştı. Aynı siınıklann Ilçe 
Başkanı tarafından binada sak· 
landıklan da belirlenmişti. 

Petkim-lş'in Soda işçilerine annağanı! 
Grevli lokavtlı geçen 19 ay boyunca 

kmrlı bır mücadele sürdüren Mersın 
Soda Sanayl lşçUeri, sendika yöneticile· 
rinin "çok ıyı" diyerek ımzaladıktarı 
sözleşme Ile faşistlerin ve lşslzııjtin ku· 
cal!ına atıldıtar! .. 

Başbakan Ecevit ıkı bakaru görevlendire· 
'rek, işveren ve sendıkayı bır masaya 
oturttu; sonunda sözleŞlııe" imzalandı, 

Bütün bun1ann yanında, yapıiaıı bir 
ek protokolle, Işçilerden 150 ldşlllk bır 
grup, 285 (a,lstin bulundul!u fabrikada 
işe başlayacak, geri kalantar iM Işe baş· 
lamak için bir hafta bekleyeceklerdı. 
Aynca, kldemleri de ortadan kaldırıla· 
cak ve Işe yeni başlamış gıbı eösterlle· 
ceklerdi. 

18 ay boyunca gelişen olaylara, tüm 
baskılara karşın birlll!inl bozmadan mü· 
cadele eden Soda işçUeri, Mersin'den 
Ankara 'ya kadar yürüyerek lıaklılıklannı 
kamuoyuna duyunnuşlar ve ilerici kuru· 
laşlann büyük destejtini sal!lanuşlardı. 
Işçi sınıfııun ve demokratik güçlerin da· 
yatması sonucunda konuyla "ilgilenen" 

Bir bayram havası içinde Mersın'e 
dönüldUkten sonra, Petklm.lş Genel 
Başkanı Mustafa Karadayı sözleşmeyi 
açıklayınca Işçiler şaşkına döndü, Söz· 
meşmeye göre mühendis ve dll!er teknik 
elemantar Işe alınmayacaktı! Zorlu mü· 
cadelelerle geçen 17 ay yok sayılarak 
Imzalanan sözleşme, 1 Temmuz 1979' 
dan başlayarak iki yıllık olmuştu! Us· 
telik de gülünç düzeyde ücret artışları 
ile! 

Her türlü dayanışmanın ve kararlılı· 
!!ın ötesinde, böylesine geri bir sözleş· 
meye imza atarak, makyavelist, grupçu, 
uzlaşmacı tutumlan açı!!a Çıkan "gi! 
duyu" sahibi sendikacılar, Soda lşçl1eri· 
ni arkadan hançerlediler!.., 

Sneln eeıber icinde 
SİLAHLI MHP AVUKATı 

Ankara'da .faşistlerin avukat· 
lıl!ını yapan Can özbay ile Fer· 
han Olcay, Mamak Cezaevi 'ne 
tabanca .. bıçak sokarken yaka· 
landılar. Olayın daha da önemli 
yanı, Can özbay'ın 12 Mart dö· 
neminin, muhbirlerinden olması 
ve yargılamalar sırasında zama· 
nın Genel Kunnay Başkanı tara· 
fından mahkemeye yazılan yazı· 
da kendisinin MIT ajanı oldui!u, 
nun belirtilmesiydi. .. Can özbay, 
faşistler lehine tanıklık yaptıııı 
bir duruşmada'da, bir komisere 
hakaret ettii!i için hakkında so· 
ruştunna açılmıştı. 

SAPıK MI, MHP 'LI MI? 

Olayın bir başka ilginç yanı 
da, MHP yandaşı Hürriyet gaze· 
tesinin, yukardaki suçlann sanı· 
l!ı kişileri, yalnızca "sapık" ola· 
rak göstenne çabasıydı. Hürriyet 
Selimiye Cezaevi 'ndeki cinayet· 
ten sonra bile hala MHP'li çetele· 
rin kimlii!ini gözden kaçınna ça· 
basını sürdürüyordu, Hürriyet, 
MHP koruyuculu!!unda öylesine 
pervaslZ bir tutum içindeki, 
MISK Ei!itim Sitesi'nde bomba i· 
mal edildillinin kesinleşmesinden 
sonra bile "MISK'e bomba ,tıl· 
mamış, imal edilirken patlanu�' 
diye sözde alaycı bir başlık atı· 
yordu ... Demokratik güçler, bu 
şaşkın basın tekelinin yanıbaşın· 
da olacaklar, ellerini yakasından 
çekmeyeceklerdir, 

Demokratik güçler, Istanbul 
Paşakapısı Cezaevi 'nde 4 Maden 
Iş üyesi ilerici işçiye saldıran ve 
bir işçiyi de katleden azılı katil 

. 17 Temmuz'da Istanbul Seli· Veli Can Oduncu ve 15 faşistin 
miye Askeri Cezaevi'nde tutuklu ve gene geçtii!imiz günlerde Tür· 
olarak bulunan 5 MHP'li arasında kiye Işçi Partisi Alanya Ilçe Baş· 
çıkan kavgada, 1 kişi öldürüldü. kanı Tamer Zorlutuna'nın evine 
5 sanık da, bir süre önce Istanbul dinamit atan ve ailesini yarala· 
da çeşitli gasp olaylan, silah taşı·. yanlann da peşini bırakmayacak· 
ma, ırza geçme, tehdit, cinayet, lardır ... 
yara\ama, silahlı mukavemet gibi CHP allırlıklı hükümet, işçi ve 
19 ayn suçtan tutuklanmışlardı. emekçilerin bu mücadelesine, an· 
Aynı olayın sanı!!ı olan ve hak· tifaşist kararlılıklanna kulak ver· 
kında tutuklama karan bulunan melidir. MHP ve yan kuruluşlan· 
bir başka faşist de kısa bir sijre nı, gittikçe daralan çember için· 
önce öldürülmüş ve tanınmaması de bırakmalı ve bu kuruluşlan 
için yakılmış olarak bulunmuş' adli ve siyasi açıdan yargılanmak 
tu. Iki cinayet MHP'nin davadan üzere sandalyeye oturtmalıdır,' 
dönenler üzerinde sonu cinayet· Hükümet unutmamalıdır ki, fa· 
le biten tehditlerinin son günler· . şist örgütlerden hesap sonnak, 
de yollunlaştınldıi!ını gösteriyor· yalnızca "bai!lmslZ yargı organ· 
du. -- lan"nın işi delıildir. 

-

Perdedeki aralık 
Olaylar göstermektedir ki, CHP ağırlıklı hükümetin "te· 

rörizm" karşısındaki yenik konumundan çıkabilmek il;in 
attığı her adım, kaçınılmaz otarak MHP üzerindeki perdenin 
biaz daha aralanmasıyla sonuçlanmaktadır ve sonuçlanacak· 
tır. 

CHP hükümeti Ekim ayında yapılacak seçimlere' ve se· 
çinıler sonrasında,özellikle Millet Meclisi'ndeki 5 üyelijiin AP 
lehine yenilenmesiyle dol!acak olan koşullara kendisi için en 
elverişli koşultarda ulaşabilmek üzere başlıca iki soruna "çö· 
züm" bulmak zorundadır: 

Bunlardan birincisi, CHP hükümetini emekçi kitlelerin 
karşısına yerleştiren ekonomik bunalımın görece hafifletil· 
mesidir. Ne var ki bir yandan, bu amaç için kullanılabilecel!i 
umulan "ivedi" yardımlann önümüzdeki aylarda beklenen 
hızda akışının sajilanarnayacal!ı anlaşılmaktadır. Dii!er yan· 
dan da hükümet, emperyalist merkezlerde bağlanmış anlaş· 
malann geçerlilii!ini sürdürebilmek için, bu anlaşmaların yü. 
kümlülüklerini oldul!u gibi yerine getirmeye devam etmek zo· 
rundadır. Bu zorunlului!un sonucu, faturası her defasında yi. 
ne emekçi halka yazılacak yeni "önleml.erin" alınması olacak· 
tır. Geçtiğimiz hafta açıklanan yeni "orta boy devalüasyon" 
bunun ilk ömeğidir. 

Bu durumda hükümetin önündeki ikinci soruna bir "çö. 
züm" bulunması, hükümetin ve CHP 'nin bu sonbahardaki ge· 
lecei!ini başlı başına belirleyebilecek bir önem kazanmakta· 
dır! Bu sorun, hükümetin "terörizm" karşısındaki yenik ko· 
numundan çıkabilmesidir. , 

Işte CHP hükümetinin son günlerde, faşist terör odakları· 
nı' bir ölçüde de olsa açı!!a çıkarma sonucunu veren girişim. 
lerinin yollunlaşmasının başlıca nedeni, bu yöndeki çabaları· 
dır. 

Ama bu girişimlerin CHP hükümetinin insiyatifini de 
aşan sonuçları olmaktadır. MHP üzerindeki perde aralandık· 
ça, MHP'nin kapatılması ve faşist terör odaklarının dal!lbl· 
ması zorunlulullu daha da ivedi bir biçimde kendisini dayat· 
makta, bu isternin kitleselleşmesi perdenin tümüyle açılması· 
nı kaçınılmaz hale getirmektedir. 

M/SK'te bomba imal edildiğinin ortaya çıkması 
Başbuğ 'un partisinin çevre,indeki çemberi da· 
ra it tı. 

Şimdi sorun, CHP hükümetinin perdedeki aralıilı bugün· 
kü kadanyla tutmaya çalışarak sadece kısa vadede seçimler 
Için bir "başan" kozu elde etmeye mi çalışacal!ı; yoksa 
atılan adımlan zorunlu sonucuna kadar götürerek faşist odak· 
ları bütünüyle açıila çıkarmaya ve onları dallıtınaya mı yöne· 
lecei!idir. 

"·(lRl'YUŞ· 23 TEMMUZ 1979·" . - < 

CHP hükümetinin hesaplanna göre belki, birinci tutum, 
hükümetin dayandii!ı "hassas denge"yi alt üst etmemek Için 
zorunludur. Ne var ki tam tersine, asıl bu tutum, yaklaşan 
kısmi seçimlerle birııkte gerici bir hükümetin zeminini oluş· 
tunnaya hazırlanan faşist odaklann işini kolaylaştıracaktır. 
Faşist odaklan dai!ıtmaya dellll "ehlileştinne"ye, bir uzlaş. 
maya ''raz� etmeye" yönelecek bir politikanın sonucu, bu 
odakların kendilerini meşrulaştınnasına olanak hazırlamak 
olacaktır. 

Dolayısıyla gerici·faşist hükümet biçimlerinin önUnü ala. 
bilecek tek tutum, MHP üzerinde ara\anan perdeyi kararlı. 
lıkla sonuna kadar çekmek ve faşist terörün sorumlulannı 
sanık sandalyesine oturtmaktır. Unutulmasın ki, bu görevden 
kaçanlar da sonunda hesap vermekten k.urtulamayacaklardır . 

• mehmet aközer 



Dev-İş / PEO buluşması 

Ba'ımsız 
Kıbrıs'ın 
güvencesi 
emekeilerio 

• 

birlig_i __ _ 

PEO (Kıbns İşçi Sendikalan Federasyonu) ile DEV-İş (�e
.
v

rimci İşçi Sendikalan Federasyonu), Kıbns işçi ve emekçılennın 
ortak sorunlannı görüşmek için 10·- 11 Temmuz gunlennde Lefko· 
şa Ledra Palas'ta biraraya geldiler. Toplantıda, PEO'yu Genel Sek· 
reter Yardımcısı Pavlos Dinglis, DEV-IŞ'i de Genel Başkan Hasan 
Sanca başkanlı�ındaki heyetler temsil ettiler. 

10 Temmuz Salı günü başlayan toplantıdaaçış konuşmasını Hasan 
Sanca yaptı. Sarıca, tüm Kıbns'ı 
ilgilendiren konularda Kıbndı
Iann ortak söz sahibi olmalan ve 
ortak çıkışlar yapmalan gerekti
Rini savunarak, "Enosis, taksim, 
ikili EDOsis" &ibi hayallerle ue
raşmaktan tüm Kıbns'lılan vaz
geçmeye çal!ırdı. Hasan Sanca, 
emperyalizmin Kıbns üzerindeki 
oyunlannı bozmak gerekti�ini 
belirterek, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: 

"Tümüyle ba�ımslZ bir Kıbns 
istiyorsak, şoven çevrelere karşı 
açık mücadeleyi-başlatmalı, hız
landırmalıylZ, Geçmişin her iki 
topluma getirdiei acılar gözönü
ne alınarak bulunacak çözümün, 
adil, kalıcı ve sürekli olabilmesi 
için DEV-İş tüm olanaklannı 
kullanacaktır." 

PEO VE KmRIS GERÇEKLERİ 

Kıbns sorununa ilişkin çözüm 
yollannda DEV-İş ile aynı gö
rüşleri paylaşan PEO, Rum kıısi
minde 11 işkolunda faaliyet gös
teren sendika birliklerini kapsı
yor. 

Türkiye 'nin Ada 'ya müdaha
lesinden sonra 200 bin kadar 
Kıbns'lı Rum, güneye göçederek 
eski işlerini terketmek zorunda 
kalmıştı. Bu, nüfusun yüzde 40'1 
anlamına ,eliyordu. Bu büyük, 
kitlenin iş bulması güneyde bü
yük bir sorun haline geldi. Bu 
göçmenlerin tümünün şimdi gü
neyde, fakat doeal olarak kendi 
meslek alanlan dışında çalıştık
lan belirtiliyor. Bir bölümü ise, 
iş bulmak için Yunanistan'a ve 
bazı Arap ülkelerine göçetmiş 
durumda. 

mi altındaki yüzde 40'1, aynı za
manda ulusal gelirin yüzde 65 'i
nin yaratıldıeı bölümü oluşturu
yor. Bu durumu dikkate alan 
PEO, askeri müdahaleden sonra, 
ulusal ekonominin güçlendiril
mesine katkıyı esas alan bir 
tutum izledi. PEO Genel Sekro;
teri Andreas Ziartides şöyle di
yor: "Darbecilere ve işgalcilere 
karşı cephenin güçlendirilmesi 
başka türlü mümkün olamazdı." 
Ziartides, işçi sınıfının bu anla
yışla yaptı�ı fedakarlıklar sonu· 
cu, göçmenlere yardım ve sana
yinin yeniden kuruluşu fonlan· 
nın güçlendirildi�ini belirtiyor . . 

PEO - DEV-İş 
BULUŞMASININ 

YANKıLARı 

PEO-DEV -İş buluşması, 
Kıbns'ın ilerici, demokrat kamu
oyunda, işçi ve emekçi kitleler 
arasında olumlu bir gelişme ola· 
rak kaydedildi. 

Konu ile ilgili olarak bir açık· 
lama yapan Emekçi Sendikalan 
DanıŞma ve Dayanışma Kurulu, 
buluşmayı sempati ile karşıladı
eıru belirtti. Açıklamada, Kıbns 
sorununun çözümünde katkılan 
olabilecek bu tür ilişkilerin sık
laştınlması ve yaygınlaştınlması 
dil�inde bulunularak, görüşme· 
lere başanlar dilendi. 

eTP Genel Başkanı özker öz
gür de, kitle örgütleri temsilcileri
nin bu tür görüşmelerinin top
lumlararası sorunun çözümüne 
katkıda bulunabilece�ini savuna
rak, Makarios · Denktaş ve Kipp· 
anu - Denktaş anlaşmalannın 
kitlelere maledilmesi, toplumlar 
arasındaki yu muş ama ortamının 
geliştirilmesi ve bulunacak çözü
mün yaşama geçirilmesinin bu 

Kıbrıs Federal .C�mhuriyeti'"de barış ıçınde . ,. J 1 7'�mmuz giinü SOIlO ere" PEO-Dh:V_j " ruşmelerı sonunda bir Orloh B'I r . i Ş [/0-
llamuoYI.IIJa açıhla,Jdl. 
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if ıç!,.
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Bundan ötürü iki 10P/U':: �:�igme 'no.?,yoruz. Çozum d·· i ·Ik . Kıbrıs 'a ilişkin 
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la 
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n ugU
d

lIU, 
ı
egemenliğini, 

nıaklııdır. .. n onn irı mOBml sağla-
Bildiri'de, her iki ör "tü d .. deral bir Çözüme karşl

'8�/d:k� K�br,� 'fln kOııfe. iki toplumun karşı/ıklı a 
rı elırlıterek, her 

ile davranmaları ge"ekıı ' " ,
nlayış ve esnekUlı ruhıı • i, � gı Savl/ııuldu' ... , I�rııı Çılımazdan kurlanlması islendi t;� ��.ruşme-

nn başarıSıZlığının. Kıbrıslı Rum ' .. oruşme/e_ 
halkının yaşam koşulla i 

ue TU'.k çalışan 
/eyeceği ve tü rıııı o Umsuz yonde etki-

la .m Kıbrıs halkmm yeni ve dah k "i" oc' r çekmesme neden olacağı vurgulandı. 
o o u 

dauramşı J 9 Alay .. a la 
en her lur fOVen 

h Ik n ,mailllO ve bü/ü Kzb a ',nın çıkarlarına aykırı bulur /ane/k ,
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n, 

Orla� Bildiri'de, her i/ıi ör�ıüıı SA��_ ;şması nı ,evınçle karşıladıklan, Fili$/iıı ha;k �-rap hal/:ları"" empe /" . i e 
Ş.' '�iı'cadelelcn'l�de 10';:::1;: Ve �YOnizme kar
Iırttı/ıleri de aç,klaııdı ve Orlad ve: �yanı,,,,,, be.
dahaleyi am kı 

"
. ogu ya askerı mu

telin edi/di. 
aç yan her turlıl emperyali,t kompıo 

Ortak �iI�ir; 'nin 80n bO'lümünde. Iran V' nam, Namıb/(}, Zimbabwe ŞT N'k , ıeı
guay u(' diğer Latin A merika �/�e 

i aragua, Uru
peryalizme, dik/a/ör/'"- k 

halklannııı em-. uge arşı ve demoh '. yenıden kurUlması. insan hakları . ra'ının 
lar için verdikleri mücadele i ile seııdıkal hak· 
olunacağı belirtildi. 

y e  dayanışma ,çınde 

yaşasııı işçilerin 1 mayıs i şanlann örgütlerinin sesleri elbet
te ki sorunun çöziimüne katkıda 
bulunacaktır." 

PEO'nun 
1 Mayıs 

arişi : 
Türk ve 

Rum 
işçilerinin 

biriiRi 
için 

tür temaslarla mümkün 
belirtildi. 

olaca�ı 

Toplumcu Kurtuluş Partisi 
Genel Başkanı Alpay Durduran 
da, iki toplumun her düzeyde 
sosyal ve ekonomik ilişki kurma-

sının zorunlu oldultunu beUrte
rek şöyle dedi: "Biz, emekçile· 

. rin örgütleri olarak PEO ve DEV 
-İş 'in görüşmesini çok yararlı ni
teleriz. ülke içindeki sömürüden 
çıkar sal!layanlann iktidara or
tak olduklan bu ortamda, çalı-

DHP Genel Başkanı Nejat Ko
nuk Ise, soruna toplumlararası 
görüşmelerle çözüm gelirilebile
cellini vurgulayarak, "Bu açıdan 
bakııdıRında, PEO ile DEV-İş' 
In eşit koşullar içinde biraraya 
gelmeleri ve üyelerini ilgilendiren 
sorunlara çözüm getirirken Kıb
ns sorununun çözümüne de kat
kıda bulunmalan olumlu bir olay 
olarak dellerlendirilmelidir kanı
sındayız." dedi. 

Halkçı Parti Genel Sekreteri 
özer Şahoeıu ise, "siyasi partile
rin, de karşılıklı olarak lörüşme
ler yaparak Kıbns sorununun ba
nşçı çözüme ulaşmasına büyük 
katkılarda bulunabilecelline 
inanmaktaylZ. Bu bakış açısın
dan PE O-D EV -İŞ buluşmasını 
çok olumlu bir girişim olarak ni· 
teliyoruz. Dieer örgütlerin de pa
ralel çalışmalara girmesi halinde 
sorunun çözümünün hızIanacaltı
na inanıyoruz." dedi. 

Bu arada askeri müdahale sıra· 
sında kaybolan Kıbns'lı Rumla· 
nn durumu da açıklıea kavuştu· 
rulmuş deeil. Bunlann bir bölü
münün hiila Kuzey'deki tutukev· 
lerinde bulundueu sanılıyor. Du
rumun bir uluslararası komisyon 
eliyle ircelenmesi için Kıbns hü
kümetinin BM 'ye yaptıeı başvu
rular da başanslZlıkla sonuçlan· 
dı. PEO, göçmenler ve kayıplar 
sorunlannın Türk taraCınca Kıb· 
ns sorununun genel çözümüne 
baelanması isteeini eleştirerek, 
sorunun "insancıl" bir sorun ol
dueunu vurguluyor ve tek başı' 
na ele alınmasını istiyor. 

15 Temmuz 
faşist darbesi lanetlendi 

Kıbrıs halkııu temsil eden tüm 
demokratik örgütlerin, siyasi par
tilerin, görüşmeleri olumlu karşı
layan açıklamalanna karşılık, hü
kümetteki gerici UBP görüşmele· 
re karşı çıkarak yalnız başına 
kaldı. 

Yalnızca Kıbns'ın gerici, Ca
şist çevrelerini telaşa düşüren 
PEO ile DEV.İş görüşmesi, top
lumlararası görüşmelerin çok 
yönlü bir biçimde sürdürülmesi· 
nın Kıbns emekç:;erinin çıkarla
nna uygun oldueunu bir kez da
ha gösterdi. Görüşmeler bir ger· 
çeRi daha vurguladı: Kıbns soru· 
nunun, nihai çözümü, Kıbns iş
çi sınıfı ve emekçi halkının mü
cadelesiyle gerçekleşecektir. 

PEO, Türkiye'nin müdahale· 
sinden sonra K ıbns ekonomisi
nin yıkımın eşi ei ne geldieini de 
vurguluyor. PEO'nun verdi ei bil
gilere gör-, Ada'nın Türk deneti-

Emperyalizmın gudümlindeki faşist Yunan 
cuntası ile Kıbns'taki yandaşlannın düzenledi�i 
15 Temmuz 1974 faşist darbesi, liefkoşe'nin 
Rum kesiminde 13·14 Temmuz tarihlerinde dü
zenlenen mit!ng ve toplantılarla lanetlendi. 

AKEL'ln !lncülül!ünde tüm ilerici, sol güçler 
tarafından djz�nlenen miting ve toplantılarda, 
Kıbrıs sorununa adil bir çözüm bulunması, fa· 
şlst ve darbeci unsurlanr, kamu hizmeUerinden 
temizlenmesi, darbecilerin cczalandınlması, ya
sadışı silahların toplanması, adanın tUm yabancı 

asker ve üslerden anndınlması gerektilli vurgu· 
Iandı. .. 

Bu aracıa, AKEL, 2-5 Kasım tarihleri aras,n
da Lizbon 'da düzenlenecek olan, Arap Halkları 
Ile Dayanışma lnuslarnrası Konferansı'nın hazır
lık komitesinin Paris'ıe yapacal!ı ön çalışmalara 
da bir temsilci gönderdi. Toplantıda, Arap ve 
özellikle Filislin halkıyla destek ve dayanışma
lUn vurgulanaca�ı bildiriliyor. 
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ödenmiş 
l\.uru1u�un Scmıaye 
Adı (000) TL .. -----------------------------------------
AKÇ�IENTO 105.000 47.300 58.000 87.400 
ALTAŞ 30.000 1 3.�00 21.900 1 2.500 
ANADOLL' CAM 350.000 1 7.000 (80.000) 89.000 
AROMA 45.000 6 1 7  45.000 14.700 
BACFAŞ 200.000 63.000 50.000 43.000 
BAŞTAŞ 1 08.000 1 .800 3.300 13.400 
B.Ar\ADOLU Çim. 75.000 49.600 68.400 
BURSA ç�IEıHO 63.000 21 .309 56.000 84.800 
ÇELIK HAL.U 1 08.000 72.500 146.900 
ÇblSA 1 80.000 1 1 .959 7 1.000 44.000 
Çl1<UROVA Elk. 400.000 21 0.000 239.100 375.600 
ECZACıBAŞı Y.ı.l-1. 180.000 21 .1 82 33.000 48.900 
GCRRE FAB 250.000 1 10.000 38.700 63.600 
GOOO·YEAR 81 .000 40.000 21.000 64.300 
IIEKTAŞ 100.000 26.169 30.200 64.400 
Iş IlAI\KASI 40.000 523.815 630. 700 707.552 
ILOCA�I 16.900 26.200 34.000 39. 100 
KARTONSA1'1 140.000 35.600 83.400 148.200 
KA" 30.000 1 7.452 30.400 65.400 
KOÇ HOLOIl\G 250.000 247.000 41 2.600 566.900 
KOÇ YATL RL'I 400.000 1 16.000 125.300 1 50.800 
KOROSA 256.250 83.000 79.600 145.100 
KORDıA TARI�I 105.000 21 .800 39.000 105.600 
�t�Kil\A TAhl�1 50.000 30.068 23.200 32.100" 
�IDISl'CAT San •• 81 .000 26.800 200.000 166.200 
:-IASAŞ 1 95.000 1 06.000 1 24.300 186.100 , 
1\L"l1 ÇblEl\TO i L .SOO 1 6.800 1 1 9.600 

'
1 76.800 

ODll" 1 50.000 46.800 69.700 59.800 
OTOS.'\I\ 1 35.000 2 12.000 145.600 
pbl.�1i 100.000 1 2.800 40.000 48.100 
PLASTlfAY 1 8.000 2 1 . 779 25.000 7.700 
POLYLAI\ 1 1 5.0pO 26.500 65. 700 70.400 
R.�BAK 280.000 98.500 132.�00 16 7.000 
SIE�IENS 70.000 45.900 (9.700) 1 1 7.400 sinş 1 0�.000 43.928 88.500 1 27.500 
S l�TA �O.OOO 45.100 80.300 1 04.400 
ŞiŞE C.��I 200.000 64.800 1 78.800 248.000 

TR.-\I\STCRK liol. 300.000 Cl3.J 1 7  46.000 85.500 
T.OE\UR OOKnl 153.000 2i.900 6 1.600 132.700 
l'ı\IROYAl 1 50.000 38.558 34.900 94.700 

NOT: 1) C1denmi., sennaye nunuan 3 1  [ 2 . [ 978 tarihi itibariyl� dü-
z.cnlenml�tir. 

TÜRKI YE ' N IN 
KREDI 

GÜVENILIRlıCı 
YÜKSELlYORIIIU Ş!  

Türkiye 'nin yurt dışında 
kaybetti�i "kredi verilebilir 
Wke statüsü"nü yavaş yavaş 
kazandıeı bildiriliyor. Uluslar
arası mali çevrelerin artık Tür
kiye'ye "aldığı krediyi geriye 
ödeyemez" bir ülke gözüyle 
bakmaktan vazgeçtikleri 
belirtiliyor. Edinilen bilgilere 
göre, özellikle Alman ihracat 
kuruluşları ve Alman banker
leri Türkiye'nin ödeme i�lem
lerinin çok azalmasına karşın 
yeniden yoluna girdi�i kanı
sındalar. Türkiye'nin bir döviz 
darboğazı içinde 0ldu2unu 
belirten Alman mali çevreleri, 
Türk ihracatçılarının girdikle
ri" yükünll ülükleri pürüZStiz 'y,. 
rine getirdik lerini savlınuyor
lar. 

-'ı'{ 'I/ { · l " ı '� ·  13 TEftiMU;Z 1 9 79 : 6  

Kôrl, 1 9 78 'in faturd�n 

1 3  BüYüK 
BANKANıN 
�fEVDUATI 

BEŞ KAT 
ARTTı 

Yılın ilk yarısında, 13 bü
yük banlmnın 14 ildeki mev
duatında sa!!lanan artış, ge
çen yıla göre 5 kat daha fazla. 
Yılın ilk altı ayında 52 mil
yar 872 milyon lira artan 
bankalar mevduatı Haziran 
sonunda 261 ,8 milyar liraya 
ulaştı. Eşdönem içindeki ban
ka kredileri artışı ise 28,4 mil
yar lira. Böylece banka kredi
leri, 220 milyar lirayı aştı. 

JAPON 
DIŞ TICARETINDE 
ı MI LYAR DOLAR 

AçıK VAR! 

Japonya'nın dış ticaret 
dengesi nin bu yılın ilk yarı
sında yaklaşık 1 ınllyar dolar 
açık verdi!!i bildirildi. Japon 
Maliye Bakanlı!!ı'ndan

' 
yapi

lan a�ıldamada, 1979'un ilk 

Odalar Birliği Başkanı Yazar: Süper karlı bir yılın bilançosu 

VAROVA Ş Nisan ayının ilk 
haftasında yayınlanan sayısında, 
Tüsiad tarafından hazırlanan 
" 1 979 Vılına Girerken Türk 
Ekonomisi" adlı yayına değine
rek, 1978'in en karlı yıl olduğu
nu, özel kesimin seçkin temsilci
lerinin de açıklanıaktan kaçın
m.dıklarını belirtiyordu. 

Fırsat buldukça, döviz yeter
sizliğinden, elektrik kısıntıların
dan yakınıp, fabrikaların tam ka
pasitede çalıştırılamadırını söy
leyen özel kesim temsilcileri, 
meşhur muhtıralarıyla bu yıl 
1 978'deki kar oranlarının altın
da bir düzeye katlanamayacak
larını ilan ediyorlardı aslında. 

Piyasada hisse senetlerinin 
alım-satımının yapıldığı 40 bü
yük kuruluşun, son üç yıllık kar
larına ilişkin veriler, emekçiler 
açısından "yokluk ve pahalılık-

altı ayında Japon dışsatımı 
yüzde 5,6 oranında artarken, 
dışalıın yüzde 31,7 oranında 
yükseldi. Geçen yıl Ocak
Haziran döneminde dış tica
ret dengesi 9,9 milyar dolar 
fazla verirken, bu yılın eş
döneminde 993 milyon dolar
lık açık verdi. 

AET'DE 
PETROL FıYATLARI 

BIRBUÇUK 
YILDA 

YüZDE 40 
YOKSELDI 

Avrupa Ekonomik Toplu
lu!!u 'na üye 9 ülkede, 1978 
yılı başından beri, petrol fi
yatlarında görülen ortalama 
artışın yüzde 39'a ulaştı!!ı bil
dirildi. AET Komisyonu'nun 
hazırladı!!ı bir raporda, konut 
ısıtmasında kullanılan yakıt 
fiyatının yılbaşından 2 Tem
muz 'a kadar yüzde 47,5 artar
ken, normal benzin fiyatları
nın yüzde 28, süper benzin fi
yatlarının ise yüzde' 27,4 ora
nında ."artış kaydetti!!i belir- . 
tIIdi. 

la geçen bir yıl daha" olan 
.,978'in, burjuvazi açısından "sı
kın!lSlZ ve verimli" bir yıl oldu
ğunu göstermektedir. Sözkonusu 
40 firmadan 8'inin karları, bir 
önceki yıl sağlanan kara göre 
yüzde 1 oo 'den daha fazla artmış
tır. 

Örneğin, Koç Topluluğu için
deki kuruluşlardan Kav Orman 
Sanayii A.Ş., 1976'da 1 7  milyon 
452 bin lira olan karını, 1 977'de 
30 milyon 400 bin'e ve 1 978'de 
yüzde l l 5'lik bir artışla 65 mil
yon 400 bin liraya çıkarmıştır. 
Vine, yabancı sermayeli kuruluş
lardan ikisi aynı dal da üretim 
yapmalarına karşın, geçen yıla 
göre yüzde 1 50 daha fazla kar 
etmişlerdir. Bunlardan Uniroyal' 
in, I976'da 38 milyon 558 bin 
lira olan karı, 1977 'de 34 mil
yon 900 lirada kalmış, 1975'de 
ise yüzde 1 71 artarak 94 milyon 
700 bin liraya yükselmiştir. 
Good Vear de, son üç yılda sıra
sıyla 40 milyon, 21 milyon ve 
64 milyon 300 bin liralık kar 
sağlamıştır. 

Verileri açıklanan kuruluşlar 
içinde en yüksek tutarda kar 
edeni Iş Bankası 'dır. 1 976'da 
523 milyon 8 1 5  bin, 1 977'de 
630 milyon 700 bin ve 1 978'de 
707 milyon 552 bin liralık kar 
sağlayan Türkiye Iş Bankası, 
bundan önceki yıllarda da, karşı
laştırmaya konu olan diğer 39 
kuruluşun başında yer almıştır. 

Ikinci sırada yer alan Koç 
Holding'in karları da "istikrarlı"  
bir  gelişme göstermiş, karlar 
1 976'da 247 milyon lira iken, 
1 977'de 412 milyon 600 bin li
raya, 1 978'de de 566 milyon 
900 liraya çıkmıştır. Koç Hol
ding'in otomotiv sanayii ve öteki 
aletler alanındaki satışları 1978 
yılında gerilemesine karşın, kar 
tutarlarında Türk Lirası cinsin
den artış �ağlanmıştır. 

Firmalar arasında karlılıf< dil-

zeyi dikkati çeken bir başkası da 
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları 
A.Ş.dir. 1 978 Temmuz'unda 
grev kararı alınan, ancak Bakan
lar Kurulu kararı ile iki kez 90 
gün süre ile ertelenen Soda Sana
yii A.Ş.'nin sermayesinin yüzde 
30'una sahip olan Türkiye Şi� 
ve Cam Fabrikaları A . Ş _nin ge
çen yıl elde eitiği kar 248 mil
yon liradır. Soda fabrikalarında
ki yüzde 40 hissenin ve Türkiye 
Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.de
ki sermayenin yüzde 80'inin de 
Türkiye iş Bankası'na ait olduğu 
hatırlandığında, "soda üretilmi
yor, direniş yapılıyor" diyerek 
900 kişiyi fabrika kapısının önü
ne koyan işverenin kimliği ve 
gerçek kar düzeyleri açıkça orta
ya çıkmaktadır_·  Şişe ve Cam 
Fabrikaları'nın 1 78 milyon 800 
bin lira olan 1 977 yılı  karına 
oranla, geçen yıl yüzde 39 daha 
çok kar gerçekleştirilmiştir. 

Bu arada, sözkonusu kurulu
şun bu "başarısı" uluslararası 
planda da hakettiği yeri almış ve 
59 ülkenin en büyük kuruluşları
nın bulunduğu listeye girmiştir. 
Business Week Dergisi tarafından 
hazırlanan, Birleşik Amerika ve 
sosyalist ülkeler dışındaki 59 
ülkenin en büyük kuruluşlarını 
kapsayan bu listeye göre 1978' 
de Şişe Cam Fabrikaları 1 87,1 
milyon dolarlık satış gerçekleş
tirmiştir. Diğer bir deyişle, "so
da bulamadığı için doğru dürüst 
üretim yapamayan" işletme bir 
önceki yıla göre satışlarını yüz
de 30, karını ise yüzde 39 ço
ğaltmıştır. 

Tabloda yer alan diğer kuru
luşların karları incelendiğinde, 
özel kesimin neden 1 978'den 
hoşnut kaldığı kolayca anlaşıl
maktadır. Emperyalizmle yapı
lan işbirliğinin sonucu "fena de
ğildir", ama hep daha fazlası 
istenmektedir, istenmt;k zorun
dadır_ Çünkü, sistemin mantığı, 
temel direği "kar"dır. 



Ilerter terorcfileri 
kimden cüret alıyor 

1 Mayıs teröriinde baş · 
rolü oynayan Albay Nihat 
Bener benzer uygıılamalan 
şu günlerde de sürdürme 
çabasında. Bu çabalann 
sonucu olarak aynı albay 
yönetimindeki "güvenlik 
kuvvetleri" 1 Mayıs terö
rüne tanık kişiler üzerinde 
baskı .yaratmak amacı ile 
ev bastılar. Arama baha· 
nesiyle evlerin içini alt-üst 
ettiler. Bu arada daha önce 
bombalanan Türkiye Işçi 
Partisi Bakırköy ilçe mer· 
kezinin Merter'de bulunan 
lokali de kapısı kınIarak a
randı. Bu arama sırasında, 
partililerin lokale eirmeleri 
engellendi ve çeşitli evrak. 
el kondu. 

Merter'de arama adı al
tında uyeulanan yıldmna 
operasyonundan sonra, evi 
aranan Türkiye Işçi Partisi 
Merkez Disiplin Kurulu 
üyesi Nerrnin Aksm Başba· 
kan Ecevife bir mektup 
IÖnderdi.  Aksın'ın mektu· 
bu şöyle: 

Sayın Bülent Ecevit 
Başbakan 

8.7.1979 Pazar günü ge· 
ce 24 sıralannda M erter' de 
bulunan ikametgahtm as· 
ker ve emniyet görevlisin· 
den oluşan 30 numaralı 
ekip tarafından arama ge· 
rekçesi ile basıimıştır. 

Kendilerine; apartman 
yöneticimiz tarafından 
"yazlık ta bulundu�umuz, 
evde kimsenin olmadıi!ı ve 
istenirse 20 . 25 dakikalık 

mesafede bulunan şahsı· 
ının hemen alınıp getirile
bilecelıi" bildirildilıi halde, 
bu ikaz dikkate alınmamış 
ve görevli Albay Nihat Be· 
ner'den emir aldıklannı 
belirterek evimin kapısı kı· 
rılmış böylece içeri giril
miştir. 

Bu ev ki aynı zamanda 
Devleflmizin son kademe
si olan 60 bin nüfuslu ma· 
hallenin mülkü amiri eşi m 
Muhtar i. Aksın 'ın da ika
metgahtdır. Böylece Sıkı
Yönetim mahkemelerinde 
savunma IÖrevi yapan bir 
avukat baskı altında tutul
mak istenirken ikametgahı· 
mlZın aile reisi olan eşimin 
şahsında, Devlet Otoritesi
nin de hedef alınmasına 
göz yumuimuştur. 

Arama amacını aşan ey· 
lemde; en özel mektupla· 
nm .. çamaşır ve yatak do
laplanma kadar her taraf 
kanştınlmış, evimin mah· 
remiyetine tecavüz edil· 
miştir. Bu fiili durum; 
Merter' de yapılan genel a· 
rama fırsat bilinerek, Sıkı· 
yönetim Savcılılıı'nca 1 
Mayıs olaylan ile ilgili (Ma
halde bulunan askeri gö
revlilerin -Albay Nihat 
Bener'de orada bulunmak· 
tadır- nezaretinde, emni
yej mensuplannca yaratı· 
lan dövme olayının) soruş· 
turma.ında görgü tıını�ı o· 
lan apartmanımlZdaki üç 
daire kasten seçiimiş! ara· 

CHP KiMLERI 
SENATöR YAPıYOR? 

Celal Sungur Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dekanı'dır. Şimdi CHP 'den Yozgat senatör adayı 
oldullu öi!renildi! Ilginç bir sonuç. Çünkü, Celal 
Sungur bugüne dek MHP yanlısı olarak bilinirdi. 

Ankara Tıp Fakültesi öteden beri ilerici öi!ren· 
cilerin baskı altında tutuldul!u, buna karşılık da fa
şist çetelerin cirit attıkları bir okuldur. Celal Sun
gur da, fakültede bu ortamı hazırlayan kişilerden 
biridir. Geçen yılın başında yapılan bir öi!renci Co
rumuna "el koyduktan" sonra yaptı�ı konuşmada, 
"bu ülkede faşizm yaşamaz" diye nutuk atıp ar
dından da faşistlere, "yaşatmayın bu komünistleri, 
bu okulda bannamazlar" dedi�i belirtiliyor. 

Görevilie böylesine hızlı bir biçimde başlayan 
Sungur'un ilk işi, ilerici, demokrat öi!rencileri he! 
deC seçmek oldu . önüne geleni okuldan uzaklaş
tırmaya başladı. Bu nedenle birçok TIP-DER üye· 
si öi!renci sınav haklannı kaybetti. üniversiteler 
yasasının antidemokratik maddeletine dayanarak, 7 
günlük okuldan uzaklaştırma yetkisini, keyfi bir bi
çimde uyguladı. Fakülte içinde açıkça suç işleyen 
Caşist saldırganlan takipsiz, kovuşturmaslZ bırakır
ken, saldırıya ulırayan öl!"renciler hakkında kovuş· 
turmalar yaptı, şebekelerine el koydu. 

Bugüne dek bir tek faşiste ceza verdi; o da, üze· 
rinde bulunan yedi tabancayla yakalandıi!ı için, 
yedi gün okuldan uzaklaştırma cezasıydı!..  

Celal Sungur, Faküıtenin öRrenci işlerini de is
tihbarat örgütü gibi çalıştırmanın ustasıydı. öi!ren. 
ciler hakkında dosyalar tutturdui!u açıi!a çıkmış 
durumda. Hatta, bir ara okulun duvarlannda 
"karakola gider" diye yazılar asılıydı ... 

Celal Sungur işte böylesi "yetenekleri " olan bir 
kişiydi. "Yetenekleri"ni bundan sonra CHP için 
kullanacalıı anlaşılıyor. Herhalde Yozgat'tan sena
tör seçilir ve "hayırlı hizmetlerini" CHP Içinde de 
sürdürür! . .  

Bu arada, okuldaki Caşistlerin, "önce MHP'ye 
geldi, kabul edilmedi. Şimdi CHP'ye gitti" diye 
konuştuklan da söyleniyor! 

ma amacını aşan bir biçim· 
de eşyalar alt üst edilmiş, 
sakinlerine hakaretler ya
pılmış ve 1 Mayıs olaylan 
söz konusu edilerek; "Biz 
sizin kim oldul!unuzu bi· 
liyoruz ama siz bizi bilmi· 
yorsunuz ... " gibi sözlerle 
psikolojik baskı altında tu
tulmuşlardır. Ana, Demir 
ökçe, Evlilik Şirketi adlı 
kitaplar dolayısıyla, dayalıı 
protesto eden kişiler b�ha
ne ile gözaltına alınmışlar· 
dır. 40 daireli apartmanı
mlZın içinden sadece be· 
nim ki dahil 3 dairenin se
çiimiş olmasının yorumu 
açıktır. Böylece Genel a
rama; hiçbir daire aran
mayarak bu üç daire için 
özelleştirilmiş ve keyfileş
tirilmiştir. 

10. 7. 1979 günü sözünü 
ettii!im dilıer iki daire'den 
alınıp götürülen ve vekilleri 
oldugum kişiler hakkında; 
ailelerin nerede olduklannı 
tespit edememeleri üze
rine, can güvenliklerinden 
şüphe ettiklerinden bahisle 
A vukatıan olarak bana 
başvurmuşlardır. Tarafım· 
dan, gerekli araştırmalar 
yapılmış nereye götürü!
dükleri tespit edilemeyince 

aramaları yönlendiren ve e· 
mirlerinin uygulandıi!ı AI
bay Nihat Bener'le yaptı
i!ım bir t�lefon konuşma· 
sında iki saat kadar sonra 
8.7.1979 gecesi alınıp gö· 
türülen bu şahıslar; hiçbir 
resmi ifade alınmadan, Ha· 
kim huzuruna da çıkartıl· 
madan Tozkoparan Kara· 
kolu 'ndan salıverilmişler
dir. 

Bu arada Davutpaşa 
Kışlasından telefonla ko· 
nuştui!um söz konusu AI· 
bay derhal Tozkoparan 
Karakolunu aramış: " Avu
kat olarak hukuki yollara 
başvuruyor şimdi ne yapa
biliriz .. " diye sormuş ora
da konuşma üzerine gelen 
ismi mahfuz kişi tarafın
dan bu heyecanlı konuşma 
takip edilebilmiştir. Kara· 
kol Komseri Yalçın Bey 
tarafından kendisine şu 
tavsiyede bulunulmuş ve 
konuşma şöyle devam et· 
miştir: "Hiç üzülmeyin AI· 
bayım Tim Komutıını ola
rak bir tu tanak tanzim 
edelim; isim vermek iste· 
meyen bazı kişilerin şika· 
yetleri üzerine gecikmesin· 
de sakınca bulundul!undan 
içeri kapı kınlarak giril· 
miştir diye bu konuda di
i!er arama yaptıram Tim 
Komutanlanna da bilgi ve· 
rin. Böyle tutıınaklar lazım 
oluyor . . .  " demiştir. 

Bu karakol Komiser'i 1 
Mayıs Merter olılylarında 
tuttulıu yasa dışı tutanak
!arla Sıkıyönetim Komu· 
tanlı!!ı Askeri Mahkemesi. 
nin Es 979/754 sayılı Dos· 
yasınd� tanınmıştır. 

Savunma ve hak arama 
görevlerimi Avukat olarak 
yerine getirmemin önlen· 
mesi amacı ile gerçekleşti
rilmiş olan bu yasa dışı fii
li durumu ; Başbakan ola· 
rak size duyurmayı bir gö
rev bilirim. Hukuk Devleti 
ilkelerinin böylesine zede· 
lenmesine müsaade edilme' 
yecel!"ine ve gerelıinin yapı· 
lacaltına güvenmek isterim. 

Bir devlet düşünün . . .  
Mide ! . .  
Hiç düşündünüz mü, kendisi bir et 

parçası olan bu organ, eti sindirir de, 
niçin kendisini sindirmez. Sonuçta 
kendisi de iki avuç et değil midir? 
Niçin kendisini yemez? . 

Doğanın enfes bir ·dengesi değil 
mi? 

Ama bu her zaman böyle olmaz. 
Midenin de kendisini sindirmeğe, ye· 
meğe başladığı olur bazen. ülser işte 
bu olayın adıdır. Inceden, usuldan mi
de kendini yemeğe başlamıştır ... · Bu 
olay dönülmez ve onulmaz hal alırsa 
onun adına da mide kanseri derler. 

Bir anlamda sınıflı toplum temeli
ne dayalı sörriirü ekonomilerinin tekel
leşme eğrisinde, belirli bir aşamadan 
sonra görülmeğe başlanan atıza da bu 
değil midir? 

Ekonominin, artı-değerin vahşice 
sindirilmesiyle yetinmediği, kendisini 
de sindirmeğe başladığı basamak ... He· 
men yanıbaşında politikasının kendisi
ni yemeğe başlaması, değer yargıları
nın, kültürünün, ahlakının, kedinin ça· 
tır-çutur yavrusunu yediği gibi kendi
lerini yemesi. .. 

Türkiye kapitalizminin "Küçük 
Amerika" serüveninin 1 9 79'lardaki 
kördüğümü bir ölçüde bu tabloda sırıt
mıyor mu? .. 

• •  * 

Bir devlet düşünün, bağrında cina
yet şebekeleri yetiştirsin, beslesin ve 
kanat gersin ... 

Gestapo 'nun bir baş bayiini al
sın 1 945'1i  yıllardan bu yana, 1 965'ler
de parti işgali yaptırsın, 1967'lerde si
lahlı kamplar kurdursun, 1 970'lerde 
bu kamplarda yetişenler için Cumhur
başkanı'nın ağzından "Bunlar memle
keti seven milliyetçi gençler" dedirt· 
sin. 

Bir devlet düşünün. 
Iktidarı açık ve gizli iki başlı hale 

getirsin. Ikincisini birincisine kollatsın. 
Birincisine "uyuyan güzel" tablosu çiz
sin, ikincisini Orakula gibi geceye sal
sın, öldürtsün, "'ığazlatsın, kan dök· 
türtsün. Drakulası uyurken üstündeki 
battaniyeyi düzeltsin ... 

Bir devlet düşünün, cinayet erba
bından kendisine "yardımcı güç" 
yetiştirtsin. Bir devlet düşünün. Lega
linde üç hilalli, illegalinde dört hilalli 
gamalı haç pazubentli cinayet sürüleri
ni arşivinde barındırsı�. 

B ir devlet düşünün, bir devlet baka
nının özel kalem görevlisini cinayet su
çuyla arasın bulamasın. 

Bir devlet düşünün, kendi istihbarat 
örgürünü CIA 'nın yan kuruluşu haline 
getirsin. 

Bu devlette bir zamanlar bir başba . .  
kan katili makamında kabul etsin. Bu 
devlette, bir dernek başkanı kalksın 
"Bizim istihbarat gücümüz devletin is� 
tihbarat gücünden daha üstündür" de
sin: .. 

Böyle bir devlet v'; mıdır acaba 
yeryüzünde? .. 

· . .  

Böyle bir devletin olup olmadığını 
izan sahiplerine bırakalım. Dönelim şu 
soruna. 

MHP hakkında üçü I stanbul, biri 
Ankara, biri Adana, biri de Zonguldak 
Cumhuriyet Savcılığı olmak üzere 6 
adet dosya hazırlanmış ve Yargıtay 
Cumburiyet Başsavcılığı'na gönderil
miştir. Bu dosyalarda, bu partinin s!
lahlı eylemlerle organik bağları olduğu 
belgelenmektedir. Ve bu dosyalar, ve
rildiği tarihlerden bugüne kadar üze· 
rinde herhangi bir işlem yapılmaksı
zın turşuya yatırılmıştır. 

Ve geçtigimiz haftanın Çarşamba 
günü de I stanbul Askeri Savcılığı,  gene 

'bu partinin Bakırköy Ilçe örgütünde 
patlayıcı madde ve silah bulunduruldu
ğu, bazı kişilerin barındırıldığı gerek
çesiyle Adalet Bakanlığı'na ve Cumhu
riet Başsavcılığı'na başvurmuştur. 

Cumhuriyet Başsavcılığı ne yap
maktadır? 

Başs,vcı Kazım Akdoğan ne yapıı· 
dığını pek veciz biçimde basına açıkla· 
mıştır. Akdoğan'ın aydınlatıcı açıkla
ması kısa ve özdür: 

"- Hepimiz ·izne ayrılıyoruz ... Yargı· 
tay'da nöbetçi daireler var. Açıklanan 
başvuru gerekirse orada incelenir ... " 

Ve öbür gün de adli tatil başlamış
,tır. 

Cumhuriyet Başsavcısı mayosunu 
giymiştir. 

• • * 

Bu memlekette 2 Temmuz günü 
Cumhurbaşkanlığı Özel Sekreteri ümit 
Haluk Bayülken MlsK Genel Başkanı 
Ömer Faruk Akıncı ile yönetim kuru
lunu Çankaya Köşkü'nde kabul et' 
miştir. Kendilerine MlsK Genel Mer
kezi bombalandığı için acil şifalar di· 
lemiştir. 

Bu tarihten 15 gün sonra 17 T em
muz günü MISK'in eğitim merkezin
de bomba imal edilirken �Ide patla
mıştır. Resmi makamlar açıklamışlar
dır bunu ... 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri' 
ne, MlsK Genel Başkanıyla tekrar gö
rüşmek, bu kez başsağlığı dilemek işi 
düşmektedir ... Sayın Cumhurbaşkanı 
bu ayın başında "MHP'lilere yapılan 
saldırılar dursun"demese bendeniz sal
d ırmayı düşünüyordum. Tam zama
nında söyledi de tuttum kendimi. .. 

· .. . . 

Mide! ... 
ıkı avuç et parçası, et yer, kendini 

yer mi? Yer! Şimdilik ülser!.. 

FERHAT GUN 

YOROYO,ş · 23 TEMMUZ 1 9 79 7 



b.rlci sendikal hareketin yti
'lardan beri içinde bulundu�u bu
nalınun bugün de geride bırakıla
mamasının nedeninin, bunalımın 
nasıl aşılaca�mın bilinemernesi 
ve çözüm yollannın bir türlü bu
lunup çıkarılamaması olmadı�ı 
açı ktIf- _ ' 

SENDIKAL BIRLlölN TE 
lşçi

-
sınıfının politik hareketi 

tarafından defalarca, bünyesinde 
de!!işi� görüş ve inançlardan in
santan banndırmak,  onlan müca
deleye sokmak zorunda olan kit
le örgütlerine işlevlerinin dışında 
işlevler yükleşmeye kalkışmanın 
ters sonuçlar do�uraca�ı belirtil
miştir. 

Işçi Partisi tarafından yapılan 
açıklamada da, geçici olarak ih
raç edilen sen'dikaların bunalı
ma gelinmesinde birinci derece
de rolü olduğu gerçe�i bir kez 
daha vurgulanınİş, öte yandan 
bunalınu aşmanın yolunun da 
kesinlikle ihraçlarda aranmaması 
gerektiği belirtilıniştir. Aynı 
açıklamada, bunalınun aşılması
nın yolunun ihraçların kaldırıl
ması, DISK Genel Kurulu'nun 
toplanması ve daha da önemlisi 
sendikalann de ..... okratikleşme-

sinden geçti�i söylenmiştir. mokratlar da dahil olmak üzere 
geniş bir kesim tarafından savu
nulan bir talep olına özelliğini 
kazannuştır . 

DISK'ten, MadEm-Iş ,  Bank
Sen, Bay.sen ve Yeraltı Maden
Iş Sendikalannın geçici olarak 
ihraç edilmesi üzerine Türkiye 

Ilerici sendikal hareketin bir
Ii�ini sendikal demokrasi teme
linde kôruyup pekiştirmek,- bu
nun için sendikaların yapısını 
demokratikleştirmek yalnızca bi
limsel sosyalistlerin işçi sınıfı-

. nın ekonomik mücadelesi açısın
dan zorunlu ve yaşamsal gördü�ü 
bir talep de�i1dir. Bu talep aynı 
zamanda, bilimsel sosyalistlerin 
çabalan sonucunda geniş kitleler 
tarafından benimsenmiştir ve bu 
nedenle de bir kısım sosyal de-

Varlıklannın koşullarını dar 
hesaplann temeUnde yaratma 
uğraşında olanlann, hesaplannın 
gerçekleşmesi için, daha demok
ratik yapıya kavuştunılmuş olan 
tüzükler söz konusu olsa bile, 
tüzük boşluklanndan yararlan
manın yollarını arayıp bulacak
Ian doğrudur. Böylelerinin bu
gün varolan kimi anti-demokra-

DISK'E EVET Mİ HAYıR MI? 
Nihayet beklenen açıklama yapıldı. 

Ancak doj!rusunu söylemek gerekirse 
açıklama, içerik bakımından beklenmiyen 
açıklama oldu. Çünkü yaygın olarak 
beklenen, DISK yönetiminin bir süre önce 
geçici olarak üyelikten çıkardıilı Maden.lş 
Bank·Sen ve Baysen sendikalannı, son 1 
Mayıs ve ],5 - 16 Haziran kutlamalannda
ki tavırlanndan ve bu üç sendika yöneti
cilerinin çeşi tti vesilelerle yaptık lan ortak 
açıklamalardan dolayı, bu kez, kesin ih
raç talebiyle DISK Onur Kurulu 'na sevk
edileceili idi. 

Bu beklentilere paralel olarak da, bir 
yandan DISK'in doğacak boşlueu aynı iş
kolundaki baeımsız sendikalan DISK üye· 
Iieine alarak veya bu işkollannda yeni 
sendikalar kurdurtarak dolduraca!!ı, dieer 
tarattan da ihraç edilen bu üç sendikanın 
yeni bir konfederasyon kuracaeı üzerine, 
yaygın söylentiler ve yorumlar yapılmak
taydı. 

Ancak belirttil!im gibi açıklama bek
lenenin tersine oldu. DisK Genel Başkanı 
A bdullah Baştürk 1 7  Temmuz tarihli 
açıklamasında, geçici ihraç kararlannın 
verildiei tarihwfI bu yana, söz konusu 
sendika yöneticileri�in "disiplinsiz, so
rumsuz ve aynlıkçı tavırlannı devam ettir
I'l'işlerdir" tespitiyle birlikte, "bütün bun
lara ra�men, .tabandaki işçilerin özlem ve 
isteklerini dile getirdj�iıne inanarak; 1'. 
��aden-Iş, Bank-Sen I'e Gaysen sendika 
yöneticilerine son bir kez daha sorumlu· 
luklannı hatırlatmayı, üyelerinin istekleri
ne kulak vermeye çai!ırmayı, DISK Genel 
Başkanı olarak tarihi bir gorev sayıyorum" 
diyerek tartışma zeminini somutlal'l'Jştır. 

Nedir, Baştürk'ün istedi!!i? özetle: 
Tüzü!!ünüzü . rlemokratikleştirin, bu tüzü, 
ee göre organlannızı yeniden oluşturun, 
sendika içi demokrasi}; sendikalannlZda 
hayata geçirin; bu güne kadar sizinle aynı 
görüşü paylaşmadı diye ihraç eWeiniz ve· 
ya tasfiye etti�iniz üye veya yöneticileri· 
nizi tekrar örgütünüze kazanın; DISK 'e 
karşı kurulan sendikalan desteklemekten 
v�geçin; eskiden olduğu gibi toplu söz
leşme müzakerelerine sendika işyeri tem
silcilerini gene katın; Referandumdan 
kaçmayın ; oendikalarda her türlü siyasi 
görüşten üye ve yönetici olabileceeini ka· . 
bul edin ve buna uygun davranın. 

DISK Genel Başkamnın bu üç sendi
ka ve yöneticileri hakkında verilmiş bu· . 
lunan DISK Genel Onur Kurulu kararla· 
nnın ·süresinden önce· yeniden gözden ge
çirilebilmesi için ileri sürdüıtü şartlar özet· • 
le bunlar. 

üstelik bu şartlar, söz konusu sendi
ka yöneticilerinin sendika sendika dolaşıp 
DISK'i olaeanüstü Genel Kurul'a götür
mek için imza topladıj!ı ancak Aster-Iş, 
Yeni Haber.l ş  ve Petklm.Jş sendikaJannın 
dışında hiç bır .. ndikSdan bu anlamda 
imza aıiımadtklan yanf'tıkRndiKIıIIı bir za
manda yapılmaktadır: Çünkü her gittikleri 

SELIM MAHMUTOGLU 
sendikadan kendilerine söylenen once 
kendi sendikalannız Içindeki tasfiyeleri 
kaldınn, sendika içi demokrasiyi yerleşti
rin, ondan sonra" olmuştur. 

Kaldı ki DISK Genel Başkanı'nın ileri 
sürdüeü şartlar bu sendikalann tabanında
ki işçilerin talep ve özlemleriyle çakış
maktadır. Ortada bir dayatma yoktur. 
Normal olarak bir ..,ndikanın, hele hele 
kendisine "sl\lıf ve kitle örgütüyüm" 
diyen her sendikanın uyması gereken en 
genel kuraııandır ileri sürülenler. 

Elbette polemi�e açıkhr, DISK Ge
nel Başkanının açıklaması. Açıklamanın 
baş tarafındaki deeerlendirmeleri ön pla
na çıkanp ileri sürülen talepleri gözardı 
etmek de, veya ileri sürülenleri "anlamsız:' 
"yetki dışı" diyerek geçiştirmek de müm
kündür. Ancak gerçekçi aeeildir. Söz ko
nusu sendikalann Genel Kurul kararlan 
vardır deyip Kınkkale'de ve Ereeli'de 
referandumdan kaçtı!!ını gizlemek müm
kün deeildir. Keza siyasi görüşleri nede
niyle görevden alınan, sendikarlan hatta 
işyerlerinden attınlan üye ve yöneticile
ri de Genel Kurul kararlan ile Izah etme
ye kalkışmak kolay olmıyacaktır. 1 Ma
yıs veya 15 . 16 Haziran kutlamalan da 
öyle. 

Kaldı ki tartışma zemini DISK'e evet 
mi yoksa hayır mı da somu t1anmaktadır. 
Tartışma zemini, ilerici sendikal hareketin 
birü�inin DISK'te saltlanıp, sa!!lanmamasl 
üzerindedir. Saflar bu somutta belli ola
caktır. DISK'e evet mi? Hayır mı? 

Elbette hiç kimse ilkesiz bir biçimde, 
kayıtsız şartsız evet'i savunmayacaktır. 
Savunulmaz da. Ancak, önce söz konusu 
sendika yöneticilerinin ileri sürdüıtü talep
ler yerine getirilsin, onrlan sonra DISK 
Genel Başkanınınkilere evet denilin.ini de 
kimse Savunmıyacaktır. Bu da savunul
maz. 

Eeer DISK Genel Başkanı bu çaenyı 
yapmayıp da söz konusu üç sendika do!!
rudan kesin ihraç talebiyıe DISK Onur 
Kurulu 'na sevkedilseydi, 'demokratım di
yen herkes DISK'in bu karanna şiddetle 
karşı çıkardı. Ancak bu yapılmadı. En
geUendi. Her neyse. Şimdi ortada atılmış 
somut bir adım var. Buna olumlu yanıt 
vermek gerekiyor. Bunu "manevra" ola
rak nitelemek, bu nitelerneyi yapanlara 
hiç bir şey kazandırınaz, tersine çok şey 
kaybettirir. 

DISK Genel Başkanının açıklaması
nın birinci derecede muhatabı, söz konu
su sendikalann yöneticileridir. Bundan 
sonraki gelişmelerde bu sendika yönetici
lerinin tavırlan önemli olacaktır, ancak 
belirleyici dej!Ü. Baştürk açıklamasında 
"DISK'in asla vazgeçemiyecelti işçi taba
nına bu konuda büyük görev ve sorumlu
luklar düşmektedir" diyerek dikkati özel
ııkle Maden-Iş, Bank-Sen ve Bay .. n Uyesi 
i,çilere-çekmektedir. Ve ıııi beUrleyld de 
bunlar olacaktır. 

Maden-Iş, Bank·Sen ve Baysen sendi
kası tabanındaki işçiler, özellikle Maden
Iş üyesi işçiler DISK'e karşı son derece 
duyarlıdırlar ve DISK'e hayır demeleri 
mümkün de!!i1dir. Çünkü Maden-Iş üyeleri 
DISK'in DISK olmasında, ulusal ve ulus
lararası alanda saygınlık kazanmasında en 
çok emeili geçenlerdir. 

Bu üç sendika yöneticileri de görü
nürde DISK'e hayır dememektedirler. 
Tersine �ütün çıkışlannı DISK adına yap
maktadırlar. Ancak, DISK yönetiminde 
iken ve halen kendi sendikalanndaki tas
fiyeci politikaya devam etmeleri bir yana; 
DISK yönetiminden düştüklerinden bu 
yana, DISK yönetimine karşı izledikleri 
potitika, işi bu denli kişilere Indirgemele
ri, tek �ek kişilere karşı mücadele ediyo
rum derken örgütün bütünlültünü gözden 
kaçırmalan, kendilerini DISK'e hayır de
menin de ötesinde bir konuma getirmiş
tir, Ve bu konumlanyla ister istemez Baş
türk 'ün "işçi sınıfının sendikal birlieinin 
DISK çatısı altında toplanması görevini 
hiçe saydıklannın ve DISK dışında kendı· 
lerince başka yoUan denemek istedikleri
nin kanıtıdır" tespitine, haklılık kazan
dırnuıktadır. 

Bu nedenle ·bu üç -sendika tabanın
daki işçiler özeltikle Maden-Iş üyesi işçi
ler, objektif olarak DISK dı,ı bır konuma 
düşmemeleri için, subjektif niyetlerinden 
öte, DISK içinde kalmak için aktif olarak 
sendika yönetimlerini etkilemeleri gerek
mektedir. Çünkü nlSK Genel Başkanı ta
rafından ileri sürülen ,artlar yalnız veril
miş bir karann yeniden gözden geçirilme
si için deeil, aynı zamanda söz konusu 
sendikalann tekrar DISK üyelieini kaza
nabilmelerinin de şartlarıdır. 

Evet, sorun, DtSK 'e evet mi, hayır 
mı sorunudur. ilerici sendikal hareketin 
birti!!i sorunudur. Sınıf mücadelesinin bir 
parçasıdır. Faşizme, emperyalizme ve ka
pitalizme karşı verilen mücadelenin güç_ 
lendirilmesinden baRımslZ dej!ildlr. Tam 
tersine çok yakından itişkilidir. 

Ve bu anlamda görev ve sorumluluk 
çok geniş kapsamlıdır. Somut durum baş
ta DISK'e baj!lı dieer sendika yöneticile
rine de büyük görev ve sorumluluklar 
yüklerken, tüm ilerici, demokrat ve sos
yalis!leri de içine almaktadır. 

Bitimsel sosyatistler dün olduRu gibi 
bugün de her türlü tasfiyeciliee, anti-de
mokratik sendika tüzüklerine, bunun so
nucu işba,ında kalan senJika yöneticile
rine karşı sürdürdükleri mücadeleye uzlaş· 
maz bir biçimde devam etmektedirler. 

Işçi sınıfının sendikal birliRini DISK' 
te Metaıurji Işkolundaki işçilerin bırllllini 
de Maden-tş'te &ai!lamak için başta ErellU, 
Bursa, .Seydişehlr, Kayseri ye Istanbul ol
mak üzerı her yerde en ön sartı döllüŞü
yorlar. 

tik tüzük hükümlerini bile tam 
olarak uygulamaktan kaçmanın 
yoUannı bulmakta ne kadar "us
ta" olduklanndan söz edilebillr. 
Ne var ki sendikal demokrasi 
için verilen mücaaele, en somut 
ifadesini tüzük te bulmakla birlik· 
te, yalnızca tüzük için verilecek 
bir mücadeleyle sınırlı kalmaz. 
Bu mücadele ayru zamanda ideo
lojik mücadelenin de bir parçası
dır. 

Iıerici sendikal hareketin bir
Iieinin saelanması yolunda hiç
bir zaman, dar hesaplanndan 
başkasıru görmek istemeyenlerin 
öznel "niyetlerine' seyirci kalın
mamıştır. Tersine, ilerici sendi
kal hareketin birliğinin saltlan
ması görevi her zaman bilimsel 
sosyalistlerin öncülüğünde başa
nlnuş, bu görevin yerine getiril
mesi için zorunlu bir, koşul olan 
sendikal demokrasinin yaşama 
geçirilmesi için de mücadelenin 
başını yine bilimsel sosyalistler 
çekmiştir. Sermayenin bilimsel 
sosyalistlerin çabalanru engene
rnek için binbir türlü olanaklar 
ıurzırladıltı, toplumun her tara· 
fına anti·komünizm tobuırilan 
ektiği koşullarda başka türlüsü 
de olamazdı. 

örneein 1907 yılında Bulga
ristan'da, Genel Işçi Sendikası
nm Dördüncü Kongresi önce
sinde, oluşturulması düşünülen 
merkezi sendikalann tüzükleri
nin parti merkez komitesinin Ii
derliğinde ve Dimitrov'un aktif 
katılımı ile hazırlaruşı sırasında, 
_önemle ele alınan konulardan bi
risi sendika içi demokrasi ilkesi
nin yaşama geçirilmesinden baş
ka bir şey deeildi : 

"Demokratik merkeziyeıçilik 
ilkesi de sendika tüziiklerinin le· 
mel bir ilkesiydi. Bu ilke, güçle
rin merkezileştirilnıesinin, ola
nakların yoğunloştınlmaSlnın ve 
sendikanın yönetilmesinin temel 
işlevlerinin yanısıra, olabildiğin
ce geniş sendika demokrasiıinin 
güuencesiydi. " (Georgi Dimitrov 
And The Trade Union Move
ment, Sofia Press, 1976, 5.38) 

Bu nedenle de Dimitrov, iş
çileri bilimsel sosyalistlerin sen
dika demokrasisini zedeleyecek
leri ne inandırmak isteyen refor
mistlere "biz komünistleri sendi
ka demokrasisine karşıymış gibi 
göstermek bütünüyle saçmadır" 
yanıbru verirken, başından sonu
na kadar sendikal demokrasinin 
öncülüj!ünü yapmış bir bilimsel 
sosyalist olarak bütünüyle haklıy
dı, reformistıerin çabalarının ge
niş işçi yı!!ınlannın gözünde hiç
bir geçerli yanı yoktu, olamazdı. 

Dahası, Dimitrov Komünist 
Enternasyonal'in Yedinci Kong
resi 'ne sundueu raporda da sen
dikal hareketin birlilıini saela
ınıının yalnızca "sendikal de
mokrasi, faşizme karşı mücadele, 
sermayeye karşı mücadele" 
temelinde yaratılabilece�ini be
lirtiyordu. Komünist Enternas
yonal Yürütme Kurulu tarafın
(jan dikkatle ele alınan ve �onuç
taProfintern 'in faaliyetlerinin so
na erdirilmesi ve işçi sınıfının 
uluslararası ilerici sendikal birli
einin daha sonra Dünya Sendi
kalar Federasyonu 'nun kurulına
sına yolaçacak biçimde, çok da
ha geniş bir teı1lelde 'oluştunıl
ması Ile nok talanan tart .. nıalar
da Plmltrov şunlan söylüyordu: 



SENDIKAL DEMOKRASI 
"Küçük Kızıl Sendikalann var 01-
dujtu üfkelerde, bunlanı kendi 
görüşlerini sauunma hakkı veril
mesi ve ihraç edilen üyelerin ge
ri alınması koşuluyla, bu sendi
halilrın büyük reformist sendika
lara katilmasını öneriyarıu. An
cak, büyük Kızıl Sendikaların bü
yük reformist sendikalara koşut 
olarak varolduğu ülkelerde, kapi
talist baskıya karşı mücadele 
platformu temelinde ııe sendi
ka demokrasisi güvencesinde. bir
lik-kongreleri toplanması için ça
lışmalıyız. " (Georgi Dimitrov, 
Seleded Works, Sofia Press 1972 
Vol. 2, s. 58) 

Sendikal demokrasinin ger
çekleşmediği, tersine tasfiyelerin 
birbi�ni izlediği, seçilmiş temsil
cilerin temsilciliklerinin onaylan
maması bir yana, üyeliklerinin 
askıya alındığı, yönetim organla
nna merkez yöneticilerinin "be
ğenisini" kazananlann aday ola
bildiği koşullarda birliğin ger
çekleşebileceğinden söz etmek 
olanaksızdır. Bu nedenle de sınıf 
ve kitle sendikacılığı ilkeleri te
melinde işçi sınıfının ilerici Sen
dikal hareketinin birliğini yarat
mak, aynı zamanda sendikanın 
işlevleıtnin üzerine oturmasını 
sağlamak için sendikal demokra· 
sinin yaşama geçirilınesi yolunda 
çaba harcama ve bu görevi başar· 
ma bilimsel sosyalistler için önde 
gelen bir görevdir. 

Ne var ki, bugün başta Ma
den-Iş Sendikası olmak üzere, 
DISK içinde kinrl sendikalann 
bilimsel sosyalist olına iddiasın
daki yöneticilerinin, sendika içi 
demokrasiyi sağlamak ve �eliştir
rnek çabası içinde olmak bir ya
na, anti-demokratik tüzük hü
kümlerince örülmüş duvarların 
ardına sığınıp, yönetim sürdünne 
uğraşı içinde olduklan görül· 
mektedir. Işçi sımfının politik ve 
ekonomik mücadelesinin ulaştığı 
boyutlan görmezlikten gelerek, 
anti-demokratik tüzük hükümle
rinden alabildillince yararlanma
nın yoll�nnı aradıklan ve yöne
timlerini sürdünneyi düşündükle
ri gözlemlenmektedir. 

öte yandan, ancak bilimsel 
sosyalist olma iddiası bir kenara 
koyuldu ğu takdirde sendikal de
mokrasiden söz edilemeyeceği 
bilJndilli için olmalı, "tabanın 
söı ve karar sahibi olması" ilke
sinden sıkça söz ettiklerine, ama 
bu iikeden yalnızca söz etmekle 
yetindiklerine rastlanmaktadır. 
"Ancak tabanın söz ve karar sa
hibi olmasıyla bir sendika gerçek 
bir sendika olabilir"(Maden Iş 
Sendikası, Sendikal Işçinin Ders 
Notları, Konuk Yayınlan s.ll 7) 
diyen Maden-Iş yöneticileri ken
dilerini "gerçek bir sendika" olup 
olmadıklarmı araştırmakla yü
kümIU görmelidirler.Kişiler ken
dileri hakkında verdikleri hüküm
lere göre değil,söyledikleriyle ey
lemlerinin araSındaki tutarlılık 
ilişkisine bakılarak değerlendiril
!ir. Maden-Iş yöneticileri için de 
öyle olmuştur. Bugüne kadar ya
şanan olaylar ,yönetimin düşünce
sini paylaşmak koşuluyla, yalnız
ca bir dönem Maden-Iş üyesi ol
muş ama sonradan müteahhitlik 
mesleğini tercih etmiş olanlann 
Yürütme K\ırulu üyesi olacak ka
dar "sOO ve karar" sahibi olduğu
nu� Maden-lş'i,Maden-lş ya-

pan birçok yöneticiye,baştemsil
ciye, temsilciye ve işçiye, yöne
timden farklı düşüncelere sahip 
olduklan için,yalnlZca sendika
nın kapısının dışmda "söz sahibi 
olına" haklarınm bırakıldığını 
göstenniştir. Bu elbette ki sendi
kal birlikten yana olanların sür
dürebiJece�i bir davranış değildir. 

DISK Genel Kurulu 'nda "tek 
tip demokratik tüzük" için karar 
alınmış olması ve birçok sendi
kanın bu tüzü�ü kabul etmiş bu
lunması, ilerici sendikal hareke
tin birııeinin oluşturulması açı
sından önemli bir olanak olarak 
görillmek durumundadır. Bu ka
rar oybirliği ile alınmıştır, ama 
kimisendikaların, örneğin yine 
Maden-Iş Sendikasının yöneti
minin kararı yaşama geçirme 
doğrultusunda bir adırnma rast· 
lanmadığı gibi, bu tüzük ile geliş
tirilmesi amaçlanan sendikal de
mokrasi ilkelerine bütünüyle ters 
davranışlan sürdürdüğü gözlem
lenmektedir. 

Bir kez daha yineliyelim. Sen
dikal hareketin içine sokulduğu 
bunalımı aşmanm yolları vardır 
ve 1'ürkiye Işçi Partisi tarafmdan 
yapılan açıklamada sendikaı de
mokrasi ilkeleri temelinde birli
�in sağlanması ve pekiştirilmesi
nin yolları gösterilıniştir. 

DISK 'te sendikal de mokrasinin 
koşulu tek tip tüzük tür 

Bundan bir süre önce T. Maden-Iş Sendika
smı temsil eden bir grup yönetici Sosyal-Iş Ge
nel Merkezi 'ni ziyaret ederek Genel Başkan öz
can Kesgeç'le görüşmüştü. Maden-Iş'i temsil e
den heyet, "DISK 'teki bunalımın çözümü için 
ola!!anüstü Genel Kurul'a gidilmesi gerektl!!ini" 
belirterek, olaltanüstü Genel Kurul için Sosyal
İş Sendikası'ndan imza talep etmişti. 

Maden-Iş iıeyetinin bu istemi, Sosyal-Iş Ge
nel başkanı özcan Kesgeç ile Genel Sekreter 
H. Bedri Do!!anay'ın imzalannı taşıyan bir ya
zıyla 14 Temmuzgünü Maden-İş Genel naşkan
Iıltı'na iletiidi. Söz konusu yazıda şöyle deni
yordu: 

"MADEN - I ş  SENDIKASı 
GENEL BAŞKANLIClNA 
ISTANBUL 

"1 -SendikamlZ Genel Başkan Vekili Saym 
Daysal, Banksen Genel Sekreteri Saym Çubuk
çu, Baysen Genel Başkanı Sayın özhasırcı, bir
likte SendikamlZl ziyaret ederek Genel Başkanı
mlZla görüşmüşler ve "DISK'teki bunalımın çö
zümü için olağanüstü genel kurula gidilmeli ge
rektiltini" belirterek, olaAanüslü genel kurul 
için sendikamızdan imza talep etmişlerdir. 

"2 -Bu goruşme sırasında Genel Başkanı
mlZca Sendikamız görüşü olarak; 

"a) DISK'in soninlannın temelinde yatan 
nedenlerin çok eskilere dayandı!!ı en yakın ta
rih olarak ta 1975 'ıere götürülmesi gerektiIi, 

"b) SendikamlZın her türlü taafıyecilile 
karşı olduRu, DISK dışına kaçma u!!r-. ve he
saplan ile, bunu bahane bilerek sendikalan 
DISK dışına itmenin de sonuçta aynı anlama 
geldilıi ve buna şiddetle karşı OlduRumuz, 

"c) UJkemlzln verili somut kOfuıtannda, iş
çi slmfımlZın Ilerici sendikal biriilinin, sınıf ve 
kitle sendikacılılı ilkeleri ile DISK'te sallanını
sı için mücadelenin tarihsel bir görev oldultu, 

"d) Maden-Iş ve di!!er sendikalann sendikal 
demokrasiyi yerleştirmek ve geliştirmek açıım· 
dan DISK tek tip tüzültünü ivedi olanık hayata 
geçirmeleri gerektiğine inandıltımız, 

"e) Bunlann gerçekleştirilmesi halinde, ge
çici ihraç cezası verilen sendikalann dışlanması 
girişimlerine en önde karşı koyacaltımız ve ill
raçlaim kaldmlrnası için DISK olalıanüstü genel 
kuruluna gidilebileceği, 

"C) Aynı şekilde DISK dışına düşme, DISK 
ten başka oluşumlann özlemcilerine karşıda a
mansızca mücadele edereRimiz, belirtilmiştir." 

Baştürk ihraçlarıil geti ·alınması için 
DISK Genel Başkanı Abdul· 

lah Baştürk geçtiğimiz günlerde 
basma bir açıklama yaparak bir 
süre önce üyelikten çıkartılan 
Maden-Iş, Bank-Sen ve Baysen 
sendikalan hakkmdaki görüşleri· 
ni açıkladı. 

DISK Genel Başkanı bir yıl 
süreyle geçici ihraç edilen �la
den-Iş, Bank-Sen ve Baysen sen
dikalannın yöneticilerinin geçen 
4 ayı aşkm süre içinde de sekter, 
disiplinsiz, sorumsuz ve aynlıkçı 
tavır ve davranışlannı devam et
tirdiklerini belirti ve nlSK yü· 
rütme Kurulunun ihraçlar sıra
sında belirtmiş oldu�u "�:ıkarma 
süresinin sonunda bu sendikalan
mlZın üyeliklerini tekrarelde ede
bilmeleri bundan sonraki DISK 
tüzük ve organ kararlanna karşı 
gösterecekleri tavır ve eylemlere 
bağlıdır." sözlerini hatırl�ttı. 

Baştürk açıklamasında Maden
Iş, Bank-Sen ve Baysen sendika· 
Iannın örgüt içi sorunian sözlü 
ve yazılı açıklamalar yaparak so
rumsuzca tartıştıklanm, · DISK'i 
suçlama çabasma tabandaki işçi
leri ortak ederek hazırlanan bil
dirileri imzalamaya zorladıklan
nı, bilinçli ve militan unsurlar 
üzerinde anti-demokratik baskı
lan artırdıklannı ve tasfiyeleri 
hlZlandırdıklannı, DISK'e üye 
sendikalann karşısmda başka 
sendikalan kurup destekledikle
rini belirtti. 

Abdullah Baştürk , bu sendi
kalann üyesi işçilerin grup söz· 
leşmeleri öncesinde DISK'e baş
vurduklannı ve bu sendikalardan 
şikayetçi olduklannı belirterek 
şikayetlerin özellikle şu nokta· 
larda toplandıltını bildirdi: 

"Yönetim: 
Demokratik olmayan bir 
tüzü!!ün ardma slRınarak, 
işçilerin seçme ve seçılın. 

önerileri� açıkladı 
özgürlüğünü engellemekte
dir. 
Çeşitli sendikaJ .kademeler
de seçimle işbaşma gelen 
işçileri tepeden inme ka
rarlarla görevden almakta, 
tasfiyeciliei had safhaya 
vardırmaktadır. 
MESS ile önümüzdeki ay
larda başlanacak toplu söz
leşme görüşmelerinde üye
lerin taleplerinin dile geti
rilmesini ve bugüne kadar 
görülmeyen bir biçimdp 
sendika temsiırilerinin mü· 
zakerelere katılmasmı en
gelıernektedir. 
Görünürde DISK yönetimi
ne, gerçekte ise DISK bü
tünlü�üne yönelik aleyhte 
propagandayı yaygmlaştır
makta, üyesi işçilerin güve
nini yitinnekte, bunun do· 
�al sonucu olarak da geri
ci, faşist sendikalann saIdı
nIanna engel olarnamakta
dır." 

Baştürk'ün açıklaması şöyle 
devam ediyor: 

"DISK, her üç sendikamlZm 
üyelerini, özellikle işveren örgütü 
MESS ile zorlu bir kavgaya gire
cek olan T. Maden-Iş üyesi işçi
leri ve şu anda grevde olan Bank· 
Sen üyesi işçileri yalnız bırakma
yı asla düşünmemektedir. 

Ancak, DISK karar organlan: 
nın verdiği ve haklı gerekçelere 
dayanan geçici ihraç karan yü· 
rürlüktedir. Bu üç sendikanın yö· 
neticileri ortaklaşa yaptıklan, 
işçi smlCı üslübuna asla uymayan 
yazılı, sözlü açıklamalarla, buıju
vaziye has tavır ve yöntemleriyle 
DIsK'e ve yöneticilerine saldm-

lannı devam ettirdiklerinden, di
yalog ortam mı da yoketmişler-
dir. 

. 

Bütün bunlara rağmen, taban
daki işçilerin özlem ve isteklerini 
rl- dile getirdi�ime inanarak; T. 
Maden-Iş, !lan k-Sen ve Baysen 
yöneticilerine spn hir kez daha 
sorumluluklannı hatırlatmayı, 
üyelerinin isteklerine kulak ver· 
meye çaCırmayl, niSK Genel 
Başkanı olarak tarihi bir görev 
sayıyorum. 

Ilu gerçeklerdPn hareketle: 

1- DISK 6. Genel Kurulunda 
bu üç sendikanm delegelerinin 
de oylanyla ve oybirliğiyle kabul 
edilerek DISK karar organlarm
dan �eçmiş bulunan tek tip de
mokratik tüzük 'ün her üç sendi
kaca. derhal genel kurullan top
lanarak hayata geçirilmesi, 

Kabul edilmiş Tek Tip De
mokratik TüzJk uyannca ve 
DISK'in denetimi ve gözetimi al
tında yapacakları yeni bir Genel 
Kurulla bütün organlarmı yeni. 
den oluşturmalan, 

2- Her üç sendikaca ve özel· 
Iikle T. Maden-Iş'te tasfiyeci bir 
biçimde yapılan sendika içi ih
raç!ııpn kaldınlması, 

, 3- T. Maden.lş Sendikasınm 
işveren örgütü MESS ile yapma
ya hazırlandığı grup sözleşmesi 
görüşmelerinin üyelerin ekono
mik-demokratik acil talepleri 
doCrultusunda ve sendika temsil
cileri katılımı ile başlatılması ve 
sürdürülmesi, 

4- DISK üyesi sendikalann 
içişlerine kanşmaktan vazgeç· 
meleri ve DISK üyesi sendikalara 
karşı kurulan Beton-Iş, Yeni 
Ges-Iş, ARaç-Sen, Tüm Has-Iş vb 

adlı "sendikalan ,. destekJel�ek
ten vazgeçtikierini, DiSK tabanı
na ve kamuoyuna açıklam�ıarı, 

5- SlnıC ve kitle örgütü olan 
sendikalar ile siyasi partileriıı iş
levierinin ayn ayrı olduğu gerçe
ğinden kalkarak, sendikalara par· 
ti işlevini yüklemenin yanlışlığı
nın sendikalan!a her tlirlü politik 
görüşten üye ve yönetici ola hi
lece!!inin kabul edilmesi ve Lna 
uYb'Un davranılması, 

6- Yetkili sencikanın belirlen
mesinde eıı et kir. ara( olar. Vf 
DISK 'in yıllardır sımınduğu w 
u�runa nic·e miıcadele \"erdi�i 
reCeranduma yalnız s(ızc!e c1e�il. 
özde de sahip çıkılnıası, SOIl gün
lerde özellikı .. T. �laden-i'i senei· 
kasını referanaunııarla trhdit e· 
den sarı sendikalara l:arşı bi,tiin 
ilikede ve bütün işyerlerinde refe
randum 'a hazır olundugu nun 
derhal açıklanması. Halinde; 

Bu olumlu adımlan bir öz· 
eleştiri kabul ederek bu üç sendi
ka yöneticilerinin; işçi smıfının 
sendikal birliğinin nlSK'te sal! · 
Ianmasında kararlı, bundan böy· 
le demokratik merkeziyetçilik il
kesine bal!lı" karar organların" . 
saygılı olacaklannın inandınrı 
yaklaşımları olarak değerlendire· 
celtimden, DISK Anatlizüğüniin 
bana verdiği yetkileri kullanarak, 
Onur Kurulu'nun bu üç sendika 
ve yöneticileri ile ilgili kararlan· 
nm, yeniden gözden geçirilmesi· 
ni saelamak için, .nISK yetkili 
organlarına götürebilirim. 

Bir kez daha belirtmek iste
rim ki, demokratik sınıf ve kitle 
sendikal örgütii UISK·i bölmeye 
geçmişte oldu�ıi gibi bugün de 
kimsenin gücü yetmeyecektir. 

DISK'in asla vazgeçemeyece· 
!!i işçi t�banına bu konuda bü
yük görev ve sorumluluklar dÜ4· 
mektedir." 



1 975 1DEN BERI GELIŞEN BIR 
KAMU KURULUŞU OLAN TAK
SAN , EcEvIT HÜKÜMETI DöNE
MINDE DE MC DÖNEMLERINDEN 
FARKSız BIR YÖNErIME SAHIP. 
TAMAMEN KEYFI BIR YÖNETI
MIN EGEMEN OLDUGU TAKSANı 
DA, ILERİCı' ışçı VE TEKNIK ELE
MANLAR üZERİNDEKı BASKıLAR 
SÜRDÜRÜLÜRKEN, MHpıLI OLDU
GU BILINENLER KOLLANıYOR. 

Tiirkiye'nin takım tezgahlan 
gereksinmelerini karşılamak için 
kurulan ve sermayesi 500 milyon 
lira olan kamu kuruluşu T AK
SAN'ın Maliye Bakanı Ziya 
�lüezzinoğlu ve Sanayi ve Tek
noloji Bakanı Orhan Alp tarafın
dan, bir özel kuruluş olan 
TRANSTORK Holding'in girişi
miyle kurulan ve seı:mayesi 30 
milyon lira olan BONSA adlı şir· 
kete peşkeş çekilmek istendiği 
öilrenildi. 

Konuya ilişkin gelişmeler, 
Ecevit hükümetinin iki bakanlı
ilının bazı çevreler adına önemli 
bir yolsuzluk olayına alet oldu
ğunu ortaya koymaktadır. 

TAKSAN NEDIR? 

TAKSAN 13 Kasım 1975 ta
rihli Bakanlar Kurulu karan ile 
kurulan ve Temmuz 1976'da Ti· 
caret Sicili Gazetesi'nde yayınla
narak faaliyete geçen bir kamu. 
kuruluşudur. Kuruluş sermayesi, 
başlangıçta 100 milyon lira olan 
TAKSAN önemli ağır sanayi 
projelerinden birisidir ve takım 
tezgahlan iiretmekle görevlendi
rilmiştir. 

Başlangİçta Kayseri, Yerköy 
(Yozgat), Tokat ve Erzincan 'da 
kurulması planlanarak, temelle· 
ri atılan ( ! )  fabrikalar, 1978 yılı 
içinde bir entegre tesis halinde 
Kayseri'de toplanmış, şirket ser
mayesi de 500 milyon liraya 
yükseltilmiştir. Son çalışmalara 
göre entegre tesisin yatırım tuta
n 5 milyar lira olarak belirlen
miştir. 

Yatınmın önemi nedeni ile, . 
TAKSAN yatınmı DPT tarafın
dan yıllık plan ve programlara a
Iı�mış, 1978 yılında yayınlan
mış özel ihtisas komisyonu rapo
runda TAKSAN'a özel bir yer 
verilmiş, 1979 yılı programında 
ise TAKSAN tarafından Kayseri' 
de kurulmakta olan entegre ta
kım tezgahlan fabrikası yatınmı· 
nın termin programı ile uyumlu 
olarak gerekli her tiirlü önlemin 
alınacağı belirtilmiştir. 

ailindiei gibi TAKSAN'ın 
Kayseri 'de kuracağı takım tez
gahlan entegre tesisi 5 fabrika
'ian oluşuyor. ( 1 7  Haziran 1979 
günü Işletmeler Bakanı bu tesisin 
temelini atmış, 5 fabrikadan o
luştuğu bizzat Bakan ve şirket 
genel müdürü tarafından açıklan· 
mıştır.) 

Bu beş fabrika şunlardır: 

1. Taşiama Tezganıan Fibr,
kast. 

2. Otomat Tezgahlan "dbri
kast. 

3. Freze Tezgahlan Fabrikası. 
4. Dişli, Dişli, Kutusu Fabri

kası. 
5. Dökümhane 

Dişli ve dişli kutulan teııisi 
ile dökümhane, takım tezgahlan 
fabrikalannın gereksinimi olan 

'yan-mamulleri sağlamakla gö
revlidirler. 

Bugün, ülkemizde bulunan 3 
�na tezgah imalatçlSl ve kapasite
leri (1977 yılı' itiban ile) şu şe
kildedir: 

ı. MKE: 321 tezgah. 
2. TEZSAN: 2254 tezgah. 
3. BİMAK : 382 tezgah. 

Bunlardan BİMAK 'ın (Birle
şik Makina Sanayi ) en büyük or
taklan Eli Burla, Yasef Yohaf, 
Viktor Bali 'dir. 

TRANSTURK, TAKSAN 
YA TIRIMLARININ IçiNDE 

Yukardaki tabloda görüldüğü 
gibi yalnızca torna ve matkap i
mal etmesine rağmen, yerli piya
sadaki en büyük firma TEZSAN 
olup, TRANSTORK Holding'in 
bir kuruluşudur. 

TEZSAN 'ın tezgah imalatında 
karşılaştı�ı en büyük sorun dö· 
kümhaneden gehnekte, istedi�i 
nitelikte döküm temin edeme
mektedir. U1kenin de�işik yerle
rine da�ılmış 10'un üzerinde dö
kümhane ile çalışmak zorunda 
dır. 

TAKSAN yatınmının ciddi 
bir hal alması üzerine, TRANS
TURK'de konuya daha değişik 
biçimde e�i1meye başladı. TAK· 
SAN yatınmının engellenmesi, 
ya da imalat programının kont-

. rol altına alınabilmesi için hedef 
olarak dökümhane seçildi. 
TRANSTURK, Bünyan'da (Kay
seri) küçük sermayedarlann bir 
araya gelerek kurduklan BUNSA 
A.Ş .'ye ortak oldu ve bunlann 
yatınm programını makina ima
latından dökümhaneye çevirdi. 
Ancak, şirket bir halk girişimi 
olduğundan TRANSTURK an
cak yüzde on hisse ile ortak ola
bildi. Bu sorun da şöyle çözüldü. 

TRANSTURK Holding yüzde 
10 hisse, Holding'in bir kuruluşu 
olan METAL TICARET yüzde 
on hisse, yine Holding'e ait bir 
başka kuruluş ÇELIK MAKİNA 
yüzde beş hisse satın alarak 
TRANSTURK Holding toplam 
yüzde 25 hlsseye sahip oldu. 

Bu arada, Sanayi Bakanlığı'n
da teşvik belgesi alınırken, TAK
SAN teşviK belgesi engellendi. 
Bakanlık Teşvik Uygulama DaI-
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'Taksan 
Transttirk 'ün 
çantasındı 
keklik 

Orhan 
Alp 'in 

Transiürk Le 
hediye.i 

Tahıan 

DES/YAB 'ın B VNSA A . Ş. 'ye vereceği 20 milyonluk kredinin 80 milyona Çl
kartılmasında ve DESlY AB tarafından B VNSA 'mn TAKSAN 'ı ortaklığa alma
sının istenmesinde başroW, DESlY AB Genel Müdürü Faruk Molu oynadı. Fa· 
ruk ,Molu önümüzdeki dönemde AP 'den Kayseri Milletvekiü olma hazırlığı 
içinde. TAKSAN Yönetim Kurulu ''!ca bu ortaklığın onaylanacağı konusun
daki güvenceyi de, DESlYAB Genel Müdür Muavini ve aym zamanda TA K 
SAN Yönetim Kurulu üyesi olan yeğeni Saruhan Ha tipoğlu veriyor. 

\. 
resi I)'lüdiirlerinden Abdülbari 
Koşay'a (Korkut özal'ın dama
dı) 1 00.000 TL. bedelle, TAK
SAN teşvik belgesinin verilmesi
nin 1979 yılına kadar geciktiril
mesi üzerinde anlaşıldı. Ve BU N-

-masında ve DESty AB tarafmdan 
BUNSA'nın TAKSAN'ı ortaklı!!a 
almasının istenmesinde baş rolü, 
DESty AB Genel Müdürü Faruk 
Molu oynadı. Kendisi önümüzde· 
ki dönem de AP'den Kayseri mil-

marası bulunmaktadır. 
Yine kulaklara çalındıRı kada· 

n ile, kendisi de önümüzdeki dö· 
nem memleketi olan Manisa'dan 
AP milletvekili adayı olma hazır-
1ıkIan içindedir. 

Sermayesi 500 milyon lira olan TAKSAN teşvik belgesi Sanayi Bakanlığı tara· 
fından engellenirken, sermay�sj ' 30 milyon lira olan ve TRANSTÜRK Hol· _ 
ding'in de ortağı olduğu BONSA şirketine dökümhane teşvik belgesi alındı_ 

SA A.Ş .'nin dökümhane teşvik 
belgesi alındı. Teşvik belgesi mü
racaatında 15.000 tonlyıl olan 
kapasitenin 6.000 ton/yıl'lık 
kısmının TAKSAN'a döküleceği 
belirtildi. 

Daha sonra Sınai Kalkınma 
Bankası 'na yapılan miiracaata 
da TAKSAN 'ın ortak olaca�ı 
açık bir dille ifade edildi ve kredi 
alındı. 

TAKSAN kendi projesini yü
rütiirken, TRANSTURK ortak
lık teklifi ile TAKSAN'a geldi ve 
red edildi, 

Daha sonra TRANSTURK işi 
başka bir açıdan ele aldı. T AK
SAN yatırımının (dökümhane ile 
birlikte) DPT ve diğer resmi ku· 
ruluşlarca benimsendiği göz ö
nünde tutularak, önce bu kuru· 
luşlann ortaklığının faydalı ola· 
cağının inandırılmasına başlandı. 

ÇEVRILEN DOLAPLAR 

Projenin birkaç kez revize e
dilmesinden sonra, BUNSA A.Ş. 
20 milyon lira tutannda kredi 
talebi ile DES!Y AB 'a başvurdu. 
TAKSAN'ın en büyük ortağı 
olan DESIY AB, BUNSA A.Ş'nin 
kredi talebini 80 milyon liraya 
çıkardı: Ancak, gerek BUNSA' 
nın ve gerekse TAKSAN'ın yatı
nmının Kayseri 'de olması nede
niyle BUNSA'nın kredi alabilme
si için TAKSAN'la anlaşması ge
rektiği söylendi. Bunun üzerine 
BUNSA tekrar ortaklık talebi ile 
TAKSAN'a başvurdu . Ancak, bu 
sefer ortaklık istemi doğrudan 
TRANSTURK yetkililerinden 
de�i1, bizzat TAKSAN Genel 
Müdiirü ısmail özdağlar' dan ( ! )  
geldi. TAKSAN proje sorumlu· 
Ianndan bu yönde ",oorlar hazır
lanmsı Istendi. 

DESIY AB 'ın krt'disinln ' 20 
milyondan '80 milyona Çıkartıl-

letvekili olma hazırlıRı içinde. 
TAKSAN Yönetim Kurulu'nca 
bu ortaklığın onaylanacağı 
konusundaki güvenceyi de, DE
SIY AB Genel Müdiir Muavini ve 
aynı zamanda TAKSAN Yöne
tim Kurulu üyesi olan yeğeni 
Saruhan Hatipoğlu veriyor. 

(BUNSA'nın TRANSTORK 
dışında, hepsi Kayserı 'Ii serma
yedarlardan oluşan 400 ortağı 
var. Ancak bunlann ,iD tanesi 
yurt dışında işçi.) 

Bu arada TRANSTORK yet
kililerinden Ahmet Taşkın'da 
Maliye Dakanı Ziya M.üezzino�lu 
ve Hazine Genel Müdürü ile görü
şerek, kendi kurumlannda TAK
SAN 'ın BUNSA ortaklı�ına karşı 
çıkmasını önleyici girişimlerde 
bulunarak, ortaklığı kabul ettir
di. Oysa, bizzat Maliye Bakanlı
�I 'nın emri ile, TAKSAN 'ın özel
likle "halk girişimi" durumunda
ki çok ortaklık lı şirketlere gir
mesi yasaklanmıştı. Bütün ortak
lıklan da Maliye Bakanlığı'nın iz
nine bağlanmıştı. 

Bu arada, gene aynı dönemde 
TRANSTURK yetkililerinden 
Flkret Onat da Işletmeler Bakan-
1ı�1 ile temas kurarak , öncelikle 
Bakanlık Müsteşarı Aydın Ata
bek'in bu konudaki onayını aldı. 

Bu ortaklık girişimlerinin ya
pıldığı hafta içinde, TAKSAN 
Genel Müdürü ısmail ö7.dağlar, 
Kocatepe semtinde 1 ,5 milyon 
değerinde yeni bir daire satın al
dı. 

Iki yıllık Genel Müdiirlük dö
nemi içinde, aynca kendisine iki 
adet Renault marka araba satın 
alıp, son zamanlardaki benzin 
zamlannda savurganlı�ı önle· 
mek için ( ! )  şirketin Mercedes 
marka arabasını parka çekip, Re
nault marka arabayla işe gidip ge
len ısmail özda�lar, bu günler
de entegre tesisin hafriyat işleri
ni yapmakta, olan müetahhitler
den' Ali Zlver Karacay'a ait sekiz 
siUnd\rli ' bir Amerikan araba ile 
doiaşmakta, ancak benzin fatu
ralannda Mercedes'in plaka nu-

TAKSAN 'DA ILERlcILER 
UZERINDEKI BASKı 

Bütün bu gelişmelerin yanın
da, 1975 'den beri gelişen T AK
SAN kuruluşu" MC dönemlerinde 
olduğundan farksız bir yönetime 
sahip durumdadır. Tamamen 
keyfi bir yönetimin egemen 
olduğu kuruıiışta, ilerici çalışan
lar üzerindeki baskılar siirdiirii
liirken, gerici, faşist militanlar da 
hala kollanıyor. ömeRin; Has.tıı 
Tan döneminde ODTU'den me
zun olan, çeşitli saldın olaylann· 
da yeraldığı belirtilen, yakasında 
siirekli "fatih "  rozeti taşıyan ve 
o dönemde ADMMYO'dan MC 
döneminde mezun olan ve bir
çok saldınya adı kanşan MHP 
yanlısı Cumali Berber'in yakın 
arkadaşı, Ulkü-Tek üyesi Mak. 
Müh. ısmail Hakkı Küpçü gibile
ri TAKSAN'ın uzman kadrolan 
arasında bulunmakta ve bu "uz
manlar"ın görevlerini siirdürme
sine Ecevit hükümeti tarafından 
göz yumulmaktadır. 

Buna karşın, TAKSAN'ın her
biri gerçekten uzman olan ilerici 
teknik elemanlan Ise, ücretleri
nin ve harcırahlannın kesilmesi, 
yerlerinin keyfi olarak de�i,t1. 
rilmesi ve iş akidlerinin (eshedil
mesi gibi baskılarla karş�şmak
tadırlar. Çalışanlar üzerindeki 
baskılarda, MSP yanlısı Hak-I, 
Federasyonu 'na baelı öz Demir 
Iş Sendikası da kendince katkı
larda bulunuyor! ... 

Ecevit hükümeti kamu kuru
luşlanndaki MC artık lanna dile· 
dikleri gibi davranma serbestisi 
tanırken, ilerici işçi ve teknik e
lemanlar üzerinde siirdürülen bas
kılardan habersiz görünmektedir. 
TAKSAN'da olup bitenler, bir 
de bu açıdan önemlidir. Hükü
metin, kendi bakanlıklannın ve 
yöneticilerinin siirdiirdüRü tutum 
ve yolsuzluklar fıakkıiida ne gilii 
girişimlerde bulunaca�ı, Ilgiyle iz, 
lenecektir ... 
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Tlflls'ln merkezinde, iki yanı 
beUrll aralıklarla emek kalıra· 
manlanıun süsledlRI aRaçlaklı, ge· 
nı, ana caddede dolaşırken za· 
man zaman dükkanıara da girip 
çıkıyorduk. Antlka esvalar satan 
bır dükkana girdiğimizde 
Ince, küçük, gümüş renkU hedl· 
yelik hancer ve kamalara gözüm 
takıldı. Her müşteriyle ciddi ama 
Ince ve gülecen bir tu tumla ilglle· 
nen sorumlu hanım tezgahtara 
işaret ederek onlara bakmak iste· 
diRlmi anlattım. 

tnce bir zevkle, ustaca yapıı· 
mış, güzel hediyelik şeylerdi 
bunlar ... Bir işaret parmaltı bo· 
yundaki hançeri kanından çıkar· 
dım. Ama bu kabzası hançer 
olan bir tükenmez kalemdL Bu 
kez kamayı kınından sıyırdım, 
bu da bir tırnak törpüsüydü ... 

Yanımdaki Levan'a hançer· 
den çıkan kalemi gösterdim. 

"-Bir kalem" dedim. 
"-Kalem olsun daha iyi deltil 

mi?" diye sordu. 
"-Hançerlisi yok mu?" 
Bu soruma Levan biraz gül. 

dükten sonra yanıt verdi: 
"-Kalem hançerden daha 

güçlü deltıı ml? Böyle daha güzel 
deRII mi? ... 

Bu kez öbür elimdeki tırnak 
törpüsünü gösterdim. Levan de· 
vam etti: 

"-Tırnak törpüsü kamadan 
iyidir!.. . . 

Daha sonra gittiltimiz kentler· 
de buna benzer dükkarılara girdi· 
Rlmizde de, do!!rusu bu küçük 
hançer ve kamalara özellikle gö· 
züm takıldı. Hiç birinin içinden 
sivri bır hançer, keskin bir kama 
çıkmıyordu. Kalemler ve tırnak 
törpüleri çıkıyordu Içlerinden ... 

Çocuk oyunca!!ı satan yerler· 
de de bu konudaki dikkatim so· 
·!!umadı. Ne bir tabanca, ne bir 
kılıÇ, ne bir kasatura, tank, top, 
tüfek oyuncaklar arasında gö· 
rünmüyordu. 

Şiddet imaj bile olsa, şiddetli 
bır sıcaklıkta, güzel duygular, 
güzel düşünceler, güzel espriler 
potasanda eritilmişti adeta ... 

Gezdi!!imiz yollarda, cadde· 
lerde, meydanlarda, gördüRümüz 
sinema panolannda, tiyatro afiş· 
lerinde, televizyon programlann· 
da vurmaita, kırma!!a, kesip, biç· 
melıe ilişkin bir tek imaj yamı· 
mıyordu. Çarlık zulmünden, fa· 
şist saldırılardan, soltuk savaş 
namlulanndan bugünlere gelen 

. sosyalist toplumun ba!!nndakl 
toprakta evrensel karanfiner ye· 
tişmişti. 

SosyaUst toplumun günlük uf· 
kunu renklendiren bu kadifeye 
taşmamak mümkün de!!il. 

Peki nereden kaynaklanıp, 
köklenıp geliyor bu ye,erti? 

Belki de, Sovyet Devletinin 
armasının nasıl hazırlandı!!ının 
öyküsü bize bır ipucu verebilir. 
Bu olayı, Şubat ve Ekim devrim· 
lerine etkin olarak katılmış ve 
devrimden sonra Devlet Basım· 
evinin baş editörü, Devlet Edebi· 
yat Müzesinin kurucusu, Lenin' 
in yakın çalışma arkadaşı Vladi· 
mlr Bonç'un, anılanndan okuya· 
lım: 

' 

"- Sovyet devletinin arma,,
nın hGZırlanrnalı ,on derece ö
nemli bir görevdi. Çünkü bu ar· 
manın izlenimlui, temelinde. ka· 
pitaliıt deuletlerde ,imdiye dek 
yapılmış armalardaki her,eyden 
farklı olmak zorundaydı, 

Halk Komiıerleri KOnleyi 'nin 
büro,uM ıulu boyay/{J yapılmış 
bir arma deıeni geldi, Şekli yu' 
uar/{Jktı ue ,imdiki armada uar
o/{Jn amblemIerin aynı/{Jrını tafl' 
yordu, ama ortaıında boylu bo· 
yunca uzun. kınından ,.karılma
mı, bir kılıç uzanıyordu, Kılıç 
bütün d ... hi kap/{Jr gibiydi; kab· 
zaıı zeminindeki buIJday ba,ak· 
/{JrıM dayanıyor, ke,kin yanı ,iii· 
Itm.nin iilt kıımının tamamını 

doldu"';n güne, ı,ık/{Jrma dolJru 
incelip nokta haline geliyordu, 

De.en mOIDmn üzerin, blre
klldllJında. Vladimir ·l/yiç. oda· 
sında Yakalı Sverdlou, Felih. 
Dzerzhinıki ue birkaç ba,ka yol· 
da,/{J konu,uyordu. 

- Bu ne, bir arma mı? .. Şuna 
bir bakalım! . .. 

Masonın üzerine eli/di, re8mi 
yakından gözledi. Hepimiz kaIJlt 
para üreten basımevi Goznak 'ta 
çalışan Kabartmaemın gönde� 
diği bu arma desenini görme he
vesiyle Vladimir Jtyiç 'in çevre· 
sinde duruyorduk. 

Görünüşe göre arma iyi yapıl
mıştı. BuIJday başaklanndan 
oluşan bir yarım daireyle çevre
lenmiş dojfan güne,in ışık/{Jrı, 
kırmızı bir zeminde parlıyordu. 
Orak ve çekiç, bu yan m daireni" 
içinde açık seçik görülüyordu. 
A ma, herkesi savunmaya zorla
yacak biçimde boydan boya uza' 
nan bilenmiş çeük kılıç tüm de' 
sene hakiJ71di. 

Hayretle, 
- Ilginç! dedi. Vladimir lIyiç. 

Düşünce doğru, ama kılıcın işi 
ne? . 

Döndü bize baktı: 
- Biz savaŞıyoruz, mücadele 

ediyoruz ve proleterya diktatör
lüIJünü sajf/{Jm/{Jşt!!'aM, Beyaz 
MuhaflZ/{Jrı ue işgalcileri ülke· 
mizden atana kadar da mücadele
yi sürdüreceğiz. Ama bu, savaşın, 
savaş tanrılannın ve şiddetin 
.omuza dek bize önder o/{Jcajfı 
anlamına gtlm ... Bizim fetihlere 
ihtiyacımız yok. Bir fetih politi· 
kaSl bize yabancıdır. Biz saldır· 
mıyor, içerdeki ue dışardaki dü,· 
manlara karşı kendimizi savunu· 
yoruz. Savaşımız savunmaya yö
neliktir. Kılıç bizim am blemimiz 
değildir. Düşman/{JrımlZ olduğu, 
bize Baldırıldığı ue tehdit edildi· 
ğimiz sürece, proleter devletimi
zi korumak için ona sıkı sıkı sa
rılmalıyız. A ma bu sonsuza dek 
demek dejfildir . . .  " 

Ekim devriminin ilk günlerin· 
den 1920'ye kadar Halk Komi· 
serıeri Konseyi 'nin Genel Sekre· 
terlii!ini yapan Vladimir Bonç, 
Lenin'in bu konudaki sözlerini 
nakletme!!e devam ediyor. Şöyle 
sürdürmüş Lenin konuşmasını: 

"- Sosyalizm tüm ülkeierde 
zafer kazaMcak, hiç ku,ku yok. 
Inlan/{Jrın karde,lijfi i/{Jn edile
cek ve bu, dünyanın heryerinde 
bir gerçeklik haline gelecek, Bi· 
zim kılıca ih tiyacımlZ yok. Bu 
bizim am blemimiz dejfil! ... Sos· 
yali.t devletimizin armaslndan 
kılıcı çıkarmalıylZ ... " 

Bonç bundan sonraki salıneyi 
şöyle anlatıyor: 

"- Vladimir Ilyiç, liuri uçlu, 
koyu bir kurşun kalem aldı ue 
kılıcın üstüne 'iptal ' işaretini 
koydu. Sajf kenarda da bunu yi' 
neledi. 

- Diker açılardan bu iyi bir 
deıen. E,kizi oMy/{Jyalım. Sonra 
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yeniden görür ue Halk Kol7li .. ,.. 
leri Kon.eyinde tartışırız ... 

Ve eskizi onayladı ... " 
"Devrimin Beşilıi" Lenlngrad' 

da geçen bu tarihi olay, kabzası 
hançer olan o bizim minnacık 
kalemi süsleyen espriyi bugün a· 
çıklamaya da yeterlidir sanıyo· 
rum ... 

*** *** *** 

Ama düşünüyorum da, Lenin 
ne bilsindi ki, o kılıçsız anlayışın 
on yıllarca sonra bir komşu ülke· 
de kılıca tutulacalıını. 1946 yılla· 
nnda Türkiye'oe, Hasano�lan 
Yüksek Köy Enstitüsü'nde kan· 
Un görevlisi bir ö�rencl bir ge· 
ce, ihbar üzerine alınacak ve ka· 
rakola götürülerek tutuklanacak· 
tı ... ö!!rencinin suçu kantin bi· 
nasının dış duvanna orak · çekiç 
çizmektL Uzunca süren soruştur· 
ma, kovuşturma, inceleme, araş
tırma ve bilirkişi raporlanndan 
sonra kantin duvanndaki orak · 
çekicin insan eliyle çizilmedi�i 
tesbit olundu. Kantinın damı 
yalımurda akıntı yapmıştı; du· 
varda Izi kalmıştı! ... 

Bu arada ölırencinln hayatı 
kaymıştı ... 

*** **. *** 

Şımdı Lenlngrad'da bır hasta· 
hanede bır bilim adamımız yatı· 
yor; Server Tanıııı. Tanılli, bu o· 
laydan 32 yıl sonra, bu mantı· 
Iıın, bu saldırının omuriU!!lne 
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sapladılıı kurşunun şifasını an
yor Lenlngrad 'da bugün. Biz ora· 
dayken Server Tanılli henüz Le· 
ningrad'a geUrilmemlşti. Ama 
Server Taniiii 'nln eline bu yakın· 
larda geçti�ini sandıltım bir 
mektuptan söz edece!!im. 26 Ka· 
sım günü Trabzon'da faşist pusu· 
ya düşürüldükten sonra kaybetti· 
Iıirniz Karadeniz Teknık üniver· 
sitesi ö�retim üyesi, sosYalist bi· 
lim adamı, Türkiye Işçi Partisi' 
nin Yılıit evladı Necdet Bulut'un 
mektubu. Necdet Bulut'un ölüm· 
cüi yaralan aldılıı tarihten dokuz 
gün önce Server Taniiii'ye 1fazdl· 
Iıl mektup kitapları arasında bu· 
lundu. Mektubun bir fotokopisi 
benim elimde. Yazıp da postaya 
veremedi!!i 17 .11 .1978 tarihli 
mektubunda Necdet Bulut, 
Server Taniiii 'ye aynen şöyle di· 
yor: 

man ın ayıbını hepimiz taşıyoruZ. 
Baiiış/{J, 

"ODTV'den 1 Temmuz 1 9 78 ' 
den itibaren bir yıllık ücretsiz i
zinle ayrılıp Karadeniz Teknik 
Univermtem 'ne geldim. Burada 
bir ' 'Bilgi.ayar Bilimleri Enltitü· 
sü"(Şimdiki adı: Elektronik He
sap Bilimleri Emtilüsü oluşturu· 
yoruz.ODTV 'den bir y ıllığına izin 
aldım ama, söz aramızda dönme
ye pek niyetim yok. Sevdim 
Trabzon ·u. GüYa buraya geürken 
hemen doçentlik me.elesini hal· 
letmek niyetindeydim. A ma A n '  
kara'nın he.abı Trabzon 'a uyma* 
dı, Sanınm Eylül 1 9 79 'dan önce 
pek o/{Jnak bu/{JmayaC4jfım tezi 
bitirmeye. 

''Bi/i'';;�. TCMOD Trabzon 
Şubesi ilk kurula" şubelerden' 
dir. Hatta Oenel Merkez 'de ba-

, ,_ Değerli dostum, zn birbinomize takılırdık. "Şu 
TVMOD Oenel Merkezi 'ni Trab· ''ODTV'deki açık oturumda 'O" 'a nakledelim, adam/{Jr çalı. birlikte oluşumuzdan bu yana şıyor " derdik. Oysa gelince çok zaman o/{Jrak ne kadar geçti a- büyük bir düş kırıklıjfına uğra. mmsomıyorum ama okly olarak v '  •• . ti K" k d dım. Ogrehm elemanlarının tum epey şey geç . ım.' ,  ar" a "Of- _ sınıfsal yap"ı çmlçıp/{Jk göz' lanm�ı • . . k�r��.

şler
.�

mızJ oldure- önünde Trabzon 'da. Ve ilerici ge-re� kıml6ın� �lumcul yaral�y�rak çinen kitle örgütleri sessiz dur-mucadelemızı engellemek ıstı)'or 
• 

faşist tırmanış, Eulerde. sokak. gun, 

/{Jrda kahpece tuzak/{Jr kurarak. 
elleri arkadan bağlayıp. eterle ba· 
ydttıktan sonra ağızlara kurşun 
sımirak işliyor cinayetlerini fa· 
şizmin hayvanca teröri.i. Bizi de 
silahlı mücadeleye çekip parsayı 
top/{Jmak istiyor faşist dikta he· 
verlileri. 

"Vstad, yaşadıjfm için öylesi' 
ne mutluyum ki anlatarnam. Salt 
dost olduğumuz için dejfil mut
lulukum. Kauganın bir parçası 
olDrak, direnişin önemli bir gös
tergesi olarak anılacak Serı'er 
Taniili 'nin mücadelesi. Gücümüze 
güç hattı. Direnme azmimizi yo
jfun/{Jştırdı. Aııı bundan 
mutlulujfum, 

"Orhan Kurmu, Londm'dan 
.aklık haberlerini getirdi. Morali· 
nin iyi olduIJunu .öyledi, Seuin
dik. Oünlük hay huy içinde zo· 
man oyınp sana mektup yazama-
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"Aslında genelinde Türkiye '· 
deki sözde sosyal demokrat hii 
ki;metin iş başına gelmesiyle tüm 
kitle örgütlerin; sardı bu hava. 
"Hükümeti" alternatifi yok " 
korkusu i:t'ice pasifize etti kitle
leri. Bu durumu kırmaya çalışan 
tek hareket. aojfal o/{Jrak, bilim· 
sel sosyalist hareket. Zaten kitle· 
lerdeki CHP 'nin umut olma ima
jı yıhıldıkça. kitleler CHP 'den 
koptuhça bunu bilimsel sosya' 
listler iyi değerlendiremezler,e 
tarihi bir yanılgı yinelenecek. Be
reket ııersin ki dostum, arnk Tür
kiye 'de bu yanılgıyı önlemeye 
çalışanlar Çığ gibi artıyor ... .. 

Kılıcın iptal edildi!!i bir ülke· 
de namuslu, ilerici, yaralı bilim 
ve kalem adamı Server TanilU, 
bu mektubu okurken omuriliğin. 
deki kurşunun erimesinI bekli· 
yor ... 
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TUDEH Merkez 
Komi tesi yeni bir 
ç ağrı y ay ın ladı 

Devr im yeni 
tehl ikelerle 
karsı karsıya 

• • 
İran Tudeh Partisi Merkez Komitesi antiemperyalist, demok· 

ratik ve halk devriminin zaferinden yana tüm güçlere Haziran so· 
nunda bir çawı yayınladı. ve karşı·devrineci entrikalara karşı 
ortak hareketin gereklili�ine ve Iran 'ın bugünkü güçlüklerinin aşı!· 
masının yollarına degindi. 

Iran Tudeh Partisi UK, açık mektubunda Iran devriminin bugün 
"ciddi tehlikelerle karşı karşıya oldu�u" vurgulanarak ve şöyle 
deniyordu . 

. " l'lusal güçler, bu tehlikelerin 
teşhisinde ve bunlann aşılına 
yöntemlerinde birlik dellildirler. 
Bunun sonucu olarak da birlikte 
ve kararlı hareket edememekte· 
dirIer. Hiç kuşku yoktur ki, bu 
durum devam ettilli takdirde 
devrimin, en önemli kazanımlan 
ciddi olarak tehlikeye düşecek· 
tir. 

Tı;DEH 'in çaıınsında ülkenin 
bugünkü durumunun ltlellikl.ri 
şöyle özetlendi : 

"-Bunalımın sonuçlan yaşa· 
mın tüm toplumsal alanlannda a· 
�ırlaşmaktadır. 

"-Karşı devrim (emperya· 
lizm ve iç gericilik) bu güçlükle· 
rin sonucunda daha da saldırgan 
olmaktadır . 

"Ta�ci güçler, devrimci halk 
güçlerinin mücadelesini baltala· 
maktadırlar. 

" Gerçek devrimci güçlerin ö· 
nemli bir bölümü devrimin zafe· 
ri için zorunlu olan talepleri ya 
unutmakta ya da küçümsemekte, 
dolayısıyla ikir.cil önemdeki so· 
runlarla u�şmaktacırlar. 

"Bu faktörlerin tümü, ülke· 
mizdeki devrimci hareketin za· 
yıflamasına yol açmaktadır." 

ULUSAL BACIMSIZLCK 

Irandaki durumun bu şekilde 
genel de�erlendirmesinden sonra 
Tudeh MK, bugün Iran devrimi· 
nin önünde duran somut sorunla· 
n şöyle sıraladı. 

" Bugünkü koşullar altında 
ulusal ve devrimci güçlerin poli· 
tik alandaki baş görevleri , hain 
Şah ve işbirlikçilerinin ülkemizi 
baeladıklan emperyalist zincir· 
leri kırmak ve Iran 'ı baeımsız ve 
baj!lantısız bir ülke haline getir· 

mektir. Gerçek devrimci güçler, 
Şah döneminde yapılmış tüm 
anlaşmalann istisnasız açıklama· 
sını, ihanet belgesi içeriklerinin 
ortaya konmasını ve resmi olarak 
geçersiz ilan edilmesini talep et· 
mektedirler. Elbette hükümet, 
politik alanda olumlu karşılana· 
bilecek bir dizi kararlar almıştır. 
Bununla birlikte Bazargan hüYü
meti, ülkenin devrimci ve ulusal 

• güçleri tarafından artık destekle· 
nemeyecek bir tutum almakta·. 
dır." 

BUYUK BURJUVAZIYE 
VE TOPRAK SAHIPLEIDNE 

KARŞI 

"Ekonomik sorunlar karşısın· 
da başlıca şu e�ilimler görül· 
mektedir: 

"1 . Karşı devrim devlet 
mekanizmasında ve yüksek eko· 
nomik çevrelerdeki ajanlan ara· 
cılı�ıyla mevcut problemlerin 
her türlü akılcı çözümünü engel· 
leme çabasındadır. 'Sol' ve saı!' 
daki tüm politik gruplann yöne· 
timlerine kadar sızmış SA V AK 
ajanlannın da yardımıyla, karşı 
derrim hem 'sol' hem de sa� slo· 
ganlarla havayı zehirlemeye u�, 
raşmakta ve her akılcı çabayı 
·kendi bölgesel ve sınırlı çözüm· ' 
leriyle· engellemeye çalışmakta· 
dır. 

"2 . Iran büyük burjuvazisiy· 
le ittifak halindeki tavizci çevre· 
ler, sadece kendi çıkarlannın 
sa�lanması ve düzeltilmesi çer· 
çevesi içinde ekonomik sorunla· 
ra katılmaktadırlar. 

"Ekonominin düzeltilmesi 
için şimdiye dek hiçbir çözüm 
yolu göstermeyen ve ba�ımlı 

NAZI PARTISININ DIŞ BüRO BAŞKANı 
LAUCK F. A LMANYA'YA BEKLENIYOR 

Hitltrin Sui Partiıi SSOAP'nin yeniden kundu,u için otu, .. 
turulan "d .. örgtidenni"e'run batkanı, Amerikan yurttatı Gerhard 
(G<:ny) Lauek'un bugiinlerde Federal Almanya'ya I<lmw bekleni· 
yor. 

F. Almanya 'daki neo ..... i giiçler wafmdan I<U,1 heyecanla 
beklenen Lauek, 1945 'de y:uaklanmı, olan NSDAP'nin "ya ... Ia.· 
mu ı "  amaayla nui ideolojiıiN yav�'.'I·ıa ÇalQbğ. için yugılanma
ya" bqlanan Michael KUhnen'in ma!ık.cmc.indc "tarukbk" edecek. 
Yeniden kurulacak NSDAP'n.in. artık zor yöntcmlctini dcğU, .adece 
' 'ban,Çl araçbn" kullanacağını kanıtlınıaya çalı,a" KUhncn 'in,· 
"naziz.run banlÇI karakterini" mahkeme önünde i.patlama •• için 
Lauck 'un mahkemeye çatnlma,unı talep ctdil bildiriliyor. 

011: yandan ülkedeki neon .. i piçlerin Lauek 'u kar,ılamak ıçın 
tören walıklannı sürdürdüğü haber veriliyor. Nco.,.IzUer, katfıla� 
ma .öreni için hazırlaruklan "1,11: ylne burd.yu(" II:hcldlnl lafıy&l1 
POlterkri ülkenin çe,lil kentlerinde oerpıiyorlar. Teıcllli nail Lauek" 
un 'f. I\Jıha.f\ya 'ya ,iri, iiniıii .tabilmed, ıoıyal demobat Alman hil
kümednin yeni "azilere verdiil'ycnl bir ödünü _pliyor. 
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PORTEKIZ 'DE GERICI SAC 
GOÇLERIN SALDıRıSı GERI TEPTI 

Portekiz /de gerici Mota Pinto hükümetinin ko
münist ve soıyaliıt partilerin parlamentodaki ey
lem birliRinin sonucunda düşürülmes; rizerine Dev
lel Bafkanı Eanef parlamenloyu ruhederek erken 
genel "çimlere gidilmesi kanmnı açıkladı. Er�en 
.eçim karan üzerine bir açıklama yapan Komüni.t 
ve Soayalist parti yöneticileri, erken seçimlerde &a
tın yeni bir yenilgiye utralılacatını açıkladılar. 

Komünist ve sosyalist partilerin parkımentodoki 

eylem birliğinin Bonuç almaya yönelmesi üzerine, 

ülkedeki Ilerici giiçler, Mola Pinto hükümetinin iı· 
ıifo etmeden "yeniden düzenlenmesi " olaıılığmı de

nemeye çalıfmlflardı. Ne var ki bu girifim başan' 

ya ulaşamamış, hükümetin çekilme.i kaçınılmaz 

hale gelmişti. Şimdi son bahardaki seçimlere kadar 

gerici·sağ partilerin bir seçim bloku olufturmaya 

çalışacakları bildiriliyor. Sa Carneiro 'nun " ,o,yal 

demokral "larının, Sosyal Demokrat Merkez Parti· 
si 'nin, sosyalist partiden aynlan "Bağ-kana t "  refo,... 
mistleM'n;n, ''Halkçı Monor" ,tler" ile ''Hmtiyan 
Demokratlar"ın oluşturacat. böyle bir bloka bafa· 
rı şansı tanınmıyor. 

TUDEH MK, Iran Devrimini tehdit eden, Bozergan �n ödüncülüğüne karJI uyanyor. 

ekonomiden ulusal ekonomiye 
geçiş yönünde hiçbir çabası ol· 
mayan hükümetin yolu, İran bur· 
juvazisinin sa� çevrelerinin yürü· 
dü�ü yolundan başkası de�ildir. 

"3 . Halk güçleri, ekonomik 
güçlüklerin emperyalizmin müda· 
halelerine ve egemen sınıflara 
·yani emperyalizme ba�ımlı bü· 
yük kapitalistlere ve büyük top· 
rak sahiplerine· karşı ulusal çı· 
karlann korunmasıyla aşılmasını 
talep etmektedir." 

YENI ANAYASA 

"Iran devrimi emperyalizme 
ba�ımlı baskıcı monarşiyi devir· 
miştir. Bugün bir Islam Cumhu, 
riyeti çerçevesinde ulusal ve bas· 
kıya karşı yeni bir düzenin teme
li atılmıştır. Ancak özgürlüı!ün 
ciddi tehdit altında olduRu da 
�özden kaçırılamaz. Gerici güç. 
ler açık ya da gizli, deRişik mas· 
keler altında işbaşındadır. Henüz 
pekişmemiş özgürlük her yandan. 
yani karşı devrim tarafından ve 
aynı zamanda sa� ve 'sol' aşınlar 
tarafından tehdit altındadır. So· 
rumsuz gruplar, parti merkezleri· 
ni, politik ve kültürel kuruluşlan 
basmaktadırlar. Sol örgütlerin ve 
gruplann gazete ve yayınlannı 
satan bayiler ve kitapçı dükkan· 
lannı yakmakte'. "'1 .. '. Kitaplan 
yakmaktadırlar. Basımevlerini 
tehdit etmektedirler. "Tanrı'nın 
Partisi" adına, yurtsever ve anti· 
emperyalist g<l'sterilere sllldır· 
malıtadırlar. 

"Islam Cumhuriyeti AnayaSjl' 
sının blıZırlanı,ı ve oylanması, 

yani yeni ulusal ve demokratik 
düzen, demokratik özgürlüklerin 
düzenlenmesinin ana koşulunu' 

. oluşturmaktadır. Amtiemperya· 
list güçler, anayasanın en kısa sü· 
rede son biçimini alması ve res· 
men tartışmaya açılması için el· 
lerinden geleni yapmalıdırlar. A· 
nayasa yurttaşlann tartışmaya 
katkılanyla tamamlanmalı ve bir 
kurucu meclisin oylanna sunul· 
malıdır." 

ULUSAL SORUN 

"Ulusal sorun Iran Devrimi' 
nin problemlerinden birisidir. 
Bunun do�ru ve akılcı çözümü 
toplumumuzun ileriye do�ru bü
yük bır adım atmasını saelayabi· 
IIr. Bu çözüm engellenirse, böıÜ· 
cülük, güvensizlik ve sömürgeci 
entrika merkezlerinin doı!ması 
gündeme gelebilir. 

"Ana dilin kullanılması, ulu· 
sal kültürün geliştirilmesi ve yö· 
neticilerini seçme hakkı, her öz· 
gür halkın temel haklandır. Tu· 
deh Partisi, kuruluşundan bu ya· 
na bu hakları kararlı olarak sa· 
vunmuştur. 

"Tudeh Partisi o görüş tedir ki .. 
uh1sal hah:.ınn tanınması ve ve· 
rilmesi, yani Iran 'ın Farslı olma· 
yan halklannın yönetsel ve kül· 
türel özerklik kazanmalan, hlç· 
bir şekilde Iran 'ın ulusal birııei· 
nin ülke bütünl�ü çerçevesinde 
korunması. ilkesinden ayn deRil· 
dir. Tam tersine, ulusal hakların 
ve!'jlmesi, gerçek gönüllü bir ulu· 
sal blrııeln saelanması 191n en ö· 
nemli köşe ta,lanndan birisidIr. 

"Ne yazık ki, hükümetin 
tereddütleri ve kararslZlıklannın 
bir sonucu olarak, emperyaliz' 
min ajanlan ve eski rejImin men· 
suplan tarafından Kürdistan' da, 
Kuzistan'da, Bulucistan'da ve 
Türkmenler arasında büyük entri· 
kalar örgütlenmiştir. Yeni entri· 
kalar ise hazırlanmaktadır. 
Bunun için Tudeh Partisi, ulusal 
sorununun çözümü için doRru· 
dan bir bakanlık kurulmasını ö
nermektedir." 

öZGURWCUN' GUVENCESI 

"Hepimiz biUyoruz kı, -ülke' 
de özgürlük olmasına kllrfın· bu· 
nu kullanma olanaklan çok kısıt· 
lıdır. Bizler, günlük kışkırtıcı ya. 
sa tanımamazlıklann tanıklan' 
ylZ. Toplumsal güvenllk için cid· 
di önlemler alma zorunluluRu 
her geçen gün daha da açık hale 
gelmektedir. 

Şu soru sorulmaktadır Insan· 
cıl ve halka hizmet eden bir dü
zen. hain bir rejimin temeli üze· 
rinde kurulabilir mi? Mücadele 
veren tüm lranlılar bu soruya 
"Hayır" diyor. 

Oysa hükümet içindeki beııı 
güçler, ülkenin güvenlik iÜçleri· 
ni bu iÜçlerle, Şah rejiminin 
albaylal'lYla, blnbaşılanyla yeni· 
den kurabileceklerini ve bunlara 
Iran devrimi!}in eeleceelnl ema· 
net edebilecekleriril amaçlıyor· 
lar. Bu büyük bır tarihI yanılaı' 
dır." 



Yunanistan 
Gericilige karşı 
demokratik birl ik 

Yunanistan Komünist Partisi'nin, 
30 yıllık iIIegaliteden sonraki ilk 
kongresi , X. Kongresi, bundan bir 
yıl kadar önce Atina'da yapılmıştı. 
Bu Kongre'de parti ulusal bağımsız
lık, demokrasi ve sosyalizm yolunda 
geniş kapsamlı bir eylem programı 
benimsemişti. Parti K ongresi ayrıca 
tüm antiemperyalist, antitekelei ve 
demokratik güçlerin bir halk de· 
mokrasisinin kuruluşu yolunda bir· 
leşmelerini önermişti. 

X. Kongre'den bu yana geçen 
aylar YKP'nin iç ve dış politik ge· 
lişme eğilimlerinin doğrultusuyla ii· 
gili değerlendirmelerini doğruladı. 
Parti Kongresi'nin belgelerinde be· 
lirtildiği gibi, "NATO yanlısı 'yeni 
demokrasi' (Karamanlis'in partisi) 
politikası rejimin emperyalizme ba
ğımlılığını perçiniedi." Örneğin 28 

Mayıs'ta yapılan bir anlaşmayla Yu-

' nanistan'ın Avrupa Ekonomik Top
luluğuna "tam üye "olması, bu ülke. 
ye bağımsızlığı açısından önemli so
runlar getiriyordu. Yunanistan işçi 
sınıfının partisi, hükümetin emper. 
yalist ülkelerle aynı zamanda poli. 'tik ve askeri ilişkilerinin geliştiği. 
ne de dikkati çekiyordu. AET'ye 
tam üyeliği "ülkenin politik ba. 
ğımsızlığına yeni bir engel getiren" 
bir olgu olarak niteleyen YKP şu 
saptamayı yaptı :  "Bu, bugünkü re
jimin emekçilere karşı daha sert ve 
daha otoriter olmasını getirecektir. "  

"YENI DEMOKRASI''NIN 
I FLASı 

YKP'nin X. Kongresi'nden bu 
yana geçen 12 ay, "Yeni Demokra· 
si" kavramının ülkenin ekonomik ve 

5 k.tadan 
lia.erler 

ŞIU'DE 
PARANıN DEGERI 

DOŞOROLDO 
1973 YıIUıda yapdaıı fitiit 

daıbeden ıoıua .tonamlk dunı
ıııu Fo pçtlJı:çe bozulan Şill' 
.. y.nlden paraııın deleri diitU
ıtildU. ŞlU'deld yenı pa ıyaria· 
.. yllzde 5,6 oranında yapıı· 
dı. BtmI göre ,lidden bır dolar 
36,89 peıo Iken, bu ayarlama· 
dan ıonra 1 dolar 39 peıo 'dım 
ı,!em ,iireçek. Bu ada, Şili pa· 
ıuııun dolar kartı_ndaki d.�erl· 
nın lerbeıt plyasade çok daiıa 
yüluek oldu� belirtiUyar. Şili' 

de " resmi olarak" yapılan yenı 
pa ayar\aınUıntn temel mad· 
delerinin fıyatlanna birkaç m1sU 

yanayecailı ve enfiaayon oranı' 
nın da artacaRı bildiriliyor, Bilin· 

d1�1 gıbı ŞIII'de 1973 darbesin· 
den sonra ücret mışlan Ile fıyat 

mışlan arasındaki uçurum kor· 
kunç boyutlara ulaştı, 

M0lTEF1K-YUMUŞAMA 
''Pravda'', ııeçenlerde yapılan 

Sovy.t-Avuıturya Karma Ekonı>
nk .. Bi1IJ!1HI·Teknlk ı.bidiil 
Komisyonu toplanb_ nedeniyle 
,unlan yazıyor: "Helslnkl top
!antısmdan sonra ııeçen dört yıl
da yumu,amanm u1ualararall ti· 
caretin, ekonomık ve biliıJılel· 
teknık Işbiriiilinin gelişmesine 
ıyı etkilerde bulundu� ilişkin 
pekçok örnek ııörü1mil,tür, Bu 
anlamdan olarak SSCB ve Avus· 
turya 'mn, yanı toplum181 düzen· 
lerı balumından birbirinden fark· 
lı ıkı deVıetin iII,klleri, silrekll 
Ileriye dollru bir hareketle karak· 
terlze edlllybr ", Pravda, bu ı,blr· 
Uıılnln, Helslnkl'de yapılan Avru· 
pa Genel KonCeransı tavsiyeleri· 
nın özüne de uYlUn dü,tültünü 
kaydedlyor. Sovyet-Avusturya 
ticareti, son yıllarda giderek 
daha çok yönlü ve uzun süreli bir 
karakter kazanıyor, 

politik sorunlarının çözümünde ye
terli olmadığını bir kez daha kanıt· 
ladı. Bu sorunlar, geçen süre içinde 
daha da ağırlaştı. Yunanistan emek· 
çilerinin grev eylemleri ile politik 
yığın eylemleri, bunun bir ifadesi 
oldu. Komünistler hem bunalıma 
karşı mücadelelerde, hem de de· 
mokratik kazanımların korunması 
mücadelelerinde her zaman olduğu 
gibi emekçilerin en ö·n saflarında 
yer aldılar. 

Öte yandan Karamanlis hüküme·. 
tinin 1974 yılında kabul ettiği ya· 
sa, Yunanistan'da aşırı sağcı ve fa· 
şist güçlerin gözlenehilir ölçüde 
güçlenmesine yol açmıştı. 

Yunanistan Komünist Partisi, ül· 
kede hükümetin "tutumları nedeniy· 
le güç kazanan gericili*e ve faşizme 
karşı almaşık olarak ülkedeki tüm 
ilerici ve demokratik güçlerin bir 
araya gelmelerini önerdi . Eylem bir· 
Iiği çağrılarınm en önemli ';'uhata· 
bı, kuşkusuz ülkede büyük bir gü-:e 
sahip olan Panhelenist Sosyalist 
Hareketi (PASOK) idi. PASOK, gö
rünürde YKP X. Kongresi'nin anti· 
emperyalist ve antitekelci kararla· 
rıyla uyum içinde görünmesi ne kar· 
şın, pratikte aldığı tavırlar eylem 
birliğini engelleyici nitelikteydi. Ba· 
zı bölgelerde küçük çapta da olsa iş 
ve eylem birliği sağlanırken, bazı 
yörelerde PASOK yetkililerinin tu· 
tumları, demokratik birliği açıkça 
engelleyici nitelikte oldu. Bu arada 
hükümet de demokratik güçlerin 
birliğini engelleyecek girişimlerde 
bulunmaktan geri durmuyordu. 

YKP Genel Sekreteri Harialos 
Florakis kısa süre önce şunları söy· 
lüyordu: "YKP, sol güçlerin birlik· 
te eylemi için mücadelesini sürdür· 
mektedir ve Yunanistan solu, toplu· 
mun değişmesindeki öncü rolüne 
uygun nitelik ve niceliğe en kısa sü' 
rede ulaşacaktır. 

SAPMALAR 

Sol güçler arasındaki birliği en· 
gellemeye çalışan bir başka kesim 
de, 1968 'lerde YKP'den uzaklaşıırı. 
lan revizyonist gruptur. "Marksizm· 
Leninizmin yenilenmesi " savıyla or· 
taya çıkan ve Yunanistan Iç Komü. 
nist Partisi adını edinen bu grup, bu. 
gün "politik gerçekçilik" maskesi al· . 
tında Avrupa Topluluğu ve NA TO 
içinde kalınmasını bile destekleyen 
bir konuma gelmiştir, Temel görüş· 
leri antisovyetizme ve anti!<Omüniz. 
me dayanan bu kişiler gittikçe daha 
çok soy� ılamyorlar ve yalnız kalı· 
yorlar. Grubun Yunanistan solunun 
birliğini parçalama çabaları da boşa 
çıkarılıyor. YKP, bu grubun nesnel 
görevinin sol güçlerin devrimci te· 
mel üzerinde bir araya gelmesini ön· 
lemek old.uğu saptamasını yapıyor. 

ülkelerinin OPEC 
petrol fiyatlanna 
ilişkin son karann· 
dan sonra, "petrol 
bunalımı"D1n so· 
rumlusu olarak ye· 
niden bu ülkeleri 
hedef göstennek 
için başlatılan kam· 
panyayla birlikte, 
başta Ortadoj!u ül· 
keleri olmak üzere petrol üreticisi anti�mper· 
yalist yönetimleri açık savaş tehditleriyle 
yıldırmak amacıyla da çeşitli girişimler birbi· 
rini izledi. 
Bunlardan en çok dikkati çekeni, ABD tekel· 
lerinin petrole baj!ımlı çıkarlarıriı korumak 
üzere, özellikle Basra Körfezi ülkelerine aske· 
ri müdahalede bulunma göreviyle ABD 'de ye· 
ni bir "Yıldırım Ordu"nun oluşturulması gi· 
rişimiydi. ' 'Yıldınm Ordu", 600 ile ıooo ara· 
sında savaş uÇaj!I, nükleer uçak gemileri ve 
destroyerleriyle birlikte 2 hava indirme ve 2 
deniz piyade tümenini bünyesinde toplaya· 
caktı. Bu ordunun insangücü ise HO bin kişi· 
yi bulacaktı. 

y ıldınm Ordu 'nun amacının, ABD çıkarlannı 
"A vrupa ötesi sımrlarda" korumak olduğunu, 
ABD Savunma Bakanı Harold Brown açıkça 
ilan ediyordu. Ilerici dünya basını ise, Brown' 
un bu sözlerini, "buram buram petrol kokan" 
Ortadoğu bölgesi diye çeviriyordu. Ne var ki, 
' 'Yıldırun Ordusu" plan:anm destekleyen. yal· 
DlZca ABD'de Pentagon'un en gerici çevrele· 
riyle Amerikan petrol ve silah tekelleri olmadı. 
Londra'daki askeri araştmnalar enstitüsü de 
alelacele bir rapor yayınlayarak, Ingiltere'nin 
Basra Körfezi'ndeki askeri varlığının bölgede 
"güvenliği" saj!lamada etkin rol oynayacağını 
kanıtlıımaya koyuldu. 

"Büyük COp " 
Bu gelişmeler, doj!rudan doitruya ve NATO 
içinde silahlanmayı tırmandırmarun karşısına 
dikilen güçlü engeııeri, emperyalizmin "ku· 
şak" bölgelerinde tırmanan bir gerginlikle 
dengeleme çabalannı düpedüz açığa vunıyor· . 
du. Ancak işin asıl ilginç yönü, her silahlanma 
yanşını kamçılama girişiminde olduğu gibi , 
petrol üreticisi ülkelere "büyük cop "un yeni· 
den gösterilmesi amacını güden son tehditlerin 
de anti·sovyetlzmin yeni biçimleriyle BtbaŞI 
gelişmesiydi. 

p etroı anti sovyetizmi ' ,  emperyalist ülkelerin, 
petrol çıkarlannı kollamak için Ortado�u ye 
benzeri bölgelere girişebilecekleri saldırılan, 
şimdiden bir "Sovyet tehdidi "yle haklı göster· 
me temeline dayanıyordu. CIA 'nın SSCB 'nin 
enerji kaynakları hakkıııda birkaç yıl önce ya· 
yınladığı bir rapor geçtiğimiz haftalarda yeni 
savlarla yeniden piyasaya sürüldü. 

CIA'ya göre 80'1i yıllarda Sovyetler Birliği, 
petrol ihracatçısı olmaktan çıkıp bir petrol it· 
halatçısı olacakb, "Madem ki Rusların parası 
az ama tanklan çoktu , o halde Ortadoltu' daki 
petrol yataklarını cle geçirmek için harekete 
geçmeleri kaçınılmaz olacakb," Hiç kuşkusuz 
bu durumda NATO da bir savaşa gimıek zo· 
runda kalacaktı. Işte bunun için ABD 'nin ve 
NATO'nun, özellikle dünyanın "petrol kokan 
bölgelerinde istikrm saelamak"(!) için yeni 
bir askeri güce gereksinimi vardı! 

T abii bu yepyeni teoril.ri geliştiren CIA uzman· 
lan, onuncu beş yıllık plan dönemine giren 
76-t0 yıllarında SSCB'de petrol ve gaz çıkarı· 
mının ıoo milyon tondan fazla artış gösterdi· 
j!ini, aynı dönemde SSCB'de ıOO'den çok 
yeni petrol ve gaz rezervinin bulunduj!unu giz· 

. !iyorlardı ... 
Yeni silahlanma yanşı day atma lan nı anti·sov· 
yetizmin "harika" biçimleriyle süsleyerek bne 
sürmeye koyulan gerici Pentagon çevrelerinin, 
son ıamanlarda Carter yönetiminden yeni 
ödünler koparmayı başarmalan hiç kuşkusuz 
kaygı verici bir gelişmedir. Ama bu tehditleri n 
hlçbiri sökmeyecektir. 

• nedim klSl) 

YOR VY lIŞ · 23 TEM;'IUZ 1 9 79 - 1 :1 



ı Mayıs 77'  nİn 
yazılınaclı daha 

romanı 

Ku�ı..usuz hepimiz 1 Mayıs 
gününun önemini biliyoruz, kav· 
rıyoruz. B ugünün önemini, son ı 
Mayıs'ta da olan �iddeıiyle ya�a· 
dık Burada bu günün anlamını 

bir kez daha vurgulamaya niye· 
tim yok; niyetim her hal ve ko· 
�ulda korumamız ve elden yere 
dü�ürmememiz gereken bugünü, 
bir romana karşi korumak. 

CELlL OKER 

Alnında Maui Kuşlar , son yıl· 
larda adını duyurmaya ba�layan 
Aysel Özakın'ın ikinci romanı. 
Roman, geçtiğimiz aylar içinde 
Madaralı Roman ödülünü de alın· 

ca, doğallıkla daha fazla bir ilgi 
topladı. Özakın, bir roman ola· 
rak ba�rıp başaramadığ i bir ya· 
na, romanında gerçekle�tirmek 
istediklerini Edebiyat Cephesi 
dergisinin sorusunu cevaplarken 
�öyle anlatıyor: "Sarsıntı ve karı· 
şıklık içinde deği�en bir toplum· 
da çe�itli sınıfsal kökenlerden 
gelip çe�itli sınıfsal konumlarda 
farklı yaşama biçimıerini sürdü· 
ren ç.e�itli aydın kümelerinin 
hem kendi içlerinde bulunan, 
hem de toplumsal yapıyla arala· 
rında başgösteren çelişkileri ve 
bu çelişkilerin çözümü için gös· 
terdikleri farklı tutum ve tepki· 
leri kavramak istiyordu",." (Ede· 
biy.at Cephesi Sayı :  5) 

Kavrayıp kavramadığı, ya da 
kavrayış biçimini romanında 
okura yanSltıp yansıtamadığı ay. 
rı bir tartışma, eleştiri konusu. 
Benim üzeri nde durmak istedi· 

Sosyalist gerçekçilikte birey 
Geçti�imiz aylarda Sovyet 

filmleri toplu gösterisinde sine' 
maseverler sosyalizmin ileri 
aşamalanndaki bir ülkenin sine· 
masııu toplu olarak izleme ola· 
nağı buldular. Sinemasal anla· 
tım ve göriintülerini yani sine· 
ma sanatının görsel ögelerini 
bir yana bırakıp bu filmlerde 
bireyin ele alınmasuı.can hare· 
ketle sosyalist gerçekçilikte bi· 
rey oıgusunu ele almaya çalışa· 
cai!ım. 

Bu olgu üretimin nesnel karak· 
terinden ileri geldi�i ölçüde 
egemen güçlerin öznel çabalan· 
nın da bir ürünüdür aslıiıda. 
Burjuvazi için işçi sadece üre· 
tim çarkının bir dişlisidir ve ü· 
retim dışında kişiliğini, yete· 
neklerini ve yaratıcılıi!ını geli�· 
tirememelidir. Bunun bir uzan· 
tlSl olarak da tüm sanatsal et· 
kinli klerden uzak tutulmaya 
çalış.ılır v� sadece burjuvazinin 
icazetiyle belli mesaj ileten 
ürünlerin izleyicisi konumunda 

Söz konusu toplu gösteride. 
·bırakılırlar. Burjuvazi için üre· 

ki filmleri eleştiren A tila Oor. timin yürütücüsü olan işçi ve e· 

say 25 �.Iayıs tarihli yazısında. makçiler birey olarak hiçbir 

şöyle bir soru ortaya' atmıştı:' 
şey ifade etmezler. Birbirlerin· 

"Sovyet sinernasında bireyin 
iş. 'den farklı yanlan yoktur, hepsi 

lenmesi reviz'·onizm mi, v. eni de işyeri·kahvHv üçgeninin kı· 
J sır döngüsüne hapsedilrnek is· 

bir açılım mı?" Sovyetler Bir· tenirler. Kadın emekçilerde 
liğine kara çalmak için (ırsat kahvede söz konusu olmadığı 
kollayan her soydan ve her için işten eve, evden işe gidip 
boydan sapkın zihniyet ve gelirler. Erkeklerin aldığmdan 
akımlar "bireyde neymiş, top· daha düşük ücretle üretime ka. lum varken bireyi ele almakta tılırlar, eve gelip ev işlerine ve 
ne demek oluyor" diyebilecek· çocuk bakırnma girişirler ve ge. 
ler ve bunu revizyonizmin bur· celeri de kocalannı memnun e. 
juva sanatına teslimi olarak ııir derler. Kadın erkek tüm emek. teleyeceYjerdir. Ne ilginçtir ki, çilerln bu kısır döngünün farkı. 
bunlan söyleyenler halk söz· na varmamamalan ve avunma. cüğünü ağızdan düşürmeyip, ki· lan için de burjuva iletIşIm a. 
şiye tapınmanın en eiizel raçlan �manslZca çalışırlar. örneklerini verenler ve kitle ey. 
leminden habersiz olup bireysel Seks, macera ve smı! aynlıRı· 

terörizmin batai!ına saplananlar nın OlmadıRı aşk filmleri, foto· 

olacaktır. romanıar, kuponlu, allı puUu 

Ku,kusuz , insan bir toplum· 
sal yaratıktır ve üretim süredn· 
de aldıRı konuma bağlı olarak 
belirli ıınır ya da katmanlann 
bir parçasıdır. Ancak bu olgu 
'u ya da bu sınıfın veya top· 
lumsal katmanın üyesi olanlann 
aynı tezgahtan dokunmuşçuı· 
na tıpatıp aynı oiduklan anla· 
mına eelmez. Gerçi kapitııUıt 
toplumda üretimin toplumsal 
nltelainden de kaynakıanarak 
bireyler tek .bir biijijnün . basıt, 
hiçbir özcün yaiıı olmayan par· . 
çalan IIbl görünmektedirler. 

gazeteler vb. İşte birey olgusu· 
nu gözazdı etmek, Insanlan sa· 
dece içinde bulunduklan sınıf 
ve toplumsal katmanlann üye· 
leri olarak deRerlendirmek, 
farklı ki,lUklerl, kendilerine öz· 
gü yanlan olabileceRine inan· 
mamak emekçi bireyleri horgö· 
ren burjuva ideolojisiyle nesnel 
olarak çakı,maktan başka bir· 
şey deRiıdır. SosyaUst toplum· 
da bireyle toplum arasındaki 
uzla,maz çeUşkinln ortadan 
kalkacağına, bireyin çı.karlan· 
nın toplumun çıkarlanyla 
uyumlu olacağına 

'
inariıyonak 

burjuva ideolojislnln bu yanıy· 
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T ACETT1N NEC1BOCLU 
la da mücadele etmek zorunda· 
YIZ. 

Sosyalizm, bireyin önündeki 
engelleri ortadan kaidınp, kişi· 
Ii!!ini ve yeteneklerini özgürce 
geliştirebilmesinin , maddi 
koşuUannı. yaratır. Herkesten 
yetene!!ine göre ilkesi tek yön· 
iü olarak toplumun hiç bir şey 
vermeden bireyden yeteneğini 
seferber etmesini istemesi de· 
ğildir. Sosyalist toplum bireyle· 
rin tam bır fırsat eşitlii!! içinde 
yetişmeierine azami önemi ve· 
rir ve bunun sonucu olarak d� 
kişinin tüm yeteneklerini top· 
lumu için seferber etmesini is· 
ter. Sosyalist toplumda birey ü· 
retim çarkının buit bir halkası 
ve ürettiğine yabancılaşan biri 
değil üretim &üredne bilinçli 
katkıda bulunan,&ürekli kendini 
geliştirip yenileyen biri olur. 
Burada kafa emeğiyie kol eme· 
Rinln yakınla,muı ve otoma .. 
yona geçiştir söz konusu olan. 
Bu olgu insana do!!ayı ve çev· 
resinl daha etkin biçimde kont· 
roi edip dönüştürme oianaRı 
sağiamaktadır. Teknolojik 
geUşmeyle koşut bir evrim gös· 
tereli sosyalizmde bireyin mad· 
di üretim &ürecine katılımının 
böyle olmasının yanı .. ra kişi· 
lerin çalışma dışı zamanlan da 
hiç bir zaman ikincil plana düş· 
memektedlr. SosyaUst toplum. 
da insanlann maddi üretim dı,ı 
zamanlan, yani kültürel oluşum 
ve geU,im içiıı zamanda son de· 
rece önemUdir. Amaçlanan 
işgününün kısalttlmuı ve kişi· 
nin kUltür, sanat ürünleriyle da· 
ha çok yakınla,muının saRian· 
masıdır. Aynca bu yakınlaşma 
edillln bir izlemeden çok etkın 
katılım boyutunda olabilmek· 
tedlr. Göriildüi!U gibi sosyaUst 
toplum bireye azami önem ve 
deRer vermekte ve onun her 

yönüyle sağlıklı bır biçimde geU· 
şebilmesi içinde elinden geleni 

ardına !toyınamaktadır. Yenl bir 
toplum biçimiyle birUkte yeni 

bir insan da oluşmaktadır. 
İşte bu yeni toplumun yep· 

yenl de!!er yargılanyla oluş 
makta olan insanı kolayca ve 
düz bir çizgide biçimlenmeye· 
cektir. Çok boyutlu ve zengin 
bir hareket alanı bulan bu yeni 
insan aynr zamanda bir takım 
çelişkilerie de birlikte yoRnıl· 
makta ve bu çeU,kilerden o· 
lumlu senteze varabilmek için 
de özgün yaratıcılıRını ortaya 
koymaktadır. Yanl sosyalist 
toplumun oluşmakta olan insa· 
nı kendi özgün yalUYIa beUr· 
mektedir. İşte sanat bu bireyi 
ele almaktadır. Toplumla;. tüm 
diğer bireylerle sımsıcak lUşki· 
ler içindeki bu yeni Insanın iş· 
lenmesl kuşkusuz sosyalist ıer· 
.ekçlUğin vazgeçemeyecelli bir 
olgudur. Sovyet Sınemııında 
bu anlamda bireyin i,lenmesi 
yeni bir açılımdır. Henüz çok 
yetkin ürünler verilmemi, ve 
bir Polonya Sınemuının düzeyi· 
ne erl,memlş bile olsa öyle um· 
maktayım ki, Sovyet sineması 
bu alanda ııderek yetkinle,e· 
cektir. Sosyalist toplumda bire· 
yin ne oldullu, ne anlama ıeldl· 
Ri iyi kavrandıkça sanatla bire· 
yin işlenmesi her zaman yeni 
aşamalara gebe olacaktır. Ku,· 
kusuz sosyalist ıerçekçilikte 
birey burjuva ideolojisi ve sana· 
tııun ele aldıRı ve i,lediRl ııbi, 
sınıfsal olu,umun ve toplumun 
dışında onlardan soyutlanmı, 
bir konumda yer almayacaktır. 
Tarihin ve toplumlann ıeU,imi· 
nln materyalist yonımu neanel· 
lille ve ylRınlann rolüne birindI 
önemi vermi,tlr. Yanl bireyler 
ne denli yetenek U ve becerlU o· 
lurlarsa olsunlar bu nesnel ıe· 
U,iml tenine çeviremezler. Yı· 
Rınıan etkılerı altına alıp tari· 
hln akı,ının yönünü deııı,tlrir 
gibi göriinen Uderler çıksa bile 
bu ııeçiddir, aslolan tarihin ve 
toplumlann ileriye dollnı sil, 
rekU devlnlmidir. Bu nesnel an· 
cak ' kGndiUilinden olmayan ıe· 

ğim konu, Özakın'ın yukarıda 
andığımız amacını roman blçi· 
mine dönü�tür1irken, romanın te· 
melinde, çeşitli geriye dönüşler· 
le ör1ilmüş bir biçimde yatan 
ı977 ı Mayıs'ının, ı Mayıs ı977 
katliamının Türkiye için, Türki· 
ye işçi s,n,f" için, sınıf mücadele· 
leri tarihi için ve gelecek için 
olan önemine yakl�mayaca1< bir 
biçimde ele alınıp, neredeyse sı· 
radan bir mitingde, artık alııa· 
geldiğimiz sıradan bir provakas· 
yon olayının aktarılması biçi· 
minde ele alınması. Bakın nasıl : 

Kitabı okumaya başlıyorsu· 
nuz. Birinci bölüm. Kitabın do· 
kuzuncu sayfası. Romanın ilk 
paragrafı : "I(alabalığın üstüne 
ate� açılmasından onbeş dakika 
önce Armağan alandan ayrılıp 
yokuştan aşağı indi. Büyük top· 
lumsal olaylarda insandaki iç sı· 

.kıntlların dibe çöktüğünü coş' 
kunluğun iv yükseldiğini gör· 
mü�tü." Kahraman'ın bu keşfin· 
den sonra aynı sayfa Armağan'ın 
kardeşi ve uzatmalı sevgilisi hak· 
kında düşünceleri ile dolu. Sayfa· 
yı çeviriyorsunuı. ıO'uncu say· 
fa. Romanın ikinci sayfası, sayfa· 
nın ortasında yine mitinge dörtÜ· 
lüyor: "Sendika sözcüsü konu· 

Ii,im sürednl en iyi kavrayıp 
kontrol etmektir söz konusu 
olan.1şte burda öznel etmendir. 
işin içine giren, bir yönüyle de 
bireyin rolüdür. Bireyler nesnel 
gelişim sürecinde, ylRmlann 
gerçek temsildIeri ve liderleri 
konumuna erişlikleri sürece bu 
nesnel oluşumu daha iyi kont· 
rol edip devinlmlnl hızlandıra' 
bilirler. Sosyalist ııerçekçilik 
bireyi ve sorunlannı kavrarl<en 
hiçbir zaman sınıfsal bakı, açı· 
sından ödün vermez, ancak bu· 
nunla birUkte şu ya da bu kişi· 
nın her yönüyle çözümlemesi· 
ni yapmak için de salt onun 
hangi sınıftan geldıiline bak· 
makla yetinmez. Sınıfsal yakla· 
,ım sosyalist gerçekçilik içir 
vazgeçilemez bir rehberdir ve 
pekçok ipuçlan verır ancak bi· 
reyi kendı özgün olu,umuyla 
ele almak çok daha karmaşık 
bir olgudur. Bu karma,ıkhk 
hem toplumsal yapının ve hem 
de bireyin dokusunun karma· 
,ıkiıRından ileri ııelir. Buna kar· 
,ın bu karmaşıkhk yenl açılım. 
ian da bünyesinde banndınr. 
İ, ki bakmayı bilelim, i, ki elir
meyi bileUm. Sosyalist ıerçek· 
çiBk bireyi hem toplumsal ya· 
nıyla hem de özgün yıınıyla ele 
alıp, deRerlendlrebilmektedir. 
Sosyalist gerçekçiURin en 
önemli yanı ıerçeRin aynası de· 
Ri! onun yenlden yaratıcısı olu· 
,udur, Yani sosyalist ıerçekçi· 
Uk sadece göriinür ve s� ger
çekleri yansıtmaz, gerçekUllln 
özündeki nedenlere inlp devini· 
mi içinde onu yenlden üretir. 

Hem toplumun nir parÇası hem 
de özgün bir yaratık olan insa· 
nm gerçeilinl de bu b�lamdı 
ele alır. Birey toplumsal geU,· 
me ko,ut, sürekU olu,um için. 
de, ve yenllenen bir varlıktır. 

Bütün bu çerçeve içinde el· 
bette birey i,lenecek ve burju· 
va bireydURine kar,ı da ideolo
jik mücadelede etkin bır silah 
olacaktır. 



şu rken Armajan eYlne gitmek ü· 
zere yokuştan aşaAı Iniyordu, 
Haya neredeyse kararacaktı. MI· 
tlng düzenli ye coşkulu olmuştu. 
AmıaAan da yokuştan inerken 
bir başarı duygusu tafıyordu. 
Kendini bir karara yaklaşmış du· 
yuyordu. Siyasal etkinliklere ka· 
tılmanın yollarını arayacaktı." 

Aynı sayfadayız.  Kahramanın 
ilk sayfadaki keşfini izleyen bü' 
yük kararını açıklayan cümlele· 
ri" hemen ardındaki paragraf, ro· 
manın ikinci sayfasında katlia· 

mınbaşlangıcını betimliyor: "Bir 
patlama sesi geldi kulaAına. Bu 
ses ilk anda ona mitingin bir par· 
çasıymış gibi göründü ... Patlama· 
lu birbirini izledi... üç ayrı k,ı· 
dan ... Kadınların, erkeklerin ko· 
şarak indiklerini gördü. üstü başı 
toz toprak içinde onaltı onyedi 
yaşlarında bir işçi anlatıyordu: 

"Yaylım ateşine tuttular. 
Olüler yaralılar yar. Armağan o 
anda az önceki coşkunluk ye 
mutluluk doruğundan bir uçu· 
ruma doğru yuvarlanıyordu san· 
ki." 

Hemen belirtelim, üç nokta 
ile geçtiğimiz cümlelerin sayısı, 
yazıya geçirdiklerimizden daha 
az. Patlama sesinin Armağan'ın 
kulağına gelmesi ile, kahramanın 
içinde bulunduğu büyük ruh de· 
ğişimi halinin aktarıldığı cümle· 
ye kadar arada toplam dokuz 
cümle yar. 

Aktardığımız paragraftan 
sonra gelen paragratlar topluluğa 
ateş edildikten sonra olanları ye 
Armağan'ın yokuş yukarı tırma· 
nışını betimliyor. Aynı anda Ar· 
mağan, bir yandan katliam son· 
rası grupların durumlarını anla· 
tırken, bir yandan da kalabalığın 
içinde kardeşini aramakta ye 
duygulanmaktaôır. Sayfayı çeyi· 
rip romanın dördüncü, kitabın 
1 2. sayfasına geçiyoruz. Say· 
bnın ortasında alanın boşaimış 
olduğu bildiriliyor. Parantez içi· 
ne alınmış bir saptama ile birlik· 
te: "(Sessiz bir hüzün, bir utanç 
duygusu ye gizli bir kin doldur· 
muştu alanı.)" 

Sayfanın sonluına doğru ye· 
niden kahramanın ruh halinin 
betimlenmesi: "Armağan tıkan· 
mış bir acı içinde alanda yürü· 
yordu. Kudeşini hatırlatan bir 
ize rastlamaktan ürkerek yerlere 
bakıyordu. Bir an yorgun ye 
ağırlaşmış başını kaldırdı. Göz' 
yüzüne bu anı daha geniş bir an· 
lamda kayramak için baktı. Gü· 
neşin kızllığı alana iniyordu. A: 
lanı çeYiren reklam ışıkları yan· 
maya başlamıştı." 

Romanın beşinci, kitabın 1 3. 
sayfasının ortasında birinci 
bölüm bitiyor. Hem de görkemli 
bır şekilde: "Yüzünde eski bir 
yanı k izi taşıyan beyaz saçlı yaş' 
lı bir işçinin boş alana bakarak 
alçak sesle şunları söylediAini 
duydu Armağan: 

''Yanlarına kalmaz." 
Ve 1977 1 Mayıs'ı, 1 Mayıs 

katliam i böylece aktarılıyor oku· 
yucuya. Bu kadar. Bölijmün bit· 
tiğine inanamıyorsunuz. Roma· 
nın alıntılar yaptığımız birinci 
bölümün' tümünü alsak, bu dergi· 
nin iki sayfasına sığar. Bu kadar 
ekonomık, bu kadar öz anlatıyor 
Aysel Ozakın 1 Mayıs J 977 kat· 
liamını. • 

Ancak haksızlık etmiyelim. 
Oaha sonraki iki bölümde de, mi· 

dnge Ilişkin bedmlemeler, deAer· 
lendirmeler yar. Orneğin şöyle: 
"Alana işçi, memur ye öğrenci 
kalabalıkları kolkola girmişti. 
Köylü görünüşlU, adımları ace· 
mi işçiler ellerinde pankartl.r, 
bayrak lu taş ımışlardı .. , Un sıra· 
larda erkekler dayul çalıyor, kız 
ye erkek işçiler oynayarak alana 
giriyordı. Maden işçileri, petrol 
kömür işçi leri tulumları ye kask· 
larıyla geçmişti." (Kitabın 2 1 .  
sayfası. üçüncü bölüm) 

Mitingin adeta gözlerimizin 
önünde canlanmasını sağlayan bu 
satırlardan sonra, yalnızca kahra· 
manın değil, işçilerin de mitihg· 
den son derece etkilendiklerini 
de şu değerlendirmelerden anlı· 
yoruz: "Alana girerken yeni bir 
güç coşturmuştu onları. O anda 
otobüslerde, yollarda rastlanan 
bezgin, çekingen, suskun işçiler 
değillerdi." (S. 22) 

Ilk 14 sayfa, romanda 1 Ma· 
yıs 1977 mitingine ağırlıklı yer 
ayıran sayfalar. Dördüncü bölüm, 
"üç yıl önce ... " kahramanın Is· 
tanbul'a gelişinin anlatılması ile 
başlayıp, Aysel Ozakın'ın, yuka· 
rıda andığımız 'amacı doğrultu· 
sunda çeşitli olaylarla sürüp gidi· 
yor. Orası şimdi bizi ilgiıendir· 
miyor. Bizi i lgilendiren şu: 

Bırakınız Türkiye'nin tarihin· 
de bu kadrar önem taşıyan bir 1 
Mayıs kutlamasın ı ;  bırakınız bu 
güzelim günün alçaklıkla kan ye 
ölüme boğulmasını ;  bırakınız bu 
olayın Türkiye'nin kaderini kaç 
yıl etki leyeceğini ; sıradan bir mi· 
ting, bir ücra kasabanın, ücra bir 
yöresindeki bir işçi hareketi bu 
hafiflikte anlatılmaz. 2 Mayıs 
günü çıkan gazeteler, yazdıkları 
yazıların bir günlük ömrü oldu· 
ğunu bilen gazeteci lerin, yazarın· 
kinden çok daha ciddi ve sorum· 
lu yazdıkları yazılarla donatıl· 
mışlardı. Dünyanın en kanlı 1 
Mayıs'ı idi o gün sözkonusu olan, 
En azından ertesi yıl düzenlenen 
törenlere kadar sürecek bir top· 
lumsal paniğin tohumlarının e· 
kildiği bir gündü o gün. Bu top· 
lumsal paniğin, sosyalizmin Tür· 
kiye için bir alternatif olmadığı 
düşüncesini geniş kitlelere yay· 
mak için kullanıldığ ı ,  kotarıldı· 
ğı, burjuyazinin ve faşist güç lerin 
güçlerini kan ve ateşle kanıtla· 
mak istedikleri bir gündü 1 Mayıs 
1977. Salt "birbirini izleyen pat· 
lamaların", "düzenli ve coşkulu" 
bir mitingi bozduğu bir gün de· 
ği l .  

Ve 1 Mayıs 1 977, çapına uy· 
gun bir biçimde ele alınmalı, ar· 
kasında ve önünde yatanların 
tümünü kapsayacak bir genişlikte 
enginlikte verilmeliydi bir roman 
içinde, Yazara kahramanın deği· 
şik duygularını yansıtacak "anar· 
şik bir gösteri" gerekiyorsa, böy· 
leleri de yar Türkiye tarihinde. 

Ama, o gün alanda olanlara, 
üstlerine kurşun yağanlara, kur· 
şunlar bedenine değenlere, top· 
rağın altına girenlere, alanda ve 
daha sonra tüm ıstanbul'da cop· 
lanıp dayak yiyenlere, düzmece 
suçlarla suçlananlara, ertesi yıl· 
ki gösteriye herşeyi göze alıp 
katılanlara, bu yıl yasak çembe· 
rini aşıp 1 Mayıs'!, tüm Istanbul' 
da kutlayanlara dil uzattırmaya· 
eaksak, yazarın o tarihi günü, ak· 
tarmaya çalıştığımız gibi hafife 
almasına razı olamayız. Kimse· 
nin hakkı yok buna. 

Ga brova :  

Dünya 
güldük'çe yaşayacak 

Gabrova Bulgaristan'ın dün· 
yaca ünlü bir kenti. Küçücük bir 
kent olmasına karşın bunca ün· 
lenmesini, uluslararası bir mizah 
şenliği merkezi olmasına borçlu. 

Gabrova'da her yıl bir mizah 
şenliği düzenlenir: Uluslararası 
Mizah ve Hiciv Şenliği. Şenlikle· 
rin bu yıl yapılan 1 2.cisi de so· 
nuçlandı. Her yıl olduğu gibi bu 
yıl da dünyanın uzak ve yakın 
bölgelerinden birçok karikatür· 
cü, ressam, heykeltraş, fotoğraf· 
Çı ve yazar, binlerce kilometre 
yolu aşarak, bu ilgi çekici mer· 
kezde buluştu. , 

Gabrova'da, dördü yarışmalı 
olmak üzere birçok sergi açıldı. 
Şenliğin her yıl değişen konu· 
su, bu kez "Dünya hiilii yaşı' 
yorsa, hili güldüğü içindir"dL 
Bu yıl dördüncü kez düzenle· 
nen Ulu!lararası Kari katür ve ıvı i· 
zah Heykeli Yarışması, katılımın 
en yüksek olduğu yarışma oldu. 
Genel insan sorunlarında odakla· 
şan konular, her yıl daha çok ilgi 
görüyor. Sergiye katılanların sa· 
yısındaki artış, bunu kanıtlıyor. 
1973 yılındaki sergiye 22 ülke· 
den 348 sanatçı katılırken, bu 
yıl 51 ülkeden 1 1 31 sanatç ının 
2203 yapıtı sergiye katıldı. Bu 
'sayı içinde, Sovyetler Birliği'n· 
den 243, Türkiye'den 83, Ro· 
manya'dan 70, Yugoslavya'dan 
6 1 ,  Çekoslovakya'dan 42, Fede· 
ral Almanya 'dan 39 ve italya '. 
dan 29 sanatç ı yeralıyordu. 

Yarışmaların Büyük Ödül'ii 
olan "Altın Ezop"u Çekoslovak 
grafik . mizah sanatçısı Adolf 
Born kazandı .  Adolf Bom, Çe· 
koslovakya'nın karikatür dünya· 
sındaki en önemli adı . Değişik 
ülkelerde yapılan uluslararası ya· 
rışmaların hemen tümünde ödül· 
ler aldı. (Bundan önceki yıllarda 
verilen üç "Altın Ezop"u, Türki· 
ye'den Erdoğan Bozok, Sovyet 
ler Birliği'nden Andrey Nekrasov 
ve Sergey Tünin kazanmışlardı) 

Birincilik Odülü ise, karikatiir· 
de Stefan Despodov (Bulgaris· 
tan). heykelde Hristo Stoyçev'e 
(Bulgaristan) verildi. Ayrıca iki 
ikincilik ödülü, dört üçüncülük 
ödülü ve çeşitli özel ödüller da· 
ğıtıldı. 

Şenliğin ikinci yarışması, Re· 
simde Mizah ve Hiciv Yarışması' 
ydı. Mizah ve hiciv resmi ilginç 
bir türdü ve buna göre de büyük 
ilg; görüyordu, I ık i  1 977'de dü' 
zenlenen yarışmaya, 20 ülkeden 
108 saı:ıatçının 219 yapıtı katıl· 
mıştı. Bu dal da verilen iki ödülü, 
Stoyan Venev (Bulgaristan) ve 
Pavel Lasik (Polonya) kazandı· 
lar. Ayrıca Gabrova Minh ve Hi· 
civ Evi de, seçtiği yapıtları satın 
alarak sürekli sergisine koydu. 

Şenliğin üçüncü yarışması, U· 
luslararası Mizah Fotoğraf Yanş· 
ması'ydı. Yarışmanın bu yılki 
konusu, "Insan gülüşünün zengin· 
liği ve değişebilirlik karşısında 
mizah" olarak seçilmişti. 1975 
yılında 1 1  ülkeden 1 39 sanatçı· 
nın 6 13  yapıtının katıldığı bu 
yarışmaya, bu yıl 24 ülkeden 
230 sanatçının 926 yapıtı katıl· 

Slefan 

Despodou 

(Bulgaristan) : 

Birincililı 

Ödülü 

dı .  1 8  ülkeden 86 sanatçının 1 72 
yapıtına da sergiye katılma hakkı 
tanındı. Yarışmanın Birinci 
Ödül'ünü Viekko Wallsıröm (Fin· 
landiya) aldı. 

Şenliğin dördüncü yarışması 
olan ve Kültür Heyeti, Bulgar Ya· 
zarlar Birliği ve Gabrova Mizah 
ve Hiciv Evi'nin birlikte düzenle· 
dikleri "Hitar Petar Edebiyat Ö· 
dülü" ise en iyi mizah öyküsü ki· 
tabına veriliyordu. 22 ülkeden 
60 yazarın katıldığı yarışmada 
"Hitar Peur" ödülünü Sergey 
M ikhalkov (Sovyetler Birliği) 
kazandı. Yarışmanın diğer ödülü 
Georgi K irkov Ödülü'nü ise, Mi· 
ron j vanov (Bulgaristan) kazan· 
dı. 

Dört yarışmada ayrı ayrı 
ödüller verildikten sonra, yarış' 
malara ve sergilere katılan yapıt· 
ların tümü yeniden değerlendiril· 

' di ve bu değerlendirme sonucu 
yerilen büyük ödülü Macaristan' 
dan Szabo aldı. Dağıtılan 10 ba· 

şarı ödülünden biri de karikatür· 
cümüz Ef1atun Nuri'ye verilrii. 

Gabrova şenliğinde. yarışma 
sergilerinin yanında, müzikaller, 
Bulgaristan ve Çekoslovakya 
kukla tiyatroları, filmler, gele· 
neksel Bulgar halk sanatları, pa· 
neller, açık OlUrumlar yeraldı. 
Bu arada Fransız ressamı ve kari· 
katür sanatının dünyadaki ilkle· 
rinden Daumier'in 1 00. oiüm yıl· 
dönümü nedeniyle aç ılan ve res· 
samın çocuklarla ilgili resimlerin· 
den oluşan "Çocuk" kor"ulu ser· 
gi, önem taşıyordu. 

12 .  Gabrova Uluslanrası Mi· 
zah ve Hiciv Şenliği, karikatürün 
ve mizahın insanlar iç in taşıdığı 
yaşamsal önemi bir kez daha öne 
çıkardı. Şenliğin bu yılki konu· 
su da sanki bu önemi biraz daha 
perç iniemek için seçil';'işti : Ger· 
çekten de, dünya �ala yaşıyorSi, 
hala güldüğU için ve dünya giil· 
dükçe � aşayacak! 

züfü livaneli 
ATlıNIN TÜRKÜSÜ 
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Nikaragua'da politik duru
mu belirleyen düğümler niha
yet geçtiğimiz hafta içinde 
birbiri ardından çözülmeye 
başlad ı ve Kosta r. ika 'da 
kurulan "ulusal yeniden kuru· 
luş için geçici denıokratik hü
kümet" liIkeye gelerek Mana
gua 'da iktidarı tümüyle dev
ralma aşanıasına ulaştı. 

Diktatbr Sonıoza, uzun sü
redir, "BD'li patronların da 
desteğini yitirmiş olmasına 
rağmen, istifa etmemekte ve 

görünüştekiktidannı b ırakma
makta direniyordu. Istifa ede
rek çekilmesi için bir dizi ko
şul öne süren Somoza, böyle
ce yeni bir iktidar içinde geri
ciliğin ajanlarına yer açmaya, 
özr,lIikle "Ulusal Muhafızla
rın" varlığını korumaya ç.alı-

Nikaragua 'da faşist Somoza 
diktatörlügüne karşı silahlı müca
deleyi nihai zaferin eşiğine kadar 
getiren Sandinist tnusal Kurtu
luş Cephesi, 1961 yılının Hazi
rdn ayında ülkedeki bütün belli 
başlı gerilla gruplarının birleşti
rilmesi sonucunda kuruldu_ 

Sandinist Cephe, adını Nika
ragua'nın ulusal halk kahramanı 
Augusto Cesar Sandino' dan alı· 
yordu_ Cesar Sandino, yalnız 
Nikaragua 'nm degiı, tüm Latin 
Ameri_ka halklarının kurtuluş 
mücadelesinde onurlu bir yer ka
zanmıştı. 1926'dan 1933'e kadar 
yedi yıl boyunca, ülkesinin Ame
rikan işgalinden kurtuluşu için 
�ıı1maz \'e uzlaşmaz bir mücade
leye önderlik etmişti. Orta halli 
biT köylü ailesinin çocugu olarak 
dünyaya gelen Sandino, savaş
mayı daha gençlik yıllarıııda iş
galcilere karşı mücadelenin sana
mda öğrenmiş ve içtiği and 'a so· 
nuna d_k sadık 1"larak silahlı 
miıcadelenin başında yer almıştı. 
Sf.ndino, Latin Ap'ıerika halkları
"iii ku'rluluş mucadelesine sağ
ladığı buyük katkıların sonucun· 
da i �29'da Emperyalizme Karşı 
�1ücadele Birli�i ' nin Yürütme 
}\oınitrsi 'rıc seçilmişti. ı\ugusto 
Cesar Sandino 21 Subal 1934'  
le, baba Somozanın emriyle kat
ledildi. 

GEIlILLA GRUPLARıN 
BIRLICI 

Sandinist Cephenin kurulu
şu , bağımsız gerilla gruplarınm 
silahlı mücadeleleriyle geçen bir 
dönemin ertesinde oldu. Gerilla 
gruplarıyla ulusar muhafız birlik
leri arasındaki çarpışmalar özel
likle, Haziran 1959 ile Kasım 
1960 arasında yoğunlaştı. Gc
rilla grupları bu dönemdeki ilk 
bildirilerinde, başlıca görevleri
nin devrimci kurtuluş hareketini 
yükseltmek ve ülkeııin kurtulu
şundan yana olan tüm güç ve 
partilerin eylem birliğini sağla
mak olduğunu açıklıyorlardı. 
Gerillaların başlıca politile hede
fi, Nikaragua'nın Amerikan te
kellerinin ekonomik ve politik 
boyunduruj!undan kurtarılması, 
Somoza diktatörlüğünün yıkıla· 
rak ulusal muhafızların _dağıtıl
ması, ülkenin sanayileşip geliş
mesinin sağlanması ve Ulusal 
Kurtuluş Cephesi 'ne dayanan 

Devrimcİ hükümet Nikaragua 'da 
şıyordu. Diktatörlükle her 
türlU pazarlık olasılığını daha 
en başından reddetmiş olan 
Sandinist Cephe ve yurtsever 
muhalefet güçleri, başta 
" Ulusal Muhafızlar"ın sürdü
rülmesi olmak üzere Somoza' 
nın koşullarını kararlılıkla 
reddetti. 

ABD merkezlerinin ülke
deki gelişmeler karşısındaki 
tutumunu, muhalefet güçle
riyle bağ kurma olanağını or
tadan kaldırabilecek Somoza 
lehindeki her türlü taahhütlen 
kaçınma çabası belirliyordu. 
Yurtsever muhalefet giiçleri
nin Somoza'nın uzlaşma öne
riler.ni kesinlikle reddetmesi 
Washington 'un da Somoza' 
nın bu önerileri doğrultusun
cia girişimde bulunma cesare-

bir ulusal birlik hükümetinin ku
rulmasıydı: 

Somaıa'mn terör ve sindirme 
politikasına mğmen, işç ilerin, 
köylülerin, öğrencilerin ara�ın
dan yeni yeni sayısız özgürllik 
savaşçıları, Sandinist har.ketin 
kırmızı-siyah bayrağı altında 
toplanıyordu_  Dağınık gerilla 
gruplarının birleştirilmesi 1961 
Haziran'mda lamamlandı. Şan
dinist Ulusal Kurtuluş Cephesi 

,admda t�k bir savaş örgütü ku
ruldu ve örgütün Genel Sekreter
liğine Carlos Fonseca Amador 
getirildi. Amador, 1958 yılında 
Jalapa daj!larında Somoza'nın . 
kuvvetlerine karşı uzun bir silah
lıdirenişi . yönetmiş bulunan ve 
Sandino'nun silah arkadaşı olan 
General Ramon Raudalez'le bir
likte çarpışmıştı. 

SANDl l"lST C�'PHE'NIN 
PROGRAMI 

1967 yılına kadar S.ndiııist 
CepIIl" "in çalışmaları kırlarda si
lahlı mücadele üsleri kurulması 
üzerinoe yoğıınlaşlt. Köylü halk 
içinne yaygın bir örgütsel ve as
keri·politik çalışma yürütülüyor
du . Bu dönemde Matalgapa böl
gesinde, yeni savaşçıları eğitmek 
ve ulusal muhafızlarla çarpışma
larda kullanılacak yeni taktikleri 
geliştirmek üzere dört gerilla 
okulu kuruldu. 1967 Ağustos' 
unda Matalgapa'da çetin savaşla
rı yer alması ve silahlı mücadele
nin kenUere de yayılması, gerilla 
hareketinde ve Sandinist Cephe 
nin stratejisinde yeni bir aşama
nın başlangıcını simgeliyordu. 

Sandinist Cephenin ' daha 
kapsamlı bir programı 1969'da 
oluşturuldu. Bu programda Cep
he; "işçi-köylü ittifakına ve ül
kenin tüm yurtsever, anti-emper
yalist güçlerinin kitlesel katıhmı· 
na dayanarak, iktidarı ele geçir
meyi, diktatörlüğün askeri ve bü
rokratik aygıtını parçalamayı ve 
devrimci bir hükümet kurmayı 
amaçlayan askeri-politik bir ör
güt" olarak tanımlanıyordu . 
Programda, ABD tekellerinin ve 
Somoza ailesinin mülklerinin 
ulusallaştırılması, doğal kaynak
lar ve dış ticaret üzerinde devlet 
denetiminin kurulması, etkin bi� 
planlama sisteminin kurulması 
öngörülüyordu . 

tini bile gösterememesiyle so
nuçlandı. 

Somoza'nın ABD 'nin res
tine rağmen iktidarını koru
ma çabasının bir devamı, La
tin Amerika'daki mini-NATO 
And paktı ülkelerine yaptığı 
gezi oldu. Somoza'nın bu gi
rişimi de doğal olarak başa
rısızlıkla sonuçlandı ve geri 
tepti. 

Somoza 1 7  Temmuz günü 
Devlet Başkanlığı 'ndan res
men de istifa ederelO özel bir 
uçakla Birleşik Amerika'ya 
gitti ve işin ilginci bunu, 
ABD'de işadamı olarak çalış
ma iznini peşinen garanti ede
rek yaptı. Ne var ki Somoza' 
nın istifası, gerici güçlerin ik
tidarda sıkıca tutunmak için 
sürdür�ükleri direnişi kırama-

dı. Istifa üzerine Temsilciler 
Meclisi Devlet Başkanlığına 
Meclis Başkanı Ercuyo'yu 
atadığını açıkladı. Ve Ercuyo, 
sanki Nikaragua 'da hiçbirşey 
olmuyormuş gibi, "normal 
görev süresi olan 1 980'e kadar 
işbaşında kalacağını" ilan ct· 
ti. • 

Ama Ercuyo 'nun Devlet 
Başkanlığı 'nda direnişi de sa
dece 36 saat sürdü. Daha Er
cuyo'nun Devlet Başkanlığı 
törenini!> yapıldığı sırada 
ABD'den yapılan açıklama
da, Ercuyo'rııın 1980'e ka
dar iktidar kalma sözlerinin 
bunalımı derinleştireceğindel1 
sözediliyordu. Dahası Ercuyo' 
yu çaydırnı.sı için Somoza' 
nın aracılığı isteniyor, bunu 
yapmazsa Somoza'ya da 

/ltd/ur/arda Sarıdinisi Cepltr 'n;n slogan· 
kırı: "Düşenlerin ardından gözyaşı yoll, 
sauaşa halılmail uar " ( iistte) 
('ephe liderlerinden Pastora (Solda) lL..--lII,--_.-..I::::BI 

SILAHLı r·lCrCJ\OElE 

I I IZ L A N IYOR 

i 970' lerin başlarında Cephe' 
ye bağlı gerilla gruplarının fali
yet; y<'niocn yoğt1nla�tı. nu. ül
kede politik t,olıal ın , 1 I1 daha da 
yoğunlaşnıaslOm ve g�rek kırlar
da gerekse kentlprde emekçi hal
kın sınıf bilindnin yüks('lmesiııin 
sonucuyd.u .  Nik aragua bilinısel 
sosyalistlerinin partisi Nikaragua 
Sosyalist Partisi, politik eyleme 
katılan bu yeııi unsurlar araslıI
da geniş bir ç.,hşma yiirütüyor
du. Diktatör Somoza'nın ik tida
rını koruma çabaları ise, tam 
tersine devrimci eylemlerin yo
ğunlaş:nasıyla' ve iktidardaki po
litik blokun bölünmesiyle sonuç
lanıyordu. Yerli burjuvazinin ge
niş kesimleri, kilise önderlerinin 
büyük bölümü, artık Somoza'ıım 
karşısındaydı. 

Bu gelişmeye Somoza, faşist 
dik tatörlüi!ü daha da ağırlaştıra
rak yanıt vermeye çalıştı. 1975 
Ocak'ında tüm "nayasal kurunı
lar lağvedildi ve olağanUstü du
rum ilan edildi. Sürekli askeri 
mahkemeler kuruldu. Kırlarda 
yaygın bir toplama kampları 
ağı oluşturuldu_ Ne var ki, bü
tün bu girişimlere rağmen 1975' 
in sonunda Nueva Segovia ve 
Madriz bölgelerinde yeni bir ge
rilla cephesi açıldı. 1976'da San
dinist Cephe savaşç ılarıyla ulu -

sal muhafız kuvvetleri arasında 
24 silahlı �'atı�ma yer aldı. 1977 
Ekim ' inde Sandinist Cephe 
birlikleri ülkenin durt bir yanın
da çok sayıda askeri meniye 
karşı saldırıya geçti. 16 yıllık 
.ilnhh mücadele dönemi içinde 

Sandinist Ceplıe ilk kez bu �6-
nemdp �Ianagua'daki ulus.,ı mu
hafız merkezlerini ve Somoza' 
nın s.,rayını Iıedef alıyordu. 

BtlYtlK YIGINSAl 

MUHALEFET 

Demokratik Kurtuluş Birliği 
lideri ve muhalefetin en büyül' 
yayın organı Le Prensa 'nın yö
netmeni Pedro Joaquin CI,amor
ro'nun LO Ocak 1978 'te öldürül
mesi üzerine, diktatörlüğe karşı 
görülmemiş genişlikte bir eylem
ler dizisi daha tüm ülkeyi sardı. 
Nikaragua Sosyalist Partisi 'nin 
de yer aldığı Demokratik Kurtu
luş Birliği'nin çağrısı üzerine 
600 bin ki.inin katıldığı bir ge
nel grev birkaç günde örgütlendi. 

Aynı r,iinlerde Sandini.t Cep
Iıe de yeni bir �Ianifesto yayın· 
ladı. Manifesto'da Somazayla 
her türlü pazarhk olasılı�ı redM
diliyor; diktat örlü�üıı devrilme· 
si ve demokrntik Itlikiimetin ku
rulm." için mücadelede iilkenin 
tüm yurlsever ve devrimci güçle· 
rini birleştirecek geniş bir anti

-Somoza cephenin kumlması çağ· 
rısında bulunuyordu_ 

ABD'de kalma iminin veril· 
meyeceği bildiriliyordu. Vr 
Ercuyo "göreve" başladıktan 
36 saat sonra istifa ediyordu. 

Ercuyo'nun istifasından 
sonra geçici demokratik hü�ü
metin de bütün üyeleriyle 
Leon kentine ulaştığı, Mana
gua'da ise Ulusal ·Muhafızların 
silahlarını terketmeye baş
layarak kenti tümüyle devrim
ci güçlere bırakmaya hazır
landığı bildiriliyordu. 

Böylece N ikaragua' cıa San
dini.t Cephe'nin ve yurtsever 
muhalefet güçlerinin uzun sü- _ 

redir sürdürdükleri silahlı mü
cadelenin politik zaferine 
doğru ke.in bir adım atılıyor
du. 

25 Ağustos 19 7 8 'te yeni �ir 
genel grev ülkeyi sardı. Ayıu gün
lerde S.r.dinist sa,-aşç ılar ve tüm 
yurtse" erlerle ulusal muh.fız bir
likleri arasındaki çarpışmalar en 
ü,t düzeye yükseldi. Eylül ayının 
ortalarında Leon, Diriamba. Es
teli, Chinandega ve Masaya kent
leri yurtsever güçlerin .eline geç
mişti. Ne var ki gerek tüm muha
lefcUe gerilla güçleri arasındaki 
eşgüdümün tam kurulamaması, 
gerekse Sandinist Cephe'nin üç 
ana grubu arasındaki bölünme
nin gideriiemeMiş olması, silahlı 
mücadelenin bu çıkışıımı Somo
za 1arafındau gcriletilınesine ola
nak veriyorc u .  Samaza, yurtse� 
verlerin elindeki kentlere karşı 
bombardınıan uçaklarmı gönde
rerek birkaç giınde 10 bin insanı 
katletti. 

POLITIK ZAFER 

N e  var ki bu yenilgiye rağmen 
kısa sürede silahlı  mücaıleler.ir. 
güçleri yeniden toparlandı. Halk 
kitlelerinin silahl ı  mücadeleye 
katılınunın artması güçler denge
sini büyük ölçüde değiştirdi. 
1 979 Mart'ında Sandinis! Cephe
Ilin yönEtinind. de birlik yeni
den sağlandı ve tek bir yönetim 
organı oluşturuldu . A}TICa ortak 
hir a.keri strat..jinin uygulanma
sına da geçildi. Bu, diktatörliiğiın 
yıkılmasında başlı başma öne ın 
taşıyan bir gelişmeydi. Silahlı 
mucadele ,""phesi kısa sürede ge
nişleyerek tüm ülkeyi kapsamına 
aldı. 

Haziran ayında ülke toprakla
rının hüyük çoğunluğunda yurt· 
sever güçlerin egemenliği kurul
--- - -ştu.  Aynı ay içinde ülkedeki 

, muhalefet güçlerini temsil 
"�_n,  "yeniden kunıluş için ge
çici demokratik hükümet"inin 
kurulması, silahlı mücadelenin 
politik zaferinin sağlanmasında 
önemli bir dönüm noktası oluş
turuyordu_ G eçici hükümetin ila
nı, aynı zamanda yurtse\'er güç. 
lerin politik temsikisinin bir di
zi Latin "merika ülkesi tarafın
d,an resmen tanınmasının da yol· 
'arını IIÇIı. niklaıôrli, k gı:,lcrinin 
A BD' nin desteğinde ulkedc insi· 
yati fi korumak için giıi�ti�i Iıu: 
tün nınnevraların sonuçsuı kal· 
masıyı., geçti{:imiz Iıurıa i , inl1<' , 
yurtsever �iiçlcr :\ikHragua'da 
gerçek ik tidarı ele ceçirdiler. 
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