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Soven iım ve fet ih 
• 

propagandasına 
YürüyÜf'ün geçe: haftakı 

oa- hay i r YlSında aynntl1ı olarak üzerinde 
durulan, Kıbns'ın lIericll,çi sen
dikalan PEO ve DEV -I Ş arasın
daki gÖrÜfmelerin yankılan hala 
sürüyor. Kıbns I,çi ve emekçi 
kitlelerinin ban,çı özlemleriyle 
tam bir uygunluk ıçınde geçen 
ve gÖrÜfmeler sonunda yaymla
nan Ortak Bildiri 'yle Kıbns soru
nunun çözüm yollannı gösteren 
bu bulu,ma, Ilerici &üçler tera
fından son derece olumlu bir ge
li,me olarak deRerlendlriUrken, 
ıem-f .. lst &üçler terafından da 
toplumlararası gÖrÜfmeleri balta
layıcı bır kı,kırtma ıçın kulla
nılmak edilmek Istendi. Denkt .. 
yönetimi, PEO -DEV -ış görÜf
meleri nedenlyle,Türk i,çilerinin, 
ilerid sendikal örgütü DEV -IŞ 'e 
yönelik poUtik bır aaldmya kal
Iu,tı_ 

önce "KTFO yetkilisi" sıfa
tıyla belirsiz bir ki,ı, ardmdan da 
Denktat'm kendisi, DEV - ış., 
"Rum sözcüsü" olmakla ve "Iba
net"le suçladı_ Denkt .. , ıÖ\'Ü4-
melerde Kıbru ıçın önerilen "ıkı 
bölgeli" federe deviet çözümü 
ıçın kullanılan "blregional" teri
mi ıçın, DEV - ıŞ'n "Türk'ü 
Rum'a tellim ettiRi" aonucunu 
Çıkarttı ve kullanılması gereken 
terlmin "blzonal" oldu�nu öne 
sürerek, fırtmalar 'kopartmaya 
Çalı,tı_ Aalmda Denktq 'm yap
mak istediRi, bu terimlerin ger
çekte ne anlama geldiklerini ya 
da bangislnln do�ru bır kullanı
mı Ifade ettiRini bulmak del!Il, 
atılan Ileri, ban,çı bır adımı bal
talamaktı_ Bu tepkilerden anla
,ılıyordu kı, Denkt .. yönetimi
nin temsil etti Ri &üçler, Kıbns 
'lUrk ve Rum topluluktan arasın
daki dostça yakınla,madan, In,
kilerden tedirgin olmu,lar, telafa 
kapılml,lardl. 

Denkt .. 'm lUçlamalanna kar
'I DEV - ış Genel B .. kanı Ha
san Sanca bır açıklama yaparak 
fÖyle dedi: "DEV-ış, Iki toplu
mun bir kez daha çat"tınlma
muı bususunda bassastır. Aynı 
,ekilde bu çatı,malarda bayat
tannı yitirenlerin tümünün I,çl, 
köylü, memur oldu�unun blnn· 
dndedlr. Bu nedenle emperya
lizm Kıbru 'tan sökülüp atılma· 
dıkça Iki toplumun dönem dö
nem çatı,tırılacaRma da Inan
maktadır ... " Geçml,teki olayla
nn aadece Türklere del!Il, Rum
lan da acılar getirdll!lnI, bu ne
denle ısrarla bu aruann te krar
larımamUlnı Istediklerini söyle
yen Sanca, açıklamuını ,öyle 
tamamladı: 

"Enoslad, çıft EnoSıS<'i, 
taksimd dÜfüncelerden kurtulu· 
namadıl!ı sürece, bu yetkinler 
ber olumlu adımı baltalayacak
\ardır. Eaasen tem"l ettikleri 
sınıfın da bant Istememesi bu 
polltikalanna daha da sarı/mala
nna neden olmaktadır. Sözlerimi 
bitirirken, bıçbır yalanın, entri· 
ka�m blzl Kıbrıs'ta bant müca
delesinden döndüremeyecel!ini 
belirtmek Isterim." 

Bu geU,melerden de görülece
l!i gibi, Kıbrıs'te kalıcı ve gerçek 
çözüm, I,çi ve emekçi kitlelerin 

've onlann ekonomık, demokra
tik, siyual örgütlerinin verdıl!ı 
mücadele sonucu gerçekle,tlrile
cektır. 

Dev-lşPEO 
buluş·masından sonra 

Kıbrıs'ta gericilik 
panik içinde 

20 Temm ... 1974'«, ''Kıbru'ta Anayual düzeni ııai .. tınnek" 
pbi bir ..... kçey .. Türkiye'nin Ada'ya yopbğı ve pde"'k kalıcılattın 
lara..k Kıbru'a dlfardan bir "çözüm" dayatmanın aracı olan uk.eri mu. 
dahalcnin 5. yıldönümü, Türkiye'de ve Kıbrutın TUrk. kesiminde ,oyc
ııizmln ve iıpldik pıopapııduıııın köriilrJendlll bir kampanyaya dö
nÜftürii.ldü. 

Hükümet yetkilileri ve Denirtat yönetiminin IÖZcüJCri tarafın
dan yopılan açıklamalar, 5 yıl önce müda!ıaleyi haklı pııeımek için 
öne türüJen "yui1" Fckçclcrin IXle artık unu.tulduğunu, açıkça 
müdahaJeci ve banı aleyhıuı bir tutıımun Ilan edildllini ortay. koy
du. 

Kıbru'm kuzeyindeki y ... dııı iktidanru Ttirldye'deki r"ltt 
odaklanıı Ada'daki ... antılanna dayanarak 'oüıdüımeye çaJııan Denk
tat, 20 Temm ... koııuımamıda açıkça löy" diyordu: 'Tek htcğiıııb: 
Türkiye'nin IJÜVcncainde Rum korkulU olmadan can ve mal emniyeti
mizi koruy.bilmektir_ Bunu .. rçekleııirıljğirııize IÖ'" bant oağian
mlfta'o" Vaıd Denkt&f'a göre Kıbna'ta "ban," demek., Ada'mn bir hö
lümliııliıı "ıpi" a1bnda olıııuı demekti ve o halde, Kıbru'ta "banıı 
koru .... k" için yopılacak tck ıey bu lıpIi yuallqtınıu.k, aürekll lıaIC: 
..tınnektil 

Deııkbf'u> bu IÖZlerinin, Ada'y •• lğınınıı MHP'ti I(Ünıhlar ta
rafından ''Kıbru Ttirk'tür, Türk kalacaktır", "Yunan plçtlr, plç kala
c:ai<tır" ıc:zabüra .. yla .. lamlanmuıııda da elbctk ı"ılacak yan yoktu. 

Ne var id Ankara'da B'ıbaJwı Ecevit'n "kut1ama" m�ının 
da meali pek farklı detUdI_ 5 yıl önC6 ukal müdahaleniıı amaam 
''Kıbru'ta Anayual düaenln .. ri ,etirilmesi" olarak i1aıı eımıı olan 
Ecml.. ,imdi, miiadabaledcn "bu yana ,eçen nmanda ban, harekitl
Dm IOIIUÇIannın kaLJa olaaiının karutlandığau", ''Kıbm'ıaki çözii
mliıı Ada'daki yenı ııerçeklerl dikkate almuı II""'ktilinl" lÖyleyebl
&yordu. Ec..ıı bu IISzlerly" dilpedüz, Kıb ... '. yopılan müdalıaJc:y" A
da'da bır fiIJ dWWllun yaratıldığını ve bu 811 duruma day_ 
Klbru" clııardan bir çözümliıı d.y.tılmuma çaJıııldığını Itiraf eımıı 
oluyordu. 

KmdiJlnl banıtan yana tanıtan bır S.ıbaJwı \n bu aö."rinln 
yaıııııda, .. .ıd-r.ıltı MC partilerinin .çıktan .çıl. lıpidBii öven 
aÇıJı.lamaIarIa Çliımalan tabU hiç de yad ...... cı deiildi_ 

Bu ıoveııizm ve lıpJdIk propapnduı, Tllrkiye'nln Ortadop 
ve böı,e ülkelerlyle ... ıtınne Iddluında aldılAu banlÇI iıblrtill ve 
dayanıt .... ııs.lerinl .çıktan .çıl. yaluılaıııııktadır. Kıbru'. yönelk 
bu politika, b"ıa Kıbru'ın emekçi halkı Ye yu�er l(Üç".ı olmak 
ü ..... dlm banı kuvvetlerinin duvanna çaıııarak dalılm.y. mabkum
dur_ 
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Ali Okur ,oıyalizm "" ...... nın yiiN/rli bir "' .... ç...,.d� 

ALIOKUR'U YITlRDIK 
Aydın Kuyucak'ta meyda- Koop'ta çalıŞllÜta olan ar

na gelen ve 361dşiııln yaşanu- bdaşı Mııamıner Güler Ay
m yitirdiği trafik kazasında dm 'da meydıuıa pn trafik 
Ali Okur'u da yitirdik_ TürId- kazasında yaşamianııı yitirdl
ye Işçi partisi Ankara Çanka- Ier_ YüRÜYÜş, Ai okur ve 
ya İlçesi iiyesi olan Ali Okur, Muammer Güler'in aileııine, 
çalışmakta olduğu Köy-Koop yakmiuma, Köy-Koop çah
tarafından görem olarak &ön- � ve Okur'un ı-tiIi 
derildiği Muğla'dan dörunek- arbdaşiaıma blfllllıiı dlier_ 
teyeli_ Ali Okur ve FDC Köy-

SUÇLULARıN Y AKALANMAMASININ 
SORUMLULUCU HÜKüMETINDIR 

Türkiye ışçi Partili Tanus İlçe Sekreteri Hüseyin Gümii" 
ün, kendisinden zorla pera almaya kıı1lafan fqist çeteler 
tarafmdan silahlı aaldınya uj!ramuı ve � yaralaıımuı üze
rine, Türkiye ışçi Partisi Genel Merkez Bum BÜI'OIa bır 
açıklama yaptı_ Olayın ,iddetle kınandılı b&Rn açıklamuı 
şöyledir: 

"Gazetelerde MHP'nin Bq .... cılıktakl dosya .yıuım 
tartıŞıldıl!I, MİSK'ln l,çDerden topladı!!ı aldatlarla fqlst ç.
teleri besledll!i Inkar edilmez kanıtlarla ortaya çıkarken, fa
şıst çeteler bu kez de eıoıaftan zoria pan toplamaya 
başladılar. 

"Tarsus'te bu ve benzeri eylemlerine uzunca bir ıÜndIr 
devam etmektedlrler_ Bu eylemlerine k .. ı duranPutlmlze 
Ise durmadan yimi aaldınlar yöneltiimektedir. Son olarak 
cumartesi günü emattan en az beşbın ura olmak üzere pua 
toplamaya başlamışlar ve Ilçe .. kreterimlzln dlrenmeti üze
rine arkada,ıınıza ateş ederek yaralanu,lardır_ 

"Mersin İl örgütümüz urariı ui!rqianna k .. m ne Tuaıa 
Kaymakamı ile ve ne defAveı" De temu elmek olanaıı bu
larnam"tır_ Hatta tatUinife Tanus'dakJ devlet görevierinin 
ukıya alındıl!ı anla,ıImaktadır. 

"Sonuçta Çukurova sermayelinın desteill altmdaki ta
,ıst saldınlar deviet görevillerinin de Ibmali Ile ciiretleriDI 
artırmaktadırlar. 

"Tanus Uçe örgütümüze, yöneticOerine ve iiyelerlne ya
pılan .yıaız aa lılınlar böylece taklpIiz kalmaktadır. BlrUr:en 
IUÇIann ve çol!alan lUçlutann yakalarunamasınm IOr\lmlu
lul!u Ecevit Iktidannm ve yerel yöneticilerin omuzlannda
dır." 

TEZSAN ıŞÇiLERİ üZERİNDE OYNANAN 
OYUNLAR 

TE:t.SAN M'Muplan Yar
dıml4,ma Sandıl� ıelıiz yrı 
önce, ifçilerin dDyanlfmo Lle 
ucuz gıda m<ıddeleri temin .t
IMleri amacıyla kuruldu. Scın
dık, önceleri i,lIeren "'"'�
dan yön.tildi_ Bu ,üre içinde, 
ne irçiler ara .. n"" bir yar
dıml4fm<ı ne de irçilerin ucuz 
tüketim maddeleri I.min et
IMleri mümkün olm<ıdı. 

Ne var ki, ifveren YÖMtim· 
d. uzun lÜre ka"'m<ıyacaRınl 
anladı ile bazı işçileri de yanı
na a"'nık orlak bir yön. tim 
olUfturma yoluM gitti. 1'1. 
bu afamada işverenin yardım
"'Mna "UDC ,Iogancı"'rı" y.
ti,ti. 'VVC ,Iogancıları" i,lIe
renle b irlik le yönetimi olu,
turduk14n .onra, bir yı/ bo
yunca çalı,hlar. Ancak bu .ü
re içlnd. işçilerin yardımla,
malanna ili, kin hiç bir giri
şimd. bulunm<ıdılar ve San
dık 'ta ö,.,lilliJ işçiı.rin mu ha
lef.tiyl. kar,ı""tılar. 

Bu olu"""" . //tlifmel ... 

iıar,ın, &nd.,ın N_n CIL""'" 
yapılan 1. Kongre'; 'nde "VDC 
ılo,.ncı/ıın" it ... renle OrfDIı 
bir liıta lıull'ladılrır_ Ko,.,.' 
d. mu""Ie,,1 yürüten ifÇIk
riıı biitiin çaba",""" 1ıGrtın, 
.lıi yön.tim çe,itli .. çim 
oyunlarıyla y.niden yönali".. 
g.ldi. 

Irçikrin yönalilM olan 
Icplılkri, "UDC ,.ncıIan" 
nı gittikçe hIl'Çıııı.,tırdl. Im
.ıa Ileren işçiler, fobrilıa mii
diJr yardımeııının odaıınd4 
imzalarını ,eri almalıın için 
tahdit .dildiler. Aynca, Ma
d.n-I, 26_ Bö,," T.mıilcilili 
de işçiler' üzerind. bir boı/tı 
arocı olanık kul"'nı/l1I4k ;,
tendi_ Bunlar da ,ökm.yln"", 
"UDC .Io,.ncıları" .oayaliıt 
işçileri i,lIerene ,ikoy.1 ede
rek, i,len altırmaya çalı,hlar. 
TEZSAN'da işçiler, işçi ıınırı 
hareketi"" kar,ı i,l.nen luÇ
lardan birini ya ,ıyorlar. Bu 0-
yunlar, ancak işçikrin örgiitlli 
birle,ik Biiçı.riyle bozulabilir. 



iRAN 'DA BUNALıMLı 
•• 

CU N'LER VE T.ÜRKiYE 
ZEKI KJUç 

Iml TUDEH Portisi Merkez Komitesi'nin Haziml 1979'd;ı yayın�dığı 
bir açık mektupta da belirtildiği ıi bi, Iml devrimi, ciddi tehlikelerle karŞı kar· 
şıya ıelmlştir. Yine aynı açıklamada, ulusal ve devrimci �çlerin, sözkonusu 
durumun teşhisinde ve bun�nn aşılma yöntemlerinde birliği sağlayamama· 
ları �inde, devrimin en önemli kazanımlarının da tehlikeye düşeceği belirtil· 
mekteydi. 

Gerçekten de emperyalizm, faşist Şah reıımının çöküşüyle birlikte, 
Iml'da devrim sirecine katı�n ulusal ve devrimci �çler arasındaki çelişkileri 
derinleştirmek için elden .. len çabayı gösterdi, entrikalar düzenledi ve düzen· 
lemeye de devam ediyor. Emperyalizmin bu politikası, devrim sürecine giren 
liberal burjuvazinin sağ eğiliminin, diğer devrimci �çler üierindeki etki ve de· 
netimini arttırdığı gibi; ulusal ve devrimci �çlerin iç çelişkilerinin derinleş· 
mesine de neden olmuştur. Böylece bir yandan ulusal ve devrimci güçler kö
şeye sıkıştırılarak aralarındaki farklılıklar derinleştirilip ön plana çıkartılırken; 
diğer yandan da, emperyalizm ve Iran gericiliğinin bu güçlerden bir bölümüyle 
uzlaşabilmesini gerçekleştirecek koşulların oluşturulmasıyıOl, devrimi sonu· 
na kadar götürmek te kararlı olan .. rçek devrimcilerin diğerlerinden soyutlan· 
masına olanak hazırlanmıştır. Devrim Konseyi ile Bazerpn Hükümetinin sü
rekli bir iç mücadele içerisinde oluşunun temelinde bu yatmaktadır. 

Bazergan Hükümeti, politik alanda olumlu karşılanacak bir dizi kal'<\rlar 
�Imış olmakla birlikte, ekonomik alanda Iran büyük burjuvazisi ile ittifak eden 
tavlzci güçlerin çıkarlarına yönelik bir tutum Içerisinde olmuştur. Bazerpn 
Hükümeti, ulusal çıkarları korumak yerine, emperyalizme bağımlı bUyük bur· 
juvazinin ve bUyük toprak sahiplerinin çıkarlarını koruyan bir yola girerken, 
�angıçta olumlu sayılabilecek politik birçok kararın da ya özünün boşal
tılrnasını ya da bun�rın tamamen ortadan kaldınlmasını .. tirecek bir uygu· 
larnayı başlatmıştır. Başka bir deyişle, Bazergan emperyalizmin ve iç gerici· 
IIlln hesaplarıyla çakışan, böylece de artık lran'ın ulusal·ve devrimci güçleri 
tarafından demklenemeyecek bir duruma .. Imiştir. 

Devrimci 1IIçlerin, -..ılann çözWn yolları ve başvurulacak yöntemler 
açısından fırklı tutumlar içerisinde oluşu da, önemli bir olumsuzluk olarak 
ortada durmaktadır. Hatta TUDEH açıklamasında belirtildiği gibi, devrimi s0-
nuna kadar götürmekte kararlı görünen devrimci güçlerin önemli bir bölümü 
bile, "devrimin zaferi için zorunlu o�n talepleri ya unutmakta ya da küçüm· 
5emekte, dolayısıy� ikincil önemdeki sorunlarla uğraşmaktadırlar." Buna 
karıılık, devrim sirecine katılan tavizci güçler, olumlu her adımın önüne 

·enFI olarak dikilmektedir. Kısacası bu olumsuzluklar· ve güçlükler, emper· 
yallzmin ve iç .,riciliğin daha da saldırgan olmasına neden olmaktadır. 

Emperyalizmin ve Iran .. rici güçlerinin en temel saldırı hedefleri hiç 
kuıkusuz, devrimin zaferi için zorunlu olan taleplerin .. rçekleştirilineme· 
uelr. Bu temel sorunlardan biri de, ulusal sorundur. 

Bugün lran'da devrimi sonuna kadar götürmede .. rek�n kararlılığı gös
teremeyen pjçlerin en zayıf yanı, ulusal soruna ilişkin tutumlarıdır. Emper· 
yallzm ve işbirlikçisi güçler de saldırılarını bu noktaya yöneltmekftdir. 

Bilineceği gibi, Iran devrimini hemen izleyen günlerde, emperyalizm, 
ajanları ve Şah rejimi taraftarlarıyıOl birlikte Iran Kürdistan'ında, Kuzistan'da, 
B�ucistan'da ve Türkmenler arasında büyük entrlkalar düzenleyerek, bu halk 
kldeleriyle devrim güçlerini karŞı karşıya getirmeyı; daha da ötesi, devrim 
sürecine katılan güçleri daha iş;" başındayken bu soruna ilişkin tutumları yü· 
ılınden birbirinden koparırnayı amaç�mıştı. Devrimci güçlerin, emperyaliz· 
min bu noktadaki hesabını teşhiste birleşmeleri; ve daha önemlisi, düzenlenen 
entrikalar ile ulusal harekederin haklı ve devrimin .. Ieceği açısından yaşamsal 
değere sahip özerklik taleplerini kabul etmiş olması, hesapların bozulmasını 
sağlamıştı. Özellikle Iran Kürt ulusal hareketinin uzun ve zengin bir deneye 
sahip olması, ulusal sorunun, birliği temel alan bir perspektifle ele alınarak, 
yönetsel ve kültürel özerklik ilkesi üzerinde anlaşma sağlanmasına olanak ver· 
miştir. Zaten yalnızca yönetsel ve kültürel özerklik, ancak emperyalizmin 
çıkarlarını pekiştirmek için öngördüğü entrlkaların gerçekleşebilme koşulla· 

nnı ortadan kaldırabilir ve ülke bütünlüğünün ve bu anlamda gerçek gönüllü 
bir ulusal birliğin oluşturulması sağlanabilirdi. 

Ancak son olaylar göstermektedir ki, Devrim Konseyi ile Bazergan ara· 
sındaki sürtüşmeler, yalnızca hükümetin etki ve denetimini orttırmakla kal· 
mamış; aynı zamanda, ulusal soruna ilişkin olarak zaten tereddütlü ve kararsıZ 
olan Humeyni'yi köşeye sıkıştırmış, giderek onu şimdilik bu sorun etrafında 
uzlaşmaya razı etmiştir. Humeyni'nin Kürt ulusal harelçetine özerklik tanıyan 
kararını geri aldığı yönünde Iran'dan If"len son haberlerin anlamı budur. 

Iran bilimsel sosyalist hareketi TUDEH başta olmak üzere devrimci güç. 
lerin b�yük bölümü ile, Kürt ulusal hareketinin If"rçek temsilcileri, Iran dev
riminin en önemli kazanımlarından biri o�n ve çözümsürecine siren özerklik 
haklarından vazgeçmeyeceklerini, bu mevziyi sonuna kadar koruyacaklarmı 
belirtmişlerdir. Bunun üzerine hükümet, "özerklik için mücadele eden Kürtler, 
siyonizmin ve emperyalizmin ajanlarıdır" diyerek, bir yanda devrimci güçlerin 
iç çelişkilerini derinleştirmek hesabını yaparken; dilli' yandanda büyük as
keri kuwederle Kürt ulusal hareketini bastırmak üzere harekete If"çti. 

Bazerpn hükümetinin bu saldırısıyla, emperyalizmin hesapları da çakış
tı. Hükümet, "emperyalizmin oyunudur", diyerek Kürt ulusal hareketinin � 
devrimci güçlerin talepleri karşısına çıkarken, emperyalizm de, Barzani taraf· 
tarlarını hızla sahneye çıkartıyordu. 

Iran Kürt ulusal hareketinin özerklik için verdiği mücadeleye başlangıç· 
ta katıldığını' belirten Barzani taraftarlan, savaşın başlamasıyla birlikte, tıpkı 
lrak'da olduğu gibi koşulsuz uz�şma yolları denemeye başladılar. Diğer yan
dan da, özerklik temelinde uzlaş� olanaklarını ortadan kaldırmaya yöne
lik, ayrılıkçı bir savaŞı başlattıklarını duyur.dular. Böylece, kültürel ve yönet
sel özerklik temelinde varılacak bir uzlaşma zeminini o�bilecek en ileri zama· 
na kadar ertelemek için emperyalizmin hesabına araç olmayı üsdendiler. 

Belirtmek gerekir ki, bu sorun Iran için olduğu kadar bölge için de çok 
önemlidir. Kürt ulusal hareketi, Iran devriminin zaferi için olduğu kadar, bu
nun Türkiye'ye ve diğer ülkelerdeki halkların mücadelesine yansıması bakı
mandan da sonuçları olacaktır. Kısacası, son olaylar, emperyalizmin Orta. 
doğu'daki konumunu yakından ilgilendirecek bir boyut kazanmııtır. Bu ne
denle �e, Türkiye bu olaylar karşısındaki tutumuy� Ortadoğu'ya i1i"'ln p0-
litikasında yeni gelişmelerin olmasına neden o�caktır. 

Türkiye'nin yeni Iran yönetimi ile ilişkilerini geliştirmesi, baş�ngıçta 
emperyalizm için belirli tehlikeleri içermiş olsa da, bu ilişkilerin If"liştirilme· 
sinin emperyalizm açısından önemi daha fazladır. Emperyalizm, Iran ile iliş· 
kilerini geliştirmiş Türkiye eliyle, lran'ı daha sağa kaydırabilmeye çalışmış· 
tır. Özellikle son aylarda bu ilişkilerin yoğunlaştınlması, emperyalizmin Çı· 
karları doğrultusunda sürdürülüyor. Bazergan'ın Kürt ulusal hareketini bastır· 
mak için Türkiye hükümeti ile uzlaşma belirtileri, en canlı örneklerden biri· 
dir. Dışişleri Bakanının, "biz Kürtleri arkadan vurmak için Iran ile anlaşma· 
dık" şeklindeki açıklaması, inandırıcı değildir. Bütünüyle Kürt Ulusal hareke· 
tinin kontrolünde ola;, bir bölgenin Türkiye sınırının hemen yakınına ve Kürt 
kuwetlerinin arkasına birlik indirmek eğer intihar değilse, açıkça Ecevit hüıcı;. 
metine güvenerek iş yapmak demektir. 

Iran 'daki Kürt ulusal hareketi karşısındaki tutum, özünde tüm bÖllf"nln 
ulusal halk harekederi açısından, barıştan yana tüm Ilerici, demo!.rat .;ıçler 
açısından ve özeUlklelran devriminin zafere ulaşmasını isteyenler 

'
açısından 

bir ölçü olacaktır. Bu nedenle, emperyalizmin ve Iran If"riciliiinin gaspettiği 
bir hakkı vermemekte direnenlerle birlikte olmak, Ecevit hükümetinin, Filis

,tın ulusal hareketine karşı içerisine girdiği olumlu tutumun da samimi olma· 
dığını ortaya çıkartacaktır. Daha dün, devlet kurmak dahil, Filistin halkının 
tüm yasal haklarını savunduğunu ilan eden Ecevit Hükümeti, her özgür halkın 
ana dilini kullanması, ulusal kültürünü geliştirmesi ve yöneticilerini seçmesi gi. 
bi en temel bir hakkı savunan Iran Kürt ulusal hareketini bastırmak için em· 
peryalizmle uzlaşırsa nasıl inandırıcı olabilecektir? Ecevit hükümeti, girilen 
bu yanlış yoldan derhal çıkmak zorundadır. 



MHP'ye 
kelepçe 

vurmagünü 
·Ecevit hükümetinin MHP'nin 

üzerine biraz olsun gitmesi, Istih· 
baratın biraz olsun fqlst terör o· 
daklanna yöneltilmesi, cinayet 
sanıkIanrun bir bir ortaya döküi· 
mesine yetti. Her gün yeni bır 
katlı yakayı ele veriyor, MHP' 
nin ve onun OGD ve MlSK gibi 
çetltli toplum kellimlerine yö· 
nelen yedek vurucu güçlerinin, 
nastl birer katil yuvası olduklan 
bütün deUlleriyle orta yere seri· 
Iiyor. 

Daha geçen hatta MtSK Ei!i· 
tim Sltesi'nde bomba yapımı Si· 
lUında meydana eelen patlama· 
da, iki f .. lıt ölmüttü. Bu olayın 
ıorumluıu oiank yargılanmalan 
ıereken MtSK yöneticileri Sıkı· 

yönetim Komutanlı�ı tararınd". 
daha sonra gözaltına a1ındıla,. 
Gelgelelim, bu olayın üz.erinden 
daha birkaç gün geçmemlştı kı, 
bu kez de MtSK 'In bazı fatlst ka· 
tıııere para yerdımlan yaptı!!ı or· 
taya çıktı. MlSK Muhasebe Mü· 
dürü'nün evinde ele geçirilen ve 
MlSK'e ait olan bir hesap defte· 
rinden, MtSK'1n MHP Gençlik 
Kollan'na, OOD'ye, aralannda 
OOD eski genel bqkanı Muhsin 
Yazıcıo!!lu ve MHP Gençlik Kol· 
lan eski genel bqkanı Türkmen 
Onur'un da bulundu� çeşitli 
olaylann sanıj!ı faşistlere, OlD 
ve BOD şubelerine, büyük meb· 
1a!!lan bulan yerdımlar yaptı�ı 
anlaşıldı. MlSK hakkında elde 

Ecevit-Denizcier 

CHP-AP işbirliğinin 
bir provası 

IfÇi mufın.. ullU/arv".., 
birlik, doycınlfma ve mücadele 
fÜIIÜ 1 May .. lı ",ıdırmak için 
'Y,çl bayramı" olarvk' yuttu· 
rulmaya çalıfılan 24 Tem· 
muz 'un yıldönümü, bu kez ıe· 
rici TUrlı'/f yönetimiyle CHP 
hlilıümeti a_ındalıi aRIz bir
U,lnin _rıilendiRi bir ıö,te· 
rlye dörıiittü. Bir bakıma 24 
Teınmıu 1979, CHP·AP if' 
b/rli'inin Iıüçük çapta bir 
prolJan oldu. 

TıirIı'/f Yn AP 'ii Gen�1 &f' 
iııutı Denizcier, yıldönümü do· 
lqany/a yaptılı konufmodo. 
'Tıirlı·l"" IıomÜ1lizme de fo' 
,gın. ik /ıarfı olduRu" nako' 
rat .. ı telırarlaYGrvk, "bu re· 
Ilm"'" yönetilen üllıelerde 
undilıocı/Mtan bah_tmenin 
mUmlriin olmodılı" tervneıiy· 
le Mn .ndllıacılılın i,çi ıını' 
fıNı /ıarfı ihanelinin en alıi 
pa10kınna y.niden ıonlıyor
du. 

Palıot aııl önemliıi Ecevit' 
In ik aynı Iıonumu poyla,ma' 
,ıydı. Ecevit, "bir yandan ;,. 
çi halılarını ""'unur ıöriinüP, 
bir yandan /jZFlliIıçü d.· 
molıraılyi hor ıörenlerin, bOf' 
iıo bır rejimin /jz/cmini çeken· 
lerin" ııorlılından 'öz edlrelı, 
onti·komÜ1lizmin Iı/aı/k Iıara· 
lamolarını bir kere daha ojIzı· 
no alıyordu. Daha.. Eceult, 
"d.mokrotik i,çi haklarını 
bu haklann ortadan koldınlo· 
colı bır rejime geçl, için bo· 
,omak yapmaya çalııanlar '; 
don da 'öz ediyor; böylece 
Denizcier 'in ''komUnizme de 
to,izme de kor,lylZ" demogo· 
iiıiyle ıorı .. ndikocllıRı lizle· 
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.... çabalarına ortak o/uyar
du. 

Ecevit yine aynı konUfmo· 
.mda "24 Temmıu'u uhual 
i,çi boyramı" olarv" kabul et· 
tiRini oÇllıço ilan ediyordu. 
Böylece, 1 Moy .. 1979 terörü· 
nün Hyirciıi Ecevit. ,imdi 1 
Mayıı'a kar" "24 Temmuz" 
yu tturmacOlıy la yöneltilen 
.oldırının da olklflayıcııı olu· 
yordu. 

Türk.I, �n 24 Temmuz 
kutlamalarında böylece olu· 
,on CHP·AP işbirlili, ünlü ge· 
nlş tobonlı Feyziollu 'nun do 
"i,çi haklannın .avunucu.u" 
olarak !,ü"üye çoğrılıp gökle· 
re çıkarılmOllYlo, doRrUlu 
pek yerinde bir tabloyla to' 
mam14ndl. 

' 

24 Temmuz dplayıııyla 
TIP &,konlık K urulu üye.i 
Can Açıkıöz torvfındon ya' 
pılan açıklamada i.e, 24 
Temmuz 'do 'Y,çilere ileri de· 
mokratik haklar ueri/diRi" 
iddioıının do bir yutturmoco 
olduRu belirtilerek ,/jyle deni· 
yordu: 'Ylkin ortada alınan 
halılar vardır, bunlar uerilme· 
mı,tir. I,çl ,ınıfım�ın yıllar
dır yürUtt/il1i mücolkleler '0' 
nucu bur;uuaziye kabul ettiri' 
len haklar uordır. Ikinciıi, 
bur;uuo iktidarlan bu haklan 
tanımak zorunda kolır14rken 
bile, çe,itli .. nırlama14r koy· 
mak için .onuna kador diren
mi,ler ve bunda kıımen de 
bo,onlı olmUflordır. Greu 
hakkını tanırken burjuvaziye 
/OMutl ormaRan e/mi,lerdir. 
Demokratik hak ve özgürlük· 
lere aykırı 10Mutı YOlO/arO ge· 
çirmiş/erdir. " 

edılen bu ıon bııeı, MHP ve yan 
kuruluşlannın ne denli Içiçe geç· 
tli!!ni hiçbir ku�kuya yer verme· 
yecek ölçüde kanıtlamaktadır. 

Ostüste ortaya çıkan suçlar· 
dan bir başkası da, MHP 'nin bu 
yıl lçinde yapılan büyük kongre· 
sinin divan yöneticisi ve MHP 
Istanbul Gençlik Kollan Istan· 
bul Şube Ba,kanı Kazun Ayay· 
dın'ın, Politika gazetesi Yazı Iş. 
leri müdürü Ali ıhsan özgfu"'ün 
katili oldu�ydu. lki MHP'Ii, Ka· 
zım Ayaydın ve aynı cinayetin 
sanı!!ı Gürsel Başdemır, Istanbul 
Sıkıyönetim Mahkemesi tarafın· 
dan tutuklandılar. 

Faşist partinin yalnızca geçti· 
�lmiz hafta içine sı!!an suçlan 
bu kadar de!!lI. MHP yanlısı ol· 
du!!u bilinen fqist Çelik·lş Sen· 
dikası'nın lSDEMIR'i egemenli!!1 
altına almak için bazı yöneticile· 
ri öldürme amacıyla 500 bin lira 
karşılı!!ında üç kiralık katlı tut· 
tu� belirlendi. Cinayet emrini 
veren Çelik.lş Sendikası Başkanı 
olayın anlqılmasından sonra or· 
tadan kayboldu ... 

Ecevit, meydanlan dolduran 
kitlelerin, faşist örgütlerin kapa· 
tılmasını Isteye,! taleplerini sus· 
turmaya çalışan ve bu örgütlerin 
kapatılmasının çok da önemli ol· 
madıi!ıru benimsetmeye çalışan 
bir tutum ıçınde görülüyor. An· 
Iqılan CHP, MHP üzerine glttı!!1 
görüntüsü yaymaya çalışarak, 
kitlelerin MHP ve di!!er faşist Öf· 
gütlere karşı yükselen özlemleri· 
ni saptırmayı ve yalnızca bir se· 
çim yatınmı yapmayı amaçlıyor. 
CHP, kendisi ıçın asıl hesaplaş· 
maııın AP Ile oldu!!unu sanma 
yanılgısı içindedir. Kısacası, CHP 
tarihi bır yanılgı Içindedir ve fa· 
şlst partinin, ·Başta Hergün ol· 
maküzere· yayın organlarının, si· 
lahlı çetelerine moral aşısı yap· 
mak için ter döktükleri koşullan 
elden kaçırma tehlikesiyle karşı 
karşıyadır. Ku,kusuz bu tehlike, 
asıl olarak ilerici, demokratık 
güçlere, Işçi ve emekçi kitlelere 
yöneliktir. Milliyet gazetesinin 
bile, "Türkıye'nin demokratık 
gelişiminin temel güvencesi" ola· 
rak gördüj!ü MHP'nln kapatılma· 
sı sorunundan CHP kaçamaz. 

Ecevit'ln sıkça sözettı!!I, MHP 
hakkındaki kapatılma kararının 
"baj!unslZ yargı organlan" tara· 
fından verilebllece!!1 Ise, CHP li· 
deri ıçın demagojik bır kaçamak· 
tan bqka bır anlam taşımamak· 
tadır. Kuşkusuz son karar yargı 
organlanndadır ama, bu karan 
aldıracak etkinlik de hükümetin 
elindedir. Tersini öne sürenler, o 
zaman bugüne dek kentı yetki a· 
Ianlan ıçınde olan MHP'nln ka· 
patılması Istemini neden bugüne 
dek hükümet ve Adalet Bakanlı!!ı 
eliyle Anayasa Mahkemesi 'ne gö· 
türmedl!!lnI açıklamak zorunda· 
dır! .. 

Eıki OOD BOflıonı Yazıcıollu 'nun MISK Genel Merkezi'ıuUn y.
dı,ı yardım aldıRı "'pmndı. 

"Umutsuz öfke" 
Faşist cinayet şebekelerinin kanlı eylemleriyle MHP ara· 

sındaki do!!rudan mşkl' son giirılerde iyiden iylye eün ı,ıj!ına 
çıktı. Kuşkusuz daha gün ı,ı!!ına çıkması eereken ve muUab 
çıkacak olan nice kanlı eylemler var. Ama rqlst parti Ile kan· 
lı terör eylemleri arasındaki m,kinin bır kıımının bile &ün ışı· 
!!ına çıkması, tüm gerici, fa,lst güçlerin kitlelerin önünde suç· 
üstü yakaIarımasının önemli bır aracı oldu. Gerici f .. lst güç. 
lerin kendi I!!renç yüzlerini kltleleı;den saklamak ıçın unIdık· 
lan, "herşeyi slZdınlan ajanlar düzenUyor" mualı da para 
etmedI. Fa,lst parti deınaııojlleriyle yalnız kaldı. 

Ne var id geçenlerde ıedcl faşist güçlere cömertçe lilr 
nefes alma ve reni demagojllere sanıma olanai!ı hazırlandı. 
ıStanbul'da çefltd I,yerlerini Işgal edip, bır süre patronlano 
süslü koltuklanna kurulan, sonra da, sala sola bombalar ve 
üzerlerinde "Devrimci Sol" yazılı pankartlar bırakan bireysel 
terörist bır grup, gerici, fqlst güçlere cılız da olsa yenı bır 
taamız olanaj!ı sundu. Buıjuva builunda "bırakın saım ÜJtii. 
ne yürümeyi, asıl hedef demokratik güçlerdir" arılamına plen 
manşetler yer aldı. Gerici, fa,lst cephe Uderleri kendilerine 
cömertçe sunulan bu fıraattan son derece hoşnut kalmq ol· 
.malılar kı, demokratık güçlere saldırmak ıçın, IlÜDlerce bu 
"eylem ", dillerin.!. pelesenk etlller. 

Sözde "sol" bır grubun, biUmsel soıyaUst hareketın do
�şundan bu yana serglleyerek mahkum ettii!! bireysel terö
rist yöntemlerle glriştl!!i bu "eylem", demokratik güçlerin 
mevzilerine saldınlar için yeni bır "gerekçe" olmanın ,d. 
mokratı�_ güçler üzerinde yenı baskılar oluşturulmUlnın .. 
gerici faşist güçlere bır süre ıçın daha rahat nefes a1dırmanm 
aracı durumuna gelmekten öte hiçbir 1,lev eörmedl, ıöre· 
mezdl de. 

Göremezdı; çünkU küçük burjuvalara ÖZlÜ bır biçimde, 
kapltaUst düzenı protesto etmeyi tek b .. ına amaç halıne se
tırmekle, bu düz�nl kökünden dei!!ştırip ıosyallzml kurmak 
arasında temelde bır farklılık vardır. Kime, neye hizmet ettii!! 
blllnen, başhbqına amaç haUne getirilmiş olan ve eerçekte 
�mutsuz ve amaçsız bır öfkeyi dile getiren bu tür protesto 
eylemleriyle devrimci eylem arasında derin- farklılıklar bulu· 
nur. Devrimci eylem, I,çl ,sınıfının partisinin öncülüj!ünde, 
kitleleri kucaklayan, kitlelerle kaynqan, onlan ei!!ten ve ön· 
cüjiik eden, sınıf mevzilerirı! korumayı ve gellştırmeyl önal). 
ren ve kapltaUzml kökünden yıkarak, sosyalIzmi kurmayı, 
emperyalIzme baj!lmlıIık zIncirini parçalamayı amaçlayan ey. 
lemdlr. Tek amacı kapltaUst basında "sanıasyon" yaratmak 
olan böylesI protestocu blrevsel temr eylemleri dei!!l! , 

Lenin, daha yüzyılın !ıqlannda ,uruan söyliiS'ordu: 
"Oportürılstln umutsuzlui!unda ve terörıstın umutsuz öfke· 
sinde, bır ve aynı psikoloji, öme!!ln küçük burjuvazlnlnkl gıbı 
bır ve ayni ayırt edici sınıfsal özelUkler sergilenmektedir." 

Işte Işçi sınıfının devrimci eylemi Ile küçük buıjuvaIann 
özünde umutsuzluk tohumlan banndıran sözde "sol" bireysel 
terör eylemleri arasındakı derin farklılıklann, kayn&i!lru bu 
ayırt edici sınıfsal özelUkler oluşturur. Ve gene bu nederı!edlr 
ki bııımsel sosyalistler, Lenin'In belirttı!!1 gıbı, "Geçmiş tara· 
fından mahkum edilmiş olanın 'kolay' bır tekranndan dei!!I, 
geleceRI vaadeden \ uzun ve sabırlı bır çalı,madan" yanıdır. 
lar. 

neşet kocabıyıkoğlu 



Toplu katliam denemesinden sonra 

At a türk Egitim 
Enst i t üsü yeni 
tert iplerin hedefi 

Istanbul Atatürk EltItim Em· 
titüaü, tkinci MC döneminde ger· 
çelde,tirllen fqllt IUallıı kın!· 
muından ıonra da, fqlst dnayet 
çetelerinin sürekli aaldınlanyla 
kU11 kaqıya bulunuyor. Bütün 
saldırılara kaqın, yaklA.ık bır 
buçuk yıldır, okulu açık tutmak 
ve eRitimi sürdürmek ıçın, Ilerıd 
<>Aretmen ve ölrendler tarafm· 
dan ısrarlı bır mücadele yürütülü
yor. 

Fqlsı saldırganlann boy he· 
deli seçtiltl Atatürk Eeıtim Ens· 
titüsünde, geçtılımız yıl ıçınde 
ilerici <>Aretmenlerden Fahrettin 
Yılmaz'm öldürülmesi ve Cuma 

. Ocaklı'nm ıLır yaralanmasmdan 
ıonra, bu yıl hızlanan saldırılar, 
utlk kitle katliamı boyutlanna 
erI,t!. 

2 T.mmuz günü, fqlstlerle Çı· 
tan bır kavga sırasmda, görevli 
jandarnıalar, ,ubaylannm da 
IIÖIÜ önünde, Ilerıd ölrendlerl 
,.. yatırarak dlpçık ve tekme· 
ıerı. _dında bulundular. Yer· 
dea kaldırdıklan bır ölrendye 
J.-ıtn ..ıdırmalan üzerln., ola· 
r" mlidiiıaie .tmek Isteyen bır 
..... ııtntmen de ıLır bakaret
le. mmız kaldı. 

Bu oı.ylardan üç gün ıonra, 5 
'l'Iaam'da, daha önce iiiNt· 

mınıere bakaret eden bır jaııdar· 
ma, duvara yazılan bır yazıyla 
lıIçblr ilgisi olmayan bır ölren· 
dyl görevli subayın onünde tek· 
mıledı' öj!leden sonra, bır yıl 
önce öldürülen Fahrettin Yılmaz 
ıçın yapılan aaygı dunı,una fa· 
,I_tlerln müdahale etmeleri iizerl· 
ne çıkan olaylarda, özelUlde ön· 
ceden belirlenen ilerid öRıeııcl· 
Iır jandarma tarafından dlpçllde· 
nırek karakola götürüidiller. öR· 
retmeıılerden Halil DoRu 'ııun 
yardım etmek Istedlj!1 yaralı bır 
fqlstln "Bütün suç hocada!" de· ' 
mili üzerıne, jandarmalar bu kez 
<>Aretmeni dlpçlklemeye bqlaııı· 
lar. Olayın tanıeı olan öl!retmen· 
ler ve okul müdürü 118 ıtklslz 

CGP'nin MHP'yle 

güçbirliği kurultayı 

yapıldı MC'nin 
üç 

liloh,örı.ri 

"Genı, tabanlı hükümet" 
yarılılarmm bqmda ,eleıı Fıy· 
zlollu'nun CGP'Ii, önümüzdeki 
kwııl aeçlmlere yönelik kam· 
pany_nı olllan d141 bır biçim· 
de bqlatlı: 22 Temmuz Pazar 
günü "AtatürkçülüRe Çlln" a· 
dıyla CGP'nln olllanÜltü kon,· 
ret! toplandı. OIlIanÜltü kon,. 
reyle bırlıkte CHP esld millet· 
veldU emekll General Kenan E· 
.ııeUn'le 50'ye yakm kI"nln 
CGP'ye aırdlRl açıldandı ve bır 
konıre bildirisi. kabul edildi. 
CGP'ye katıldıklan açıklaııan· 
lar aruında emekll hava "ıı.ra· 
U Tank GÖkç.II, Aikeri Yargı· 
tay elld bqkanı ,eııeral Faruk 
A1dem!r, bUyük aanaylcilerden 
Hakkı Atıl, ilki bUyükelçi Baba 
V.fa Karatay gıbı ",eni, ta· 

banlılar"da yer alıyordu. 
CGP'nln .. çim kampanyuı· 

nı açan olalıanüıtü kurultay, 
"rçekte eeçimlerln kendisin· 
den çok, eeçlmlerln sonrasına 
yönlUkti. IMF 'yle Imzalenan 
yınl "niyet mektubu "nun özel· 
IIlde K_m ayından ıonra "ge· 
ni, tabanlı bır hükümet" zonın· 
luluRunu dayatacaeı yönünde id 
yonımlann yoRunla,tıel bır sı· 
rada CGP, kısmı .. çimierin he· 
miLi erteSinde Ecevit hükümeti· 
nın bir olasılıkla dÜfürillmesin· 
den ıonra yenı bır hükümetin 
kuruculuRuna adaylıl!mı koyu· 
yordu. Bunun ıçın de ,Imdiden 
bır CHP·AP l,blrllRlnden yana 
eli llni, güçleri kendı çevresin· 
de ve veaayetl altmda toplama 
glrlşlmlııl ba,latıyordu. 

Ne var kı CGP'nln "Atatürk 
çülUl!e ÇaRn"slnın daha da ii· 
aıliÇ yÖIlU, bu veslıi'yle MHP'ye 
yapılan kurla kendisini göıteri· 

hale getirildi. 
Olaylar yatı,tıktan ıonra, bır 

a1bay ve çok sayıda jandarma ii. 
bırlıkte ımıfian dola,an fqlstler, 
ilerici öRrencilerl tek tak ,Ikayet 
ederek, gözaltma a1mmalanna 
neden oldular. 17 Sııretmen de, 
Ifadelerine ba,vurmak üzere Seli· 
mlye'ye götürüldüler. Aynı gün, 
bır jandarmanın, "Bu okuldan 
on öRrenci öldürmeden gitmeye· 
cıl!lm" diye yemin ettiRI de ta· 
nıklar tarafından belirtiliyor. 

Bu olaylar üzerıne, 9 Temmuz 
da Enstitü MüdürlüRü tarafından 
Vallııııe yazılan yazıda, 'u nok· 
taiara dıkkat çekiliyordu: 

yordu. Olai!anÜltü kongreye Si· 
yasi putllerden yalnızca bır 
MHP heyeti katılm14tı. Heyette 
MHP Genel Sekreter Yardımcı· 
ii Nevzat KölOl!lu ve Kütahya 
Senatörü Oıman Albayrak Ile 
Muzaffer Pakün yer alıyordu. 
Divan'da da yine MHP'ııln çe· 
lencı boy ,österiyor, bu arada 
MHP'ye yakmlıi!ıyla tanınan 
Türk.I, Eilltlm Sekreteri Kaya 
özdemır Ile CHP·MHP l,blrlll!l 
önerııerınden ıonuç a1amaylıı· 
ca CHP 'den aynlan Malatya Se· 
natörü Hamdl özer dikkati çe· 
Idyordu. 

"Genı, tabanıı" konıreYı 
biçimlendiren bu CGP·MHP 
koalisyonu, Feyzlol!-Iu'nun açı, 
konu,masında, MHP 'nın son 
günlerdeki "aklanma" çabala· 
nnda en çok kullandıRı aavlan 
tekrarlamuıyla tamamlandı. 
FeyzloRlu, MHP 'nın ''MIT aja· 
nı" lılkayelerlyle "Genel Mer· 

CHP Malatya yöneticileri 
DISK Le karşı MISKle 

güveniyor 
Malatya 'da Sümerbank Fabrikası 'nda çalışan işçilerin 

T()RK ·Iş'. bağlı 80rI T.ksif •• ndik08lndon DISK'. bağlı 
Tekstil sendikasına geçmeye başlamaları üzerine balk.lar ya
ğunloştı. 

Sümerbank işçileri, bir süre önce fabrikada çalışan bi-
. 

lims.1 .osyalilll.rin öncülüğünd. DISK T.k.til &endikaBına 
geçmeye başladılar. Bunun üzerine mn .ndikacıların i,çikr 
üz.rindeki bOlkılorl arttı. Sıkıyön.tim. polil ve CHP Malotya 
11 yöneticileri de sarı .endikamn baakılarına yardımcı oldular. 
Türkiye lşçi Partisi üye ue yöneticileri izlenmeye başladı ue 
TIP Parti lokali basılarak arandı. Aramakira hiç bir ger.kç. d. 
gösterilmedi • 

Malatya'da terÖrün "YOSOIIa'fflas," yolunda atılan bu 
adımların yanı .,ra, fabrika işçil.rin. saldınlor da yoğunloştı. 
Süme�bank 'ın 46. kuruluş yılmı kutlama töreni 611U6ında 
Tek8til üyesi ilerici bir işçi sarı sendikacıların adamlon mm!m· 
dan döuüldü. Malotya CHP Iİ yön.ticil.ri i&e DISK'in Süm.r· 
bank 'ta örgütlenm.lin. karşı açıkça tavır aldılor. CHP1i yö· 
neticiler, Tek.til .endikasının hukuki işlerini yürüten TIP Ma· 
Iotya Iı &şkanıııı "Malatya 'ya DISK g(li .... MlsK d. g.lir. " 
sözleriyle tehdit etmeye yeltendiler. 

DISK'. bağlı T.kstil lşçil.ri S.ndikaıı Malotya Sümer· 
bank işçil.ri oloylor üz.rine ortak bir açıkloma yaptılor. Açık· 
lamada bu olayların Sar, Tek';! .endikallYIa i,verenı.rin or· 
tak t.zgahlodıkları bir oyun olduğu ii<! bu oyunlann &Ökme· 
y.c.ği b.lirtildi. lşçil.r, sendika B.çme özgürlüklerini ıonuna 
kadar kullonııcoklorını ii<! d.mokratik haklarını kazanma mü· 
cadeleıinde hiç bir ba.kının kendilerini yıldıramayacolını bir 
k.z daha vurguladılor. 

Türkiy. l,çi Partili Malatya Iı &şkanlığı'ndan yapılon 
açıklomada ile CHP yön.ticilerinin DISK 'in Malotya'da ö,-pt· 
I.nmesin. karşı oldultlorının ortaya çıktığı b.lirtildi ve .a.. 
yol d.mokratlorlo g.ricil.rin korklUunun T.lutil örgütlenIM
sinin TIP'lilerin önCÜlÜğüna. g.rçekl.şmesi olduğu vurgulon· 
dı. TIP Molotya II Bafkanlığı 'nın bildirilinde ifçilerin hiç bir 
oyuna gelmemeye ue demokratik haklarını kazan1TUJ mücade· 
lesinde bir adım bile geri çekilmemeye kararlı oldukları belir
tilerek CHP yöneticilerinin MJrı undiJrodan yana tavır alma·' 
ları kınandı. 

• Okul yönetim! Ile okulda, 
,örevII güvenlik kuvvetleri &nIUI. 
dı e,güdüm sallanmuı zonınlu· 
luRu, 

• öRrencilerle III1U dlliplln 
olaylarının önce okul yöııetim!· 
ne at.ttirilm.lıerektii!I, 

kezlmizı pouııer oumuaıauı 
türünden demagojlJerlrıl haklı 
çıkartmaya yöneUk biçimde, 
"yer yer devletin resml ıörevU· 
lerinin yaaa dı,ı yıkıcı ve böıü· 
cü örgüt eylemlerinin ıçınde 
faal rol oynadıemdan" IÖz edi· 
yordu. 

Kısacası FeyzloRlu 'nun CGP 
sının "AtatürkçiilüRe ÇaRrı" 
'Ioıanıyla bqlattlRı "güçbirli· 
I!I" IIrl,lml, ,erçekte MHP'ye 
güçbirliII yolufida bUylik bır 
adım atmak, ra,ısı &üçlırle 
blllannı aaRlamla,tırmak ama· 
cını güdUyordu. Çember Içine 
gittikçe _kı,an MHP'nln d., 
"et1ılU" çevrelerln IÖZcÜlU .. yı· 
lan I'JGP'nln uzattlRı bu el. ,er· 
çekıen pek de gerekainim! var· 
dı! Böylece, "genı, tabanlı hü
kümet" propııandalanyla 
MHP'yI &kıımaya ve me,nılq· 
tırmayı yöneHk kampanyanın 
aynı çevrelerden kaynaklandıRı 
bır k_e daha ortaya çıkıyordu 

• Uzun süre okulda kalan vf 
fqı.tJerIe m,ld kuıuı ııumıııt 
,öNvUlerlnln yanlı davruıc\ılm. 
.. ptanc\ılı .,. buıılanıı dtll,m_ 
"rektııı, 

• Saldırpıılanıı buırıdılı, 
okul kU1l1111dak1 yuıdun hımı. 
tapatılmuı g-ktIIl. 

N, var kı, bütllıı bu olaylara 
.,. uyanlara kartm, Atat�k Eti
tım Erıatltüaü'nde bullÜlle dık 
bıçbır önlem a1mmadl. Vı 11 
Temmuz lÜtIü, fqlstlerln topla 
bır katUaml amaçlayan bombalı 
..ıdınaı "ıçelde,tI. Sosyal Bllp. 
ler 3 . C ıuııfmda bır _W bom· 
ba patladı, den <>Aretmeni Rtcep 
TqÇI parçalanarak öldü, 6' çok 
Ilır, 16 ötrerıcl yaralandı. Bu 
hunharlık olanca açık1ıllyla ,Ö&
leri önünde meydana .. imliine 
kartm, aıkıyönetlm IlÖrevüıeıı 
okul müdürüne ve ötretmenle .. 
bakaret etme yolunu .çtller. 
POL·BIR Genel Sekreteri olduRu 
beUrtilen bır paU_ bavaya ata, 
açtı ve yanındaki aaterterl dı 
ate, etmeleri ıçın kı,kilttı. Bu a· 
rada bır tüm"neral, ötretmerıl. 
ri toplayarak a1eyhlerinde deUI 
olduRundan sözetti, onlan ıııçla· 
dı. 

Oyaa, büyük bır o\uılılda 
_tU bomba .. ceden okula yer-
1e,t1r1Im1,ti. Bu dunımda I., 
ııce okulda &örevli buluııaıı ıııı
.,.nllk kuvvetlerinin açık bır ih· 
malı sözkonuıııydu. Emtıtü'nün 
kartısında bulunan ve (qlıtlırln 
Ullendllderl özel yurdu klIPatma· 
yı yan&fmııyan &örevUlır, aynı 
canilerin okulda ölnıtmenlır ta· 
rafından "konımac\ılıııa" ha· 
yillaruyorlardı. 

ERitim Emtltüaü ötretmenle· 
ri topluca bır tutanak hazırlaya· 
rak, bu .. U,melerl kamuoyuna 
akeettirdller. Aynca, Cumhur· 
bqkanı, Bqbakan, lçl,lerl Ba· 
kanı ve Mım ERItim Bakanı 'na 
da dunımu bildirdiler. Şımdı bu 
yetkililerin konuyla naılenmesi· 
rıi bekllyorlar. 
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IMF uzlaş masınaa 

E ınekc i 
• 

halka 

'!'iirldye'nin bır yıl içinde uy· 
gulayacaeı ekonomi poUtikalan 
kapiayan, özünde ise, emperya· 
lizme baeımlılık zincirine Ecevit 
Hükümeti etiyle eklenen yeni bir 
halka niteUltinde olan Niyet 

Mektubu'nunana hatları MaUye 
Bakanı Ziya MIiezzinojilu tara· 
fından geçtiltiıniz hafta açık· 
landı. 

MIiezzinoRlu açıklamasında, 
"Niyet Mektupları"mn her defa· 
ıında bIiyIik spekülasyon k onusu 
yapıirnaslndan yakınarak, içerilti 
Uzerinde gerçek dJ41 baber ve yo· 
nımlann yapıirnaslm eleştiriyor. 
"son stand-by'ın esasım oluştu· 
ran Niyet Mektubumuzun içeri· 
ltini, baJen izlemekte olduRumuz 
poUtlkalar oluşturmaktadır. On· 
lardan ne az, ne de fazladır" di· 
yordu. 

D"satım ve işçi dövizlerinin, 
vergi gelirlerinin, KİT ürünleri fi·. 
yatlarının ve tasamıflanmn arttı· 
nlrııası, katlı kur uygulamasının 
&ürdiirülmesi ve Merkez Bankası' 
nca özel ve kamu kesimine açı· 
lan kredilerin 8lDIllandmlmaSl 

. .  ""r" Jod' 
. ternrl ilttrnlerını 

b " yük .. rmoy,n,n 
Niycl melıtubu u 

şeklinde ö�tlenebllecek bu poU· 
tikaiar, Hükümet sözcüsUnUn aR· 
zından "kendi seçimleri ile be· 
nimsenen" politikalar olarak ni· 
te\endirildi. MaUye Bakanı'nın, 
seviye,;z saR muhalefete laf ye
tiştirme kaygusu ile söylediRi bu 
sözler, emperyaUzme ve onun 
yerU işbirUkçilerine, kendi istek 
ve arzularıyla tesUm olduk\an 
gerçeRini de açlRa çıkartıyordu. 

"TAAHHUTLER" 

Batılı ülkeler ve finans kuru· 
luş\annın, TUrkiye'ye verecekleri 
borçlar konusunda öne sürdük· 
leri, önemli koşullardan biri, 
TUrkiye'nin gübre ve petrol gibi 
ivedi ithal gerek,;nimlerinde, 
aldıRı borç parayı kullanmaması· 
dır. DiRer bir deyişle, TUrKiye al· 
dıeı borçian, kendi saptadıeı 
alanlarda de!!il, borç aldıRı ülke 
ya da örgutlerin istekleri dol!rul· 
tusunda kullanabilecektir. Amaç 
açıktır: "Taze para"lar, borçlu 
ülkenin deRil, emperyalist ülkele· 
rin ekonomık sorunlarına bir çö·· 

ziim getirmek için verilmekte, 
krediler, ancak emperyalist ülke· 
ler ve finans kuruluşlarımn, içi· 
ne girdikleri durgunlu!!u canlan· 
dll8bilecek kadtır ve ekonomık 
bunalım dönemlerini atlattlRı sü· 
rce akıtıimaktadır. 

Ecevit Hükümeti, batılı ülkele· 
rin "her hediyenin bir fiyatı var· 
dır" görüşü ile harekete geçir· 
meyi kabul ettikleri kredilerin 
siirekUlij!ini, bir yıl için olsun 
saRiayabilmek için, bu hediyenin 
yüksek bedeUni emekçilere ödet
tlrmeyi göze almıştır. 

Niyet Mektubu'nda yer alan 
hükümler int!llendi ltinde bır baş· 
ka önemli nokta daha dikkati 
çekmektedir: Para arzının sımr· 
\andmıması. Bu hIikmün uygu· 
Ianmaya başlanması emekçiler 
için kaçınılmaz olarak ücretlerin 
dondurulması veya işsizliltin art· 
ması anlamına gelmektedir. 

Fiyat artışlarının, ücretlerdeki 
düşük oran lı artıŞı siUp süpürdü· 
Rü bu ortamda, ücretlerin dondu· 
rulması ile sıkıntı "adil bır bl· 
çimde paylaştırılmış". o:acaktır! 

Kararname hükümetten ç ıkmadı 
Bankalar kararnamesİ 
Öngüt ve Alp'in İmzasını bekliyor 

Kamu harcamalannda verim· 
Iilik vi( etkinURl arttırmak ama· 
cıyla Bakanlar Kurulu'na bazı 
yasalarda deRi,lklik yaparak ka· 
ramame çıkartma yetkisi veren 
Yasa, 29 Eylül 1978'd(! Resmi 
Gazete'de yayınlanarak yüriirlü· 
ee girdi. Bır yıl süreU olan "Yet· 
ki Y uası" çerçevesinde Çıkartı· 
lan kararnamelerin sayısı 14.  An· 
cak, sürenin dolmasına ıki ay kal· 
masına kartın "en önemU" yasa 
deRi,ikU!!i olarak nitelendirilen 
ve 2S maddesinde deRı,lkUk ön· 
görülen Bankalar Ya.sası'na lU,· 
kin kararname henüz Bakanlar 
Kurulu 'ndan çıkamadı. 

1979 Mart ayında, sözkonusu 
deRi,ikUklerin son ,ekUnl alma· 
sırıa kar,ın kararname Bakanlar 
Kurulu'nda takıldı kaldı. önce, 
şu anda hükümette bulunmayan 
Enver Akova ve Hilmi i ,güzar, 
karamameye Imza atmayı ,Id· 
detle reddettiler. Şimdilerde Ise, 
basında hükümet üyeleri�in onay 
i,lemlerinln bittiRi yolundaki 
haberlere ka "ın , bakanlıRı de· 
vam eden Iki üye ka"ı çıkıyor. 
Bu iki "mümtaz" üye, yasadaki 
deRişikliklerin uygulamada bir· 
çok "pürüz" çıkaracaRını öne slı· 
rerek, Kararnameyi Imzalama· 
makta diretiyorlar. Büyük sanayı 
sermayesinin Hükümettekı baş u· 
zıntlSl olan Orhan Alp Ile 
Ulaştırma Bakanı GUne, öngüt'· 
ten oluşan bu lkiUnln "Ikna" 
ediUp edilmeyeceklerı ,imdilik 
blUnmlyor. Aynca Ba,bakan ve 
yardırncılannlO da konuya lU,· 

kin tutumlan netleşnıiş de!!i1, 
ancak Mart ayından bu yana 
bekleyip duran yasa deRişiklik· 
lerine bir göz atıldıRında direnı· 
,in nedenleri kolayca anlaşılıyor. 

DeRişikURe göre, bankalann 
bUnyesinde olu,turulan vakınar, 
sandık gibi kurulu,lann yüzde 
40'dan, özel ,ahıslann ise yüzde 
30'dan daha fazla hlsse sahibi 01-
malan engeDenmektedlr. Yürür· 
lükteki yasa ile banka genel ku· 
ruUannda 20 hisseye 1 oy Ilkesi 
uygulanırken, deRı,lkUkle, ban· 
kalanr, en az 20 ortaklı olması ii· 
kesi yerine en az 100 ortaklı ol· 
mala n ve her hissenin genel ku· 
rulda 1 oy kullanabIImesi öngö· 
rülmektedir. 

Bankalarda yüzde 40'dan faz· 
la lıisseye sahlp olunmasını 
engelleyici nltellktekl bu del!i. 
,lkUklerin yanısıra, 38'lnci ve 
39'uncu maddelerde de önemU 
delıi,ikUkler sözkonusudur ve 
Alp Ile öngüt'ün asıl takıldıklan 
maddeler bu maddelerdır. 

Yüriirlükteki Bankalar Yasası' 
na göre, bır banka, hakiki ve 
hükml bir ,ahsa doRrudan ya da 
dolaylı olarak, sermaye ve ihtl· 
yat akçeleri toplamının yüzde 10 
una kadar kredi açabllmekt�dir. 
Bu maddede yapılan del!işiklikte 
yüzde 10 oranı koru nmu" ancak 
sanayı, madenclUk, enerjı, bayın· 
dıriık, ula,tırma ve turizm sek· 
törlerinde kredi hadlerinin yüzde 
26 'e çıkanlabllece�1 belirtIImi,· 
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tir. Yasanın 39'uncu • maddesine 
getirilmesi öngörülen del!l,ikliRe 
göre de, barıkalann, sermayesi· 
nin yüzde 20'sine sahip olan ki,ı, 
aile ya da kuruluşlara sınırsit. 
kredi açabilmesi olanaRı kaldını· 
makta; bu kurulu,lann "tümü
ne" açabilecekleri kredi tu tan· 
nın sermaye ve ihtiyat akçeleri 
toplamının yüzde 20's1ni geçme· 
mesl llkesi benimsenmeKtedir. 

LUCAS ŞIRKETINE 
MARŞ MOTORU 

ORETME IZNI 
VERlLDl 

Ingiliz asıllı Lucas Industries 
Ltd. Şirketi, Türkiye 'de alter· 
natör ve mar, motoru üretmek 
üzere izin aldı. Sakarya ili sınır· 
lan içinde gerçekleştlr;lecek 
yatınmda yabancı sermaye pa· 
yı yüzde 31 olarak beUrlendi. 
Yabancı sermayeli firmanın 
yerU ortaeı Elektrodizel grubu
nun payı ise yüzde 20 düzeyin· 
de tu tu lacak. Bakanlar K urulu' 
ndan Türkiye'de yatınm izni 
alan Lucas şirketi ,  Koç grubu· 
na baRlı MAKO Sanayı ve Ti· 
caret A.Ş.ye rakip olacak. Ya· 
bancı sermaye payı yüzde 43 
olan Mako'da, otomotiv sanayı· 

darbe 
öte yandan, yine para arzının kı· 
sıtlanması »atmmlan azaltacak, 
işsizlilti köriikleyecektir. Dör· 
dUncü Beş Yıllık Kalkınma Plan� 
1978 yılında 2,3 milyon olan ta· 
run ve tanm dı,ındaki işsizler or· 
dusunun, 1983'te 1,7 milyona 
düşmesini öngörürken, Niyet 
Mektubu'ndııki ilke, bu sayının 
önümüzdeki yıllarda azalmasının 
deRII, artmasının sözkonusu 
oldu!!unu kanıtlamaktadır. 

Para arzının sınırlandmlması 
konusuna TüSıAD'ın geçen 
hafta yayınlanan "1979 Yılının 
Ortasında Durum" adlı raporun· 
da da önemle yer verilmektedir. 
Bem periyodlarla, iktidtırlara 
öRüdUnü eksik etmeyen TüSıAD, 
raporun ilgiU bölümUnde şunlan 
söylemektedir: "1979 yılının 
ikinci yarıSılUn temel sorunu fi· 
yat artlŞlarııu ve fiyat artlljlarıru 
besleyen para arzııu sınırlamak· 
tır. 

Bunda başan saRlanamaz ise 
'dış ftnansman' konusunda başa· 
n elde etme şansı zayıflayacak· 
tır. Siyasi ilişkilere dayalı bazı 
ufak 'dış finansman olanak\an' 
saRianabiise de, para arZl ve fi· 
yatıar kontrola alınmadıRı süre· 
ce bu olanaklann ekonomiye 
� söz konusu olmayacak· 
tır. 

Hükümeti, "Türk ekonomisini 
ekonominin kurallarına göre yi). 

netme kararı vermeye" davet 
eden TüSıAD, para arzı sımrlan· 
mazsa, IMF'den önce bunu 
Hükümetin başına kakacaeııu ve 
"Gerçekçi ÇıkıŞ Yolu "nu gÖlte· 
receRini ima etmektedir. 

URE'l1M DEGlL, 
TüKETİM. .. 

Emperyalist iikeler, Ecevit 
Hükümeti ile başlatıp liinliirdük· 
leri görüşmelerde, Türkıye'nin 
temel bedelinin iç tüketımln kı· 
sıirnasl olduRunu vurgulamakta· 
dırlar. Çok düşük olan üretim 
düzeyinin yükseltilmeline ise hiç 
del!inilmemektedlr. MalIye Baka· 
m'mn 23 Temmuz'dald açıkla· 
ması bu uygulamanın &ürdi.irüle
ceRini kanıtlamak tadır. 

. 

ışletmelerin tamamına yakmı, 
kapasitelerinin yüzde SO'linl 
dahi kullanmadan üretime devam 
etmekte, yaratılan deRerde aslan 
payım alanlardan arta kaJam i. 
geniş emekçi yıRınIar payla,· 
maktadır. Niyet Mektubu'nun 
esasları, bu payla,ımda emelı:çl
lere dÜfen parçanın daha da ufa· 
\acaRının işaretlerini taşımakta· 
dır. 

Bu nedenle, adına "Niyet 
Mektubu" denilen bu belgenin, 
işçi ve emekçi kitlelere karşı 
hiç cı. "iyi niyet" Ifade ebnedi· 
RI, lıI8ıtmetin emekçi kitleleri 
açıkça karşıaaa aldıi!ı ortaya 
çıkmak tadır. 

Alp .... örgüt Bankalar Karor""".._,,; .,,�Ijjyor . 

inde kullanılan elektrik, yakıt 
ve tazyikU hava donanımı üreti· 
lıyor ...  

IRAN 'DA KRUPP 
FIRMASINA IMTIYAZ 

TAN INIYOR 

Batı Almanya 'nın en büyük 
firmalanndan Krupp Şirketi 
yetkiUleriyle ıran yetkiUleri a· 
rasında, Iran 'da kurulan büyük 
bır bakır kompleksi konusunda 
görüşmel�re yeniden başlandı. 
Daha önce Krupp firma.ına 
ihale edilen, ancak Şah 'ın dev· 
rilmesiyle yanda ' kalan tesisle· 
rin eksiklikleri tamamlanablUr· 
se, yılda 160 bin ton bakır üre· 
tılecek. tran devtetl halen Batı 
Alman Krupp firmasında ser. 
mayenln yüzde 2S 'ini eUnde 
bulunduruyor. 

EI<ONO\1j 
lHABERlER 

TüRKIYE'NIN 
DEMIR DAR LlCINA 
RACMEN lHRACAT 

PLANLANıYOR 
Ihracatın özendirilmesi ve 

geliştirilmesi karan çerçevesin· 
de yurtdışından geçici olarak 
ithal edilecek hamdemir, Türki· 
ye'de işlenerek ihraç edilecek. 
Hamdemir ithaUne, ancak ihra· 
cat garantisi verilmesi haUnde i· 
zin verilecek. Halen kendı 
işlenmiş demir talebini karşıla· 
yamayan Türkiye'nin, yurtiçi 
gereksinim dururken, yurt dı 'I 
Için üretim yapmasının demır 
darheını daha çok körükleye· 
ce�i beUrtiUyor .. .  



Ba,tür� 'ün ça""""" 

"D İ s K '  e 
'""'�, _" #'m<d' 

evet mi, 
hayır mı ? " 

Geçti�imiz günlerde ga· 
zetelerde bir lWıer yer aldı. 
Bu haberde, D ISK 'ten ge· 
çlci olarık ihraç edilen Ma· 
den · I "  �nk·Sen ve Bay· 
sen sendikalarının bazı yi>
netlcilerinln, DISK'i olaııa· 
nlistü Genel Kurul'a götür· 
mek Için ıerekll be, imza· 
yı toplamık doıırultusun· 
da .6rii,me yapmık üzere, 
Sosyal·l ş  Genel Batkanı 
ıncan Kesgeç'l ziyaret et· 
tıkleri belirtildI. Aynı ha· 
berde üç sendika yönetici· 
sinin, DISK'teki bunalımı 
fwtederek "biz bu i,i 
Ajiustos ayında bitirece· 
Aiz" şeklinde konu,tukla· 
rı, DISK"! olaAanüstü Ge· 
nel Kurul'a çaAıracakları, 
bunun lerçekleJmemesi 
durumunda yeni bir kon· 
federasyon kurma kararı 
alacaklarıkaydedildi. 

Haberin ıazetelerde yer 
almasının ardından Bank· 
Sen Genel Sekreteri Yücel 
Çubukçu bır açıklama 
yaptı ve haberin "tama· 
men asllSlz"olduııunu SÖy. 
ledi. Ne var kı Çubukçu' 
nun bulanıklıklar dolu . 
olan açıklamasına dikkatli 
bir göz atmık, yapılan 
açıklamanın iddia edildi· 
ııi gibi bır yalanlama ol· 
maktan çok, haberi doıı· 
rular nitelikte olduııunu 
gösteriyor. Bank·Sen Ge· 
nel Sekreteri açıklama· 
sında şunları söylüyor: 
"Bu haber spekülatif bır 
haberdir ve i,çi sınıfımı' 
zin sendikal birliııini bozu· 
cu nlteliktedlr.Sosyal.lş 
Genel Başkanı ile yaptı· 
ııımız görüşmede DISK' 
in  bunalımdan çıkış yo· 
lunun olaııanüstü bir ge· 
nel kurul ile olanıklı ol· 
duııunu belirttik. Bu bl· 

zlm daha önce de kamu· 
oyuna defalaı.:a açıkladı· 
AımlZ bir görüşümüzdür. 
Ve bu görüş tüm DISK 
sendikalarına da iletiimiş· 
tir. Ancak buradan Çıka· 
m yeni bir konfederas
yon kurma konusuna na· 
sıl geçildiAini anlamık 
mümkün deAildir. Bu 
görüşmede böyle bir konu 
geçmemiştir. Böyle oldu· 
Au halde haberi derleyen 
ajansın haberde adı geçen 
tarafların bu konudıki bil· 
gisini almadan böyle bir 
haber derlemesi de kuşku 
uyandırıcıdır. Işçi sınıfı· 
mızın sendikal birIIAini göz 
bebeııi gibi korumayı 
,örev bilen kimseler ola· 
m, böylesine oyunları da 
bozmaya, boşa çıkarmaya 
kararlı olduııumuzu bir 
kez daha belirtmek isteriz" 

Görüldüjiü gibi, Bank· 
Sen Genel Sekreteri yeni 
bir konfederasyonun ku· 
rulmasını yalanladııı ı ileri 
sürülen açıklamasında, 
özenle Sosyal.1 Ş Sendikası 
Genel Başkanı ile yapılan 
görüşmede böyle bir konu· 
nun söz konusu olmadıııını 
söylemekle ve amaçlarının 
D ISK 'i olaııanüstü genel 
kurula götürmek olduğunu 
anlatmakla yetiniyor. 
Bank·Sen Genel Sekreteri 
Çubukçu'nun gene özenle 
i lerici sendikal hareketin 
birliğinin "" .. I korunaca· 
ııının açıklamasını ·(ap· 
maktan ve hiçbir biçimde 
yeni bir konfederasyon ku· 
rulmayacağını da belirt· 
mekten kaçındığı görülü· 
yor. Bu konulara girme· 
mek ıçın olacak,Bank· 
Sen Genel Sekreteri ha· 
berde yer alan ve yer al· 
dıııını da yalanlamadığı 

"Ajiustos Ayı" konusuna 
hiç glrmiyor. Aııustos 
ayında neler olacaktır? Oç 
sendika yöneticisi, Sosyal· 
Iş Genel Başkanı Kesgeç'e 
"biz bu işi Aııustos ayın· 
da bitireceııiz" demişler 
midir, dememi,ler · midir? 
Ve "bu iş" AAustos ayın· 
da nasıl bitecektır? DISK 
içinde kalarak mı, yoksa 
yeni bir konfederasyon ku· 
rarak m i? i şte bu soru lar 
Yücel Çubukçu'nun açık· 
lamasında yanıtlanmasın· 
dan titizlikle kaçınılan so· 
rulardır. Ancak, haberin 
yalaiılanması için öncelik· 
le yanıtlanması gereken so· 
rular da bunlardır, yapılan 
görüşmede nelerin konu· 
şulduııu, nelerin konuşul· 
madıııı değiL. 

D ISK'e evet mi, hayır 
mı? Yapılan açıklamada 

' bu konuda herhangi bir 
açıklık olmadığı gibi, 
DISK Genel Başkanı Ba,· 
türk 'ün geçen hafta yaptı· 
Aı konuşmasında öne sür· 
düAü hırbiri "işçi sınıfının 
birliğe en çok ihtiyaç duy· 
duııu şu günlerde" birııııin 
olu,ması ve pekiştirilmesi 
için bilimsel sosyalistlerin 
söyleyegeldiklerinin yine· 
lenmesinden başka birşey 
olmayan koşullara ilişkin 
ola, ak da söylenen birşey 
yoktur ortada. Eğer ortaya 
çıkan haberlerin yalanlan· 
ması gerçekten iswniyor· 
sa ve gerçekten ortada 
"Işçi sınıfınııı sendikal bır' 
liııini gözbebeııi gibi koru· 
mayı görev bilen" insanlar 
varsa, yapılacak iş yalnızca 
bilimsel sosyalizm ilkeleri 
doıırultusunda olduğu 
açık olan koşulların, be· 
nimsenmesi ve yaşama ge· 
çirilmesidir. 

Hastalık 
Şimdi şu .. tırlan baştan sona bır· 

likte okuyalım: 

"SODA greucileri yürüyüşü Konya ' 
daki enllfllemeyi aşarak delJOm ediyor. 
HalJO çok ııcak ... Işçilerin sıcaga rag· 
men inançlı-kararlı işçi miie"erbacı. 
.. caktan bayııd •. Ci""nbeyü'ye do/tru 
gidiyoruz. Agabeyü Köylilleri köyün 
içinde işçilere katılıyor. Ayranlar ik· 
ram ediliyor. Agabeyü köylilleri de iş· 
çi·köylÜ dayan.ş".".ın. ""yata geçiri· 
yor. 

"KIT.k.şla köyüne yaklaş.yoruz. 
Tüm köy boşaim., yürüyüş çü işçileri 
karş.l.yorlar. Köylüler 'de yürüyor şim· 
di; işçilerle birüku ""ykl1'1yorlar. ''Ek· 
mek· barışoÖzgürlilk. " . . .  

"Köy okulunun bahçerinde bazla' 
ma ile ayran ziyafeti çekiliyor işçilere; 
Ayranlar içildikçe kabariyor. 

"Köyün beş kilometre çık.ş."" ka· 
dar ugurlanıyor işçiler, KöylilIer yü· 
reklerini ile umutlarını ifÇilere bl1'llka· 
rak köylerine döndüler. 

''Ci''''nbeyü da"" görünmüyor; ama 
Ci""nbeyüler göründü. Başta A/lıım 
A lkali i,çileri, gençler, kod.nlar, u""f, 
yürüyüşçü işçilere kahlıyor. KUCDkla· 
,.yorlar. Ci""nbeyli'ye giriyoruz. Yine 
enllfllemeler ba,lad •. Ci""nbeyli için' 
deki bir parkta konakl.yoruz. Sofra· 
lar kuruldu. Ci""nbeyliler bozlama, ay' 
mn ikrom ediyor i4cilcrc. Bir sey uar/. 
Ankara 'ya yakla,hkça afr,anlarda"" bir 
kabar.k, köpüklli. Haydi hayırlıi .... 

"Gece Karayollan parkında ko""k· 
lıyoruz. Bu akşam Gölbaş .... Anlıaro' 
dan önce .on konak yerimiz. " 

İmla hatalarma kadar aynen aldı· 
!!ınuz bu belge, bir basın açıklamasıdır. 
Soda işçilerinin baRlı oldultu Petkım· 
İş Sendikası Genel Ba�kanı'ıun 25 Ha· 
ziran 1979 taribU hasın açıklama •. 
Antetll kaRıda teksir edilmiş bır açık· 
lama. 

Geçtii!1mlz Hazıran ayınm son haf· 
tasında Menln'den Ankara'ya inançh 
bır yürüyüşü gerçekleştiren Soda işçi. 
lerinin dirençli, kararlı mücadeleleri 
böyle anlablıyordu Ankara'da ... 

Şimdi de ''Yürümek ... Bu .. cakto ... " 
başlıklı bır yazı okuyabm PoUUka Ga· 
zetesl'nden: 

"- ... Toroı/ula,.... Köyliller yani. 
Ayran balırac.n� .u-tumini kap.p yü· 
rüyüş kollarının önüne ç.kan. Toro. 
güneşinden yanm.şa su, damag. kuru' 
mu, i,çi bocıaıno oyron .unan Toro.
lular. 

Kitııplar, işçi-köylil bagla,.kı.g. 
devrimin 41 temel kOfullanndon mı de
miştir 

Toro.lar 'da köylillerle işçiler omuz 
omuza işte. Bir kazanım da"". lşç� 
köylü baglaş.kı.g."" giden yolda bir 
enllfl da"" kIT.Id. işte. 

Soda işçaeri yürüyor. 
Gel de COşrTUJ. " 

Ne heyecanlı sözler dei!il mi?. 

••• ••• ••• 

Sonucu hepinizin bilmesi gerek, el· 
bette: "ZAFER! .. " 

Mersin Soda Sanayii Işvereninin 
grey süresi boyunca timsahai!zı haline 
getirdiRi Işyerinde 150 Işçi adına top. 

lu iş sözleşmesi Imzalanıyor ... 
Grevde geçen süre? İşverene. 

Greve katılan mühendis ve teknik 
elemanlann kaderi? İ,verene ... Ne oldu 
greve katılan 857 emekçiden 150'sinin 
üslii? ... 

öteki ayrınblara glrmeyelim. "Za· 
fer"ln ardından 24 Temmuz günlü Mer· 
sin kaynaklı haberi okuyabm: 

"- Merıin 'deki Soda Sa""yiinde 
- dün işbaşı yapan 150 işçiden 56 'ıı bu· 

gün işve,..n tarafından zorunlu ücre dJ 
izin verileNIk fabrikadan uzakla,tırıI
miltır. Pethim·I, Sendil#ıoı Merıin Şu· 
be Başkanı Oktoy Erbakan, fabrlJı4dtı 
işçilerin i,ba,. yapmaııyla blrWıtıı çe' 
şitü .orunların ortaya ç.ktJlıtu, itba,ı 
yapılmıuından hemen .on", itverenin 
56 i,çiye zorunlu ücretli izin verme.· 

nin yanııl1'll diger çalıtanlanı yafa için 
""'k. yaptılanı lÖylem;,tir ... " 

Bır ay ıçınde ayran bakraçlanndan 
buraya gelinmiştir ... 

••• ••• *.* 

Şimdi ıoranm. Devrimci bır heye
can nudır bu? Bu heyecan, .nıf ve tıı. 
le oendikacılıi!ı anlayışının mantlım· 
dan nu süziUmektedlr'1 .. 

Bu bır haalalıktır. B.Ir kaç ıtriiiiin e
seri de!!U, sınıf ve kitle oendlkacılı!!ı 
anlayışına pml i,ıevl mu..ııat ebne 
çarpıklı!!ının. ıoericllr. Somut durum 
ve koşullann trekanlllU oldui!ımdan 
düşük görme ve gösterme ne denli ... 
kat ve i!!va ise olduRundan çok görme, 
gösterme de aynı, hatta bazı durumlar· 
da çok daha sakat, felç bır tutum de· 
Ril midlr? ... 

Bakın ,imdi 145 deleaıellk bır aıeııel 
kurulun 76 'si dotaı deleaıellk ambUlO
ıLina alınmış .. , ııiz bu hastaııta "tak 
tip demokratik tüzük" Öllerinetılz, o 
hastalık kiillir tuıJıalannl çözeceklır. 

. Işverenle taaf\ye liateleri zma '. iı' 
lemlş bu hastalıklan, "taaf\yed bır bl· 
çimde yapılan sendika içi Ibraçlam 
kaldırılmuını" ilterseniz, ÜZertıı1IiI ce
rabatıru salacaktır. 

Siz bu hastalıRa "ya�m toplu 
Iş sözleımesl .ölÜfmelerlnde, üyeleri· 
nın ekonomik-demokratik adı talepleri 
doj!ıııltu.sunda sendika tellllilcllerlnl 
de hazır bulundur" derseniz, bu hasta· 
hi!m sırça.nı dökenılnlz. 

Bu hastalıi!ın dli!er sendika lçleriııe 
bulaşma ve truva atlan oluşturma pa. 
tolojlslne neşter atarsanız, cazgırlannm 
lIi!zından cerahatı dinleyeceksiniz. 

Sendikaiara parti Işlevi yüklemenın 
yanlışhi!mdan nu dem vuracaksınıı bu 
hutalli!a? Bütün 'Işyerlerinde "referan· 
duma hazırız" sesini duymak iatadiRi· 
nlze yanıt nu Istiyorsunuz bu hastalık· 
lan? .. 

••• ••• ••• 

Bu hastalıktır, hastalık! .. 

Bu hastalık yenilecek ve bula,ıııı 
yerler sınıf ve kllle oendikacıbl!ı, la· 
banın söz ve karar sahlpUi!lyle dezen· 
fekte edilecektir ... 

• FFRHAT GUN 
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deriisinin Temmuz 1979 sayısında Karl - Dieter Mühle'nin "FAC'de neonni 

wllyet ve drvlet-tekelci egemenlik sisteminin bunalımı" başlıklı bir yazı ya

yınlandı. Bu yazının bir özetini okuyucularımıla sunuyoruz. 

Federal Almanya'da fa,lst, Intlkamcı 
ve mllitarist nlteUkIi eylemler uzun bır 
&üreden beri dünya demokratik kamu· 
oyunun yolun tepkisiyle kar�ı1aşıyor. 
Bu eylemlerin, kapitalist dünya ekono· 
mik krizi, gittikçe derinleşen yapıs&! bu· 
na1ım ve emekçııerin tekeUerin saldırısı
na karşı mücadelesinin güç kazanma dö
nemiyle çakışması aslında bir rastiantı 
deRiıdır. Tarihsel deneyimler ışıi!ında 
bakıldıi!ında, Federal Almanya'da Neo· 
nazlzmln son zamanlardaki yükselişlyle 
deviet·tekelcl kapitalizminin krizi ara· 
ıında sıkı bır ilişki vardır. Aşm gerici 
güçlerin ve Ideolojiierin seferber edilme
si, sınıfsal ilişkilerin tekelci sermaye ya· 
rarına düzenlenme girişiminin bır parça· 
ııdır_ Son zamanlarda Federal Almanya' 
da görülen neonazlZme güç kazandıran 
uygulamalar da bunun bır göstergesidir. 

TOPLAMA KAMPı 
KATİLLERINtN 

BERAATLERİ 

eo-nazizm i 

Eler Fereral Almanya'daki resmi 
sözcülerin delterlendlrmelerine ınanmak 
gereldrse, Federal Almanya'da Neona
zlzm diye bir olgu yoktur, saltdan gele
bllecek hiçbir tehııke sözkonuıu de!!lI
dır ve ulullaruası proteıtolar ve uyan
lar bo,unadır. 

Federal İçı,leri Bakanı 1977 yılında 
'u güvenceyi veriyordu: "Atm sal!cı· 
lık Federal Almanya Cumhuriyetl'nde 
hiçbir önem tqımamaktadır." Hamburg 
Anayasa Koruma yöneticisi H.J. Horc
hem 'In de, 1978'de yaptı!!ı bır de!!erien· 
dlrmeye göre, a,m sa!!cılık bır zayıflık, 
bır uyu,ukluk ve bır teslimiyet demek· 
ti. SPD yetkililerinden Egon Bahr ise 
1977 Aj!uıtosunda ABD Magazın dergisi 
"Newsweek" verdllti bır mülakatta okur· 
lan 'u açıklamayla yatı,tmnaya çalı�ı· 
yordu: "Federal Almanya'da Neonazller 
vardır, ama bunlar ne ...vıca çoktur ne 
de ülkeyi tehdit eder chıtumdadırlar." 

Neo'114Zi eylemlerin yolun"" _1 demollratilt fliçurln Itltu.el tepkiıiyle ""r,.Iet.yor. 

Federal Almanya 'da meydana gelen 
olaylara bakıldı!!ında bu çabalann Neo· 
nazlzml gizlemek ve küçümsemekten 
batka bllfey olmad�ı arıIqılmaktadır. 
Şöyle Id :  

1979'da Diisaeldorf'dakl Majdanek 
davasında Toplama Kampı katillerinın 
berut ettirilmeleri uzun bır zincirin 
sadece bır halkası olmuştur. Federal AI
manya'da yakla,ık 200 bın nazl suçluıu 
hakkında hiçbir zaman kovu,turmada 
bulunulmam"tır ve sava, suçlulan Ile 
Idtie katliamlanı1ın faillep hakkında açı· 
lan davalar, "Isbat hakkı" Iddialan mah· 
kemelerin gözünde Inanılırlık kazanınca· 
ya deRin ıürdürülmüştür . .  

Federal Almanya bugüne kadar N azı 
ıuçlannın ve Insanlı!!a karşı 1,lenen suç· 
ların zaman qımma uRramamasl hak· 
kında alman BM karannı onaylamaktan 
kaçınmı,tır. 

Fqlıt ordunun geleneksel blrUkleri 
Ile Federal Almanya'da bulunan yaban· 
cı fa4llt ve terör örgütieri dışında 150 
neonazl ve Intikamcı örgüt Federal AI· 
manya'da faaliyettedir ve eylemlerini 
arttırmaktadırlar. Buniar arasında kendı· 
ainl Federal Almanya'da Nuyonal Soı· 
yalist Alman İ,çl Partisi . Inşa örgütü 
olarak da adlandmlan Nasyonil Sosya· 
Ust Işçi Partisi . Yurtdı�ı örgütü (NS· 
DAP . AO) gıbı mtler'cI fqist örgütler, 
SS-Gelenek BlrUi!1 HIAG, saylılZ Intl· 
kamcı blrUkler ve Ordu spor gruplannın 
fqlıt vurucu timleri, "Yurtta, Insiyati· 
n" maskesi altında faaUyet gösteren ml· 
Utan gruplar ve Alman Kültür Çalışması, 
Biyolojik Güvenlik Enstltiiıü ya da Ya�a· 
mı Korumak ıçın Dünya BlrU!!1 gıbı neo· 

nazl ldeolojlyi yayan örgütler bulunmak· 
tadıro 

Resmi verilere göre qm sai!cıların 
faaliyetleri 1974 . 1977 arasında dört 
misli artm"tır. 1978'deld artış ise bır 
yıl öncesine göre iki katı olmuştur. 

Uluslararası Direniş Sava,çılan Fe· 
derasyonu'nun (FIR) yayınladıi!ı bır 
belgede, NPD ve Alman Halk Blrli!!1 
(DVU) Ile adı geçen gruplann Federal 
Almanya'daki neofqlst ve sa!!·radlkal 
görüntünün sadece ön planını olu�tur
dulan belirtllml�tir. Herkesçe blUnen 
bu neofaşist, dolayısıyla, sai!·radlkal ör· 
gütlere paralel olarak, tutucu güçler ile 
neofqlzm arasındaki "gri bölgede" yer 
alan ve CDU/CSU'nun daha sai!a çekil
mesi amacıyla tüm bu güçler arasında 
ortak bır harekette tüm güçleri topar
Iamak Için çalışan çevrelerin çabalan 
vardır. 

Şovenist, ırkçı ve nazl yayılmanın 
ve özellikle gençli!!i tehdit eden büyük 
tehlikenın gerçek ölçüsü, önce açık ve 
gizU neonazi propagandanın yoi!unlu
!!una bakılarak görülebilir. Federal AI· 
manya'da yalnız açıkça fa�lst propa· 
ganda yayınlannı ya da iadei Itibar ama· 
cıyla eski Nazi büyüklerinın "anı" ede· 
blyatını basan 30 yayınevi vardır. 

Neonazl hareketin çevlrtlii!1 dolapla· 
nn ve giderek görünür ölçüde büyüyen 
tehlikenın yanında aynı zamanda Fede· 
ral Alman devlet organlannın Ihmall, hı· 
mayesl ve açıkça koruması da sayıımalı· 
dır. 1978'de neofaşist faaliyetler üzerine 
hazırlanan bir belgenin tam 50 sayfalık 
bölümü, polisin antifa,ist eylemlerde na· 
sıl neonazılerin yanında yer a1dıi!ınl ve 
birçok hallerde antifa,lst göstericilerin 
yolunu kendlUi!lnden kapattı!!ını anlat· 
maktadır. 

NEONAZI TEHLIKENIN 
"RESMEN" KUÇUMSENMESI 

NeonazUerin gittikçe güçlenmesi ve 
tekelci kapitalist sistemle ba!!lan Fede· 
ral Almanya'daki resmi çevreler tarafın· 
dan gizlenmekte ve zararsız gösterilmek· 
tedlr. Federal Almanya'nın önem U poU· 

tık temsilcileri, sadece açıkça Hitler ta· 
klpçlli!!i yapan fqlstlerin çok küçük bır 
bölümünü neonazl olarak adlandırınakta· 
dırlar. Böylece, sadece açıkça faşist ege· 
menlik yöntemlerini benimseyen, kendı· 
lerini nazl takipçisi olarak adlandıran ve 
fqist sembolleri olan grupçuldara dik
kat çekilmiş olmaktadır. 

Neonazl NPD'ye kartı açılan bır da· 
vada Federal Anayasa'Mahkemesl bu par 
ti için "anayasaı bır kuruluş" karan vet· 
mi� ve "kamuoyu önünde anayasaya 
ters düşen amaçlan ve faaliyetleri suçla. 
mayı" reddetmiştır. 1978 yılı bqında 
Federal ıçı ,leri Bakanlı!!ı da bır soru 
üzerıne SS 'In gelenek örgütü HIAG 'ı 
"SS sılahlannın takipçisi bır örgüt" ola
rak görmeyi reddetmiştir. Bu küçümse· 
me ve neonazi eylemlerin görmezUkten 
geUnmesl aslında bir rastlantı deltlldlr. 
Halkın gözünde Federal Almanya'daki 
"özgürlükçü düzen"i tehdit eden "ko· 
münizm tehlikesi" umacısı büyütülürken, 
sai! tehUke gözden kaçınımaya çalışıı· 
maktadır. 

Bu amaçla İtalyan ve Alman faşizmi
nin Iktidara gelmesinden önceld fqlst 
partilerin seçim bqarılan örnek göste· 
rilerek, fa�izmln Iktidara gelmek ıçın bır 
kitle tabanına ihtiyacı oldueu ve bunun 
da fa�lst iktldann temel ko�ulu oldultu 
öne sürülmektedlr. Bu kitle tabanının 
bugün Federal Almanya'da bulunmadıi!ı 
ve bunun sonucu olarak da bir neonazl 
tehUkenln var olmadıi!ı iddia edilmek· 
tedlr. Oysakl gerçekte Ispanya'da, Ital· 
ya'da ve ŞIU'de fqlstlerin Iktldan ele 
geçirmelerinin öncesi, fa,lzmln bır kitle 
tabanı olmadan da, örne!!ln bır askeri 
darbe Ile Iktidara gelebllece!!lnl göster· 
mI,tlr. Dahası a,m sa!! rejimIer, demok· 
ratik haklann sistematik biçimde kısıt
lanniasıyla, devletin ıcra ve baskı ,Idde· 
tlnln ortaya çıkmasıyla hazırlanabIImek· 
tedlr. 

Faşizmin artık genel olarak teşhir 
edilmiş olması nedeniyle, birçok aşın 
eericl e!!IUmler bugün Ideolojilerini, 
strateji ve taktiklerini dei!ı,ik biçimde 
düzenleme zorunlulu!!unu duymakta· 
dırlar. Bunlar daha yumu�atılmış bır ırk
çılık gütmekte, kendilerini sosyal·radlkal 

o� tanıtmakta, hatta "anti-hltier" 
fa,ln olduklan Iddluıyta ortaya 
çıkmaktadırlar. Böylelltı. fqI.t ııüçler, 
kendilerini ZUUllZm" IIbl ılIItarıne 
olanai!ı bulmaktadır. Federal Almanya' 
da Neonazizml zararsızm" IIbl lÖıtaNn 
çevrelerde buııa yardımcı olaktedır. 

Neonazi eylemlerin küçümsenm8ll, 
daha 1945 sonunda bazı Ileri eelen na· 
zilerin, "zararsız" gösterilerek burjuva 
partileri ve deviet örgütüne el atmalarıy
la ba,lamıştl. Globke gıbı fqlıt bır bü
rokrat, Filblnger gibi bır askeri yargıç 
ya da Förtsch gibi yönetici konumdald 
bir nazi askeri, Federal Alman devleti
nin yüksek mevkilerine eetirlldller ve 'u 
görü�ü yerle,tlrmeye çal"tılar: Bunlar 
ve ba�ka eski nazlıer, artık sadece yenı 
"kitle partileriyle" (CDU/CSU pbl) bil
tünleşerek, birer demokrat haline gelebl
leceklerdı. 

Neofqizmln gösterdiRi yükseU,ln kü
çümsenmesl için uzun süreden beri IÖ.
terilen bu çabalar bır kez claba rerid 
e�Umlerin, özellikle ta,ilt ve Deonazl 
e�limlerin geU,mesinln kapitalizmin bu
nalımının derinle,mesiyle aikı sıkıya 
b&i!1ı oldu!!unu ortaya koymu,tur. Bu
nalımın derinleşmesi, burjuva demokra
sisinden bile vazgeçIImesi tehllk8llnl, 
dolayısıyla a,m salcı ej!ııımleri berabe
rinde getirmektedir. Federal Almanya' 
daki devlet-tekelci kapitalizminin bu Iç 
mantı!!ı, 30 yıllık tarih boyunca birçok 
bakımdan do!!rulanmı,tır. 

TARİHSEL VE TOPLUMSAL 
NEDENLER 

Federal Almanya'daki neonazl potan
siyeli ve gericileri Iyi ianıyabilmek ıçın 
şu konu da gözönünde bulundurulmalı
dır: Faşist Almanya'nın yıkılı,ından 
sonra Federal Almanya'da fqlzmln til
müyle yok edilmesi önlenml,tlr. Fa,b
min bu ülkede tümüyle yok edilmesinin 
önüne geçen çevreler, bugün neonlZl 
tehlikesının yenıden artmasının da bq 
sorumlului!unu tqımaktadırlar. 

1945 'de, hemen Alman fa,lzmlnln 
yıkılı,ından sonra, Batı Almanya'da da 
halkın gözünde emperyalizm, fqlzm YIL 
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teke lci devlet egemenl iği 
yvaş antsındakl sıkı bal/lar açıkça orta· 
ya çıkmıştı. Hitler taşizmlııln yükseli,ı· 
ni tekelcl sennayeye ve özeIHkle silah 
endüstrisine bOrçlu oldufu görütü çok 
gerıl, çevrelerde yer etmiştl. Yerıl kuru
lan burjuva partileri de halkın bu temel 
antltaşist-demokratlk bıuncini deltiştl
remediler. öme!!in eDU'nun 1945'dekl 
bazı belııelerinde ''Milltarizmln ve büyük 
kapitalist silah tekeUerlnln nasyonal sos· 
yaUzmln büyüklük çılgınlı!!ıyla" sıkı sı
kıya bııAlı oldullu tıelirtlJiyor ve Prog
ram'da 'u Itadeler yer alıyordu : "Büyük 
.. nnayenln, özel tekeller ve monopolle
rin" kaldırılması ve "gerçek brlstlyan 
sosyalizminin" kurulması. 

Ancak eDU 'nun yönetici mevkllerl
ne, tekelcl sennayerıln namlı temsllclsl 
Konrad Adenauer ve Amerıkan savaş 
suçlulan listesinde yer alan Banker 
Robert Pterdmenııes gibilerı çoktan yer
le,mI,lerdi. Bunlar, balkı yarultabilmek 
için antlta,ist-demokratik kampın ate,
O yanda,lan gibi görünüyorlardı. Aynı 
anda da, Batı 'lı inal kuvvetlerfyle bır
Okte, emperyalist güçlerin reıtorasyonu 
ıçın ueraşıyorlardı. Hemen hlç sorun 
çıkınadan 100'den tazla eald "silah eko
nomlsl yönetlcisi" ve sllah tüccan yerıl
den ekonomık yönetim mevkilerine ge
tIrIldile! ve 1,lerirıln başına geçtller. 
Bunlardan yalıuz 30'dan tazlası lG Far
ben !lnnasındandı. (lG Farben Hitler 
Dlktatörlüj!ünü en aktif olarak ve açıkça 
destekleyen Alman tekellerinden blrlsl-

dır·) 
TekeUerln eııemenllillrıln restorasyo

nu Ile blrUkte doilal olarak aşırı &aA ge
U,merıln nederılerl de ayaktakalnu, olu
yordu. Federal Almanya'da sorun sad.
ce emperyallat konumlanam restorasyo
nu deilildi, aynı zamanda büyük toprak 
aaIıIplerl Ile burjuvazlrıln saldırgan ve ge
rici ııelenei!lrıln sürdürülmesiydı. 

1947 yılında Sovyetler BlrHei ve di
iler sosyalist ülkelere karşı so!!uk yvaş 
dönemlrıln ba,latılmasıyla Federal A1-
manya'dakl gerici güçler politlk alanda 
yavaş yavaş hareket yetenei!l kazandı
lar. Koyulaşan antikomünizm ko,ulla
n altında ta,lst memurlar ve subaylar, 
taşlst yargıçlar, R1bbentrop-diplomatlan 
!aşlıt gizil örgüt menauplan olan ponsl.r 
ve öl!retmenler, vazgeçilmez uzmanlar 
olarak görülüyoriardı ve burılar, 1951 'de 
çıkanlan "31 'ler yasası" Ile yerılden dev
let mekanızmasında yönetlcl mevkileri 
ele aldılar. 1967'de Feileral Alman dev
let mekanızması !iili Hitler diktatörlü
Rünün destekçilerı tarafından temsil e<!l
IIyordu. 

Federal hükümetln 20 üyesi (ve ba
karılık sekreterieri);  Savunma Bakarıııitı' 
am general, amlral, subay ve memurlar· 
dan olu,an 189 görevlisi; 1118 yüksek 
AdlIye memuru, savcı ve yargıç ; yurt dı
,ındakı büyükelçillk ve konsolosluklann 
244 yönetlci memuru; polIs, Anayasa 
koruma örgütleri ve dl!!er bakanlıklann 
300 memuru zamanında Hitler Iktidan· 
nı destekleyen kl,lIerdl. 

önemlI konumlarda onbinlerce eskl 
nazl, yurt ıçınde gerici gelI,meyl, yurt· 
j�ında ise Federal Almanya'nın sosya
lat ülkelere kar,ı emperyalist stratejinin 
lerı bır karakolu yapılmasını asAladılar. 

Komürılzml taşlzmle özde, göstenne
re çalışan "totalltarizm kuramı"nın yar
iıını Ile emperyalizm ve taşlZm arasında· 
d ba!!lar gizlendi ; halk arasında antlta· 
ilst sesler kısıldı ya da komünizm e kar
lı kanalize edildi ve antlkomünlzm bır 
levlet doktrlrıl haline getlrlldl. 

Genel olarak antlta,ist güçlerin, özel 
,larak da I,çl sınıfının örgütsel, polItlk 
.. ıdeolojık blrlI!!lrıln önlenmesl bunun-

la ba!!ıntılıydı. Di!!er taraftan tekelci 
birlIkler yeniden örgütleniyorlardı. 
Askeri - endüstriel güçler, askeri hiyer
arşi, militarist dernekler, partılerdeki 
aSA gruplaşmalar hortlatıldı. Bunlar da
ha önce taşıst diktatörlüRün en büyük 
lticl gücünü olu,tunnuşlardı. 

GERICI ÇıKıŞ YOLU 
ARAYıŞLARı 

Federal Alman tekelci sermayesi 
uzun yıllar kendilerini hristlyan olarak 
tanıtan birlik partileri eDU/eSU'ya da
yandı ve böylelikle ",emenliitini ve ulus
lararası etkisini yeniden kurdu. Ancak, 
sosYalizmin güç kazanması ve uluslar
arası güçler denııesinin del!i,mesiyle bir
likte, 60'Iı yıllann ortalannda, emper
yalizmin savaş sonundaki "soluk savaş" 
stratejisi bo,a çıkanlmı,tı. öte yandan, 
Federal Almanya 1967'de bır ekonomık 
krız içine düşmüştü ve ülkede. toplumsal 
güvenllk ve demokratlk özgürlükler için 
yıl!ınsai hareketler yeni bır Ivme kazan
m�tı. eDU/eSU hükümetleri doneml 
böylece sona erdi. Bütün burılar polItlk 
egemenHk slstemlnde bır bunalum ve 
antidemokratik el!lIimlerln ve neonazl 
güçlerin güç kazanmasını da beraberinde 
ptirecektl. 

-
Bunun lık i,aretleri Anayasanın siste

matik biçimde yıpratılması "olaitanüstü 
hal" yasasının uygulanmaya konması ve 
neonazi NPD'nin gözlenebilir güçlenl
,Iydi. 

ALMANYA NASYONAL 
DEMOKRAT PARTIsI (NP D) 

Almanya Nasnoyal pemokrat Partisi 
(NPD) 1964 'de Federal Almanya'daki 
birçok açık neofqist örgütün biraraya 
gelmesiyle kurulmu,tu. 1965 yılında bu 
partinln üye sayısı 10.000'e ulaşmıştı ve 
aynı yıl yapılan seçimlerde NPD oylann 
yüzde 2'sini almıştı. 60'Iı yıllann ikinci 
yansında NPD daha da hızlı bir yüksel
me gösterdi. 1967 'de NPD'nin 30.000 
üyesi vardı ve oy oraamı da bölgesel o
larak büyük ölçüde arttırabiliyordu. 
NPD 1966'da Bavyera'da yüzde 7.4, 
Hessen'de yüzde 7.9, 1967'de Rheirıland 
Pfalz'da yüzde 6.9, Aşa!!ı Saksonya'da 
yüzde 7.0 ve Bremen'de yüzde 8.9 oy ai
m�tı. Bu parti 1968'de Baden - Würt
temberg'deki seçimlerde yüzde 9.8'IIk 
bir oy oranına ulaşmı,tı. 

NPD'rıln amacı büyük halk yıitırılan
nı aşırı bır bayrak altında toplayabII
mektI . Asıl 1,levl la· eDU Ue eSU'ya 

I,..,n/ık Hit�r nazizminin acılannı yeniden yaşamayı reddediyor. 

"ortadakl" partiler 1,levlnl kazandırmak 
ve bu birlik partllerlrıln toplumsal demo
gojUerirıl daha rahat yapmalanDı &aAla
maktı. Bununla birlIkte tekelci burjuva
zlnln bu stratejisi de boşa gittl. eDU/ 
esu 1969'da hükümet çolWllutunu yi, 
tirdiler. NPD Ise oylannı Federal Mec
Iis'e girebilecek kadar arttıramadı. Bu 
demokrasinin zorla yok edUemeyecel!lrıl 
ancak toplumsal ve demokratik haklarla 
ban,ın pekl,mesl için kararlılıkla sürdü
rülen mücadele saptırılabilirse, sınulana
bileceitini gösterdI. 

NPD bir süre kazandıilı etklnliitlni gi
derek yitirdi. 

1976 'da yapılan Federal Meclis se· 
çimlerinde sadece yüzde 0,3 oy alabildi. 
Ancak NPD 'nin seçmenieri aslmda kay
bolmuş del!i1di. Bu potansiyelIn büyük 
bölümü eDU ve esu'na gitml,tl. özel
likle Strau .. 'un Hristiyan Sosyal BlrUR! 
oylann büyük bölümünü kendisine çek
meyi başannı,tı. Bunda da eSU'nun 
uıuslararası alanda neotaşlst hareketıer: 

le girdi!!1 sıkı dayarutma IU,kllerlaln bü
yük bir rolü vardı. 

ULUSLARARASI 
FAALİYETLER 

Son zamanlarda &aA tutucu ve neot.
,ıst güçler arasında ulualararuı düzeyde 
de eşgüdüm &aAlamak ve bunlar IlnIm
daki bııAlan derinleştlnnek ya da kur: 
mak çabalan güç kazanmaktadu. 

özellikle Avrupa Toplulul!u ıçınde 
aşırı ".al! güçlerin gücü artmaktadu. Bun
Iann amacı demokratlk eylemlere kartı 
etkilI biçimde karşı koyabilmektir. Bu 
çabalar aynı zamanda bu yıl yapılan Av
rupa Parlamentosu seçimleriyle de dO!!
rudan lIl,klll olmu,tur. 

Uluslararası alanda aşırı &aA iÜÇlerln 
birlIl!inln y!!lanınasıam baş aktörleri 
esu Ile ıtalyan neotaşlatlerlrıln partili 
Movlmento Sociale ltallano (Destra �a-
zlonale MSI)dIr. . 

Bllindi!!1 gibi eSU'nun öncülüilünde 
1978'de Avrupa Demokratlk Blrlieı 
(EDU) ortaya Çıktı. Bu blrHk ıçınde en 
başta aSA tutucu partıler bır araya pldl
ler. Aynı yıl MSl'nln InllyatlOyle, ıtal
ya, Ispanya ve Franaa'nın neofaşı.t par
tileri Eurodestra (Avrupa Haklan) örgü
tünde blrle,tller. Bu örgütün Porteklz, 
Yunanistan ve Ispanya'daki taşlıt INP
larla baelan vardı. 

eSU'nun da uzun zamandan beri 
MSı Ile çok yakın lIl,kllerl bulunmak
tadır. öme!!in CSU kongrelerine MSı 
resmi temsllciler yoUayabllmekte, ya da 
eSU'nun resmi temsilcileri MSı yönetl
cileriyle temularda bulunabilmektedir
ler. Bütün bu lIlşkilerln ardında Batı Av
rupa'dakl sait-tutucu ve neotaşlıt parti
lerin işblrll!!lrıln salılanm .. ı yatmakta, 
du. 

Bütün burılara karşın .on yıllarda ta
,Izme ve neot.şlZme karşı mücadele ka
pitalist ülkelerde önemlI ııd,meler kay
detmiştir. Porteklz, Iıpanya ve Yunarılı
tan'daki ta,lst diktatörlüklerin satdışı 
edilmeleri, ŞIIl ve Güney Afrika'daki ta
ıist ve ukçı rejimierin bütün dünyadan 
soyutlanmalan bunun göıtergelerldlr. 

Aynı zamanda kapitalist ülkelerin ço
l!unda oldu!!u gibi, Federal Almanya' 
da da, tüm Ca,izan uygulamalant karşın, 
antltaşiıt mücadele güç kazanarak ıür
mektedir. Sadece bunlar bile, ta,lıt ve 
neofaşist güçlerin baskı ve saldırılanna 
karşı tek ııüvencerıln tüm demokratik, 
antltaşist ve bant güçlerinin mücadeleye 
her zaman bazulıklı olarak hızlı bır 
gelişme göstennesi oldultunu ortaya 
koymaktadu . 
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Ve artık Ramini Ustı'yı selam
Ia�lım. Tiflis Ekmek ve Tatlı 
Fmrikası ustabaşısı Ramini'yi... 

Gezi ekibimizle tınışorken, 
aramızda eski bir havacı, Hava 
Kuvvetleri eski komutanı bir 
p;ırlamenterin bulunduğunu öğ
renince bir elini hava� kaldıra
rak konuşmuştu: 

"- Uçaklarımızia sadece spor 
yapalım. Bütün dünyada da 
uçaklar spor yapsın. Biz insan 
isek birbirimizi, çocuklarımızı, 
yarınki Pinümüzü sevmeliyiz. Ya
şasın kardeşliğimiz, �şasın ba
rış ..... 

1 S Pinlük gezimiz boyunca 
hemen hemen her an tuttuğum 
notlarıma göz atıyorum da, ne 
çok Ramini Ustı ile karşılaşmı
Şız, tanışıp konuşmuşuz. Ek
mek, tatlı ve barıŞ ustaları._. 

Işçi, mühendis, profesör, otel 
resepsiyon görevfisi, bakım, te
mizlik emekçisi, kolhoz emekçi
si, kolhoz yöneticisi, fabrika yö
neticisi, $Oför, hekim, tiyatro 
sanatçısı, kolhoz kültür yönetici
si, ' öğretmen, yargıÇ, Gii'cistan 
Federatif Sovyet So�list Cum
huriyeti Kültii' Bakanı, Başba
kan Y..,dımcısı, Belediye Başka
nı, vali,  biyoloı, botanikçi, res
sam ... 

Hep ıüzel �yler konuşmu
şuz, hep halklarımızın kardeş
!lğinden, insanlığın, dünyanın, 
yaşamın, yarının Pizelliğinden 
söz / etmişiz. Kime konuk 01-
duysak "barışla" diye başlamış 
söz, kime veda ettiysek "barış
la" diye uğurlanmışız. Barış, 
barıŞ, barış! ... : Bu duyguların 
sovyet insanının �şamına ek
mek ıibl, tatlı gibi, su ve süt gi
bi karıştığını görmeseniz, bu 
sözcüğü duymaktan yorulabilir
siniz, usanabilirslniz ... 

Bizi makam odasında 40 yıl
lık dt.5t sıcaklığıyla karşılayan 
Gii'cistan Başbakan Yardımcısı 
Otar Çerkeziya da boyle söylü
yor: 

"- Bır dünya üzerinde yaşı
yoruz. Barışı korumak, barışçı 
ilkeleri, ilişkileri geliştirmek he
pimizin görevi. Hepimize büyük 
görevfer düşüyor ..... 

Sıcak bir sohbette soruları
mıza incelikli yanıtlar veriyor. 
ülkelerimiz arasındaki komşu
luk ve dostluk ilişkilerinin geliş
tirilmesi umut ve dileğini taŞı
yor. 

Aynı duyguları, aynı �kınlı
ğı, bir yolculuk sırasında raslan
tıyla karşılaştığımız Gürcistan 
Kültllr Bakanı lraglı Çilişvill ile 
Moskova'da tanıştığımız GUrcis
tın temsilciliği yöneticisi Had-

VARLıK ÖZMENEK 
ARKADAŞıMIZIN SOVYETLER 

BIRllGI GEZISININ 
IZLENIMLERINI i ÇEREN YAZı 

DIZISI BU SA YIMIZDA SON 
BULUYOR. ÖZMENEK 

ARKADAŞıMIZIN BU GEZI 
IZLENIMLERİNIN 

GENIŞLETILMIŞ B IÇTh-IDE 
KITAP OLARAK DA 
YA YINLANACAGINI 

OKUYUCULARIMIZA 
ŞlMDIDEN DUYURURUZ. 

şidze'de de buluyoruz ... 
Sovyetler Birliği'nde en çok 

duyduğunuz, en çok varlığını 
hissettiğiniz şey nedir diye sor
salar vereceğiniz �nıt "Barış, 
dostluk, kardeşlik" olursa kimse 
şaşmasın. 

Daha önceki yıllarda gittiğim 
Bulgaristın'da da böyle olmuştu. 
Parolası ' 'barış'', iŞareti "dostluk 
ve kardeşlik" olan duygular kap
larına sığmıyordu ... 

Kendisiyle barışık bir toplum
da "barıŞ" sözcüğü kuru bir di
lek, dua olmuyor; yaşamın p;ır
Çası, kişiliğin parÇası, hayatın 
soyadı ... 

Bunları düşünürken gerilere 
gidiyorum ... 

• • •  

1968 yılıydı. O zamanlar 
TRT Televizyonunda prodüktör 
olarak çalışıyordum. Daire Baş
kanımız Mahmut Tali Öngören 
beni Cumhuriyet tarihiyle ilgili 
bir çalışmayla görevfendirmişti. 
Bu uzun ve geni$ bir çalışmayı 

kapsıyordu. Filmler çekiyor, rö
portajlar �pıyor, belgeler top
luyorduk ... 

Ve bu arada Atatürk'ün ha
yattı kalan çalışma arkadaşla
rıyla röportajlar �pmamız önce
likle gerekiyordu. 

Çok yaşlanmışlardı, hayat
tayken kendileriyle konuşup bel
gelemeliydik anılarını . .  

Yanlış anımsamıyorsam 1 8  
kişiyle röportajlar yapmıştım. 
Ve bir iki yıl içinde bu 1 8  kişi 
yaşamlarını yitirmişti... 

Bu röportajlardan birini de 
Yusuf Kemal Tengirşenk ile yap
mıştım. Ulusal Kurtuluş Savaşı 
yıllarındaki hükümetlerde görev 
alan Tengirşenk'in o röportajı 
yaptığımız gün bana imzalayıp 
hediye ettiği kitabının ilk sayfa
sındaki tarihi okuyorum: 26.6. 
1968 ... 

Yusuf Kemal Tengirşenk 16 
Mart 1921 yılında Türkiye ile 
Sovyetler Birliği arasında imza
lanan "Dostluk ve Kardeşlik 
Antlaşması"nı imzalayan devlot 

ve barıs 
• 

Smolni: Leningrad 'da Devrimin Karurıphı Bugün parti binML 

adamıydı. GÖlÜşmelerde Tii'kiye 
heyetine Başkanlık eden o'ydu. 

Bir kamera ve ses ekibiyle 
ıstanbul'da Çamlıca'daki köşkü
ne gittiğimizde o 94 yaşlarında 
anılarıyla yaşayan babacan bir 
ihtiyardı. 

Kendisinden istediğimiz şey 
elbette bu tarihi antlaşmayı an
latmasıydı. 

Bir hayli yaşlı olmasına kar
şın en ince ayrıntılar bell�in
deki diriliğini koruyordu. Ant
laşmanın imzalanmasından ön
ceki gÖlÜşmeleri anlatmakla baş
lamıştı. Ve bu arada Lenin'i ilk 
gördüğü Pinden de söz ediyor
du. Kameramız çalışıyor, ses ay
gıtımız dönüyordu ... 

Kremlin'deki görilşme salo
nunda Lenin kendilerini bekli
yordu. Binaya girmişler büyük 
bir ara salonu geçtikten sonra 
merdivenierden çıkıp görilşme 
salonunun kapısına gelmişlerdi. 
Kendilerine eşlik eden bir görev
li kapıyı açmış heyet başkanı 
Yusuf Kemal Tengirşenk'i içeri 

buyur etmişti. Tengirşenk içeri
ye şöyle bir bakmış Lenin 'i gö
rememişti. I çeride sadece bir 
kişi vardı ve o kişi salonun or
tasında duran uzun masanın çev
resindeki sandalyeleri düzeltiyor, 
bir �ndan da elindeki bezle ma
sanın üzerini siliyordu. O kadar 
meşguldu ki, kapının açıldığını 
dahi duymamıştı .. _ 

Tengirşenk kapının eşiğinde 
yanındaki görevliye sormuştu: 

. .  - i çeride ortalığı düzelten bir 
adam var. Lenin ıörilnmllyor .. :' 

O sırada "ortalığı düzelten 
'adam" kapıdaki konuşmaları 
duymuş, Pilerek onlara dolru 
gelmeye başlamıştı. Görevfl, Yu
suf Kemal Tengirşenk'e şöyle 
demişti : 

"- I şte o Lenin!. .... 
Ve röportajın burasında Ten

girşenk ağlamağa başlamıştı. Ka
meraman ve sesçi arkadaşlar "ne 
yapalım?" gibisinden bana bakı
yorlardı. Ben de, şaşırmama 
karşın "devam" Işareti yaptım. 
Yusuf Kemal T engirşenk devam 
ediyordu: 

"-O Lenin'miş. Lenin o adam
mış. Yanımıza geldi. Glllerek sa
rıldı bize. Hoşgeldiniz dedi... .. 

1921 'lerde emperyalizmin ab
lukasındakl bir ülkenin �şamsal 
önemdeki bır antlaşma ıçın 
omuzlarında büyük görevler taŞı
�n bir devfet adamını düşünliı. 
Bu duygu ikliminde bır komşu 
ilIkenln lideriyle kar�ılaşması ... 

"- Ne sıcak, ne sade bir adam
dı. Bize illifatıarda bulundu. 
Dünyanın en tatlı ve sevimli 
adamlarından biriydi ..... 

Emperyalist devtetler Türkiye 
üzerinde !ıaylaşım hesapların1 
namlularının ucuyla yap;ırken, 
Sovyetler Birliği Tii'kiye'nln 
"misak-ı mıllı" sınırlarını kabul 
ediyor ve Ulusal Kurtulu� Sava
şı'nda Türkiye'ye destek olaca
ğını ilan ediyordu ... 

Türkiye ile Sovyetler BiriiRi arasında imzalaı"," 16 Mart 1 92 1  tarihli Doıtluk .... Kardeşlih Antlaşmaıını 
imzalayan Türkiye heyeti başkanı Y .... u{ Kcmal Tenııirf,nk V. Ozmeneh ile. Yıl: 1 968 . . .  

1 6  Mart 1 921 günü Imzala
nan Moskova Antlaşmasını Tür
kiye Heyeti adına imzalayan Yu
suf Kemal Tenglrşenk �öyle di
yordu: 

"- Bir yıl önce tım bu tarihte 
Çamlıca tepelerinin liman tara-
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Gori'd. belediye biMlI lle Stalin h.y�.U. 

fındaki kıyılarında Şemsipap'da 
yıkık bir duv.orın üstünde �hre 
ateş edec:ekmiş gibi Istanbul'a 
dojru çevrilmiş olan düşman do
nanmasının topluma bakarak 
benliğime, kanıma verdiğim >öz 
yerine gelmeğe b�lamıştı ... " 

Aslında Antlaşma 1 8  Mart gü
nü imzalanmıştı ama Tengir�nk, 
o düşman toplarının �hre ateş _ 
edecekmiş gibi baktığı gün olan 
16 Mart'ın resmi tarih olmasını 
isterlıişti. Öyle olmuştu ... 

Unin şöyle demişti: 
"- Her iki halk da emperya

Ii�den çok çektiler ..... 

Röportajımız sona ererken 
T engir�nk aynı duygu sıcaklı
ğıyla şöyle diyordu: 

"j Çok yalan, yanlış �yler 
SÖYlenmiştir sonra. Yanlış ta
nıtılmağa çalışılmıştır Lenin. 
yanlış anlatılmıştır Sovyetler." 

Yusuf Kemal Tengirşenk bir 
karagün dostluğunun nabzını 
dile getirirken, içtenlikli, sıcak 
duygularını kendisine saklamı
yordu.;. 

• • •  

Barış, dostluk, kardeşlik de
yince hiç akla Nazım gelmeden 
olur mu? 

Türkiye'ye hareket edeceği
miz sabahın alqamında gezi eki
bimiz onuruna verilen veda ye
meğinde Nazım'ı yakından tanı
yan Lidiya Suyvetina ile tanı ŞI
yoruz. Lidiya hanım Moskova 
Radyosu Türkçe yayınlar servi
sinde spiker olarak çalışıyor. Na
zım'ın Moskova'ya geldiği gün 
havaalanında karşılayıcılar ara· 
sında o da varmış. 50 yaşlarını 
aşkın Lidiya hanım o zaman 
ııenç bir kız ... Nazım Lidiya'nın 
Türkçe konuştuğunu duyunca 
coşmuş:  

".  Kız sen Türkçe konuşuyor. 
sun. Ne güzell ..... 

Ve daha sonraki karşılaşmala
rır.da Nazım hep Türkiye'yi anlat· 
mış Lidiya 'ya: 

". Bir gün, bir gün sen gide
ceksin Türkiye'ye. Gitmelisin 
Türkiye'ye ... Ve göreceksin, ne 
çok seveceksin sen Türkiye' 
yi. .... 

Lldiya hanım diyor ki, 
"- Nazım bana hep Tlirkiye' 

yi anlatırken bir gün Türkiye 

yolu görünmesin mi bana. Yıl 
19S4'dü. Izrr.ir Fuarına gidecek 
heyette ben de bulunuyordum. 
Ilkönce Sofya 'ya gittik, oradan 
trenle Istanbul'a geçtik. ıstan
bul'dan vapura bindik Bandırma' 
ya geçtik. Bandırma'dan ızmir'e 
trenle ııeçecektik. Yolculuk etti
ğimiz kompartmanda bizim Sov
yetler Birliği 'nllen ııeldiğimizi 
öğrendiler. Pek fazla konuşmak 
istemiyorlardı bizimle, daha doğ
rusu konuşmak isteyip de, ko
nupmamak gibi bir hal... Bir ara 
yanıma birisi usulcacık yanaştı. 
Öğretmen olduğunu >Öyledi. .... 

Lidiya hanım o anı gene yaŞı
yordu: 

"- Eğildi ve usulcacık sordu: 
Nazım Hikmet'i. tanıyor musun? 
Tanıyorum, dedim. �i,i iyi 
miL Iyidir, dedim. Sevindiğini 
belli etti ve uzaklaştı ..... 

M 'oskova 'ya döndüğümde Na
zım'a anlattım: 

"- Nazım abi, seni sordular. 
Iyi mi? dediler ..... 

Lidiya hanımın hafiften göz
leri buğulanmıştı. 

"- Görecektiniz Nazım Hik· 
met'in yüzünü o an. Sevinçten 
havalara uçuyordu, yüzü gözü 

. parlıyordu ... 

- Beni soruyorlar ha kız? Be
ni soruyorlar, beni soruyorlar! 
Haydi anlat gene!.  .... 

Dünyamızın havasına, suyuna, 

çocuklarımızın gıdı'sına, dağımı
za, denizimize, yarının yelesine 
karıpn Nazım sesleniyordu:  

"- Haydi kız, anlat ııene ..... 

• • •  

Barış, dostluk, kardeşlik .. .Ba
rışı korumak, barışı geliştirmek .. 

Maddi dayanak ve temelleri 
nedir bu duyguların? Sosyalist 
toplumun kan dolaşımına giren 
bu iklimi n havası, suyu, rüzgarı, 
toprağ ı nedir?.. 

Ister hak verin, ister verme
yin, Sovyetler Birliği Komllnist 

Partisi'nin 25:" ' : Kongresi'nde 
Leonid Brejnev şöyle anlatmağa 
çalışmış :  

" - Yeni bir toplum yaratılk. 
Insanlığın daha önce hiç karŞı
laşmadığı bir toplum. Bunalım
sız, sürekli ııelişim içinde, olgun 
sosyalist ilişkilere ve gerçek öz
gürlüğ� sahip bir toplum .. Öniln. 
de sınırsız ııelişme ufukları ala
bildiğine uzanan, aydınlık komü
nist umutları olan, geleceğe gü
venle bakan bir toplum .... 

Bu toplumun insanı, Ekmek 

ve Tatlı Fabrikası ustası Raminı 
bizlerden ayrılıp evine giderken 
şunları söylemi$ti: 

"- Sizlerle, komşu bir IIIke
deki arkadaşlarımla tanıştığım, 
görüş!jiğUm, konuştuğum için 
evimde övüneceğim. Çocukla"
ma diyeceğim ki: Bugün yenı 
ve güzel dostı .... edindim ... 

Belki bir daha birbirimizi hiç 
görmeyeceğiz ama sizleri unut
mayacağım. Kardeşliğinizi ara
yatağım ..... 

Bu selamı sizlerle paylaşmak 
istiyorum ... 

Bir fabrikanın gi. 
riş kapısı: Lenin 
ve ulaşılan yıllık 
hed.fler içiç .... 

• 

• 
Gürcistan 'da bir 
'abrika girişind.: 
Vn plandaki/.r 
(Soldan ıo!f.) 
Giui, C.m.� V. 
V,men.k, Ol""r 
Gigin.işuili, 
Guram Ab""za ... 
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Batı Avrupa 'da C IA BM 
aja n  yet iıt i r iyôr -

kurul  uı lar ında 
-

önceki hafta Içinde Türkiye 
basınında yer alan bir haberde, 
Sovyetler BirUi!i'nde yayınlanan 
Yeni Zamanlar dergisinde Batı 
A vrupa 'daki CIA ajanlannın adla· 
nnın açıklandıi!ı bildiriliyordu. 
Ne var ki yerli basın, haberi sade· 
ca bu kadanyla bırakarak, Yenı 
Zamanlar'ın yazısında, CIA ajan· 
lanmn, özellikle klmi BM kuru· 
lu,lannın bürolanm üs edindlk· 
lerı, bu kurulu,lardakl çe,itn Ü1. 
ke temsilcilerini &jan olarak ye· 
ti,tirdi� açıklanıyordu. 

diriliyordu. Cenevre'nın Lozan 
caddesinde 80 numarada bulu· 
nan ABD misyonunun 4. ve 5 .  
katlannda üslenmiş bulunan CIA 
merkezinde, 1978 Ekim'indekl 
yerlıere göre 44 diplomat görev 
yapıyordu. CIA faaliyetinin Ce· 
nevre'de yoi!unla,masının nede· 
nini ise eski CIA ajanı Philip Agee 
bir kitabında ,öyle açıklıyordu: 

yordu ." 
Nikolayev'in haberine göre, 

CIA 'nın Cenevre kolunda ba,lı· 
ca rolü, BM Avrupa Ekonomık 
Komisyonu'ndaki ABD grubu· 
nun ,efi Arthur Stillman oynu· 
yordu. Stiliman 'ın ba,lıca görevi, 
Komisyon adına sosyalist ülkele· 
re . gönderilen heyet üyelerini 
kontrol altında tutmaktı. 

CIA' nın faaliyetlerini yÜrütme. 
sinin biçimlerinden biri de, kl,i· 
lerı elde edebilmek için uyu,tu· 
rııcu madde kuııanılmasıydı. Bu 
amaçla CIA, BM 'nin ecza bölüm· 
lerinde çalı,mak üzere, Paulsen 
Baileu ve Richard L. Sprlnger gi. 

bi ajanlannı görevlendirmi,ti. 
Bunlardan birincisi BM'de çatı· 
,anlar hakkında Istihbarat toplu· 
yor, ikincisi ise BM konferansla· 
nna katılan yabancı delegelerle, 
ABD misyonunun bodrum katın· 
da bulunan Pickwlck Bar' da bu· 
lu,malan saj!lıyordu. 

Bır bBtka CIA ajanı James 
Becket de BM 'nin göçmenlerle il· 
gili temsilcini!inin Isııhbarat bölü· 
mü bBtkanı olarak Cenevre'de bu· 
lunuyordu. Homoeeksüel eeillm· 
leri oldui!u bildirilen Becket, 
evinde sık sık "yalnız erkekler" 
ıçın lçkl partıler düzenHyordu. 
Becketın, özellikle Yu nanWar 
arasında araştırma ve ajan kazan· 
ma ve Arap ülkelerinden gelen 
temsilciler arasında ist:lhbarat 

Yenı Zamanlar'ın Andrei Ni· 
kolayev imzasıyla yayınlanan ya· 
zısında, Batı A vrupa'dakl CIA et· 
klnli�nin özellikle İsviçre'nin Ce· 
nevre kentinde �oi!unla,tıi!ı bil· 

"CIA 'da çal�tıi!ım sürece, Cenev· 
re'deki bu büronun, BM kurulu,· 
lanna ve kentteki dli!er uluslara· 
rası kuruıu,lara sızmakla görevli 
oldullunu öerenmi,tim. Aynı ,e· 
kllde Paris, Hondra ve Brüksel'de 
de CIA, BM'de görevli olan üçün· 
cü dünya temsilcileri arasından 
ajan kazanmaya 'özel önem verı· İran 

Iran halkının demokratik kazanımları tehdit alhnda 

5 kıtada. 
"alter'er 

KüBA KOMüNIST PARTISI'NIN 
POLITIK - IDEOLOJIK 

ECITIM HAFTASı 
SONA ERDI 

Küba Komünist Partisi 'nin örgütledli!i poli· 
tlk·ldeolojik ej!ltim haftası sona erdi. Moncada 
kışlasının dÜfürülmesinin 26. yıidönümü olan 26 
Temmuz gününe kadar devam eden politik·ideo· 
lojik ej!itim haftasında sanayi ve tanrn işçileri· 
nin, blUm adamlannın, askerlerin,  sanatçılann 
ve öj!rencilerin sosyalizmin kurulu,u yolunda el· 
de edilen kazanımlan ve bunlann sonuçlan orta· 
ya kondır. Küba Komünist Partisi'nin ana örgüt· 
leri tarafından ülkenin diıııa da güçlendirilmesi 
için hazırlanan raporlar açıklandı ve Marksizm· 
Leninizm 'in klasikleri üzerınde kitlesel eeitlm 
sürdürüldü. KKP'nln politlk·ldeolojik ei!itim haf· 
tasında ülkenin sosyanzmin kurulu,u yolunda 
yeni mevzilere ula,tı�ı beUrlendi. 

JAPONYA 
KOMüNIST PARTISI 

BAŞKAN ı :  
"JAPON EMEKÇILERI 

LAOS DEVRIMINI 
DESTEKLIYOR" 

Japonya Komünist Partisı Merkez Komitesi 
Ba,kanı Sanzo Nosaka, Japon emekçilerlnln La· 
os devrlminl sonuna kadar desteklemeye kararlı 
olduklannı bildirdi . Japonya Komünist Partisi 
ile Haos Devrimci Halk Partısı arasında sürdürü· 
len resmi görüşmeler sırasında bır açıklama ya· 
pan Nosaka her Iki parti ve halklar arasındakl da· 
yanı,ma ıu,kilerinln güçlendl!!lni beUrttl. Laos 
Devrimci Halk Partisi MK Genel Sekreteri Kay· 
sone Phom'lihane de yaptıl!ı konu,mada göste· 
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D evri m ,  Bazargan ' la 
koz ların ı pay laş ıyor 

iran'da .on haftalarda olup bitenler, ülkede gerçek iktidann belirlenmeli 
konUlUndaki mücadelenin lÜregittiğini k.aıu.t1ad1 ve bu mücadelede öncmU bir 
.,amadan geçildiğini IJÖIUrdi. 

Tudch Merkez Komitesi 'nin, gcçtiiimiz hafta Yüriiyilf 'te yayınlanan ıon 
çağruında da belirtildiği gibi, Tah,ran 'daki BazcIJan hükümeti, uzun türedir iz· 
lediği potitikayla, Iran buıjuvazilinin .ağ çevrelerinin t<mlildllğini Ustlenml,ti 
ve ülkenin devrimci ve uluaal güçleri tarafından artık deıteklenemeyecck bir 
tutum içine girmifti. Bazcrgan hükümeti ve onu de.tekleyen çevreler, Iran'da 
devrimci iiireci bulÜJ1IW evre.nde durd.urarak özellikle emperyalizmle ve yeri 
büyük. burjuvaziyle uzbftmna yoUa.nru anyorlanh. 

Buna kartılık TUDEH MK, Iran'da Ayetu11alı Humeyni'nin önderliğindeki 
çevrelerin. ülkede devrimci lÜl'edn sei,metinden yana uj1ıklı güçleri temıil 
ettiğini vuıguluyordu. 

ÖZetle bir yanda devrimci güçlerin diğer yanda d. tutucu, uvizci piçlerin 
olU,turduğu iki odak, Humeyni &derliğlndeki Devrim Korucyi Ile Baze .. an 
ın hükümeti biçiminde kendiAni BÖıteriyordu. Bu iki odak aıuındaki mıltila 

rllen dayanı�ma için JKP 'ye te,ekkür etti ve La· 
os halkının Japonya i,çi sıiııfının ve ülkenin tüm 
emekçilerinin ABD emperyalizmine kartı haklı 
mücadelesini destekledll!ini söyledi. 

AFRIKA - ASYA HALKLARı 
DA YANIŞMA ÖRGüTü 

VIETNAM'A KARŞI AÇiLAN 
KAMPANY A YI KINADI 

Afrika·Asya Halklan Dayanı,ma örgütü da· 
imi sekreterlieinde" yapılan bir açıklamada Vi· 
etnam SosyaUst Cumhurıyetı 'ne kar,ı emperya· 
list ülkelerin "göçmenler" sorununu bahane ede· 
rek açtıklan gerici kampanya kınandı. Açıkla· 
mada, bu kampanyanın asıl amacının Vietnam 
Sosyalist Cumhuriyetini tek bBtına bırakmak 
oldul!u belirtildi. 30 yıllık kahramanca bir mü· 
cadeleden sonra Vietnam halkının emperyaliz· 
me kar,ı kazandıeı zaferlerin ve Vietnam Sosya· 
list Cumhuriyeti'nde her alanda sosyalizm yo· 
lunda elde edılen ba,anlann emperyaUst ülkeler 
tarafından hazmedllemedleı kaydedilen açıkla· 
mada, bütün dünya halklan Vietnam Sosyalist 
Cumhurlyeıı ile dayanışma içinde olmaya çal!· 
nldı. 

A RJANTIN'DE 
üÇ YILDA 

8 7 1 3  KIŞININ 
TUTUKLANDıCı AÇıKLANDı 

Oç yıl öne.e askeri bir darbeyle Arjantin'de Iş 
başına gelen diktatör Videla'nın İçi,lerl Bakanı 
General Harguindeguy, ülkede darbeden bu ya· 
na 8713 ki,lnln tutuklandı!!ını açıklan. Halk 
üzerınde ai!ır bır baskı rejiminin hüküm sürdüeü 
Arjantin'de halen "terörist eylemler" nedeniyle 
1723 kı,inin tutuklu bulundullU da İçı,lerl Ba· 
kanı tarafından belirtildI. İçı,leri Bakanının bu 
açıklamalannın gerçeeı yansıtmadı!!ı ve ülkede· 
ki gerçek tutuklu sayısının bunun çok üzerınde 
oldul!u bildlrlnyor. Bu arada tutuklama nedeni· 
nın gerçekte "terörist eylemler" olmadı!!ı, faşist 
askeri dlktaWrlüj!e kartı mücadele eden ilerici· 
yurtsever kı,ilerln ve sendika Uderlerlnln ceza· 
evlerinde bulundu!!u benrtildl. 

JOn haftalarda özeıakle ıc'lin· 
leıd. Aık.c:ri p;,61 kunıetleri 
komutanı GcocraI Rahiml'nin 
Bazerpıı'm avunma Bakanı 
Taki Rıyahi tarafından azlcdi� 
mal &iri,imi, iki kanat &rUw
daki çatı,manın Lu yilaiine çık· 
lIWIIlı Ni""'. Rahiml daha 
.oma Humeyni 'aln önerUıl it
ZCrIDC ııörnlnden .... ciı. Bunu 
Izleyen plcrde Devrım Kon· 
seyi 'nin be, üyesinin hlIkOmct' 
tc "dUUfm&D" olarak IÖrev al· 
mu, kaıan aıç1k1andL Bu 
karar, Devrim Korucyi ilc Sa· 
.. 'Ian lıüldimctl uumdaki 
uyuma;uzlupn yumuıatJlmul 
"" bir e,pdUmiin kuNIIIWI 
am.anı pdüyordu. 

Aynı arada Genci Kunnay 
Baıkanı Farbad'ln iltifuı ile, 
ıaviza pçlcrin yenı bir adımı' 
nı limretiyordu. Faıbad �n ye
rine ABD'de eğitim IJÖrmD, 
CenenJ Ş.ldr at.aruyordu. 

VaıadaiLmIZ günler, Iran'da 
devrima pçlerle ıaviza ııUç
ler IUUmdaki kar,dıklı mevzI· 
lenınenin yeniden beBrlendlğl 
günler .olacaktır. Bu mllcadclc
nin ıonucu, emperyaızmin i· 
ran'daki geti,meleri yönlendir
me pdinO de belrtcyccektlr. 

toplama görevini slirdlirdüj!ü bil· 
diriliyordu. 

Batı Avrupa'da CIA faaliyetle. 
rlnin ikinci önemn merkezi olan 
Avusturya'da da, özeUlkle mu ... 
lararası Atom Enerjisi Ajansı bii
rolannda dinleme tablolonnm 
bulundullU; buralarda derl_nen 
bilgilerin ABD elçınelnln dini.· 
me ve basın servisi olan FBIS ta· 
rafından 1,lendlel de Yenl Za· 
manlar tarafından açıklandı. 
FBIS'nln sayılan otuzu bul ... 
görevnıeri, yine bir CIA ajaııt. 
<;ılan Baıı Kenneth tarafından yö· 
netlnyordu. 

r ABD 'de 1 
hasta adama 

güven �şısı 
Önceki hafta içinde,ABD 

BaşkalU Carter'm "yeni" 
enerji politikasımn açıldama
sından sonra hükümet üyeleri 
topluca istifa etti ve Carter, 
bir dizi bakanı değiştirerek 
yeni bir hükümet oluşturdu. 

Hükümetin yeni bileşimi, 
Carter'ın geniş kitlelerde yi. 
tirdiği güveni onarmak, Ame· 
rikan devlet· tekelci kapita· 
lizminin içerdeki ve diiııya 
önçüsiindeki gerilemeSnin 
kaçınılmasbğını gizUyirit 
bir çıkış yolunun varbğıru 
kanıtlamak çabasını yansıtı· 
yordu. Carter'm kendi deyi
miyle ülkede bir "güven bu
nalımı" vardı ve daha doğru 
bir deyişle, kapitalist siste· 
me karşt güvensizliğin kitle· 
lerde ileri boyuılara yiibel. 
megnin önüne, " yıpnruna. 
mıŞ" bir kadronun ''kredi. 
si" ile geçDecekti. 

Carter'm son hükümet 
manevrasının niteliğini, !ü
kümette yaptığı bir değişI<· 
lik en açık biçimde gösteri. 
yordu: Carter Sağbk Bakan
bğ 'na bir bayanı, üstelik zen· 
ci bir bayam atamıştı. Böyle. 
ce Amerikan devlet sistemi· 
nin "değişmeye" ,hem de "te· 
metinden değişmeye" yatkın 
olduğu gösterilmeye çalışıb. 
yor, böylece "güven bunalı· 
mı" gediğinin kapatılması 
için bir adım atılıyordu. 

Bu örnek de, dünya sosya· 
Iizrm karşısında gerileyen ka· 
pitalizmin gitgide dahabüyük 
oranda sosyal denıagojiye 
başvumıak zorunda kaldığı· 
nı kanıtlanıaktadır. 

Corlt'r'ın 
\feni 
�IJJ.:/I/., 
J�a,l .. anı 
/,\.: ''-'\-10 
J lrur ' l  



NlKA RAGUA 

Ar t ık 
• •  

soz 

Nlkaragua'da Iktidarın yurtsever· 
devrimci güçlerin eline geçmesi, ön· 
cekl Perşembe günü Geçici Ulusal 
Yenıden Kuruluş Hükümetinin Le
on kentine gelerek göreve başlama· 
sıyla somutlandı. V10lela de Cham· 
mono, Sergi o Ramirez Mercado, 
A1fonso Robelocallejas, Moises Has
san ve Danlel Ortega'daıi oluşan bü· 
kümet konaeyinln ve LS kişilik hü
kümetin çalışmalan smısında, yasa· 
ma Işlevinin de 33 üyeli bir Devlet 
Konseyi tarafından yürütülece!!i 
açıklanıyordu. Devlet Konseyl'nde 
Sandinist Cephe'nın 6, Ulusal Yuri· 
.ver Cephe'nın 12, Genişletilmiş 
Muhalefet Cephesi 'nın 7 temsilcisi 
bulunuyor; aynca 6 özel sektör 
tamsilcisl, 1 W1venite yetkilisi ve 1 
din adamı da Devlet Konseyi'nde 
yer alıyordu. BWndlltI gibi Ulusal 
YurtseYer Cephe yi oluşturanlardan 
biri de, bilimsel aosya\ist Nikaraıua 
SOIYaJiIt Partisi idi. 

HüKüMET KONSEYI 
ÜYESI SERGIO 
RAMIREZ, SILAHlı 
HALK GÜÇLERININ 
DAGJTlLMAYACA�INI,  
ÇüNKÜ DEMOKRATIK 
SüRECI 
SA�LAMLAŞTIRMAK 
IçiN SILAHLA 
KORUNMASINltı! 
ZORUNLU OLDU�UNU 
SÖY1,EDI. 

devri mc i  
güc ler in 

• 

Geçici hükümetin ilk eylemi, 42 
yıl hoyunca iikede diklatör!üRüuil 
üdÜrTnÜ, bulunan Somoza aıle.· 
nın ıııalIanna el konması oldu. Hii
kümetın lik açıklamalannda, yem 
hlr • anayaaa yapılması, seçimlere 
olanak verecek koşullann bamIan
muı içbt de çalı,malann bqladılt 
blklirlUyordu. Hükimet açılr.lamala· 
nııcıa N1karagua'\UD baj!uıısız bır 
d1f politika dotrultusuııa giıeceil 
lıIIdIıIIIrken, ABD 'nin bukıianna 
da boyun eıtılme� vurguiail .. 
yordu. 

Geçici bükiimetln ı,bquıa eeç· 
meıhıden hemen ıoma birer açık' 
lama yaymlayan Dünya Sendlkllar 
Federasyonu ve Dünya Bent Kon· 
Iey!, tim dünya iiltelerlne ve halk· 
lIrıU çaencıa bulunarak Nikaragua' 
daki yım bükiimetln desteklenmeli· 
tıi Iatedi\er. SBKP MK Genel Sekre· 
teri L. Brtjne'f de, geçici hükümete 
&öııderdlltl meejda, Sovyet Parla· 
mentolu 've Hükümeti adına Nlka· 
ıaaua halkının iç ve dı, gerlcIJIRe 
t-.ı kazandıRı zaferi kutlayuak, 
iiketiııln Nikaragua ile ilitkilerini 
n«malle,Urmeye hazır olduRunu 
bildlıdl. 

Ota yandan geçici hükümet bır· 
bı; atın içlııde illke ekonomlalnln 
yeulden canlandınlmuı için lvedi 
öııJemleri almaya başlamıftı. Hü
kiimet koniey! tarafıııdan yapılan 
açıklamada, illkecle gönüllü çalı,. 
ma IJ'I1plarmm kurulacalı bUdIrI· 
liyor 've .'fil baik bu ııruplaıa katıl· 
ııııya çalrılıyordu. Aynı arada be· 
rio cıaaıtınwım 've iç u1qımın dü· 
ıeııJeııme. Için de iki tararname 
yayınlanıyordu. Hükümetin çai!n' 
• LiIerIııe tüm kentlerde 've kınai 
bölae\erde halt komitelerinin kuru 
tuşu luzlanırken, ekOllomlk sııbn
ilj. girqealerin ai!ır cezalara 
çarplmlmuını öncören bır yaaa uan 
..uyordu. Genl, Yli!miar, devrlmci 

cıetltltUi!ID bu ilk kazanımlannı 
büyük ,österllerle kutluyorlardı. 

Bu arada Nikaragua'da emper· 
yaUzmin inslyatlfinl yenıden ele 
geçirmek ve iikede devrimci dönü· 
,ümlerln bızIanmaSlnı önlemek için 
siıteınll girI,imler de, birkaç günlük 
",kıobktan ıoma bızIandl. Somo· 
za zulınüniin karşıanda Nikaragua 
lıaItUWı ıavaşına seyirci kalan em· 
pa-yallat hükümetler, bırden NIka· 
ragua'\UD yenıden kurulu,u için so-

Unıguay 'da 6 bin 

yurtsever zindanlarda 
Uruguay'd� altı yıl önce poli· 

tik ve ekonomik durumu düzelte· 
ceğini söyleyerek çeşitli demagn
jik vaatlerle iktidarı ele geçiren 

askeri diktıtörlüğün bu aldı yıl 

sonundaki bilançosu korkunç bo· 

yutlara ulaştı. Bu süre içinde 

6000 yurtsever zindanlara atıldı 

ve yüz binlercesi sürgüne gönde. 

, rildi. 
Enflasyon oranı 1975 'de yüz· 

de 45 'e ulaşırken, işsizlik oranı 

da resmi olarak yüzde 13 'ü aştı. 

Bu yılın ilk altı ayınd' ekmeğin 

fiyatı yüzde 2 1 ,  uhıl ürunlerinin 

fiyatları ise yüzde 19 oranında 

yükseltildi. i şç i ücretleri ise sü· 

rekli olarak düşüş gösteriyor. As· 
keri diktıtörlüğün iş başına geli· 
şinden bu yana kişi başına ulusal 
gelir yüzde 127 artış gösterirken, 
enflasyon ve pahalılık nedeniyle 
işçilerin gerçek ücretleri yüzde 
37 oranında düşüş gösterdi. Uru· 
guay'da 1975 yılında 100 olarak 
alınan ihtiyaç maddeleri fiyatları 
1975 'de 345.5', yükseldi. Öte 
yandan askeri diktıtörlUğün 1973 
yılında sendikaları kapatmasın· 

°dan sonra işçi sınıfı Uzerindeki 
politik baskılar da olağanüstü öı· 

çÜıere vardı. 

nu gelmez "yardım" vaatlerini sıraJa· 
ııııya ba,lamıflardı. 

Bu arada yenı hükümeti dışardan 
yönlendinnek, yönetimdeki ııenlŞ 
yurtsever·devrimci blrli!!in çeşitli 
kesimlerini birbirlerine karşı hare· 
kete geçirmek için emperyaHIt pro. 
peganda araçlannın faaliyeti de hız
landı. AP ajansının bır haberinde, 
yenı hükiimetln illkeyl "komünlz� 
me" götÜrTneyeceRI yönünde güven· 
ce verilmeye çalı,ıhyor, hükümetin 
dej!işlk kesimleri arasındaki görüş 
ayrılıklannın öne çıkanlmasına g\ri. 
,iliyordu. 

Hükümetin lçi,lerl Bakanı Tho· 
mas Borge Ise yaptı!!ı açıklamada, 
bu tür haberleri yalanhyor, yöne· 
t1mde belirtilen türden aynbklann 
olmadı!!mı vurguluyor, Nlkaragua' 
nın düşmanlannm illkede bölünme 
istediltlnl belirtiyordu. Borge'nIn 
açıklamasında ülkeye emperyalist 
bır müdahale olasıh!!ının da ortadan 
kalkmadıRı hatırlatıhyordu. 

öte yandan ii kı,ilik hükümet 
konseyı üyesi Sergio Rsmlrez'ln de 
bır açıklamasında, ülkede sllahh 
halk güçlerinin da!!ıtılmayaca!!ı, de· 
mokratlk süreci sa!!lam1aş tınnak 
için onun silahla korunmasının zo· 
runlu oldu!!u vurgulanıyordu. 
Rarnlrez, Somoza'nın Maf'ıa'ıının 
demokratik süreci Miaml'den torpii· 
lmeye �rlşece!!inl belirttikten son· 
ra,luladakl bazı askeri diktatörlükle· 
rin de aynı yola ba,vurabi\ece!!lni 
bUdlrlyordu, 

N ik.aragua 'da oru,an 
dcvrimd durum, bu· 
sünkii &famada. ikti-
dann YUrt.lC'Vcr, �. 
mok.ratik güçlerin ge
ni, bir koalisyonunun 
eline geçmaiyle Lo
nuçlanm ... bulunuyor. 
Ülkede devrimci IÜrC
cin bundan IonraJU 
geli,me.W, Latin Aıncıiu'nm tümünde devrimci 
sürecin kuıılattığı bir dizi kmel IONnun çözümlen
mea belirleyecektir. 

Bu Iorun1anbn biri, Latin Amerika ülkelerinde 
"dcvrimci-demoknt" cüçlerin geleccğidir. ''Devrim
ci-dcmok.rui ii deyimiyk anıbo politik kanat, bu 
ülkelerde, cmpcryaliı:me bağınıWığa ve toprak 
ağa1tğına dayanan burjuva "ofigaJ"fiai''aiJı egemenli· 
ğine Ur,1 tutarb mücadele konumla.naı benimlC
yen, orta katmanların kınlilcisi olarak dojup 
ıeliımi,tir. Latin Amerika'nın bilimıcl .oıywt 
partileri, bu katmanlann, Latin Amerika ülk.c:lerinde 
devrimin bupnkü anti-emperyalist atamasmda ö
nemli bir devrimci potaDliycl ıqıdığuu bclirlc�,ICI' 
ve "proletaryanın daha saYtCa güçlü olmadılı ve 
poStik balumdan etkinlik gösteremediği ülkelerde, 
etkin bir devrimci güç olank önderlik rolünü üz.crinc 
a.lmuı olanağınm" varilima da değinmi,lcrd.ir. (Luis 
Corvalan, Latin Amerika'da Devrim, Bilim Yayma
n, '. 135) 

L atm Amerika 'dald devrima-demomt harcketJıerin 
özellikJerinden biri, lutada 1 9. yüzyıhn ba.)mdan beri 
JÜr<l"len kilçilk bUQuva radikal alumlann pncpne 
bailıhklandır. Küba" Jo .. Marti, pcruıu Manuel 
Gonzak. Prada gibi Latin Amerika 'da devrimci mU
cadele tanhinin unutulmaz adlan.ndan AUPllO Ce
.ar Sandino'nun a.dmı k.c:ndisiDc -SC ıcçcn Sancli
nilt Cephe de bu bağltlıim bir önıqidir. 
SÖW edilen hareketlerin yine öncm..l.i bir ôzclliii, ı.c. 
men tümünün ma.rksizm.Jeniniımdcn ctkilmmi" hat
ta bu teoriyi kendileri için bir hareket noktali ilan 
etmi, olmalandır. Ne var ki yine bu hareketlerin tü
müne yakını, markJizm.Jcninizmin "101" mizyoniıt 
yorumlarma ciiiim göstennektcdirlcr. 

-

Devrimin 
, güçleri 

Bununla biriktc Latin Amerika uı.n bililDlCl aoıyÜIt 
partileri, dcvrimci·demokn' hareketlerin bu ö"'DiiI· 
ni, onlan, bütünüyle kitlelerden koput maıccraa ey
lem ııruplanyla özdeılqtirmek için yetttH bir neden 
JaymamaktadD'lar. Biimıcl JOsyalUt parti.Ic:riD ç6-
zümlenmesine IÔrc, bu hareketlerin özünü, "devrim
ci-dcmok..rat güçıerin. küçük buıjuvazinin devrimci 
demokrasisinden ilÇi sınıfı ve marksizm safların., 
teorik ve pratik balumdan karmqık ye çeli.,kiIi bir 
geçil" oluıturmaktadır (o.ı.c., •. 183). Ve bu ha· 
reketler. Latia Amerika 'da anti-emperyalist, JOL .ç
ler araslDda önemli. bir pota.nJ.iycle aahipdrler. 

i ıı. Nikaıacua'dw devrimci oiftç, ..... yi proletarya-
IlJUII nüfuı içindeki oranmm Honduru ye IWti 'deD 
.onn "'!adaki en düıült düzeyde oldutu bu Wkcde, 
devrimci durumun yantbi_ yeni y6nctimdc .ultil 
elele eden dcvrimci-demomt güçlerin bir antm ola
caktır. 

Ulu'" Yeniden KuruıU, hükümeti, Sandlniıt Cephe' 
nin içinde küçük ye orta buduvwyi tenuil eden çe
,illi politik clitimlerin yan.Uil, son yıLlarda Somo
ı.a ya kartı muhaJc(etr seÇmif bulu-.ıt buduvuinin 
liberal kanadınan da temsilcilainc yer vermektedir. 
Bu, devrimci IÜrCcin toplumsal t.abanıru olutturu 
pçlcr anundaki ilıkilerin Jtlcccfi sorununu da 
,imdiden günCC.Uc:ıtirmcktedir. Ozerinden daha bir 
yıl ıcçmcyen Iran deneyini, Nibrapa'da devrimci 
.ürece kart. taktiklerinde örnek alan emperyalizm. 
karma,ık bir toplumsaı bUqim lafıyan dcvrimd pç
leri birbirine kartı kullanma politikasm. ,imdiden 
ajjır�k venneye baılanutllr. 

N ikaragua 'da, empcrya.li:ımc bütünYyk: balımh ve top
ralt ılalığma dayalt bir oliP'lanin iktidannı ıcri ıe
tirme olanaiı artık kalmanu,!U'. Ne var ki ıorun, 
bundan .onra, Wkedc olu,an ve geli,en devrimci du
rumun, kökJU dcvriırid dönöıümleri gerçekle,tirretk 
bir iktidann oluımasıyla sonuçlanıp �nuçlanmaya
calıda. Bunu Wkedc kitle hareketinin yübcklili be
Urlcycccltür. 

mehmet aközer 
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metin yaz a r ı  de g i ldir CELlL OKER 

Artık kimse burjuvaziden, 
onun kurumlarından, yetiştIrme
lerinden, kültüre insanlık deAer
lerine hiç bir şekilde, hiç bir kat
kı beklemiyor. Tam aksine, öl
meye yakın son aşamasında do
AurduAu faşizmin, insanın yaşa
ma, özııUr yaşama haklarından 
baŞlayıp, bilime, yaratıcllıAa, 
üreticiliğe, kardeşliAe, kısacası 
insana ilişkin ne varsa ona !aSa1-
lutuna karŞı mücadele �riliyor. 

Burjuvazinin tüketicilere be
nimsetmeye, satmaya çalıştlAı 
bütün metalar ise bu yaratıcılık
tan artık tümüyle elini ayaAını 
çekmiş sınıfın, artık "yaratıcılık" 
adına son gösterisi olan reklam- . 
larla sunuluyor topluma. Bu ze
naat, "atın atın" çaAlıklarryla, 
gitgi� "sanatsal" bir biçim alan 
sloganlar yoluyla, tüketimin kır
baçlanmasından, belli bir yaşa
ma biçiminin, belli bir değerler 
sisteminin toplumun tümünün 
büyük küçük demeden zihinleri-

, ne kazınması yoluyla burjuvazi
nin deAirmenine su taşıyor. Bu
nu hakkıyla becerebilmek için 
akla sıelmedik yöntemler; çocuk
ları ana babalarına karŞı şantaj 
aracı olarak kullanmaktan, "te
mas .. : temas" fı.ltılarryla erotik 
duyguları gıdıklarnaya dek varan 
ince buluşlar uygulamaya konu
luyor. 

Bu toplumsal tezgahtarlığın 
öteden beri kullanmakta hayli 
mahir olduAu bir yöntem de.' 
halkımızın, daha doArusu tüm in
sanlığın malı olan kimi duyguları, 
davranışlan kendi amaçları doA
rultusunda metalaştınnak. Bir 
bakıyorsunuz, özellikle Türkiye' 
de, birbirlerini uzun ·süredir gör
memiş iki insanın, iki arkadaşın, 
baba oAulun, iki dostun, karŞı
laştıklarında gösterdikleri en iç
ten, en insani davranış; kucakla
Şıp öpüşme, reklamcıların elin
de dudakların öpücük yollama 
yerine belli bir bir. markasını 
telaffuz etmesine dönüştürülmüş. 
Böylece en içten se�i gösteriniz 
bile artık elinizden alınmış, kirle
tIImiş oluyor. üstüste sayısız 
gösterimlerle zihinlere kazılan 
bu öpücük-bira markası özdeşli
ğinin izleri Ise, kampanyanın 
bitiminden çok sonraları bile her 
an, her kucaklaştlAınızda Içinizi 
kahreden bir burulmayla etkisini 
sürdürüyor. 

Reklamcılar son günlerde, hal
kımızın deAerlerine saldınnın en 
utanmazcı düzenlenmiş başka 
bir biç imini uygulamaya başladı
lar. Anlaşılan tonla para verip 
kendilerine baAladıkları beyinler 
artık "özgün" sloganlar, "çarpı
cı" cümlecikler bulma yetenekle
rini yitirdiler, bu alanda doAan 
boşluAu doldurmak için halkımı
zlnyetiştlrdlAi en insancıl, en se
vecen, emekçi halka en yakın ya
zarlarından cümleler çalmaya, 
çarpıtmaya, kendi amaçlarına 
uydurmak için "uyarlamaya" 
başladılar. 

"Sevmek, bir insanı sevmekle 
başlar her şey" cümlesi, Sait 
Faik Abasryanık'ın en kilit cüm
lelerinden birisi. Cümleyi anına 
yazarı, yazarı anınca cümleyi an
mamak elde deAii. Tüm yaşamı
nı a�ta bu anlayışın çevresinde 
örmUş bir yazar Sait Faik. 

Işte kahredici olan, bu cümle
nin, bir ufak deAiştirmeyle, saç
larının güzelliğinin bilmem hangi 
şampuanı düzenli kullanmasına 
baAlryan bir hanım kızı, üstelik 
en masum, en doğal, sevgilisine 
en yakın bir durumda gösterdik
ten sonra, dünyaya ve güzel saç
iara ilişkin bir slogan biçiminde . 
kullanılması. Olaydaki telif 
hırsızlığı bir yana, ölmüş ve artık 
kendi cümlelerinin nerelerde kul
lanıldığına itiraz edemeyecek bir 
yazarın onuruyla oynanması bir 
yana, olay özünde kültüre, sana
ta, okurlara, kitleye, insanlık de
ğerlerine apaçık bir saldırıdır. 
Daha kahredici olan, bu olaya 
karşı tepki ne olursa olsun, tele
vizyon denen aygıtın ulaştığı in
sanların sayısı . düşünüldüğUnde, 
bir kez uygulanmaya konduktan 
sonra, geri dönülemeyecek kadar 
kirletilmiş olması o insani değe
rin. 

Aynı uygulamaya ilişkin tek 
örnek deAiI yukarıdaki cümle. 
Aynı yazarımızın başka bir kilit 
cümlesi, "Şu insanlara hiç bir 
şey çok değildir" cümlesi, bu 
kez yine küçük bir değişiklikle 
bir meyvalı gazoz firmasının 
spotlarında kullanılmaya başlan
dı. Iddia edilen, sözü geçen fir
manın, yukarıdaki cümlenin ana 
fikrinden hareketle, insanlara en 
iyi ürUnü sunuyor olması. Işin 
burası bizi ilgilendirmiyor. ReziI
lik yine yaygın bir yazarımızın, 
yaygın ve son derece insani 
amaçlarla söylenmiş bir cümlesi
nin, kar, daha çok kar, ille de 
Ur amacıyla kullanılan bir meta
ya dönüştürülmesi, ayaklar altına 
alınması. 

• 
�urluvazınin ve onun besle

melerinin artık "yaratıcılıkları" 
nın tümünü yitirdiği açık. Artık 
hırsıZıığa başladılar. Bizden çal
maya ve bize ·karŞI kullanmaya 
başladılar. 

Buna izin vermemek gerek. 
Nasıl yapılabileuAlnı bilmiyo
rum, ama izin vermemek gerek. 
Adamlara bizden çaldıkları 
emek, ter, zihin ve bile k gUcU, 
bizden akıttıklan kan yetmiyor 
artık. Aramızdan çıkmış yürekli 
insanların en değerli şeylerini 
çalmaya başladılar. En pespaye, 
en aşağılık tüketim amaçları için. 
KarŞı çıkılıp, engellenmeye çalı
şılmazsa, gelişim çok daha va
him noktalara ulaşabilir. Elim 
varmıyor yazmaya, "Aç kaldım! 
susuz kaldım! terketmedi ( ... ) 
bankası beni" ya da "GUneşin 
sofrasındayız! dostların arasında
yız! ( ... ) meyva suyu serinletiyor 
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bizi" demeye başlartarsa ne ya
parız! 

Buna izin vermemek Kerek. 

Ve sormak gerek, Salt Faik ar
mağanı sahibi, TüSIAD bildirisi 
yazarı Ferit Edgü gibiler vetml-

yor mu size de, bizim biricik de
ğerlerimize utanmaıca saldırı
yorsunuz? 

Yakacık Kültür ve Sanat Şenliği 

Coşku dolu bir halk şenliği 

LS...., tla'" lJıını/Gn l'op'u/u,u YoIiGcılı Şen/il/ fÖOterlairıtM 

2. Yakacık kühür ve sanat 
,enlij!1 14-17 Temmuz tarihleri 
arasında yapıldı. Yakacık halkı
mn coşku dolu kablmuyla ger
çekleten tenlik tüm sabote etme 
çabalarına kaışm bqanyla sürdü 
ve zihinlerde olumlu izler bıraka
ıak sonuçlandı. 

Yakacık Belediye Ba,kanı 
Bayram Demirkol başkanlıRında 
oluşturulan şenlik tertip komite
sinin ilgili tüm kuruluşlara katıl
ma çaj!rısı göndenneslyle kültür 
ve sanat alanında faalıyet göste
ren kunı1uşların blrçoi!U şenllj!e 
katıldılar. 

Şenlli!in ilk günü yörenin çe
şitli kunı1uşları gösterilerini sun
dular. Akfam bölümünde Ise Bul
garistan Halk Cumhuriyeti Halk 
Danslan topluiuRu 50 kişilik 
kadrosuyla Izleyicilere dostluk 
ve kardeşllk havasım getirdi. Da
ha sonra Işçi Kii1tür Derneeı ko
rosu eşllj!lnde binlerce seı "Tür
kiye Işçi Sınıfına Selim" diye 

, haykırdı. Genco Erkal ile Nazım' 
dan şiirieriyle binlerce kişiyi 
coşturdu. 

Bu arada Türkıye Işçi Partısı 
Kartal Ilçe örgütü ve Işçi Kül
tür Demeeı Kartal Şubesi'nden 
oluşturulan bırer ekip, Yakacık 
Kültür ve Sanat Şenllj!lne kOlluk 
olarak katılan Bulgaristan Halk 
Cumhuriyeti {olklor ekibi Ile bır 
görüşme yaptı. 

Ekıplerı kaldıkları konukevln
de kabul eden Rulgaı sanatçıları 
ile yapılan toplu söyleşi sıcak 
bir lUşki Içinde gelişti. Ülkemiz· 
deki gerici giiçlerin anU-komünlst 
propagandalarım kırma yolunda
ki mücadeleye, tenllkte sergile
dikleri görkemli gösterı Ile yap. 
bkları katkıya teşekkür edildi. 
ARırlıkla kUltür ve sanat sorunla
nnın konu .lındı!!ı söyleşi, Patti
zan ve Enlem.syon.1 marşıan
nın birlikte söylenmesi lle nokta
landı. Türkıye Işçi Partisi Karta\ 
!ıçe Llrgütü, sosyalist sanatçılara 
'ftp rozetlerl ve Çark·Başak 

amblemll PartI fIama.ını arına
j!an etti, katşılık olara.k BuIRar 
sanatçılar da, yerel ıılyslll bır 
emekçi yontuau arınaılan ettiler. 

Yakacık 2. Kii1tür ve Sanat 
Şenlij!i 'nın Ilk gününde böyle
sine genış Ilgi Ile karşılanınaa ve 
başarı kazanması ,enlii!i sabote 
etıne amacını taşıyanları da te
dirgin etti. Başta maocu1aı bu 
amaçlarına �şmak Için ellerin
den geleni yapblar. Ancak tüm 
çabalanna kaışm ultrqıları tec
rit olmalarından başka bir �nuç 
getirmedi. Maocular tüm ,enllk 
boyunca uınduklarını gerçekle,
tirememenin de verdiltl ezlkllkle 
tenllj!i karalamak Için ellerinden 
geleni yaptılar ama sonuç aiama
dıiar . 

. Şenlij!in Ikinci ve üçüncü gün
leri TYS üyelerinin kitaplarım 
Imzalamalan ve çe,itll halk 
ozanlarının gösterileriyle ııeçtl. 
Şenlik progl'8lIllD& göre IOD gü
nün akşamı tüm kültür ve sanat 
örgiitlerinln çal!nlı olduklan ve 
birer teblll sunacakları bır sem
pozyum düzenlenecekti. Ancak 
bu sempozyurnda sadece Işçi 
Kültür Demetl ve Gönel Sanat
lar Demetl birer teblii! sundu-
181. Işçi Kültür Demei!i sundu
Ru tebURde şenliklerin Işlevlne 
dei!indl. Işçi Killtür DemeRI' 
nın sundulu tebıırde şu nokta
lara dei!lnlliyordu: 

"Kapitalist ülkelerde şentlk
ler, şenli!!i yönlendiren sımf ve 
güçlere göre nitelik ve biçim 
kazanır. Işçi ve emekçi sımflar 
bu sanat olaylarını etklleyeml
yorlarsa, şenlikler burjuvazinin 
"pazar aracı" olmaya dönüşür. 
Plak şirketleri, boyalı basın, ga
zınolar, film şirketleri arasındaki 
ucuz sanatın .lımp satıldı!!ı ticari 
mücadelenin atenası olur. Ya da 
burjuva sınıfının, biçim aıayışla· 
nnd.n öte bır anlamı olmayan 
'eUt gösteriler' dizisi halinde geli
şir. (Bizim Istanbul FestivaUmiz 
gibi) . . . 

"Dünyamızın ııelecellıılıı be
lirleyicisi, ııerçek yualıCl I,çl .
rufııim ve emekçi kltlellrlıı dot
rudan Insiyatlılnde olan .. ıını.
rin öIJIÜtlenmesl Ile, çetltB eo
gellerle kaqı k&rfıyadır. Maddi 
olaııatsızlıl<lar, .men anıtium 
yönetlmsel, poBti1t, dolaylı-4o
layıız baskılan gıbı'" Bu ...... 
rin qılabllmeslnln yolu; "çı le 
emekçl smıfların, dÜfÜD, _t ,. 
kiitiW alanmda da kararlı, tululı, 
örgütlü mücadelesinden ııeçııı.k
tedir. 

"Iyiyi, güzeB, dotnıYu en Iyi 
lş,l ve eD'ekçUer deterıeııdlNbl
IlrIer. Çürıkü bunu yatarlar. özü, 
halkm potanslyeB Ile ça\t1fUl b. 

. türlü yeniURe, lwekele halltıınız 
açıktır. Bu, deneylerie saptan
mıştır. Buıjuvazlnln enııellellWlI

·rlne katlı ltararlı ıDıcadele ,m. 
len her tenllk le halltın, ıııııtlll 
yaklatımla ne denU aktif bır Dt-

. veriş Içine ııIrdIi!i .omut olarak 
gözlemlenmi,tir . 

"Bu konuda ışçi Kültür 0.
neti'nın önemlı rol oynadıiii 
Ankara ŞeaUltl lıazırhk çalı ,ma
larından, deRerU denler çıkarma
mız milmkündür. Bu çah,_lar 
dolayıııyla Ankara 'da, bllbıçB 
bır örgütlenmeyle, önemlı bır 
killtür-u.nat potanSıyelının var!ı
Rı ve bır araya gelebileceiii IÖ
rilldü. Söz konusu teııllk, haiit
la doRnıdan bütünletebllecek bır 
şenliktl. 

"Sanatı salonlan hapoetmek 
yerine, alanlara, I,çl ve emekçi
lerin yaş.dıeı bölgelerdeki alan
lara çıkartmak amaçlannu,tı. 
Ancak tenUk hazırlıklarınm ör
gütlülük düzeyi, Başkent çapmda 
bır engellemeyl kaışılayııcak giiç
te olmadı!!ı için şenUk yasaklan
dı, yasaklanabIIdi. Bu, buıjuvazl
nın sımfsal bır tavn ldı ve I,çl 
ve emekçilerden yana şennkler
den korkusunun da bir göster
gesiydi. Yakacik Şenll�I, egemen 
sımfhınn baskısına karşı dural:l-
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len önemli bir sanat-kültür olayı
dır_ 

"Yakacık Şenll� gibi şenlik
Jerle, sanat ve d� alanmda 
Ili.icadele verenlerin, daha iyiyi 
bulabllmek ıçın birbirleriyle ile
tlfimlerini, deney alışverişierini 
atlama, tartışma ortamını ye
,ertme olana!!ı vardır_ Neyln kim 
Için iiretildl!!1nln muhasebesi, an
cak emekçllerln tepkilerini ala
tak, daha güzeli Iç içe birlikte 
yenlden iireterek mümkündür. 
Şenliklerde ortaya çıkan kua sü
rede anlatım ve tepki alma zo
runlului!U, delişık rlZlk koşullar, 
yeni, güzel, dol!ru biçim ve öz 
arama gerekslnlml, sanatın ufuk
lannı genlşleten, ona yeni boyut
lar kazandıran UIlJUllardır. Şen
likler, işçi le emekçilerle omuz 
omuza olan profesyonellerin, zo

runlu koşullar gere!!i daralan çev
ıeıenııt genl,ıetir; amatörlerin 
yetkinliklerini de, kazandıklan 
yenl deneylerle eeli,UrIr. Seyre
denle, .. yredllen _da diya
lektik bir bütiinllik doi!U ve or
taya kaqıhklı kazanımhır çıkar. 

''Yakacık, Kartal, Hacıbektaş, 
Yarımca, Akşebir ve başka 
birçok yömn1zdekl ,enllklerl
nU emekçi balkımızla birlikte 
peliikleri yaşadıRuruz, halk 
balıçlliııln çiçeklerinl bırlıkte 
derdiRimlz, tarlhlmlzi, kültürü
Ili.izü, estetillrnlzl bırlıkte geli,
Urdlllııılz w bundan dolayıdır 
kl, büyilk bır duyarlılıkla koru
ıllik, pıı,lIrmek zorunda oldu
Rumuz önemlı sanat olaylandır. 
Şenllklerlmlz aynı zamanda, 
dliıya balklannm kültür zıne!n
llklerlnl payla,tıklan, IIIW'Ian, 
UaIanna aokulan yapay ııtlıklan 

aştıklan, banşa, kardeşli!!e, 
halkların dayanışmasına olumlu 
katkılar getiren, çok önemli po
litik olaylardır da._. 

"Bu şenlikleri geliştirmemiz, 
sınıfsııl tabanma otıırtablimemiz, 
demokrasi cephesinin sanat ala
nındaki görevleri başarabiimemiz 
için, demokratik kitle örgütleri
ne, sendikalara, bütün ilerici güç
lere büyük sorumluluk düşmek
tedir. Kültür-&8nat alanındaki 
mücadele de, ber alandaki miica
dele gibi, politik mücadeleden 
kopuk ele alınamaz. Zorluklar, 
sınıfsal örgütlülük gücüyle _aşıla
cakm. KÜıtür-&anat alanında "ba
Rımsız tavır" söz konusu olamaz. 
Böyle bır tavrın kitlelerle bütün
leşme şan.. yoktur. sırur 
mücadelesinin kesklnleşti!!i şu 
günlerde, başannın yolu kitlesel
leşmektir. Şenlikler kitlelerle bü
tünleşmenln, alışverişin en 
verimli, en güzel ortamlandır." 

Yakacık Kültür ve Sanat Şen
U�n son gecesinde tebli!!lerin 
sunulmasından sonra, ışçi Kültür 
Deme!!i tarafından sergilenen 
"ışçi Sınıfının Açık Oturumu" 
adlı oyun sürerken, şenlik sıkıyö
netim yetkilileri tarafından "dur
duruldu". Böylece sıkıyönetim 
yetkillleri de şenlikteki yerlerini 
alıyor ve program tamamlanma
dan şenllRi engeiliyorlardı. Yaka
cık Beledlye Başkanı Demırkol 
yaptılı kapanış konuşmasında 
bu olaya da de!!indl ve anti-de
mokratik uygulamayı protesto 
etti. 

Yakacık 2. Kültür ve Sanat 
Şenll!!i tUm engelleme çabalan
na karşın başanyla sürdü ve s0-
nuçlandı. Yakacık Şenll!!i co.
kulUyla, halkın katılımıyla örnek 
bır halk ,enllll oldu. 

Bir 
değer lendirme 
ve varılan 
yargı 

TIMUÇlN 

ÖZYOREKLl 

Işçi sınıfı edebiyatını yoksul
luk edebiyatıyla özdeş kılıp ver
yansın edenler var. Onlarca, bur
juvaziyl anlatmak, burjuva sını
fındaki iç çelişkilerden söz et
mek, yaşantılarını sergilemek on
ları delişik biçimlerde tiplemek, 
içinde bulunduklan yerden işçi 
sınıfının yarattığı olaylara bakış 
açılarını sergilemek alabildiğine 
yanlış. Böylelerine bir türlü Bal
zac'ın, T olstoy'un dahilikIerin
den söz edemezsiniz. i çinde bu
lundukları bir çağın, çöke n bir 
çağın, en güzel anlatımlarla res
medişlerini anlatamazsınız. Çün
kü sekterdirler ve anlayışları dı
şındaki görüşlere kapalıdırlar._. 
Uvriyerizmin batağına saplanıp 
işçileri göklere çıkaran hatasız, 
en doğru, en güçlü, yaptıklarını 
en güzel olarak sergileyenler, şi
irler düzenler de çokluk unutur
lar: Işçi kuyrukçuluğu yapma
nın sanata bir yarar getirmeyece
ği ni. 

Bir zamanlar tUccar kafalı bir 
dergi sahibi -tüccarlığı biraz, der
gisine yazı gönderen öğretmenle
rin yazılarını basmadan önce, der
gisinin o bölgede satışının iyi or
ganize edilmesini isterdi ve evet 
tüccarlığı biraz oradan gelirdi
dergi sütunlarında "işçHer edebi
yatını yapıyorlar, kendi sınıfları
nın edebiyatının kendileri kura
caklar." diye özel köşeler düzen
lemişti. O sayfada yazanların ka
Çı bugün sosyalist gerçekçi edebi
yat Urünlerini yaratınada ön safta, 
bilemeyeceğim ama doğru olan 
kendini gösterdi. 

Işçi sınıfı da, burjuva sınıfı da 
karmaşık bir yapı gösterir kendi 
içinde. Işçi sınıfından da korkak, 
üç kağıtÇı, jumalci, kumarbaz ve
ya sosyal hastalıklara mUptela Çı
kabilir, burjuvalardan da dürüst, 
demokratlar. Ama ideolojisi gün
deme geldiği zaman burjuva sı
nıfı işçi ve emekçileri daha bir 
köleleştirmek, bUtUn haklarını 
elinden almak Isteyen burjuva 
ideololislyle, işçi sınıfı, işçi sınıfı 
ideolojisiyle ortadadır, bUtUndür. 

Ve işçi sınıfı ideolojisi olayları 
yorumlamada, bağımsızlık-de
mokrasi-sosyallzm ve barış mU
cadelesinde şaşmaz bir bakış açı
sıdır. Aslolan bilimsel sosyalist 
olabilmek için onunla donanmak
tır, yoksa Iç inde bulundukları sı
nıfsal konum Insanlar iç In yeter
Li eleAildlr . . .  

Bir zamanlar kentsoylu olma
yan ya da köy çıkışlı yazarlarda 
köy romanlarına yönelmek geçer 
akçe oldu ve ortalığı bir köy ya
şantısıdır kapları. Ama nasıl şe
matik, salt iyinin veya silt kötü
nün üzerine kurulmuş anlatılar. 
Iyi ögretmen-kötU imam, dire
nen köylü-kötU ağa, çarpışmaları 
sergilendi durdu. Doğu köyleri 
bütün çıplaklığıyla anlatılıyor di
ye çarpık yaklaşımlarla sunuldu, 
popülizm yapıldı çoğunlukla. 
Cinsel sapmaları, bunalımlan, üre
tim ilişkileri, iç ve dış çelişkile
ri genel olarak işçi sınıfının te
mel yandaşı köylUlük açımlanma 
dan, bu görevine işaret edilme
den geçildi. Ya da tarih kitapları
na düşen görevi romana yükleye
rek tarihsel roman tUrüyle veya 
genel olarak tarihi roman denile
rek yazıldı. Bütün bu dönem ya
şanılarak geçildi. Köy romanı ya
zan kişilerin köy çıkışlı veya 
köy enstitUlü oluşu onları savun
maya itti. Şöyle dediler: "Elbet 
köy romanı yazacağız. Ordan 
çıktık, orada yaşadık. En iyi bil
diğimiz oranın yaşantısı. En gü
zel orayı anlatabiliriz." Doğru
luk payı taşıdığı için katılma
mak olası' değiL. Ne var ki sonun
da "köyden çıkan köy romanı 
yanın, kentfi kentromanı yazsın, 
işçi sınıfı da kendi romanını ya
zacaktır, yazmalıdır." gibi hasta
lıklı yargılara düşünce durup dü
şünmek gerek ... 

Şekil ve anlatımın yüzeyden 
değerlendirilişi: Köy romanı, 
köyden şehire göçOn romanı, şe-

hir romanı, tarihsel roman, 1 2  
martın romanı, işkencelerin ro
manı ve nihayet küçük burjuvala
nn yaşam romanı değerlendirme
sini getirdi. Özde doğruları sergi
\eyenlerin, sınıf çelişkilerini de
ğişik zamanlarda ve mekanlarda, 
ilişkiler içinde gerçek konumla
rıyla veren romanıar ve açımla
maları yazıldı_ Geneldeyse bu ko
nu gözden kaçırılarak, bababam 
temposuyla çalakalem romanıar, 
şiirler, öyküler yaıldı. Kalıcı ola
cak olanlar, aydınlatıcı, sağlıklı 
yorumlara yaslanan yapıtlar ola
caktır şüphesiz. Diğerleri mi ? Di
ğerleri gittikçe düzey kazanan 
olluyucu karŞısında ilkel, gerek
siz abartılarla yüklü, çelişkileri 
sunmada yavaıı, anlatımcılıkta 
kuru yapıtlar olarak eriyip gide
ceklerdir_ 

Okuyucu giderek edebiyat tUr
lerinden kopmakta, milcadele yo
Aunlaştıkça kendini çağdaş bir 
silah la bilgiyle donatmakta ve bu 
nedenle teorik eserlere yönelişi
ni hızlandırmakta. En azından 
bir şey okuduğu zaman boı ku
ru laf cambazlıklarıyla', sentiman
tal ögelerie dolu gerçek dııı anla
tımlarla oyalanmak istemiyor. 
Tabii gerçek okuyucu sözünü et
tiğimiz. Kendisine bir şey \er ve
rebilecek, ufkunu genişletebile
cek eserleri okumak istiyor. Çok 
sınırlı okuma süresini ba, şeyler
le, gül- bUlbW edebiyatryla zaman 
geçlrmeyi sanırım bilinçli oku
yucu kesinlikle istemez oldu ar
tık ... 

züfü livaneli 
ATlıNIN TÜRKÜSÜ 
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MHP yakasını kurlaraıaz 
MHP'nln kendini temize Çı' 

kartmak için giriştllıi manevra· 
lann, düzenledllıi planlann tü· 
mü de ters tepti. Yaşadıeımız 
günler, MHP 'nin suçlannm, fa· 
şlst canilerle ilişkilerinin, ulus· 
lararası neofaşist örgütlerle içU 
dışlılılıırunm, belki de en çok 
açıl!a çıktılıı günler oldu. . 

Faşizme k�ı olan tüm güç. 
lerln ve geniş kitlelerin istemle· 
ri dol!rultusunda davnnınası 
gerekUUl!i gittikçe dayatan ve 
faşist milliyetçi harekedn vv
!ıRma son verecek yasal yetkıle· 
ri de elinde bulunduran CHP' 
nin ve CHP ai!ırlık.1ı hükümedn 
ise, MHP'ye k�ı daha dei!lşlk 
hesaplann içinde olduj!u ıörü· 
lüyor� Ecevlt'ln, geçdl!imiz bat· > 
ta yapbitı Ai!D gezisindeki ko· 
nuşması bunun açık bır örne· 
eı olmu,tur. Ecevit, tepkiyle 
karşlıaıwı konuşmasında ay· 
nen şu gÖlÜfleri &avunuyoıdu: 

"Bu ut.kım.uz iyi ho, o ..... 
muele Türlre, rMNlui tUliL 
Biz bu",da hayı.ıan y'D,mn 
Van, Hakluıri ve Aln köyw.ii
nü kurtarmak utedilirrUz . .... · 
kit. ı.ıay Nn tUulet. cekplifı mj 
yaptınıcalııın, diy. """ım .... 
çıkan bir ana muIuJı.(ct partiıi 
lideri uar. MHP'yi tU Iıullanaıı 
o, VGn yi tU lıulIDnan o. MHP 
kapanmif, von luıpanmlf iLc 
olDcak 1 Zihniy.t orada duru· 
yar. Bil: itin luıynoll1l4 iniya· 
ruz. Bil: yii6d. 42 oyu ;Io,an· 
ID"" alm4Jd ..... " 

CHP liderinin bu 1ÖlÜ4ltr1. 
bır defllnln kendilıyı. yaptılı 
bır konutmııda. CHP Genel 
Sekreter Yanlınıcııı Orhan Bır· 
IItbı lÖIIedI\dII telaulandı. 
Orhan Birpt. Abdi ıpekçı'nın 
IWIInIn MHP'yle IItklllnl ol· 
dukç,a Iltlnç bır biçimde )[uru. 
)'CII'4kı : "IIHP .,,,cw.rlniı 
l�ı IıatIM ıı. ı.,lıllerinin 01 

mooıgll11 açıklamalannı ben 
daRoı kar,ılıyorum. V. çok 
tem,nn; ediyorum ki, bir ';,0-
101 parti, cinay.tler. bu ölçüd. 
kaMfmlf olmOlın. Bir cinayet 
(aili, bir ıiyaıi partinin haberi 
olmadan da, onun lo/calin. ,e· 
lip, lid.bilir (I) Bu ,ahili h.,.. 
han,; bir ';YOli partinin m.n· 
ıu bu olDbilir ... " 

ışta. CHP Genel Başkanı' 
ndan ve CHP 'nın önde gelen bir 
sözcüsünden. faşlat partinin de· 
l!erlendlrlli,ı ! ... 

CHP tekelci büyük burjuva· 
zlnin. onun propaganda maki· 
nelerinin. prlci·!aşlıt güçlerin 
MHP'yi aklama kampanyasının 
bır ucundan bıtmayı mı amaç· 
lıyor'? .. SankI son günleıde ya· 
kayı veren faşlıt parti ve onun 
yan kurulu,lan del!ilml,. &anki 
her yakalanan kadHn itlra!la· 
nnda MHP'nln bu cinayetler I· 
çindeki rolü açıl!a çıkmam" 
&Ibi. CHP MHP 'nın suçlu olma· 
yabllecel!lni. onun "bır lIya· 
sal parti" olduj!unu kanıtlama· 
ya çalı,ıyor ... 

Şu anda !aşllt öııütl,rln 

başlıca canslmldl ı,te CHP yö· 
netlmlnln ve bükümetin b .. vur· 
duj!u bu taktiklerdir. MHP ve 
dlRer fa,lst örgütler. yaklaşan 
seçlmleıde CHP 'nın bu örgüt
leri "AP'nln tabanını yiyen 
kurtlar" gıbı gönne taktll!lnln 
arkasında kendilerini meşrulq· 
bnnayı besaplamaktadırlar. F,· 
,ıst odaklann kökünün kazm· 
mwnı del!lI. anlaşılan sadece 
faşist teröre kartı kitlelerin 
tapkllinl kendı arkasına alabII· 
meyl önemH sayan CHP yönetı· 
mi ve bükümet. böylece genl, 
kitlelerin Ivedl lıtemlerlnln kar
,ııma bır kere daha prlciHkle 
uzlatarak. çıkmaktadır. 

Ne var ki. CHP'nln bu uzlq· 
IIIIICI poUdkası da MHP'nin ve 
yan kurulu,lannm demokradk 
güçl,rln eUnden yakannı kur· 
tarmuına yetmeyecektir. MHP' 
nın kapatılmasını ve tüm !aşllt 
odaklann daıııtılmasını. emekçi 
kitlelerin öıııüüü birieıik mü
cadelealnln yükaelmesi. , so·  
nuç alıcı boyutlara ulatmuı aal!· 
layacakbr. 

MHP lıtunbul ll Gençlilr Kolla" Batlıanı Ayaydın, OZfÜT'ün luıtili 

M HP neden m i  kapatı lmal ıd ır? 
MHP 'nın kapatılmu. ve fa· 

tIIt odaklann datıtılması z!>· 
Nniulul!unun bütün açıklıl!lY' 
la ortaya çıkması üzerıne. kıt· 
1,lerln bu Ivecll ilteınlnJn ge· 
çınızURInI ''kanıtlamaya'' 
yön'Dk çabalar birbirini Izle· 
meyı batladı. 

� 

Bu çabalann en açıRı. Ba,· 
bekaıı Ece'lit 'In son günleıde· 
kı açıltlamalannda ortaya Çı' 
kanıdır. Başbakan Ecevit. se· 
çim kampenyaana başlangıç 
nitelilindeki ıon açık bava 
konutmalannda. açıktan açı· 
Ra kitlelerin "MHP·nIn. UGO' 
nın ft dlRer !aşlat öııtitlerln 
kapatılmalı" iIteınInin kartı· 
ıına çıkmaya. kitlelerin and· 
!qIıt lltemlerlnl bu hedeftan 
şaşırtmeya çalı ,maya bat!a. 
mı,tır. 

EceYlt'ln IÖrünüŞte savun· 
dulu MHP. UGO vb.nIıı kapa· 
tıImuınm !aşlıt terörün ön· 
leomeıılnde temel sorunu 
çözmeye yetmeyeceitl. çünkü 
bu öreUtlerln "sadece bır araç 
OldURU "dur. Ne var ki. Ecevit 
bu çok genel soyut yargılar· 
dan. MHP'nln kapatılması la· 
temının sadece biçimsel bır 
Iıtem oldul!u. hatta geçerHH· 
Ri bile olmadılı sonucuna u· 
Iatmaya çalı,maktadır. Kıt· 
lel,rln bu çok somut v.e Iyedl 

Istemini "slogan" deyimiyle 
küçümsemeye. hatta karala· 
maya yeltenmektedlr. 

Ecevit'in bu tutum alı,· 
lan. dol!rudan dol!ruya fa· 
,ıst odaklar karşısmdakl ey· 
lemalzliRlnl gizlemeye yöne
lik demaeoJlk savunma ça· 
baiannı ılmıelemektedlr._ E· 
cevit. MHP'nin. UGO'nin vb. 
nın bırer "araç" oldui!Unu 
öne sürerek kapatılmalan lıte· 
mine kartı çıkmaktadır ama. 
eiter bu "aracı" kullıman 
odaklan te,hls etmişse. acaba 
bu odaklara kartı daha etldn 
bır mücadele yöntemini mi 
öneöılnektedlr? MHP'nln ka· 
patılması yerıne ,Imdi öner· 
dil!I düpedüz. AP'ye oy veril· 
memealnden ba,ka nedir 
acaba? 

Bütün bunlar. Ecevit'In 
CHP yönedınlnJn. MHP'nin açı· 

Ra Çlun konumunu sadece 
seçlmleıdt kltlele�den aldıl!ı 
oylan korumanın bır aracı o· 
larak göıdüRünün. ama onu 
faşist odaklan temellnden da· 
Aıtınak zorunda bırakaCak 
adımlanlan bucak bucak kaç· 
tlRınm karutıdır. Ecevit ve 
CHP yönetımı. bu sonuca. 
kitlelerin MHP'ye kartı eylem 
Iıtamlnl. sadece birtakım fa· 
,Iıt cinayetlerın sorumluların· 

dan besap sorulması Istemi 
düzeyine Indiııeyerek. dolayı· 
ııyla MHP'nin kapatılıp d&l!ı· 
tılması Isteminden saptırarak 
ula,maya çalı,maktadır. 

. ışte bu noktada tüm and· 
f .. ist güçlerin MHP 'nın kapa· 
tılması isteminin zorunlulul!u 
bıtarlılıkla açıklamaian ve bu 
lıtemin gerçek lçeril!lne uz· 
laşmaz bır biçimde sahıp çık· 
malan ıereııı apaçık ortaya 
çıkmaktadır. 

Son günlerde MHP 'nın fa· 
tlst terörle örgütsel m,klleri· 
nın en açık kanıtlarınm ortaya 
Çıkmw. MHP'yle LIg1LL soru,· 
turma Istemiırinin Cumhurı· 
yet Ba,savcılıeı'nda birikme· 
01. MHP'nln kapatılmasını zo· 
runlu kılan nedenlerı tartışma 
alanma sokmuştur. Bu arada 
faşlıt dnayet ve saldınlarla 
ortaya çıkan ''bIreysel suç': 
larla. bu olaylarla MHP arasın· 
daki lIi,kiyle ortaya çıkan 

_ "örgütlU suç" arasında nasıl 
bır "yasal" lIi,klnln kurulma· 
Si gerekd!!1 sorunu ortaya atıl· 
mıştır. Mevcut yasalarda "bl· 
reysel suç "la "örgütlü suç" a· 
rasındaki "köprü"nün kurul· 
mamı, oldul!undan. MHP 'nın 
de bu "bo�luk"tan yararlan· 
dıeından yakınılmaktadır. 

ömel!ln MIIllyet gazetesi 

I şte M HP 'nin 
suc dosvalan 

MHP'Din IUÇ do",aIon, p:çdğimlz PıaIeriD 6 _  lartJt" 
mabnndan biri oldu. Cumhuriyet Batıayc •• KuUD AkdojUl' 
ı.n ''MHP haklunda e6mizde dorya yok tt dtmc.DC kart-, cioe
yalann hanııi konulan ôçcrdiiô. hatti bu .... ckk _ edilm
den de çok "'yoda olduğu aç". ç.ktı. O bdu kô . ......... do 
MHP'ye Batsavahiı lÜrean« ei uzattJ:rmalDak için çabalay .. 
Kazun Akdoğan'ın kendi. de, MHP"n.ia suç do� "" 
iun kabul cbnck zorunda kaldı. 

Ankara, ı.laDbul Ye z.. ..... dak o. ..... ıuiyet s..-., la-
ıa.&ncbn MHP'nin "ayU partiler y ..... a ayt.. ıııea.a _. 
deniyle" • .-iimo yapd ..... , ôçlo. Camlıuıiyet Bat ...... ı .... 
lJÖııdcrildiiô bÜÔDcn . doıyalaım, lçcrdikIcri kooalanyla açota 
çı ..... " oianian ,uıılarıbr: ' 

· 1 9711 yılında deRi,ik tarihlltrde MHP I.IDnbul Gül· 
t.pe Gençlik Ko/Ian 'ndan kaynaklanan olaylDr luılclıın· 
da G.nçlik Ko/Ian Bo,luını YunUl MI1IJI ue 9 lUtinin 
tutuklanmaır üzerine hazvlanan 6·66·392·1978 nu ..... • 

ralı dooya: 
· ı.tanbul'da 6 Ekim 1 978 u. bu tarihi il:lCYen p. 

lerde ki çe,itli cinayet ue liIDhl1 .. ldın oIDylarınuı .. nrlı 
Ferhat TüYIÜZ 'ün MHP'li olduRunun oopt ... _ üzerine 
hazvlanan, 6·66·420·1978 nu ..... ",lı dooya. 

• MHP Fatih Ilçe Orıütü 'ne aU olan KocamUlID(app 
'o lokalinde, "dalJadan döndüğü" ,erelıçeliyle 3 Elıim 
1978 'de öldürülen Metin Ozden tn luıtilkri HÜMyin Ke
ser, Hacı Biniciler ue Boy",m çetin tn tutulılan_n· 
dan .onra hozvlanan 6·66·484·1 978 nu ..... ",lı dooya. 

• MHP Gen.l ldare Kurulu 'nun,2 Elrim 1978 tari· 
hinde yönetimin Silahlı Kuuuetlere tUurini icterMcini 
içeren bildirisi nedeniyle hazırıDnan, 1·33-3523·1978 
numaralı dottyo. 

· 1 4 Şubat 1 978 IDrihinde VGD Bo,luını C.IDI 
KUTudere ile üyeleri Cenıiz Güner ve Aytelrin Ya&IC" 
nın Zo",uldalt 'ta tutukIDn ..... IDnno neden oIDn ,;lahlı 

'çatışmadan .on", Saucı/ık daua dOOYOllna 'u notu lıoY· 
mu,tur: "Olaydan sonra MHP Zo",uldalı Iı Gençlilı 
Ko/u imzalı ue muhterem halkımıza bafl .. lı bildiri da· 
Rıhl ...... ı üzerine VGn üyeleri il. MHP Gençlilı Kollon ' 
nın bildirisi a""ında eylemcel ue orıanilı bir ""i 
olduğu saptanmlf ue 648 10)1111 Siy".; Parti"'r Y_ ' 
nın 114 · 2 'ye ,öre du",m Cumhuriyet Bo_�ı'nG 
ihbar edilmiştir. " 

• MHP Iıtan"ul Bolıırlıöy /lç. M.rllai'nd. çetit/l 
liIDh14r bulun""", ve IıGııI .. nılı/arın Ilçe "f� .... 
IDn_ iiıım,.. haııvIDnan dooy4. 

Bu oaycıaar- MHP'IıIıı bma_� _ .-ç 
dooyalancbr. Bu ıioıyaiar. bir daayct , .... tabııID ....... _ 
taya koyuyor. Yapılmalı I"ftu... aç __ _  ıIJICr 
doıyalan da kamUO)'1IIIa açdtlamak ve ını ıICıOYÜUda ,..,... 
.uçlann hooaiı ... Goıtopo'ııua TiIr� ",ııaı.kB ___ i 

yazarlanndan öraan öymen 
,öyle demektedir: 

''Yarıı orıanlonna yanıı' 
yan bütün bu olaylDrda, ''ii. 
IDhll eylem " ı.ıardv, "iiiahiı 
eylemci" uardır...  Ama bir 
de "örgüt iUnti.;" uardır ... 

"Bu ilinti, yarılID..... Ofa· 
malannda n.d.nle hukulııal 
bir "'ya kolay kolay oturtu' 
la"","aktadır. 

" 'Nedense' diyoruz ama. 
,aliba nedeni belli: 

'\o\ıırlık ceza YOlOlarıyID 
yarılIDma yönt.mlerimil:, 
toplumun dinamiklilin. ka,.. 
,ın, ItatiklilJini koruyor. Top
lum, hızlı bir d.Ri,im içind. 
,elen.k,,1 kabuRunu kvıyor, 
d'Ri,kenlikl. birlikt. "bi.,y· 
.el .uç " kauromı "ö,.,.;.;t .. ı 
.uç " biçimine dönÜfüyor. Fa
kat hukukıal kurumlar bu ye· 
ni o"uya kar,ı ,.len.1ıN1 ıto' 
tikliRi içind. eli /colu ""ılı 
kalıyor. 

"'Ya,.,ı organlannın, c •• a 
YOlO/arıyla dem.lıler JlOIOII 
ue ';31010/ partiler 31010l1 lib/ 
ikil.mı.rin, üçl.mlerin anı· 
6ında bocalamolanı ıonırız bu 
hukulııal bo,luktan iı.ri ,.Ii· 
yar . . .  

"Bo,luk kapahl ..... dıRı ıi/· 
'Ice, "luÇ ÖL'fLÜLÜ" LI, "ıiYOlal 
.ylemci" köprÜIii iIz.rind.ki 
konumu artık ııntır hal, , •. 
len bir .iya.ıal parHnin "ıobı-

iuı d06)lG14n ıum,-" IN 
blmı.y.celıtlr. " 

(Milliyet, 21.7.1979) 

MHP 'nın ve dlRer !aşilt ÖI' 
ııiitlerln. mevcut yaaaiuuı 
burjuvazinin eııemenlll!lnl le 
burjuva putUerini kollameya 
yönelik n1teUlllnlnaal!ladılıkl
mi ''bo,lukiara'' aitJ.nım çaba. 
lanna karşi Çıkmak. tutbam 
tutarlı bır &Iritimdir. N, Yıl 
id bunun da tek tutarlı ve po 
çerll yolu. MHP'nln kapatd· 
muı Istemine. emıkçl �tJeJe. 
rln ödün ftrllmlZ çıkar\uı· 
nm. toplum yaşamının biitiiıı 
aiaııiuuıdıı deıııolıratttlefmı 
zorunluluj!unun. baııllllllZlık 
ve demokrul mlicadeı.mıJD 
vazıeçllmlZ bır ..... 1 olaıat 
aahlp çıkmaktır. 

MHP luıpahlmolıdv, çUnllli 
bu, lIJdec, 10)1 .... • �.tIn 
ıorumlularından hı.p lO""'" 
nın d'Ri� daha da ö ... mlUl. 
d.mok",tilı holr ve ö"fÜ1'IüJı· 
ı.rin tümünün Ironmup ,./1,. 
tirilmainln. (a,um ı.hlilıai 
beMıının Iıölıiinün Irazın,"",ı' 
nın. I>alı_lıiı ve tUmolr",. 
mÜ<!ad.lelinin daha iı.ri a· 
dımID,,"ln "reRidir. V. MHP� 
nin luıpatılmOllnln yolu. h .... 
,eyd,n önce bu iıteml 
,melıçi halkın kitleNI 'ylemi· 
nin u. mücadale,;nin yülı .. ı· 
tilmain. dayandırmakbr. 
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