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TUTED Genel Merkezi, 

Helsinki Sonuç Belgesi 'nin 
imzalanmasının dördüncü yıl· 
dönümü nedeniyle kamuoyu· 
na bir açıklama yaptı. 30 
Temmuz 1975'de Finlandiya' 
nın başkenti Helsinki'de, Av· 
rupa 'da ve dünyada sürekli 
banş, güvenlik ve yumuşa· 
manın �lanması, gerginli!!in 
azaltılması ilkelerini imzacı 
bütün devletlerin kabul etti!!i 
Avrupa Güvenlik ve lşbirli!!i 
Konferansı, 1 Aj!ustos günü 
çalışmalannı. tamamlamış ve 
hazırlanan Temel Belge 35 
ülke tarafından imzalanmıştı. 

TUTED Genel MerkezI, 
yumuşamanın derinleştlrilme· 
si yolunda atılmış olan bu ta· 
rihi toplantırun yıldönümünde 
yaptıj!ı açıklamada, özetle şu 
göıi.işlere yer verdi: 

''Türkiye'nin imzaladı!!ı 
belge, dünya sosyalist sistemi 
başta olmak üzere banş ve i· 
lermeden yana tüm güçlerin, 
dünya banşı ve güvenli!!ini ga· 
ranti altına alması yolunda 
emperyalizme karşı elde et. 
tikleri bir başandır. Bu başan 
60 yıldır sürdürülen banş poli. 
tikasının kazarlı ve tutarlı uy· 
gulanmasıyla gerçekleşmiştir. 

"Emperyalizm ve saldırgan 
NATO çevreleri silahlanmayı 
alabildi!!ine körüklüyor. Silah· 
lanma yolunda kapitalist hü· 
kümetlerin harcamalan akıı 
almaz boyutlara ulaşırken, 
emkçilerin gelirleri yıldan yıla 
düşmekte, ekonomik kültürel 
kalkınmalan tökezlenmekte· 
dir. 

"Halkımız so!!uk harp po· 
litikasının körüklenmesini de· 
i!i1, harp ocaklannın söndürii!· 
mf.ini, banşın ve güvenli!!in 
cai!lanmasını ba!!ımsız, banş· 
Çı bir dış politika izlenmesini 
istiyor. 

"Helsinki konferansında 
kabul edilen tarihsel belgenin 

kararlannın titizlikle uygulan· 

ması yolunda tüm ilerici güç· 
lerin. yurtsevfrlerin eylem 
bırligı kurmalan, ııe gibi 
eııI' agırlıl:1ı hükümetin de 

�izl.r. eye çalıştı!! ı i lelsinki 
sonuç hplgesinin en geniş kit· 
lel.r. yaymalan gerekiyor." 

Agah Oktay Güner, MHP 'nın 
a!!ır topu liderlerinden, faşist 
ideolojinin geliştirilmelinde 
önemli görevler üstlenmiş etkin 
kişııerinden. Onun, böylesine 
önemli görevlerle donatılmış 
"yetişml,' bir kadro olmasının, 
büyük sennaye içIn her zaman 
kolay bulunmayan bir olanak ol· 
du!!una da kuşku yok. Agah Ok· 
tay Güner'in bu "yetenekleri"ni 
de!!erlendlnnek Isteyen büyük, 
tekeld burjuvazi, onu Ankaıa TI· 
caret Odası Genel Sekreterıık 
makamına getirdi, oturttu. Bü' 
yük burjuvazi bu kadrosunun 
hem uzmanlaştı!!ı alandaki bilgi· 
lerlnden yararlandı, hem de onu 
yedek bir potansiyel olarak tut· 
tuj!u faşist Ideolojinin yayılma· 
sında kunandı. 

Agah Oktay Güner, üstlendl!!1 
işi iyi yapaca!!mı gösterdI. Anka· 
ra TIcaret OdU! Genel Sekreter· 

'li!!i'nde bulundu!!u sırada, faşIst 
yazarlann kitaplanDI birçok ku· 
ruluşa yazılar yazarak tavsiye et· 
ti, bu kitaplardan örnekler gön· 
derdi. Faşist propaganda yaym· 
lannı tavsiye etti!!1 kuruluşlar a· 
.rasında, Karu Kuuvetleri Komu· 
tanlığı Loji.tik Ba,kanlığı da bu· 
lunuyor. Agah Oktay Güner'In 
tavsiye etti!!i kItaplar Ise şun· 
lar: 

• Hayat Hikayem, Vehbi Koç 
ı.tanbul· 1973. 

• 93 Mo.kof Harbi ve Ba,ımı· 
za Gelenler, Mehmet Arif Bey, 
ırfan Yayınem, l.tanbul·1973, 
Onıöz: Alparslan Türke,. 

• Deuleti Kurun lrude, Emin 
I,ık, Hareket Yayınlan, ı.tan· 
bul ·1971. 

• Milliyetçi Türkiye·Milliyet· 
çi Toplumcu Düzen, Doç. Dr. 
Kurt Karaca, Çın ar Yayıneui, 
Ankara -1971. 

Agah Oktay Güner gibileri, 
yukarda da belirtti!!lrniz gibI, 
tekelci büyük burjuvazinin ye· 
dekte bulundurdu!!u, besleyip 
büyüttüi!ü kadrolar. Koç Hol· 
ding Yönetim Kurulu Başkaru 
Rahmi Koç da bu görüşte ol· 
du!!unu geçti!!lmlz günlerde 
bır kez daha yineledi. Rahmi 
Koç, ABD emperyalist çevre· 
lerinin göıi.işlerlni yansıtan, üç 
ayda bır yaymlanan "Leaders" 
adlı derginin temmuz·aI!ustos· 
eylül aylannı kapsıyan son sa· 
yısında, "Türkiye'ye ancak Türk· 
lor yardım edebilir" başlıklı ya· 

zısında "Olkeyi idare etmek üze· 
re yeni bir liderlik kadro.una du· 
yulan .uıomlflık 'tan söz ediyor. 

Rahmi Koç, ekonomik sorunlar 
üzerınde durduktan ve hükümet· 
ten ho,nutsuzluj!unu dile getir· 
dıkten sonra bır çözüm olarak ö· 
neriyor bu düşünceslrıl. Bu dü· 
şüncenin, Vehbi Koç tarafından 
paylaşıldı!!ma da hiç kuşku yok. 

Koç Holding'in, yeni Uderler 
diye sözetti!!1 faşist kadrolan bu· 
günkü bir seçenek olarak ortaya 
atmasında, CHP a!!ırlıklı hükü· 
metin tehdit edilmesi de bulunu· 
yor mu? Aynca, bu seçenek, 
MHP 'nın demokratik güçler tara· 
fından kuşatıldıj!ı günlerde ona 
güvence venneyi de amaçlamak· 
tadır ... 

Rahmi Koç 'un yazdıklan ba· 
sında gerılş bir biçimde yeraldık· 
tan sonra, Ecevifin tepkilerine 
yolaçtı. Ecevit, seçimlere yö· 
neıık olarak Çıktı!!ı gezilerde 
yaptı!!ı konuşmalardan birinde, 
"bazı çevrelerin" parayla hükü· 
met yıkmaya Çalıştı!!mı, kendı 
buyruklanna evet diyecek bır ıı· 
derıık kadrosu oluştunnak Iste· 
diklerini ve yabancı Iş çevreleri· 
nl Türkiye'nın içişlerine müdaha· 
le etmeye ça!!ırdıklannı söyledi. 
Ecevit do!!ru söylüyordu ama, 
kendisinin de bugüne dek emper· 
yalist finans kuruluşlannm sö· 
zünden çıkamaz hale geldl!!lnI, 
suçladı�ı çevrelerin deste!!ine, 
emekçi kitlelerin deste!!lnden 
daha fazla önem verdi!!ini ve 
hükümette kalmanın tek çaresI 
olarak aynı çevreleri küstürme· 
meye çalıştı!!mı unutuyordu ... 

Işte Ecevit hükümetirıln bugü
ne.kadar ki tutumu, Agah Oktay 
Güner gibilerinin, faşist kadrola· 
nn korunup güçlendirilmesi ça· 
basının Işine geliyor, burılara el· 
verl,ıı bır zemin yaratıyordu. O 
halde kavranması gereken bir so· 
run var ortada: CHP a!!ırlıkh hü· 
kümetın büyük, tekeld burjuva· 
ziyle uzlaşan, ona tesıım olan 
politikası, hiçbir zaman kendı 
slrıl kurtannaya yetmeyecek, e· 
rılnde sonunda faşist hareketin i· 
şlne yarayacaktır. Agah Oktay 
Güner gibilerin. fırsat vennemek 
Için uyanık olmak gerek ... 
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AYDIN'DA ALI OKUR VE MUAMMER GÜLER'lı' 

ANILARrN A TöREN DüZENLENDI 

Aydın'da geçen hafta meydana gelen ve 36 kişInin ölü· 
müyle sonuçlanan trafik kazasında yaşamlannı yitIren Tür· 
kiye Işçi Partisi üyesi Ali Okur ile Muammer Güler'in anıla· 
nna bir tören düzenlendi. Tören'de Köy·Koop Genel Başka· 
nı ile iki sosyalistin çalışma arkadaşlan konuşma yaptılar. 
Köy.Koop Genel Başkanı, konuşmasında All Okur'un ve 
Muammer Güler'in "demokratlk halk kooperatifçlıı!!lnde 
sayısız hizmetleri bulunmuş militanlaı oldu!!unu" söyledi. 
Törende konuşan, All Okur'la Muammer Güler'In bır çalış· 
ma arkadaşı da kaybettl!!imlz Iki sosyalistin lşçi.köylü Itti· 
Cakıru sal!lamak için Partl'lerinin gösterdi!!1 çizgide mücıde· 
leverdlklerlni vurguladı. 

Aydın Ortaklar'da geçen 
Çarşamba gecesi afişleme ya· 
pan dört Türklye Partisi üyesi 
jandarma tarafından yakala· 
narak, çıkanldıklan mahke· 
mede tutuklandılar. Tutukla· 
nan Cumhur özhan, Yücel 
Tütüncü, Aslı Nurkanlı ve Nu· 
rettin Emiıa\ daha sonra kefa· 
letle salıverildiler. Olay üzeri· 
ne bir açıklama yapan TİP 
Aydın tı Başkanı Cevdet Yü· 
ceer CHP a!!ırlıklı hükümetin 
antidemokratlk seçim yasa· 
lan Ile TIP 1n çalışma\annı 
ellieDemek latedl!!lnl söyledi. 

AYDIN'DA AFIŞLEME 
YAPAN DöRT TIP'LI 

TUTUKLANDı 

Seçim yuuuıdakl üı, yus· 
Rmın sadece seçim yaaaklan 
sırasında uygulanması gerek· 
tiRini, ancak bunun genelle,· 
tirllerek sürekli biçimde bir 
baskı unsuru olarak kuJlaruJ· 
mak Istendi!!lni kaydeden YÜ· 
.eer, bu tür baskı1ann 1ürklye 
ışçi Partısı 'nin başarısını en· 
geileyemeyeceRinl vwıuladı. 

TüM DER MU(;LA ŞUBESI KONGRESI'NDE 
ILERICI DEMOKRAT MEMURLAR LISTESI 

YöNETIME SEÇiLDI 

Tüm·Der'in Muğla Şubesi kongresinde, ilerici-Demok
rat memurlar listesi seçimleri kazanarak yönetime seçildI. 
Büyük bir memur ve izleyici topluluğunun katıldığı kona
",de "devrimci memurlar" adı ile çıkanlan listenin 21 oyu· 
na karşılık ilerici demomt memurlann listesi 1 1 1  oy aldı. 
Kongre'deyapılan konuşmalarda, "devrimci memurlar" adı 
ile çıkan grubun üyeleri, daha önce Tüm-Oer'den uuk· 
laştıran maocu faşistleri savunmaya çalıştılar. Ancak ileri· 
ci memurlar goşist anlayışın bu çabalanna karşı maoculann 
bir daha Tüm-Oer içine dönemeyeceğini vurııuladılar. Kona
rede yapılan seçimde ilginç bir nokta da 23 kişilik ııste Çı' 
karan "Devrimci memur" grubunun seçim sonunda .öster· 
diği aday sayısı kadar bile ov alamamasrydı. 



EN IAY·IF HALKA: MHP 

ülkemizde faşist odakların dağıtılması için sürdürülen mücadele bugün 
MHP'nin ve yan kuruluşlarının kapatılması isteminde odaklanmış bulunuyor. 

Bu, bir raslantı ya da subjektif tercihlerin bir sonucu değil, nesnel 
durumun bir dizi bileşeninin oluşturduğu kaçınılmaz bir zorunluluktur. 

Milliyetçi-hareket, Türkiye'de gizli faşist odağın, siyasaı bir parti biçi· 
minde örgütlel)miş, "açık" vurucu gücüdür. Gizli faşist odağın siyasal iktidarı 
ele geçirmeye yönelik programı, bir siyasal parti kimliğini taşıyan milliyetçi· 
hareketin politik platformunda açık bir biçimde ifadesini bulmuştur. Diğer 
bir deyişle Milliyetçi-hareket, gizli faşist odağın açık siyasal iktidar mücadele· 
si düzeyine yansıyan uzantısıdır. Faşist ideoloji ve iktidar programı, faşist ha· 
reketin Strateji ve taktikleri, faşist propagandanın sloganları MHP'nin prog· 
ramında ve politikasında dile getirilmektedir. 

Milliyetçi-hareket, aynı zamanda, faşist örgütlenme ağının yüzeye çık· 
mış olan bölümünü oluşturmaktadır. Faşist örgütlenme ağının vurucu güçleri 
milUyetçi-hareketin "yasal" şemsiyesi altında toplanmıştır. Bir başka söyle· 
yişle iIIegal faşist örgütlenme, siyasal güçlerin açık yelpazesinde "ete kemiğe 
bürünmüş, l1'Iilliyetçi-hareket diye görünmüştür." 

. 

Nasıl sınıf mücadelesi en "açık" ve en keSkin biçimini siyasal partiler 
arasındaki mücadele dÜLeyinde buluyorsa, fa'şist güçlerin saldırısı da en "açık" 
ve en keSkin biçimini faşist partinin politikasında, strateji ve taktiklerinde 
kendisini göstermektedir. 

Buradaki "en açık" deyimi, mücadelenin amaçlarının, gelişme doğrultu· 
sunun, sonuçlarının ve deneylerinin en geniş kitleler tarafından kavranabiı· 
mesi, en geniş kitlelerin politik mücadeleye katılımını etkilemesi anlamınd�. 
dır. Tii'kiye'de faşist tehlike, faşist hareketin niteliği ve sınıfsal karakteri, uy· 
guladığı politika, gerici·faşist güçlerle ilerici-demokratik güçler arasındaki mü· 
cadelenin niteliği, en geniş kitleler tarafından MHP'nin politikasında ve kimli· 
ğinde, MHP ile demokratik güçler arasındaki çatışmada kavranmaktadır. Fa· 
şist odakların dağıtılması isteminin, bugünkü aşamada MHP'nin ve yan kuru· 
luşlarının kapatılması isteminde odaklanması, ve en geniş kitlelerin kavradığı 
ivedi, somut antifaşist istem biçiminde :'özetlenmesi", politik mücadelenin bu 
nesnel kuralının bir sonucudur. 

MHP 'nin kapatılması istemini bir odak noktası yapan ikinci somut et· 
ken, hiç kuşkusuz, MHP 'nin faşist terör içindeki konumunun kanıtlarıyla açı· 

. ğa çıkmış olmasıdır. MHP'nin "yasal" statüsünUn sağladığı avantaj, MHP'nin 
kişiliğinde faşist terörün açığa çıkmasıyla, faşist odakların tümü için bir 
"dezavantaja" dönüşmüştür. MHP'nin ve yan kuruluşlarının kapatılması iste· 
mi, bugün faşist terörün kökünün kazınması, odaklarının temizlenmesi, en te· 
mel demokratik hak ve özgürlüklerin korunması isteminin simgesi haline gel· 
miştir. Diğer bir deyişle MHP'nin faşist terör içindeki konumunun açığa çık· 
ması, faşist hareketin burjuva demokrasisi ve hukuk sistemiyle bile içinde ol· 
duğu karşıtlığı derinleştirerek, demokratik güçlerin "yasalar platformunda· 
ki" rrucadelesinin güçlendirilmesi için yeni nesnel olanaklar yaratmıştır. 

MHP 'nin kapatılmasıistemini kaçınılmaz olarak öne çıkaran nesnel koşul 
lardan biri de, gerici güçler arasında MHP'nin yalıtlanmasına olanak veren or· 
tamdır. ülkemizde büyük, tekelci burjuvazi, çıkarlarının sınıfsal düzeydeki 
bütünlüğünü, politik �üzeye olduğu gibi yansıtamamakta; büyük burjuvazinin 
politik güçleri arasında, gerici güçler dahil, uzun ve kısa dönemde tam bir stra· 
teji ve taktik birliği kurulamamaktadır. Bugün MHP ve diğer gerici güçler ara· 
sındaki ayrımların (hiç kuşkusuz "çelişkilerin" değil). MHP'nin yalıtlanması, 
asıl vuruşun MHP'ye yöneltilmesi için değerlendirilmesine elverişli koşullar 
vardır. Kitlelerin anti·faşist mücadelesinin güncel olarak MHP'nin kapatılması 
hedefinde yoğunlaşmasının nesnel nedenlerinden biri de budur. 

Bütün bu nesnel koşullar, bugünkü somut durumda, MHP 'nin gerıcı· 
faşist güçler zincirinin "en zayıf halkası"durumuna geldi�ini ortaya koymak· 
tadır. Bu "halka" üzerine yoğunlaştırılacak güncel anti·faşist müc�dele, 
gerici·faşist güçlerin onarılması çok zor bir yara almasını sağlayacak, gerici· 
faşist güçlere karşı daha ileri darbelerin hazırlanması için olanakları hazırla· 
yacaktır. Çünkü "en zayıf halka", gerici·faşist güçlerin artık feda etmeye 
hazırlandıkları bir mevzi değil, belki bütün savunmalarını yogunlaştırmaya ça· 
Iıştıkları, ama nesnel olarak savımması en zayıf olan mevziini oluşturmakta· 
dır. 

CHP yönetiminin ve onun hükümetinin, MHP ve üGD gibi yan kuruluş· 
larının kapatılmasının önemini küçültmeyc çalışan demagojilerinin gizlemeye 
çalıştığı gerçek budur. CHP yönetimi, bugün gerici·faşist güçler arasında en 

çok açığa çıkmış olan MHP'nin bu zayıf konumunu, MHP'nin kapatılmasının 
önem taşımadığını "kanıtlamak"; kitlelerin anti·faşist tepkilerinin hedefini 
şaşırtarakkendisininasıl "seçim rakipleri"yle oyalayıp yatıştırmak için kullan· 
maya çalışmaktadır. Tabii bunu, MHP'nin kapatılması hedefinin ötesinde kit· 
lelere daha somut, daha belirleyici hiçbir hedef göstermeksizin yapmakpdır. 

MHP'nin kapatılması istemi, faşist odakların dağıtılması mücadelesinin 
güncel odak noktası olduğu gibi, genel olarak politik demokratikleşme müca· 
delesinin günümüzdeki hareket noktalarından biri haline gelmiştir. 

MHP'nin ve yan kuruluşlarının kapatılması istemi, gerçekte doğrudan 
doğruya, faşist ideolojini� propagandasının ve faşist örgütlenmenin yasaklan· 
ması, faşist hareketin ve taşist bir iktidar hedefinin "yasa-dIŞI" ilan edilmesi; 
kısacası, bir "siyasal parti ya da demokratik kuruluş" sıfatını taşımanın faşist 
örgütlenme için reddedilmesi istemiyle ilişkilidir. MHP'nin kapatılması iste· . 
mi, demokratik hak ve özgürlükleri temelinden ortadan kaldırmayı hedefle.. 
yen faşist ideoloji ve örgütlenmenin yasaklanmasının, demokratik hak ve öz· 
gürlükleri korumanın, onların varlığının ve kullanılabilmesinin vazgeçilmez bir 
koşulu olduğu gerçeğine dayanmaktadır. Dolayısıyla bu istem, 141 .  ve 1 42. 
maddelerin kaldırılması, düşünce ve örgütlenme özgii'lüğü üzerindeki bütün ya· 
sakların ve engellemelerin geçersiz kılınması istemi ve mücadelesiyle doğrudan 
bağlantılıdır.MHP'nin kapatılması; faşist ideoloji ve örgütlenmenin bir "özgii'· 
lük" değil, özgürlüklerin baş düşmanı olarak yasa-dışı ilan edilmesini sağlaya· 
rak, politik demokratikleşmenin, burjuvazinin sınıf egemenliği yerine, işçi sı· 
nıfının ve müttefiklerinin mevzilerini �çlendirme yönünde geliştirilmesi için 
belirleyici bir adımın atılmasını sağlayacaktır. . 

MHP'nin ve yan kuruluşlarının hpatılması, gerici güçlerin kısa erimli Çı' 
kış planlarının önlenmesi için de başlıca koşulu oluşturmaktadır. Gerici faşist 
güçlerin "en zayıf halkası" MHP, gericiliğin yakın dönemli hesaplarının da en 
zayıf noktasını oluşturmaktadır. Ekim seçimlerinden sonra AP ağırlıklı ya da 
"geniş tabanıı" gerici hükümet biçimlerinin oluşturulmasının başlıca gerekle· 
rinden biri, MHP'nin "meşruluğunun" sağlanması, faşist odağın ve güçlerin 
açığa düşmesine fırsat verilmemesidir . •  Ancak böylelikle MHP'nin de katıl· 
dığı ya da desteklediği, en azından MHP 'yi hedef almayan; ya da MHP 'yle 
işbirliği içindeki AP'nin ağırlıkta olduğu veya tabanını oluşturduğu bir hükü· 
met biçimine meşruluk sağlanabilecektir. 

Dolayısıyla gerici, hatta faşizme yönelik hükümet biçimlerinin de önle· 
nebilmesinin yolu; bu hükümetlerde nicel ağırlık MHP'de olmayacak bile ol· 
sa, MHP'nin bütünüyle açığa çıkarılmasından, MHP'nin kapatılması, faşist par· 
tinin yasaklanması zorunluluğunun ortaya konmasından ve bu hedefe yöne· 
linmesinden geçmektedir. 

Oysa CHP yönetimi tam tersi bir yo!u benimsemiştir. O, yeni bir hükü· 
metin oluşmasını önlemenin yolu olarak, tek başına, AP'ye bugünkü hükümeti 
düşürme olanağının verilmemesini, bunun için de gerekirse, MHP'ye AP'yi za· 
yıftatıcı bir unsur olarak hareket aJanı bırakılmasını görmektedir. 

Bu politika göstermektedir ki, CHP yönetimi için sorun, gerici hükü
met biçimlerinin önlenmesi değil, her ne pahasına olursa olsun sadece kendisi
nin iktidarda kalma olanaklarının açık tutulmasıdır. Bu nedenle de CHP, 
kitlelerin anti·faşist istemlerine dayanma yolunu degiı, büyük burjuvaziyle uz
laşmasını koruma, bunun için MHP'yeiıile göz yumma yolunu seçmektedir. 

Oysa sorun, kesinlikle, CHP'nin ne olursa olsun iktidarda kalabilmesinin 
yolunu bulmak değildir. Sorun, gerici-faşist hükümet biçimlerini etkin 
biçimde önlemenin, gerici-faşist güçlerin emekçi halka karşı bu kez sonuç al· 
maya yönelik yeni saldırılarına fırsat vermemenin geçerli yolunu bulmaktır. 
Bu nedenle de sorunun çözümü, CHP ile büyük burjuvazi arasındaki uzlaşma· 
nın ömrünü bıraz daha uzatmaya çalışmaktan değil, gerici·faşist güçlerin yeni 
bir saldırısının koşullarını ortadan kaldırmaktan geçmektdir. Bunun birinci 
gereği ve tek tutarlı sonucu, faşist odakların üzerine kesiiı kararlılıkla yürü
mek, çn başta, kitlelerin MHP'nin ve yan kuruluşlarının kapatılması istemini 
hayata geçirmeye yönelmektir. Büyük, tekelci burjuvaziyle bir uzlaşmanın ku
mar borcunu ödemenin "ince" hesaplarıyl3 değil, işçi sınıfının ve emekçi 
kitlelerin dirlmsel çıkarlarını' ve taleplerini esas alan bir politikanın gereği bu
dur. 

Bahçelievler'de 7 Türkiye Işçi Partili'nin hunharca katledilmesinde fa. 
şist partinin bir kere daha yakayı ele verdiği şu günlerde, MHP'nin kapatılması 
isteminin yakıcılığını, bilimsel sosyalistler, tüm demokratik güçler, bütün sı· 
caklığıyla yeniden yaşıyorlar. Bu istemi erge .. yaşama geçirmek onların andı. 
dır. 



yanıtlayan 

CHP -·MHP koalisyonu. 

Faşist partinin imdat çağrısı 
"Bilnıem MHP Genel Merk.zin. hiç yolunuz düşlü mü ... " diye soruyor, Unal Yaltınk 

oraya kimlerin yolunun düşebileceğini bilmiyor muşçasına ... Unal Yaltırık, MC'nin mu· 
temet adamlanndan oldğu günlerde kendisine BAG-KUR Genel Müdürl�ü'nün bahşe· 
dilmesi nedeni)'le, ılHP'nin şu "zor günlerinde" kendince bir yardım yapabilecelıi dü' 
şüncesiyle olsa gerek, Türkeş'le bir konuşma yapmak için MHP Genel Merkez!'ne gitmiş. 

.-iit .. .,AC: ((Şartlar üzerinde anıasCIDlI'lr:..;� 

Konuşmayı, sahibi oldul!u ve ralannda yiğit d.lihaıılılar lunmayı kabul ettiği takdir· 
neden çıktıl!ı da dolırusu pek \I(Ir. Yine ceketli, önleri ilikli, d .... " MHP, bu öneriyi CHP' 
kuşkulu olan 'j�ıoya" adlı I.rbiyeli, yumuşak u. sakin riın de bu konularda öteden 
derginin 10. sayısı için yap· /Jençler ... Eğer hep böyley.e beri ikircikti bir tutum Içinde 
mış. Bu "Maya", vaktiyle MHP, eğer. her teşkilatında olmasını değerlendirerek ya. 
"Vak,f" adlı televizyon dizi· /Jörüş u. louır bu ise biline ki, 

pıyor. CHP 'nin bu kararsız tu. 
sinin bizde çok ünlenen "Di. zor /JÜnler bekliyor demektir 

vinya"sını da Türkiye'ye ça. diğer porlil.ri .. . " tumu ki, "banşa", "gönül se· 

l!ırarak önemli bir "amme Unal Yaltırık, bu "heye. ferberli!!i"ne ça!!ıranın faşist 

hizmeti" yapan deıııidir!" canlı" girişten sonra sorulan parti, bu çalınlarla terörü ön· 
sormaya . başlıyor Türkeş'e. lemekten kaçınanın ise de· 

Unal Yaltınk, yukardaki "Maya" dereisinin de "tek Çı' mokratik güçler olduğu gö· 
soruyu sorduktan sonra ,öyle kar yol" olarak gördülıü rüntüsünü yaymaya zemln ha· 
sürdürüyor çabasını: "Daha CHP - MHP koalisyonu zırlıyor, 
kapıdan ad,ml11':' atar almaz 
ollfık olmadığınız, değişik bir Türkeş'in de cam gönülden "Maya" dergisinin, hizmet· 

ortamda buluyor.unuz kendi' benimsedilıi bir çözüm! Arna leri arasında, Türkeş'in dema· 
nizi... Bir camiye girer gibi bazı koşullarla: "Komünizm, gojik ıar kaiabalılıının can sı· 
oluyoraunuz... Oy", içerisi bölücülük, mezh.p oynlıklan· kıcılığını bizlere sunmasının 
dolu ... Disiplinli u. terbiyeU nı kışkırlma u. IÖmürme ko· yamnda, "MHP içindeki �tlT 
ki,ıı.r hep'; d .... G.nçler, üç nulanno ke.inlikle karşı ko. ajanı" hikayelerini belgelerne· 
kat bizi ... Kat o· yon tutum ue touır icind. bu· si de bulunuyor. Cinayetlerin 

CHP ile koalisyon 
beslendilıi faşist odağın mas· 
kesinin iyice sı)'nldılıı, özel· 
likle Abdi ıpekçi'nin katilinin 
MHP ile ilişkisinin açılıa çık· 
tı!!ı. MHP hakkında Başsavcı· 
lık ta birçok dosyanın üstüste 
yığıldılıı günlerde, planlı bir 
biçimde pIyasaya sürülen 
"MHP içinde MIT ajanı" şa· 
matasıilin ters tepmesinden 
sonra, yeniden MHP 'nın bu 
konudaki haklılılıı kanıtlan, 
maya çalışılıyor, Sözü edilen 
ajan Ergin örgügören'in MHP' 
ye giriş kartının, daha sonra 
MHP 'den ihraç isteminin ve 
'Ö!1Ügören'ln tuttulıu ,lfreti 
notlann fotokopisi yeralıyor 
dergide, 

. 

Valnızca bu kaderla da ka· 

gündemi. "aşınclCl 
"Solculuğun sının" 

Ecevit seçim kampanyasını drken başlatb. Temel atma tö· 
renleriyle birlikte, CHP Genel Başkanı, hem kMkınma scrun· 
lanyla "ilgilendi!!ini kamtlamak" için bir iki göstermelik Çı' 
kış yapma, hem de kitlelere seslenme olana!!ım yaratb. 

Bugüne kadar birbiri peşis,ra ve Erbakan', hiç de aratma· 
yacak bir hızla yapılan temel atma törenleri, Ecevit'in top· 
lantılanmn daha öncekilerle farkını da açık bir biçimde orta· 
ya çıkardı. Görüldü ki, kitlelerin Ecevinn vaadleriyle ya da 
aç,klamalanyla yetinmeye hiç de niyetleri yoktur. J{jtleler 
özellikle anti·faşist istemlerin kararlı savunucusu ve takipçisi 
durumundadırlar. 

Türkes'in' 
gezisi için 

Cumhuriyet Halk Partisi Ge,ıel Başkanı her toplantıda kar· 
şısında "MHP·UGD Kapatılsın" talebini ısrarla yineleyen yı· 
!!ınlan bulmaktadır. Faşist partinin birbiri ardından ortaya 
dökülen kanlı terör eylemleri, faşist ideolojinin iyice açı!!a 
çıkan insanlık düşmanı yüzü, kitleleri faşist odakların da!!ıbl· 
ması talebine daha sıkı sarılmaya yöneltmektedir. 

Ancak gene görülmektedir ki, israrla yinelenen bu istem· 
ler karşısında Başbakan ve CHP Cenel Başkanı, kendisini yal· 
nızca bu istemlerin neden gerçekleşmeyeceğini "açıklamak" 
için "gerekçe"ler bulmakla yükünılü hisı;etmektedir. Anti· 
faşist istemlerin hemen her toplantıda büyük bir kararlılıkla 
yinelenmesi karşısında anlaşılmaz bir hırçınlı!!a kapılmakta 
ve kitleleri istemlerinin gerçekçi olmadı!!ına inandırmak için 
dil dökmeye başlamaktadır. , 

Faşist odakların da!!ıtılması isteminin karşısına çıkarken 
I::cevit'in baş vurduğu yöntemlerden bir tanesi faşizm tehli· 
kesinin kücÜıtülmesi olmaktadır. Ecevit kendisini "Kahrol· 
sun faşizm" diye ba!!ıranlara yanıt verme ile yükümlü hisse· 
derken, ülkemizde bir gizli faşist i�tidar oda!!ının varlığını da 
gözlerden saklamaya çalışmaktadır. Dahası, "CHP iktidara 
gelince faş;zm toptan kahroldu" diyerek faşizm tehlikesinin 
ortadan kalkma.ının güvencesini bir CHP iktidarı ile sınırlı 
tutmaya kalkışnıaktadır. 

Evet, faşizm Ecevit'in de konuşmalarında belirttiği gibi 
bir hastalıktır aına, bu hastalığın kökü kazınmadan "tedavi 
edilecellini" söylemek de sosyal demokratların "tarihsel gal· 
le("leıinden hiçbir ders almamaktan başkaca bir anlama gel· 
mez. Ecevit, "biz bu hastalı!!ı tedavi edeceğiz" diyerek, faşist 
odakların dallıblmasını talep edenlere laf yetiştirirken ya da 
"hen hakim dellilim, MHP'yi kapatamam" sözleriyle kendi 
yetkilerini kitlelerden saklamaya çalışırken, kitlelerin gördü· 
ğünü görmezlikten gelmeyi tercih etmektedir. 

Ne var ki geçmişte "benim solcululıumun sınırım halk 
�izer, halk ne kadar solda)'sa ben de o kadar soldayım"di· 
) ,'n, "çocuklarımıza �1HP'siz bir gelecek vaad ediyorum" di· 
yen ce Ecevit'ten başkası delıildi. Bugün bir yanda anti·faşist 
i.,ı.eınlere sımsıkı sarılan kiUeler var, dilıer yanda da bırakalım 
',olculu�un sınırını" kitlelerin istemlerine göre belirlemeyi, 

d('mokratlığın sınırlarını bu istemlere göre çizmekten kaçı· 
nan F.cevit. 

Ve F.cevit tarafından kitlelerin gerisinde kalmanın hırçın· 
ııl\ı ile sarılınan, ama işçi sınıfı hareketinin dolıuşundan bu 
yaııa. hep de sarılınan elinde patlamış olan bir silah: Anti· 
komünizm! 

"pti·ra�l�t istemlere kulak tıkayıp, demokratlığa sınır çe· 
kilnw)'e kalkışıldı 111\ bir başka "silah"a da sarılınnıası olası 
deilildir. 

neşe! kocabıyıkoğlu 
'------------- ------ ---------------� 
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sorusturıa 
aı; ılıııaIıllır 

lınmıyor. Bir süre sonra, bu 
kez de ıskenderun'da MHP 
ilçe örgütü'nden ihraç edilen 
bir bqka ajan ke,fedlHyor! 
Ku,kusuz böyle mlzaıı.senler, 
MHP'nin yakasını kurtarma· 
ya yetmez. Vetmeyecetl çok 
kısa .ürede göriBdü. BUıııIa 
Iyi iUşkiler kunna çabaları, 
masum pozlar, MHP'yi aaııık 
sandalyesine oturmalı:taıı 
kurtaramayacaktır, Onal vd
tınk gibilerinin, bır zaıııaıılaı 
Tlifkeş 'in de inatla I&YUnduIU 
pbi, "devletin e\iftnllk kuY
vetlerlne yardımcı olan" fa· 
,ist çetelerı, ''Poıııerı koN
yan gençler" dl,. ıııteı.m..ı
nln.!e h_bı IONlur._ 

Ecevit hükümetinin ıonuç ah· 
cı bir girişimde bulunmaya ni· 
yetli görünmemesine lw1ın, lle· 
rici, demokratik güçleriD MHP'· 
yi yargıladıaı bır sırada, fa,iat 
hareketin BaşbuRu ortadan kay· 
boldu. Türke" MHP hakkında el· 
de edilen ve MHP'niD kapatılma· 
sına yetecek biletlerin her ıamaıı· 
kinden fazla ortaya çıktıtı 'u 
gürılerde, amıçlan çok ku'kulu 
bir geziye çıktı, MHP, önceden 
yaptıltımn tersine, bu kez Tür, 
keş 'in gezisini suskunlukla geçı,· 
tirmeye, her nedense özen gös
teriyor! Ne var kı (aşist mllliyet· 
çi hareketin Alman neonazOerly· 
le geçmişten bugüne gelen tarıh· 
sel bağlan, Türkeş'in bu gezisl 
haklanda önemti ve mutlaka ya· 
mtlanması gereken SON Işaret· 
leri akia getlriyor, 

TORKEŞ'IN FAŞisT 
OLDUGU KANıTLANDı 

Başbult'un Hitler'n cinayet 
örgütü Gestapo tarafından tak· 
dirle anıldığı ve Hitler'In Alman· 
ya'daki bugünkü hayranlanndan 
olan faşist Strauss ve partisl CSU 
dan maddi yardımlar gÖrdüğü 
mahkemeler tarafından tescil 
edilmişti. Gene geçtlRlrnlz Ilin· 
lerde, Türke, 'in Alman IG·Metall 
Sendikası'nın gazetesi hakkmda, 
kendisini fa,ist olarak nitelemesi 
üzerine ·açbi!ı dava da, Alman 
mahkemelerinde reddedUdl. 
Frankfurt 3. Sulh Ceza Mahk. 
mesi'nde.bakılan dlVldl, Türke,' 
In fa,ist olmadıRını kanıtlayarna· 
dıeı, tarn tersine IG·Metall gaz. 
tesine yayınlanan yazının geçer· 
tl oldulıu betlrtlldi, Şımdı hükü· 
mete sormık gerekiyor: O pek 
özenilen, "özıürlükçü Batı de· 
mokrasileri "nden olan Federal 
Almanya'nın mahkemelerinde 
fa,lıt oldueu kamtlanan TürJı:e, 
ve partisi hakkında n, pbl bır 
i,lem yapılacaktır? Ve Türke" 
MHP hakkındaki soru,turmala' 
nn yoltunla,bRı ko,uilarda ne· 
den Almanya'yıgıbnıftlr'? Bu 10' 
rulann ciddi yanıtlan vardır ve 
bu yamtlar verilmetldir, Fa,lıt 
partInin Bışbueunun Almanya' 
ya bir turistlk gezi Için e\ttıeınl 
düşünmek, herhalde çok gülünç· 
tür. Büyük bır olasılıktır ki, Tlif. 
keş Almanya 'yı MHP 'nin zor 
günlerde oldueu bir sırada öte· 
den beri yakın m,kla! olan CSU, 
NPD vb. faşist partilerden yar
dım talep etmeye ve lehine bır 
propagandanın yurt dı,ında b .. • 
latılmasını örgütlemeye e\tml,tlr. 
Hükümet, demokratlk cüçlenn 
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iıte MHP - polis 
iıbirlili 

Amasya'nın Taşova ilçesi bir 
süreden beri faşisllerin sistemU 
s.ldırılannın hedefi haline geti· 
Uriidi. Bir süre önce bir saldırı 
sonunda Taşov. Cumhuriyet 
Savcısını ve bir kişiyi öldüren fa· 
ş isller yörede terör estirmişlerdi. 
Ilerici demek ve kuruluşıar bom· 
balanıp, kurşunlanırken, birçok 
dükkan ve işyeri de faşisııer ta· 
rafından tah rip edilmişti. 

Faşistler bu ilk saldırıdan beri 
halkın günlük yaşamını tehdit et· 
meyi sürdürüyorlar. Bir yandan 
çevre il ve ilçelerden getirilen Ca· 
şist militanlar saldınlan sürdürür· 
ken di�er yandan da maoculann 
ve goşistleriı "Faşizmin üzerine 
gidiyoruz" paravanası altında gi. 
rlştikleri birtakım sorumsuz ey· 
lemler Caşist tırmanışın başlıca 
yardımcılanndan biri oluyor. 

YENİ KATLIM! 
GIRışl�ıLERI 

Daha kısa bir süre önce ilçede 
terör estiren [aşistler, 20 Tem· 
muz günü yeni bir katliam girişi· 
minde bulundular. CHP I lç. Daş· 
kanının oğlunun dugün konvoyu 
MHP, OGD, OL kil . Bir, Olkü . 
Köy gibi kuruluşlann yollun ol· 
duğu bölgeden geçerken önce· 
den söz atmalar biçiminde başla· 
yan saldınlar sonra silahlı çatış· 
maya dönüştü ve çatışma sonun· 

ısrarla bekleyecekleri açıklamayı 
yapmak ve bu konudaki bilgilen· 
mesini sa!!lamak içjn ilk yol olan 
Türkeş hakkında soruşturma a· 
çılmasını vakit geçirmeksizin 
yerine getirmek zonındadı'! 

HOLLANlJA'DA MHP 
SALDlR GA 'LlC r 

MHP 'nin ne menem bir suçlu 
olduğu,  bir başka Ratı iilkesinde 
de bugiınlerde tartışılıyor: 1 :01' 
landa'da "Demokratlar 66" dh 
partinin parlamentodaki iki t.m· 
silcisi, Hollanda Adalet Rakanı ' 
na bir soru önergesi vererek. 
�1 ! lP 'nin ve "Bozkurtlar Ilrgiltii" 
olarak ııitelediği �. I I I P  yanlısı Yu'· 
rucu guçlerin Hollanda'daki 
faaliyetlerine karşı daha sıkı ön· 
lemler alın masını ve yasarl ışı bıı 
örgütlerin çalışmalannın öıılen· 
mesini ist�diler. � ı ı l P'lıin 1 I01lan· 
da'daki bu örgutleri. 'l lIrkiye'lı 
işçi ve gençler arasındaki Caşist 
propagandala nnı bir siıredir yo· 
ğunlaştırmışlar ve geçtigimız 
günlerde bir işçi)'i öldurmüş lerdi. 

da 5 kişi yaralandı. Bu olayın 
ert.,i günü mahalle aralarında 
grup halinde gezen ve olay çıkar· 
maya çalışan Caşisllere polis hiç· 
bir müdahalede bulunmadı. Bir 
gün sonra da çatışma sırasında 
yaralananlardan birinin hastane· 
de ölmesi ilzerine ilçede hava iyi· 
ce gerginleşti. Daha önce katledi· 
len Cumhuriyet savcısının da bir 
faşistin cenaze töreni sırasında 
öldürülmesi , bu cenazede de 
olaylar çıkabileeeği kuşkusunu i· 
yice arttınyordu, Ancak son an· 
da ilçeye gelen takviye poUs ve 
jandarma birUkleri cenazeyi er· 
ken kaldırttılar ve olay çıkarmak 
isteyen Caşist gru bu dağıttılar, 
Bu arada gece sokağa çıkma ya· 
sağı ilan edilere k ,  düzenlenebile· 
cek saldınlar güçlükle önlenebil· 
di. 

poLlSIN I Ş BI RLICI 

ilçede olaylar şimdilik yatış· 
mış görünüyor. Ancak gerginUk 
hiila devam ediyor, Ilçe içinde 
yayılan söylentılere göre her an 
daha büyük boyutlu olaylar çıka· 
bilecek. Bu anıda polisin tutumu 
da tümüyle faşistlerden yana gö· 
rünüyor, Olaylann planlandığı 
faşist kuruluşlar kapatılmadığı 
gibi, olaylara adı kanşan Caşisııer 
ellerini kollannı sallaya sallaya 
dolaşıyorlar. 

Katledilen savrının katilleri· 
nin henüz bu lunamayışı da fa· 
şistlerin cesaretini arttınyor. Fa· 
şisllerin ileri gelenleri ilçe mer· 
kezinde polislerin gözü önünde 
silahla dolaşmaktan çekinmiyor· 
lar. Bazan polislerle eylemci fa· 
şistlerin birUkte dolaştıklan da 
belirtiliyor. 

Polisin Caşistlerle yaptığı bu 
işbirliği ilçe halkı arasında tedir· 
ginliğin artmasına yol açıyor. 

Bu arada bir açıklama yapan 
TIp Taşova ilçe başkanı ömer 
Onal, polisin [aşistlerle işbirliği 
yapmaktan vazeçmesini ve sal· 
dırganlann üzerine gitmesini iste· 
di .  O nal Caşist elebaşılann silahlı 
gezmesine göz yuman polisler 
hakkında gerekU işlemlerin 
yapılması zorunluluj!unu belir· 
terek, aksi takdirde doğacak o· 

olayların soru mluluğunun büyilk 
ö;çüdc hckümete ait olacağını bil 
dirdi. 

TIp tlçi Başkanı, Taşova'da 
meydana gelen bu olaylann TRT 
taraCından gizlenmek istendiği ni 
de belirtti. TRT'nin son olaylara 
hiç değinmediğini belirten Ömer 
Onal. Caşistlerin katliam girişim. 
lerinin önüııe geçilmesi için hiç 
vakit geçirilmeden önlem alın· 
masını istedi. 

f'a�ı�t feriın", yönetim odaf:. · :}'u/�a)J ele ueriyor. 
Başbakan ( '''i t 'in hayranııı, 

duyduj,u "Batı demo�rasileri " 
nde � ı J lP ')'e bu �özlerle bakııı· 
yor. Ama Başhakan' ın hayran,  
i i!!i,  �ıılP'nin 'I\;rkiye,l.ki Caa· 
Ii)'etlerine gelince raCa kaldırı· 
lıyor. W Ip'nin cinayet ve katli· 
amlardakı rolu bu denli açıga 
çıkmışken , hlikumetin, � I I  ı r '  
nin kapat ılmasından yalnızca 
yargı organlannın sorumlu ol· 
dugu gön;sunde ısrar etmesi, 
ama buna kar�ıhk � 1 J 1 r 'yi yargı 
organlannın önune göt lırme yfl ·  
.kisinin d e  kendi elinde hulundu· 
2unu guzr:e n I,açırnıoya çalışma· 
Si nası l açı k lıınHh il i r" � l I I P 'nin 
aklanması kampanyasıyla aynı 
zaman drnh gelen. " Filistin Del ' 
,rinıinin " a rt nlia n "  arllı örgiite 
baj!h gerıllalara silalı saglayan 
kaçakçının \l I IP'1i  oldu�unun 
belirlrnmesi ,izeri n  • .  �IHP hak· 
kında ne gibi snru ş ı u rmalar yiı.  
"Hülmel"e,!i'" .Irtık tartışmak 
bı le �,'r .. 1 ,i7 hale gelmiştir ki ,  
� L I LP ,  kendi  "",açlann. ulaşmak 
için silah !.açok ,ılarını . � ıtT o ·  

janlannı, gizli rinayet örgütlerini 
hiç çekinmeden ku llanabilnıek· 
terlir. 

Demokratik güçlerin Caşist 
Iıarekete karşı "erdikleri müca· 
dele, sonunda �.'Hr'yi kıskaca al· 
mışt ır. Kıskacın daraltılmasını 
önlemek "e demokrasiyi tehdit 
eden gizli açık Caşist örgiitlerin 
boynuna ilmeği geçirmeyi er te· 
lenıe�, işçi re emekçi k i i lelerin 
yaşamsal çıkarlanna ters düşmek 
anlamına gelecektir, Fa.ist cina· 
yrı "daklarıııa k a rş ı  propaganda· 
yı "'çim lere yonelik bir ) atırım 
ararı haline geıirmeı;. hele bu ör· 
gi ,Uenn hapa t ı lnı"sının çok da o· 
n('mli olm8cf l�JIlI  rltlne dolaşa �·i· 
neleı"ek, k i t lelerin (,zlemleriyle 
çal ış mak ı ı r. Fr(' d ı  hUkumeı i ,  ,e· 
çim m i ı i ni:lprindr ant i komunizm 
yapmak t a n ,  Pl I ı i ııg alanlanndahi 
kitlelerı n al1 t ı ra�l�t t('p�i1erıni 
bastırmal.taı� \'RZf1eçıneli. dp· 
mok raı Iı�ııı "'gıı" gerr� i olalı. 
�ıı ıp I'e di�ı'r Ca� i i l  "r�l I ı leri ka· 
patmak için �al 15mal ıdır  

A rtvin 
Halka gözdağı iç in  
k ırım denemesi 

Son iki haCta ıç inde Art.in'de dikkatle üzerınde durul· 
ması gereken olaylar meydana geldi. Olayların niteliği, faşist 
baskılars karşı �iriken geniş kiUesel tepkileri, yua-dı,ı terör 
yöntemlerlyı. kent halkına giizda!!ı vermek, bu terör eııı,im. 
lerini meşrulaştınnak yönündeydi. Böylece, fa,tat baıkı �
şimierine karşı bire)'sel, sonuçsuz tepkilere de yol açmak, 
daha da ileri giderek, bölgede baskı ve sindirnıe havuıııı ce
nelleştirmek amaçlanıyordu. 

Kentteki olaylar 23 Temmuz günü, olaysız biçimde s0-
nuçlanan bir mltingten sonra , sahte bır bahaneyle bır pubun 
üzerine ateş açılması ve bunun sonucunda dört yurttqnnızın 

ölmesi, çok sayıda kişinin de yualanına.sı ile önem kazandı. 
Gerçek te bu olaylar, bır süredir sistemli olarak kentte geli,tI. 
relmeye çalışılan gerginlik ortamınm vardınldı!!ı bır sonuçtu 
ve önemli olan da bu sonuca nasıl tı!aşıldılıı Idi. 

Vasa dışı �itle .. ı terör denemesinden 'sonra kentin bazı 
ilçelerinde güvenUk merkezlerine yönelik bazı terttpler de bir
birini izledi. Ardanıç'ın Tütünlü ve Bularuk, Ş.vşat'm Veli
köy bucaklarıyla Borçka'da jandarma karakıllarıyla poli& ka
rakoluna bombalı saldırılar oldu. Ayrıca Artvin valisinin ara
basına bir süre önce bomba konduRu da bildirildi. 

23 Temmuz'da bir ilingden dal!ılan topltıluj!un üzerine 
başlatılan sald.rı ,'e olay sonucunda dört yurttaşımızın canına 

- kıyılmasıyla ilgili olarak TİP Başkanb Kurulu üyesi Can Açık
göz de yayınladıllı bildiride şöyle diyordu' 

, 
':Ş avşat'ta önceki gün yapılan mitingden sonra çıkan 

olaylarda 4 kişinin öldlıfıü açıklanmıştır. Oysa ölü sayısırun 
daha yüksek olduğu ve bir kısmı a�r olmak üzere 40 kişinin 
yaralı oldullu anlaşılmak tadır. 

"Şavşat'ta silahsız topluluğun üzerine eteş açılmıştır. 
Yaratılan olay tam bir provakasyondur. Çünkü Şayşat'ta or
tam bilinçli bir şekilde gergirıleştirilmlştlr, 

"Olaylarm gelişiminin kısaca şöyle olduRu anlaşılmak
tadır: 

Başka bir yere tayini çıkan bir yüzbafmın e,yaJarıııı na\t
letmek için uaç tutma konusunda Nakliyedier Koopentlft 
Yöneticileri ile başlattığı tartışma yüzbaşının hırpalanıııuı lle 
sonuçlanmıştır. Yüzbaşı bu olaylar ıaumda uaııan bır Id,ı
nın orada olduğunu görmüş ve onu yakalayarak lÖu.mek Js
temiştir. Aranan kişi iSi! direnmiş ve kaçmıştır. Bunun üzerı: 
ne Şavşat'a bır k omando taburu getirilmiş ve 1 3  Temmuz' 
dan 17 Temmuz gününe kadar Ilçede mlen soItala çıkma ya
saRı uygulanarak, sokalla çıkanlar zorla evlerine lorulmll$lar
ılır. hçeye bağh bütün köyler bu süre .içlnde hallaç paınuj!u 
gibi atılmıştır. 17 Tt'ınmuz günü ise ilçe halkınDI toplllal so
kaRa çıkması üzerine Ilçede e.tirilen teröl bavUl dallıtılmış 
ve halk içinden kurulan bır heyet Kaymakamla ,örüşme yap
mıştır. Ilçede yapılması düşünülen mltln. bu görüşme üzerine 
Pazartesi gününe bırakılmıştır. Miting Pazartesi ıüııü yapılmış · 
ve olaysız bir şekilde tamanıl�nmıştır. Ne ''81' kı, Ardanıç'tan 
mitinge katılmak içiQ !)avşat' a gelen uCak bır grup mitinge 
yetişememiş nıiUng dagıldıktan sonra miting yerıne varmış· 
tır. Ufak grup .:aygı duruşu yapıp dağılmak üzereyken gruba 
komando birlikleri tarafından müdahale edilmiş ve dipçik 
killanılmaya başlanılmıştır. Grubun bu duruma taşla karşılık 
vermesi iızerine komando Iıirliklerl tarafından kalabalılın üze· 
rlne ateş aç�lTUştır, 

"Olayların bu seyri göstermektedir kı. Şavşat 'ta yaratı· 
lan olaylar, bilerek ve halka gözdagt vefmek amacıyla lırma,,· 
dınlmış, silah .. L topluiula ate� edilmiştir. ölüme Sl!bep olun· 
muştur, Ateş enırini ve.erıler ve kan döküımesine ııebep olan
lar suçludur. Yasalara ayları bir davranış varsa bunun ıçın ya
pılacakla. yine yasalarda VE -dır. Şavşai'ta olan Ise, bunun 
ötesindedir. bilinçli olarak kan dÖkUlmüştiir, cana kıyıımıştır. 

" Şavşana suçlular derhal ortaya çıkarılınabdD'." 

Şavşat'ta ve onu izleyen günlerde \rtvln'ln dll.r yöre
lerinde yaratılan olaylar. seçimler öncesinde kenUe bır yılgın

bl< ortamınm yaratılması Için bilinçli çabalann varblını eııaller
mektedlr. Olayların, Artvın valisinin kentILn aynıdılı bır sı
rada buyük boyutlara ulaşmış olmasının da üzerınde dikkatle 
durtılmalıdır. Kentte bir terör ortamımn yaratılmasında. klnıl 
karanbl< odakl:ı:ın parırıa!!ı olması olabl hlı üzerınde Utlzllkle 
durulınalıdır. • 

Ot. yandan olayların �elişmesi üzerıne, kimi bireysel 
mücadrle yanlılarının, olayları yaklaşan st'çlmlerl "boykot" 
önerilerini hııklı g;;sı..rmek için malzeme yapmaya çah,mala
n ca, Mtı'iıı in emekçi halhıııa hedef şaşırtmaya ybnellk bır 
çHhayl sim�el�nwk !.edır, ( "HP'nin uzlaşmacı politikasına kar· 
ŞI tepkileri büylık boyutlara varan emekçilerin, kentte yakla. 
�an seçimlerde, anti·Ca�ist taleplerini teırısil edebilecek giiçlü 
bir alternatif. Işçı "LU C", ın "ilimsel sosyalist partisi vardır. 
Görev, I�çi sınıfının bilinıspl sosyalist partisinin gücünü, fa,ıst. 
baskıların, l 'HP iktidarııun �t'ridlkle uzlaşına polltikumm 
karşısına çıkarmaktır.  
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Mersin Soda Sanayii TUrldye' 
Ilin tek soda üretım merkezi. Iş. 
veren vi! 857 soda Işçiol arasın· 
da yaklaşık bır yıldır devam 
eden mücadele geçtlRlmlz günler. 
de Toplu Sözleşme 'nin Imzalan· 
ması ile yeni bır aşamaya ulaştı. 
tşverenle toplu sözle,me görüş· 
melerini yürüten Petklm·lş Sen· 
dikası, açıklamalannda soda gre· 
vlnin "zafer' 1e sOlluçlandıRını 
Ileri sürdüler. Grev nedenleri, 
grevde geçen süre Içinde gelişen 
olaylar, Türkiye'nin soda gerek· 
sinimi, dışalımı gibi kOllular tek· 
rar anlIlllal1dıi!ında, bunun ne 
tür bır "zafer" olduRu görülmek· 
tedir. 

1975 yılı Hazıran ayında üre· 
time geçen Menln Soda Fabrika· 
sı, yılda 165 bın ton baz soda . 
üretebilecek kapasllıldedir. Ser· 
mayesi 310 milyon lira olan bu 
lrunıluşta 'ruıItlye Iş Bankası'nın 
yüzde 40, Türkiye Şişe ve cam 
Fabrikalan A.Ş.'nin yüzde 39, 
Sümerbank'ın yüzde 18, Anado
lu Sigorta A.Ş.1n yüzde I, Pa· 
şababçe Tıcaret A.Ş.'nin yüzde 
1 vi! özel Şaluslann yüzde 1 ora· 
nında m-II bıılunmaktadır. 
Tlirldye Şişe cam Fabrikalan 
A.Ş.nin _yelinin yüzde 110'1 
be Tlirlı:iy. lş BaııIwI'na aittir. 

soda Sanayil A.Ş.'nin meYCUt 
bpUteii Tlirldye'deld soda ge. 
reksinimini karşılayecak düzey· 
dedir. Soda efırbklı olarak cam 
anayiinde Yurt ıçınde IOdanm 
yüzde 65 'I cam sanayönde kııl· 
lanılmakta, gM'Iye kalan yüzde 
35 'I be sabun ve deterjan, kaeıt 
11! çeşitli Idmyaaal maddelerin 
üretiminde kullanılmaktadır. So· 
danm aj!ırlıklı olarak cam sana· 

. ylinde kııllanılınası, Soda Fabri· 
\wl'nın salt Türkıye Şişe ve 
cam Fabrikalan'na girdi saela· ııw.k amacıyla kurulduRu izleni· 
mını vermektedir ilk anda. An· 
cak, neden yalnızca bu deRildir. 
Kuruluşu sırasında <rta vadeli 
Iç kredi alan Soda Sanayii A.Ş. 
1975 yılından başlamak kay
dıyla, her yıl 1 milyon dolarlık 
dışsatım taahhüdiinde bıılurırnuş' 
tıır. 

Dii!er bır dey\fle, üretirni an
cak yurtıçı tüketimi karşılayabi· 
lecek !lüzeyde olan bu kurıılll4, 
ürettilinin biiyük bır bölümünü 
yurtdışına satacak, bunu yaptıRı 
ıçın de ödiilendlrilecek, "Ihra· 
catta vergi Iadesi" alacaktır. Ay· 
nca, ııluslararası piyasalarda re· 
kabet edebilmek amacıyla, dış· 
satım maliyetin çok altındald 
fiyatlar üzerinden yapılmaktadır. 
1977 yılının ilk yarısına dek 
yurt içinde tonu 4.100 liradan 
satılan a!!ır soda, yurt dışına 
1100 liradıın satılmış, buna kar· 
şılık tonu 2.100 liradan Ithal 
edilmiştir. Işverenin itliaI yoluy· 
la 1976'da sai!ladı!!ı kazanç 10,5 
milyon liradır. 1977 yılı ortala· 
onda konan ithal yasai!ı grevin 
başlamasıyla 1978 yılında yeni
den kaldınlmışbr. 1978'de ise 
Mersın'de üretilen sodanın tonu 
yurtiçinde 6 bin . 7 bın liraya 
yükselmiş, Bulgaristan'dan Ise 
tonu 1 .500 liradan dışalım yapıl
mıştır. 

Mersin Soda Fabrikası nda 
olaylann yoi!unlaş bitı bu dö
nemde, işveren Sanayı ve Tekno· 
loji BakanlıRı'nda yeni yatınmlar 
ve bu yatınmıarın teşviklendil'il· 
mesi işiyle de ui!raşmaktadır. 

Soda Sanayiine 29 Ocak ve 
21 Şubat 1979 tarihlerinde veri· 
len teşvik belgelerinde yüzde 30 
yatınm indirimi, yüzde 100 güm. 
rük bai!lşıklıi!1 ve faiz farkı öde· 
mesi k olaylıklan sai!lanmış, ayn· 
ca yatınmlar vergi resim ve harç· 
tan da bai!ışık tutulmuş tur. Alı· 
şılageldii!1 üzere Soda Sanayii 
A.Ş. bu teşviklerden Ihracat 
taahhiıdünü yerıne getirirse" ya· 
rarlanabllecek tir. Her iki yatınm· 
la 5 yıllık sürede toplam 1 0  mil· 
yon 400 bın dolarlık dışsatım 
vaadi yapılmıştır. 

Mersin'deki Soda Fabrikası' 
nda OISK'e ba�1ı Petkim·1ş Sen· 

SODA olayının içyüzü 
Son raundun 
tesl im 
bi lancosu 

• 
dlbsı ile işveren arasındaki gö
rütmeler 1977 yılında başlamış, 
ba,lıca iki temel anlaşmazlık or· 
taya çıkmıştır. Soda işvereni bu 
görüşmeler sırasında ısrarla, Şişe 
cam 'ın dlRer kıırııluşlannın tü· 
miinde l!!knisyen, ustabaşı ve 
hatta bazı işyerlerinde de ustala· 
nn sendikasız oldui!unu öne sür· 
mış ve sendikalı olan teknisyen· 
lerin kapsam dışında kalması ge· 
rektillni savunmuştıır. Bu dö· 
nemde, mühendis ve teknisyen· 
lerin bir bölümü sendikasızdır. 
Büyük çoRunluk ise işverenin bu 
isteeine boyun eememlş ve sen· 
dikadıın aynlmamıştır. 

İkinci konu ise, ücret sorunu· 
dıır. Sendika toplu sözleşme gö
rütmeleri başladıRında günlük 
ücretlere 100 liralık zam istemiş, 
ancak işveren 80 liranın üzerin· 
de zam vermeyecei!ini söylemiş· 
tır. Aynca, gazetelere verdii!i 
ilanlarla da günlük 120 lira artış 
önerdii!ini belirtmiş, ama görüş· 
melerde, toplu sözleşme süresi· 
nin 2,5 yıl olmasını istemesinde· 
ki gerçek amacının yine 80 lira· 
iık tavanın aşılmaması oldui!u. 
na dei!lr.memlştir. 

Bu iki temel noktada anlaş· 
maya vanlamaması nedeniyle 
Petkim.lş Sendikası Soda Sana· 
yü Işyerinde 8 Aeustos 1978 ta· 
rihinde grey başlatmıştır. Grev 
karannın hemen ardmdan sendi· 
kasız olan 21 mühendis ve tek· 
nisyen daha sendikaya kayıtları. 
ru yapbrmıştır. Bu arada , Bakan· 
lar Kunılu kararı ile soda ithaline 
yeniden izin verilmiş, soda itha· 
linden milyonlar kazananlara bu 
olanaeın tanınabilmesi için, So· 
da grevi adeta fırsat bilinmiştir. 
Grevin başlamasıyla birlikte, iş· 
yerindeki aktif, bilinçli unsurla· 
nn temizlenmesi için işverenin 
ayak oyunlan da boy gösterme· 
ye başlamıştır. Ecevit Hükümeti, 
grevi 26 Aralık 1978 tarihinde 
önce 1 ay, sonra iki ay ertele· 
mıştır. Erteleme kararının uygu· 
Ianması için 5"!ndik�ya verilen 
üç günlük sürenin sonunda yani 
29 Aralık tarihinde, Wi işçi, 
8'i  usta, 2'si şef ve 6'sl mühendis 
olan ve fabrikayı üretim için dev· 
reye almada önemlı rolleri olan 

24 Soda çalışanı işveren tara1'ın· 
dıın süresiz zorunlu izinli sayıl· 
mışlardır. 144 gün süren grev er· 
tesinde, üretime geçilebilmesi 
için gerekli bakımı yap.ıcak ve 
işgüvenllti koşııJlıınnın oluştu· 
rulmasını saRlayacak Işçiler . bii
yük bır tesadüf eseri! . bu zorun· 
lu izinliler arasındadır. 

19 Şubat 1979 tarihinde üre· 
time geçitecei!ini bildiren Işveren 
bir genelge yayınlamış ve aynı 
gün 24 kalifiye elemanın daha i� 
akitlerini fes�tmlştlr. 18'i usta, 
4 'ü işçi ve 2'si teknisyen olan ve 
işlerine son verilen bu Ikinci 24 
kişilik grupta da Petkim.lş Mer· 
sin Şube Başkanı, Sendika Şube 
Sekreteri, Yönetim Kıırıılu iiyesi 
ve sendika işyeri temsilcisi bu· 
lunmaktadır. 

Bu olayın ardından 21 Şubat 
1979 'da, greve katılmayan,sendl· 
kasız ve yönetici durumunda 
olan 14 mühendis, iş akıtleri fes
hedllenlerin yeniden işe alınma· 
Iarıru isteyerek, ' sorunun çözü· 
miine ilişkin görüşlerini açıkla· 
yan bır bildiri yayınlamışlardır. 
Bildirilerinde, "bölücülük, ispi· 
yoncııluk ve grey kıncılı�ı yap· 
mayı hiçbir zaman düşünmedık, 
düşünmüyoruz ve bu tür kavram· 
lan Insanlık onuruna aykırı bulu· 
yor, böylesi davraruşların içinde 
bulundueumuz durumun temel 
nedeni oldui!u inancıyla bundan 
böyle bu tür hareketlere itibar 
edilmemesini diliyoruz" diyen 
14 mühendisten 12'slnin işine de 
ertesi gün son verilmiştir. 

Soda işvereni, çaldıi!1 minare· 
ye kılıf hazırlama kaygısıyla bır 
taraftan basın toplantılan_.yapa· 
rak, "direniş yapıyorlar, üreti· 
me geçmiyorlar" yollu açıklama· 
larda bulunurken, bir t.:ırartan 
da her birine 100 bin liranın üze· 
rinde ödeme yaparak IlI'zetelere 
sekız sütun ilanlar vermiş ve "ya. 
sa dışı eylemlerinden ötürü bütün 
personelin hizmet akillerini fes
hel ti�lni lizüntü ile" kamuoyuna 
duyurmuştur. Ilanlarda en az 17 
bin lira ücret önerildi�i ancak 
sendikanın bunu kabul etmedii!i 
belirtilmektedir. Gerçekten de 
"bazı" işçilerin, "bazı özel" du· 
rumlarda aybk brüt ücretlerinın 
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17 bın liraya u1aşabllece!!1 sap
tanmıştır. ömeRin, Işçinin her 
ay yeniden evlenmesi, her ay 
. kadın ise . çocuk doRurması, 
her ay, kendisinin ya da bir yakı· 
nının ölmesi, her ay bir tabii afe· 
tin vuku bıılması ve nihayet her 
aya bir dini bayramın denk gel
mesi hallerinde, aylık ücretinin 
17 bin lirayı bıılması işten bile 
deRiıdır! : 

Gazetelere akıtılan YÜZblrıler· 
ce liranın, bu konuda yeterli 
kamuoyu yaratmadıRını gören 
Işveren çarey! fabrikaya 250 fa· 
şist! yerleştirmek te bulmuştıır. 
Soda fabrikasındaki grey nede· 
niyle milyonlarca liralık zarara 
uRradıRını öne süren işverenin 
Şişe ve Cam FabrikaJarındeJd 
1978 yılı kan 248 milyondur. 
1977 'ye göre Şişe Cam'ın ki· 
nnda azalma deRii, yüzde 39'luk 
artıŞ sözkonusudıır. 

Bır yıla yaklaşan grey süresin· 
ce kararlılıkla direnen Soda işçi· 
lerinin 21 Haziran günü Mersin' 
den başlatüklan yürüyüş ise An· 
kara ili sırurlarında, Gölbaşı' 
nda engellenmiştir. Soda işçileri 
adına üç kişiden oluşan bir gru. 
bun hükümet yetkilileriyle yaptı· 
!tı görüşmelerin ardından Petkim fş Sendikası da işverenle görüş· 
melerini son aşanıasına vardırmış 
ve 17 Temmuz 1979'dan geçerli 
olmak üzere 2 yıl süreli toplu iş 
sözleşmesi imzalamıştır. 

Ba�ıtlanan toplu iş sözleş· 
meslne göre, günlük ücretlerde 
1978 de çalış�an süreler Için 
100 lira, üretime geçilmesi karar· 
Iaştırılan 17 Temmuz'dan Itiba· 
ren de 130 lira olmak üzere top· 
lam 230 liralık artış sözkonusu· 
dur. Sosyal haklar böliinıünde 
5 maaş tutannda ikramiye, bir 
maaş tutannda üretim primi. 
250 Ura tutannda aylık alle yar· 
dımı, 3 bin liralık yakacak yardı· 
mı ve 2.500 liralık izin ikramlye. 
sini kapsayan Toplu Sözleşme' 
nin ekonomık yönden pek par· 

!ak olmadıR ı bizzat Petkım-I, 
Sendikası yöneticilerince Ifade 

edilmektedir. Bu, sendika yöne
timince sözü edilen "zafer"bı lık 
bölümüdür. 

İkincl temel anlaşmazlılı: ko
nulanndan olan kapsam sorunu 
da gerçekte sendlkanın dei!U Iş· 
verenin "zafer"lyle sonuçlanmış
tır. Tüm Şişe Cam Fabrikalann· 
da' ve Güney bölgesindeki diR_ 
işletmelerde bugüne k.ılar görii· 
meyen örnek bir I,çl, teknisyen
mühendis dayanllimasmın Soda 
Sanayü'nde sergilenmesi i,verenl 
ürkütmüş ve bu dayanıfmarun 
üzerıne gitmeye zorlamı,ü'. 
Grev başladıktan sonra sendika· 
ya giren 18 soda çalışanının, 
toplu sözleşme kapsamı dıfında 
bırakılışı, bu ısrarb çabalann se· 
meresinin alındıRıru göstermek· 
tedir. 

Toplu sözleşme görüşmeleri 
sırasında "kabul edilmesinde sa· 
kınca görülmeyen" Işveren ko· 
şullanndan biri de, grey sırasında 
Işe alınan silahlı 250 faşlstin fab· 
rikadıın çıkanlmamasıdır. üste· 
lik, Petkim·lş Sendikası silahh 
olduktan ve ne için fabrikaya 
alındıkları bilinen bu ra,ıstler dı· 
şan ya atılmadan, 857 Soda Işçi· 
sinin topyekün deeıı, 150'şer, 
200'er kişilik gruplar halinde ve 
farklı günlerde işe başlamalarını 
kabııl etmiştir. Ankara'da demeç 
vermek, basına laf yetiştirmek, 
eli kanlı faşistlerin Soda işyerın· 
de özledikleri baskı ve terör or
tamını yaratmalarıru engelleme· 
mektedir. 

Mersin Soda Sanayü 'nde Işçi· 
lerin yandıın çoRu istifalannı ve· 
rerek, işlerinden aynımışlardır. 
Istifalar hala devam ebnektedlr. 
Söziin kısası, Petkim.lş Sendika 
sı, bir yıldır mücadelelerin 
lnançla siin:lÜfen Soda emekçile· 
rlne bu direnişin bedelini, işle· 
rini kaybettlrecek ödettırmiştir. 
Bütün "uzlaştık" demeye dılı 
varmayanlar gibi, çarey! "zafer" 
çı!!lıklan atnıakta bıılnıaktadır. 



Manisa "  da MHP 
terörü yen i  
hedef arı yor 

Tip 
Malatya 
tı lokali 
iki kez 
arandı 

Türkiye işçi Partisi Ma
latya I ı  binası Sıkıyönetim 
görevlileri tarafından ge
rekçesiz olarak iki kez ba
sıldı ve binanın aranmasına 
engel olmak isteyen Malat
ya ii Sekreteri Haluk U
mut ııözaltına alınmak is
tendi. 

Geçen hafta TIp Ma
latya il binasına gelen sı
kıyönetim görevlileri a
rama yapmak istedikleri
ni söylediler. TIp Malat
ya Iı Sekreteri Haluk U
mut görevlilere. buranın 
bir siyasi parti lokali ol
duğunu ve gerekçesiz a
ranamayacağını hatırlat· 
tı. Bunun üzerine lı Sek
reteri gözaltına alınmak is
tendi. Ancak gözaltına al
mak için de bir gerekçe 
gösteremeyen görevliler 
Haluk Umut'u serbest bı
rakmak zorunda kaldılar. 

Aynı gün akşam üzeri 
parti lokali yeniden basıl
dı. Gerekçe olarak da par
tide bazı yabancı insanla
rın resimlerinin bulundu
ğu gösterilmek isteniyor
du. TIp Malatya lı sekrete· 
ri Haluk Umut yaptığı 
açıklamada yasadışı bu 
aramaların "terörün yasal
laştırılması" girişimlerin
den başka birşey olmadığı
nı bildirerek görevlilerin 
antidemokratik tutumunu 
protesto etti. 

Manisa'nın So ma ilçesinde 
faşist hareketin sindirme poli
tikası ve saldınlan sürüyor. ö
zellikle işçiler üzerinde ya
!!unlaşan bu saldınlara' karşı 
yetkililer hiçbir önlem alma
dıklan gibi kendilerine yapı
lan başvurulan da reddedi· 
yarlar. 

Sama'da Istasyon semtin
de yapılmakta olan Termik 
Santral inşaatında 2000 işçi 
çalışıyor. Hiçbir can güven
likleri bulunmayan ve her
eün faşistlerin saldırılanyla 
karşı ka�ıya olan işçiler, bu_o 
nun dışında hiçbir toplumsal 
&üvenli!!e sahip olmadan ve 
bo�az toklu�na çalıştınlı
yorlar. i şçilerin bu durumu 
defalarca bildirinesine ka�ın, 
ne Işveren G AMA şirketi, ne 
ilçe yetkilileri, ne de bu iş
yerinde yetkili olan Enerji.ış 
Sendikası önlem alınması için 
hiçbir girişimde bulunmuyor. 

PROTESTO YURUYUŞU 

• ı şçi temsilcilerinin bu ko-
nudaJıl uyanlarda bulunmalanna karşın hiçbir 
önlem alınmayınca, geçti�miz ay içinde Soma'
da bir saldırı sonunda yaralanarak hastaneye 
kaldınlan arkadaşlannı ziyaret etmek ve faşist 
baskılan protesto amacıyla 5 kmlik bir yürüyüş 
düzenlendi. Protesto yürüyüşünde işçilerin can ve 
iş güvenliklerinin sa!!lanmasl istendi. Ancak 
işçilerin bu haklı direnişi CHP yönetlcileri"e 
dahil olmak üzere gerici çevreyi tedirgin etti. Iş
çilere karşı çevre ilçelerden güvenlik kuvvetleri 
getirildi ve ilçede yasal terör estirilmeye çalışıl
dı. Bu arada ilçedeki sosyal demokrat yönetici 
ve yetkililer saldırgan faşistleri koruyan bir tu
tum içine girdiler. Yöneticilerin bu tutumundan 
cesaret alan' faşistler işçiler üzerindeki baskılannı 
yo!!unlaştırdılar. 

FAŞIST SALDffilLARA KARŞI 

1 9  Temmuz günü Sama'ya çevre ilçelerden ge
tirilen faşist zorbalar işverenin nzası ile işyerne 
girerek işçileri kurşun ya�muruna tuttular. Ru 
saldın sırasındaıki işçi temsilcisi a�ır yaralanarak 
hastaneye kaldınldı. Bu olay üzerine toplanan iş· 
çiler Ilçe merkezine kadar 4 kilometrelik bir yü
rüyüş yaptılar. Güvenlik kuvvetleri ile faşistlerin 
çeşitU provokasyon girişimlerine karşın büyük 
bir disiplin Içinde geçen ve hiçbir olaya meydan 
verilmeyen yürüyüşe 1500 işçi katıldı. 

Bilimsel sosyalistler işçilerin bu kararlı dlre· 
nişinde başı çektiier ve en ön saflardayer aldılar. 
Soma ilçe merkezindeki alanda yürüyüşten sonra 
toplanan 3000 kişiye hitaben bir konuşma yapan 
TIP üyesi Ahmet Büibül, antifaşist · antiemperya· 
list mücadelenin bilinçli ve kararlılıkla yürütüle· 
bilece�lnl ve ancak kitiesel ve örgütlü bir şekilde 
yapılabildi�i ölçüde başanya ulaşabllece�lnl söy
ledi. 

T!P'E SALDıRı 

TIP'Ulerin öncülü�ünde gerçekleştirilen bu 
protesto hareketi hem ilçe yöneticilerinde, hem 
de bazı maceracı gruplarda telaş uyandırdı. TIP' 
liIer ızmir, �Ianisa' ve Ak hisar'dan getirilen polis 
ve jandarmalarla kar,ı karşıya bırakıldılar. Polis 
ve jandarma alanda toplananıara cop ve dipçik· 
lerle girişti, 100'e yakın Işçi gözaltına alınarak 
işkence yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. An· 
cak ertesi gün yürüyüş sonu nda konuşma yapan 
Ahmet Bülbül polis [arafından gözaltına alındı. 9 
saat boyu karakoıda işkence gören Ahmet Dm· 
bill daha sonra asılsız ı e,  düzmece bir suçlama 
ile sevkedildi�i mahkeme tarafından tu· 
tu klanarak cezab ine kondu. 

• • •  

Cumhurbaşkanı sorsa . . .  
Cumhurbaşkanı . Fahri Korutürk 

acaba bir gün Metin Toker'e sormuş 
mudur: 

"- Metin, sen niçin MHP konusun
da tek satır yazı yazmazsın hiç!.." 

Hayır, hiç de acaip olmaz. 
Metin Toker, Cumhurbaşkanı Fahri 

Korutürk tarafından 6 yıl süreyle Cum
huriyet Senatosu üyeliğine seçilmiş bir 
parlamenterdir ve halen sürdürdüğü 
esas ve eski mesleği itibariyle de, özel
likle batı istihbarat kaynaklarına ya
kınlığıyla tanınmış bir gazetecidir. 

Diyelim ki, Türkiye'deki "sol·çevre
ler" MHP hakkında tozu dumana katı
yor! Diyelim ki, Federal Almanya 
Anayasayı Koruma Örgütü de, geçen
lerde yayınlanan raporunda MHP ve 
yan kuruluşlarının tehlikeli faaliyetle
rine dikkati çekerken "komünistlerin" 
oyununa düştü!.._ 

Peki batı basınında, örneğin Kahra
manmaraş olaylarıyla ilgili haberlerde, 
kanlı olayların organizatörü olarak 
"MHP'nin bozkurtları"ndan söz edil
mesine ne buyrulur? Amerika'da, In
giltere'de yayınlanan gazetelerde çıkan 
yazılardır bunlar: ... Evet, "MHP'nin 
bozkurtları" denmektedir açıkça ... 

\ 
Cumhurbaşkanı'ııın basın danışma

nı değildir ama Cumhurbaşkanı'nca se
çilmiş bir parlamenter olarak, üç ay
lık kundaktaki çocuktan, kadın-erkek 
gencinden yaşlısına 1 00'ün üstünde in
sanın canı üzerine kurulan bu kanlı sof
ranın batıdaki yankılarını, hem de 
sanık sandalyesiyle ilgili yorumlarını, 
herhangi bir parlamenterden daha çok 
Cumhurbaşkanı'nın "Metin"den bekle
mek hakkı değii midir? ... 

Hoş, batı basını Türkiye ile ilgili ya
zılarıncla bunlardan söz ederken, yakla
şım ve yorum olarak sanık sandalyesiy
le bağlantılı üst perdeden tezgahlanan 
tellallığını yapmaktadırlar ama hacca 
giderken bu kez paçalarından dökülen 
gamalı haç'lar da önemli olsa gerektir. 

• • •  

Sonra örneğin, Sayın Korutürk, şu 
geçenlerde gazetelerde çıkan Rahmi 
Koç 'la ilgili haber konusunda "Metin 
sen ne düşünürsün" diye sormaz mı? 

Biliyorsunuz, Koç Holding Yöne
tim Kurulu Başkanı Rahmi Kqç, Ame
rika'da yayınlanan "Leaders" dergisin
de yayınlanan yazısında şöyle diyordu: 

"- Biz Türkler, doğru bir hükümeti, 
doğru bir liderliği işbaşına getirerek, 
gerekli iç, dış ve ekonomik politika 
dönüşümlerini gerçekleştirerek üzeri
mize düşeni yapacağız ... " 

Rahmi Koç kimle, kimlerle yapa
caktır bu "dönüşümleri?.." Şöyle di
yordu aynı yazısında Koçoğlukoç : 

"- Ticaret ortaklarımızla, batılı dost 
ve müttefiklerimizle ! . . .  " 

Ben devlet başkanı olsam sorardım : 
"- Metin, bildiğim kadarıyla sen de 

aynı yolda bazı faaliyetler gösterdin, 
gösteriyorsun. Bu formül senin geniş 
tabanlı formUl olmasın L." 

Şöyle zaman "Biz politika ile uğ
raşmayız" palavrası sıkan Koçoğlukoç' 
ların "doğru bir hükümeti işbaşına ge
tirmek için" ticaret ortaklarıyla, batılı 
dost ve müttefikleriyle kurdukları iliş
kileri sormak, öğrenmek ilginç olsa ge
rektir. 

Soracağı şahıs yalnızca "geniş ta
banlı" hükümetler oluşumuyla değil 
belki de; geniş çaplı hükümet işbaşına 
getirme metodlarıyla ünlü istihbarat 
kaynaklarıyla da i lgilidir... öte yan
dan, Türkiye'de yeni bir hükümet ara
ma hazırlıkları varsa bunun her türlü
sünden Cumhurbaşkanı'nın haberi ve 
bilgisi olmak gerekmez mi? 

'Oaha seçenlerde Ankara-Istanbul 
kara yolu üzerinde bir depoda piyasa
ya karaborsadan üülmek üzere yaka
lanan ve daha sonra sahib-i hakikisi 
anlaşılınca hakkında kovuşturma yapı
lamayan dayanıklı tüketim malı stok
çuluğunun dayandığı "hÜl' teşebbüs" 
ruhunun, kökü dışarıda ortaklarıyla 
birlikte "Türkiye'ye yeni bir liderlik 
kadrosu" arama serüveninden Cumhur
başkanı Sayın Korutürk'ün haberi ol
ması gerekmez mi? 

• • •  

Sayın Cumhurbaşkanı şuna veya 
buna sorar, ya da sormaz. 

Ama kamuoyu soruyor. 
Örneğin Kahramanmaraş olaylarıy

la ilgili davanın bir duruşmasının, bir 
NATO komutanı tarafından izlendiği 
haber veriliyor. Ilginç değil midir? 
NA TO komutanınm duyduğu bu derin 
hassasiyeti kamuoyu da duymak iste
mez mi? 

Peki niçin bilinmez, yazılmaz, du
yulmaz bunlarL. 

• • •  

Ne şekil ve yönde geliştiğini bilme
diğimiz Kahramanmaraş olayları dava
sı !  .. _ 

Gizli duruşmalarda görülen Beyazıt 
meydanındaki bomba olayı davası! .. ' 

7 TIp üyesinin bir gecede boğazlan
ması olayı! . 

� Abdi ıpekçi'nin "iptali" olayı! Ve 
niceleri! ... : 

Bunca cinayet, bunca kan, bunca 
vahşet! Bu kanlı tabloyu bir arrnonide 
birleştiren ve örten güç ve karanlık ne
dir? Karanlığın bir sistematiği, bir kur
gusu, hedefi vardır. 

Bu karanlık, MHP damJalı cillilyet 
şebekeleri ile birlikte, Amerikan dergi
si sayfalarında Türkiye'ye "yeni bir LI
derlik kadrosu" arayanlar ve onların 
kendi deyimleriyle "ticaret ortakları, 
batılı dost ve mlittefikleri"dir. 

Siz bakmayın, sermaye rotatlf1eri
nin hergün yalan, dolan, hesap ve plan 
kusan mürekkepJerine. 

Dava karanlı�ın yargılanmasıdır. 
Tüm ilerici, yurtsever, demokratik 

güçler elele davamı, Doğan Öz'ler 
savcısıdır bu davanın .. . 

- FERHAT GUN 
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Bahçe · eYler vahşeti faillerinin 
idamı · s eniyor 

Suelu yine yakayı 
Ankara Bahçelievler'de 8-9 

Ekım gecesi yedi Türldye Işçi 
Partili 'nin faşist çeteler tarafın
dan hunlıarca katledilmesiyle Il· 
gili dava hazırlıklan son aşama
ya ulaştı. 8'1 tutuklu bulunan, 
dij!erleri ise aranmakta olan.kat· 
liam failleriyle ilgili Iddianame 
30 Temmuz günü basına açık· 
ındı. Askeri Savcı Deniz Hakim 
Binbaşısı Enis Tunga tarafmdan 
hazırlanan Iddianamade, sanık· 
lann suçlarının "hükiimet aley
hinde silahlanarak öldürmek" 
kapsamına girdij!i bildirildi ve 
sanıklar hakkında idam ceZ8Sl ta
lep edildi. 

Bahçelievler katliamıyla ilgili 
iddianamenin tam metnini oku
yuculanmıza sunuyoruz: 

"suç: 
"Hükiimet aleyhine silahlana

rak öldürmek. 
"SANıKLAR: 
"1. İbrahim Çiftçi, Arap HiI

ml oj!lu, Şemsiye'den 1956 yı. 
\mda Konya'da dol!ma. Konya 
Kulu nüfusuna kayıtlı, Ankara' 
da Balgat Cevizlidere Mah.si No. 
570'de oturur. Ticaret Turizm 
Yüksek öj!retmen Okulu 1 nci 
sınıfmda 935 nolu ö�encı. TU
TUKLU. 

"2. Ahmet Ercüment Gedik
li, Nuri ol!lu, Mihriban'dan 1957 
yılında Samsun'da doj!ma, Ay
dın Nazilli nüfusuna kayıtlı. Dev· 
let Mah. si Çaldıran Apartmam 
B·Blok No: 12'de oturur. TU· 
TUKLU . 

"3. Duran Demirkiran, Dur· 
sun oi!lu, Meliha'dan 1956 yılın
da Tokat'ta dol!ma, Tokat Mer· 
kez nüfusuna kayıtlı, Ankara 
Bahçelievler 24 ncü Sokak 2 no
lu apartmanda bodrum katında 
oturur, Başkent Mali Bilimler ve 
Muhasebe Yüksek Okulu son sı
nıfında 4966 nolu ö�enci. TU
TUKLU. 

"4. ömer Yavuz Hacıömer· 

oj!lu, Adnan oj!lu, Ayşe'den 
1955 yılmda Artvln'de dol!ma. 
Hopa Artvın nüfusuna kayıtlı. 
Bahçelievler 22 nci sokak 13/1' 
de otıırur. Ticaret ve Turizm 
Yüksek öj!retmen Okulu 2 ' nci 
sımfında 26 nolu öj!renci. TU
TUKLU. 

"6. Abidin Şahiner, Zihni 
oj!lu, Döndü'den 1955 yılında 
Kınkkale'de doj!ma, Aynı yer 
nüfusuna kayıtlı. Ankara Bahçe
lie,ler 3 ncü Cadde 117/A'da 
oturur. Ticaret Turizm Yiiksek 
öj!retmen Okulu 1 nci sım! gece 
bölümünde 636 nolu öi!renci. 
TUTUKLU. 

"6. Mehmet Kundakçı, Salih 
oj!lu, Ismetiye'den 1957 yılında 
Osmaniye'de dol!ma, Adana Os
m�niye nüfusuna kayıtlı, Osma
niye Rizaiye Mahallesi Atatürk 
Caddesi 52 noda ikamet eder. 
Ankara Ticaret ve Turizm Yük· 
sek öi!retınen Okulu 1 nci sım· 
fında öl!renci. 

"7.  Kadir Temir, Mehmet ol!
lu, Umiş'ten 19511 yıllOda Ke
pez'de doj!ma. Kırşehir Mucur 
nüfusuna kayıtlı, Akdere Kazı· 
morbay Mah.si No: 736'de otu
rur. Ankara Numune Hastahane
si Döner Sermaye Saymanlıl!mda 
memur olarak çalışır. 

"6. ömer özcan, Mümin oğ
lu, Melek'ten 1955 yılında Tokat 
Niksar'da dol!ma, Niksar nüfusu· 
na kayıtlı, Tokat Niksar Derebal! 
Mah.si No: 2/A'da oturur, Devlet 
MMA Elektrik Bölümü son smı
fında 74/2093 nolu beklemeli 
öl!renci. 

"TEFRİK EDILEN SAN1K· 
LAR: 

"1. Abdullah Çatlı, Ahmet 
ol!lu, Remziye'den 1956 yılında 
Nevşehir'de dol!ma, Nevşelıir 
Merkez nüfusuna kayıtlı, Nevşe
hir Kapıcıbaşı Mah.si Bozkurt 
sokak No: 49'da oturur. 

"2. �;aluk Kırcı, Şükrü ol!-

ele ıerdi 
"Katliamla i lgi li 

'Ilirklye I,çl ,ardıl A ....... l ı  Batlw>lal •• 
..,çdilmlz y� 8 - 9 Ekım lI"CCOi Aııkan Ilah
çellnler ..... dııdo yedi 'Ilirkly_ leçl 'ardii 'ııi. 
bualwu kadedllmalıılıı faiiicdııbı .. kbinia 

lu, Hafize'den 1956 yılında 
Erzurum'da doema, Nevşehır 
Merkez nüfusuna kayıtlı, Ankara 
El!ltim Enstitüsü 1 nci sınıf öe
rencis\. 

"3. Mahmul Korkmaz, Et· 
hem ol!lu, 1956 dOl!umlu, Ban· 
kacılık ve Sigortacılık Yüksek 
Okulu öl!rencisı. 

"4. Bünyamin Adanalı, Hü
seyin ol!lu, 1956 D.lu, Ankara' 
da Bankacılık ve Sigortacılık 
Yüksek Okulu öj!rencisl. 

"5. Unal Osmanal!aol!lu, 
Hikmet ol!lu, 1956 d oj!umlu , 
Al!n Tu tak ilçesi merkez nüfusu
na kayıtlı. Ankara Site öj!renci 
Yurdunda kalır. 

"SUÇ TARIHİ: 
"9.10.19711 saat 01.30. 

"TUTUKLAMA TARıHİ : 
Demirkıran - 25.12.1978 
Haclömerol!lu - 26.12.1976 
Şahiner - 26.12.19711 
Çiftçi - 26.12.19711 

yakalandı�ının .e y_diııiaiıı de aruııaakta old ... 
....... a bıldırlım .. ii>aiııe bır açıklaıu y.tı. 

Türkiye I,çi Parti'; Ankanı lı Ba,kanhğ.'n· 
ca yapılan açıklamada. Javcıhkça hazırlanan 
iddianamtnin olayın .uli f.,in iktidar odağı 
tarafından huulanan ve planlanan bir eylem 
olduğunun ortaya ç.konldıjı beirtildi. ıur· 
kiy. "çi Partili Ankanı lı Ba,kaıılığı'nın 
açıklaması ,öyle devam ediyor: 

"G_çdiJııılz yıl 8 - 9 Ekım ,.caı Anka
ra llabçel..ı .. 'dc: 7 yItIt PaıtII aıbdat
bualwu katkdlimalae lıatıIUı rqlotJmlea 
8 wıı y-clıi" 7 'olola ı.. ..... ciıiı açık
la ...... bulwıuyor. r .. ı.t dııayet ...... 

Gedikli - 30.4.1979 
Kundakçı - 11.5.1979 
özcan - 30.7.1979 

"UYGULANMASı ls. KA-
NUN MADDESI: 

"T.C.K. nun 149/2 

"Bahçelievler'de 7 kişinin öı· 
dürülmesi olayı ile ilgili olarak 
Ankara Sıkıyönetim Komutanlı· 
j!ımn 16.2.1979 gün ve 1979/ 
1104 sayılı istemi uyannca yapı· 
lan hazırlık soruştıırması sonucu: 

"9.10.19711 günü saat 01.30 
sıralannda Bahçelievler 15 nci 
sokak 56/2 numaralı konutta 
SERDAR ALTEN, OSMAN NU· 
RI UZUNLAR, LATİF CAN, 
SALIH GEVENCI, FARUK ER
ŞAN, EFRAIM EZGIN ve HUR· 
CAN GURSES'in öldürülmesiyle 
sonuçlanan olayı ders çalışmak· 
ta olan ve aynı apartmanda otu
ran TUNCAY öZKUL'un (D/ 
116) 10 kadar silah sesi duyarak 
balkona Çıkıp bakbeında, ön 

cepbeden ince uzunca boylu es
mer ve koyu takım elbiseli biri· 
nin kaçbj!ını görerek bahse konu 
konuta girdij!inde, al!ır yaralı du
rumda buldul!u SERDAR AL
TEN'le konuştueu, ALTEN'in 
kaçan kişUerden ikisinin esmer, 
ikisinin sanşın, birisinin çocuk 
yüzlü oldul!unu söylemesi üzeri. 
ne bu tanımlan yazdıeı, aynca 
34 DP plakasıyla başlayan mavi 
rerıkli Nova marka bir araçtan 
söz ettij!i, dışarıya çıkan tanıem 
yıırdım istemesi üzerine görev· 
Iilerin gelerek soruştıırmaya baş
lanıl�eı, 

Katliama kılıf arayanlar, şimdi konuşun! 

"Soruştıırma sırasında görev
lilere baş vuran adı ve kimlil!1 
Emniyet Müdürmeünde saklı ki
şi, bu olaydan iki güıı önce öl!· 
leden sonra Bahçelievler 3 ncü 
cadde ile 16 ncı sokal!ın kesiş. 
likleri yerde, birisi orta boylu 
kestana renkli aşaj!ı sarkık bıyık· 
lı, dil!eri zayıf sanşın, uzunca 
boylu saÇı arkaya taranrmş ki
şilerin konuşmalanna tanık ol· 
duRunu, elinde zincir veya tes· 
blh bulunan kişinin dij!erine ta· 
mamını diye sormasına yanıt ola· 
rak dlj!erinin "Tıo.mam Reis 5-6-
2" dedıelni, bır yanlışlık olma· 
sm sorusunu da tekrar tamam 
diye yamtladıeını bildirince, ola
yın geçtlj!i konutun numarasının 
56/2 olması nedl!ıiiyle bu izden 
soru,lunnayı başlatan görevlile
rin tanıma uygun olan ve nı\a di· 
ye tanman Dunn Demırkıran 'ı 
18.12.1978 günü yaka\adık\arı. 
tanıj!ın Demırkıran'ı fotol!rafın· 
dan kesinlikle �şhlı ettij!I, ömer 
özcan 'ı Ise resminin yandan çe
kilmiş olması nedeniyle taruya. 
madıj!ı, (0/135-136) olay gecesi 
Demirkıran'm beyanınm aksine 
bulundueunu söyledll!l Güner 
Koçoj!lu'nun evine gitmediltı, 
(0/138), aynca üzerınde yapılan 
aramada tanı�ın bahsettiltl tesbl· 
hln ele geçtll!l, (0/137 ve 124-B) 
olay yerinde gerekli Incelemele
rin yapılarak tutanak (0.95-96) 
ve krokl (0.102) düzenlendlj!1 
aynca olay yerı olan kanıtta oda 
kapısının arkumda' 

YüRÜYÜŞ 'ün bu sayısında, Ankara'nın Bahçelievler !!em
tinde yedi Türkiye Işçi Partili 'nin eşi yalnızca Nazi barbartığı
da görülür bir biçimde katledilmesine ilişkin olarak hazulanan 
iddianame yer alıyor. Iddianame Türkiye Işçi Partisi 'nin defa· 
larca söyledilli gibi, katlianun eli kanlı faşist terör odaklan ta
rafından düzenlen� ortaya koyuyor. 

Bugün iddianame ile seıgilenenlerin ışığmda geçmişte 
MHP ve terör ortaklan tarafmılan katliama ilişkin olarak söyle
nenlere bir göz atmak MRP'nin bir kez daha yakayı ele vemıesi 
için yeterli oluyor. 

Hatırlanacağı gibi, Bahçelievler katliamınm hemen ardından 
MHP gerçekleri gizlemek için büyük bir çabanın içerisine girmiş 
ve böylelikle bugün yakalanarak mahkemenin önüne idam isteği 
ile çıkartılan faillerin ve daha henüz yakalanarnamış olan diğer 
canilerin savunuculuğunu yapmayı da üstlemııişti .  Katliamın ar
dından bir demeç veren MHP Genel Başkan Yardımcısı Somun· 
cuoğlu, olayı "sol içi" bir olay olarak göstermeye çalışarak dik· 
katleri faşist çetelerin üzerinden çekmeye çalışmıştı. Somuncu
oğlu'nun yaptıklan bu kadarla da kalrmyordu. Somuncuoğlu 
"polisin komünist fraksiyonlar doğrultusunda" bir araştırma 
yaptığını" öne 8Ül'erek, kitleleri yaru1tmaya çalışmanın da öte
sinde bugün sonuçlan belli olan araştırmaran yönünü saptırms· 
ya çalışarak faşist canilerlç açık bir "suç ortaklığı"run içine gir
mekten çekinmiyordu. 

MHP yanbaı gazeteler de Somuncuoğlu'na yardımcı obnak-

tan geri kabnıyor, faşistlere özgü iğrenç ya1anlan başvunıyorlar: 
dı. Hergün gazetesi, katliamdan ıonra şuııJan yazac:ak1l: "Anka· 
ra'da işlenen bu hunharca cinayet, bir 101 frakııiyonun kirli bir 
provokasyonundan başka birşey değildir ... Kaba kuvvet eylem· 
lerine karşı olan Türk Milliyetçilerinin başı zaten kendJlerine sal· 
dıran silalılı sol gruplarla yeteri kadar derttedir. Yalnızca bu ııe· 
bep da/ü, işlenen cinayetlerle Türk Milliyetçilerinin iJıiııinin ol
madığuu ortaya koymak için yeterlidir." 

Millet Gazetesi ise, kaliUeri korumak için Serdar Alten'in 
sözlerini utanmazca değiştiriyor ve şöyle yazıyordu : ''Yaralı ola
rak kurtulan TIP'li militarun 'bizi MHP yanlısı faşistler vurdu' 
sözünü sarfetmediği, aksine katillerin 'siz sosyal faşistsiniz. Ol· 
küçü faşistlerden farkınız yok, Hepinizi geberteceğlz' de�ini 
polis açıkladı", Millet Gazetesi de böylelikle katillerin yaka
Jamnası içi araştırmanm doğrultusunu değiştirmeye çalışan tah
riOere ve yaIanlara başvurarak canileri perdeIemeye çabalıyordu, 

Tercüman Gazetesi'nin ille "usta"lığına diyecek yoktu! Ola
yın ertesinde Tercüman Gazetesi'nin manşete Çıkarttığı ''Polis 
evde çeptli mektuplar ele geçirdi, Buna 'dan bir kızın ya:ılıiı 
mektupta 'fnkııiyon fukmdan bir araya gelemeyiz' deniliyor." 
sözleri de , MHP w yandaşlan pDi faşist katliamı kidelerden gtz. 
lemeyi ve fafÜlt terör odaklarını aklamayı amaçlıyordu, 

Ne var id bu aklama çabalan MHP 'yi ve faşiıt terör ,ebe
kelerini aklamak bir )'111l8, fqist terör od.tını w onUD IUÇ or· 
takiannı LS'ir kez daha ele wrdi. 

"Anarşlstler: ' 
X Salih 

Oktay 
- Miimtaz 

Şahap 
Ayhan - dönektlr - Hain 

(Kırnuzı kalemle ywlı) 
Serdar 

-------�� ---
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ye yu ku-..... Ian .'U....,;lo. 
ne ay;ınarak, 7 yiğtt ukadatımlZla birlikte 
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X Faruk 
İsmail . Fire (Kınnızı ka· 

lemle) 
Orhan • Sakar 

X Hürcan 
yazıldıltı, (0/74) bunun Salih 
Gevence tarafından şaka amacıy· 
la önceden yazıldıltt (0/114) an· 
cak kırnuzı kalemle Heveleri ve 
işaretleri kimin yaptı!!ırun sap· 
tanamadıltı, 

"Anlaşılmıştır. 
"Olayı takiben Kurtuluş Ga· 

zetesinde yer alan, sanıkların ta· 
nımıyla ilgili haber üzerine (D/ 
88) Muhlis Koyuncu'nun o'layla 
ilgisi saptanamamış, (0·165) 
bahse konu gazetede Ümit adı· 
nmda verilmesi nedeniyle, ismen 
saptanan ümit ölmez (0/284) 
ve ümit Durak (0/167) buluna· 
madıkları gibi olaya karıştıklan 
ve katıldıkları yolunda hiçhir ka· 
nıt elde edilememiştir. 
. "Soruşturma sırasında gelen 
ıınzasız suçlama mektuplarında 
!,?/92.�,92-5,92.7, 168, 169) 
ısımlerı geçen kişiler yönünden 
araştırma yapılmış Ise de, olayla 
ilgili oldukları yolunda olumlu 
hiçbir yanıt alınamamıştır.(D/ 
298� . 

"Maktul Serdar Alten 'In bil· 
dirdi!!1 (0/112) ve olayda kul· 
lanıldıltmı söyledi !!i 34 PO ile 
başlayan metaıık mavi renkıı 
Nova marka araçla iIeill olarak 
yazılan yazıya Istanbul Trafik 
Şube MüdürtüRünce verilen ya· 
nıtta (0/293) belirtilen aracın 
şehir ve harf koduna göre bulu· 
namadıRı bildirildiitinden, plaka· 
nın sahte veya maktulce yanlış 
verilmiş olabllece!!1 sonucuna va· 
rılmıştır. 

"Olay yerinde görevlilerce, 
ilmlerl ,onradan saptanan Os· 
man Nuri Uzunlar, Latit Can, Ef· 
ıalm Ezgin ve Hürcan Gürse.'ln 
elleri baR lı ve ölü, Serdar Alten' 
In Ise balısız ve aRır yaralı olarak 
bulunduklan, aynca Içeride hafif 
• ter kokusu saptanmış ve bo, 
tovanlar-çeklrdekler ile eter şi
,esinın ele geçtlııı (0/96) yapı
lan haıı,tlk Incelemede (0/161) 
olayda Iki ,ilab kullanıldıRı, an· 
cak dllıer olaylarla Ilgi kunılama
dıRI, (0/340-342) kl,ilerln olay
dan önce eterle bayıltılıp bayıl
ulmadıklannın Uıhen saptanma-

K Kültür Meritezi halinc ",dri· odakiarmelan ıorm.y. bilecektir." 

sınm olanaksız oldu!!u, (D/356) 
Sali� �vencl ve Faruk Erşan 
Eskışehir yolu üzerinde ölü ola· 
rak bulundukları, altır yaralı ola· 
rak Hacettepe Tıp Fakültesi Has· 
tahanesi'ne kaldırılan Serdar AI· 
ten'ln 17.10.1978 günü saat 
11.30'da öldültü, (D98·B). 

"17 .10.1978 otopsi inceleme· 
sinde.serdar Alten 'in mide ve 
barsakları delen kurşunun ya· 
rattıltı peritonitten (0·10·11), 
9.10.1978 tarihli otopsi tutanak· 
larında Hürcan Gürses'in ateşli 
silah mermisiyle kalp ve böbrek 
delinmesi sonucu iç kanama ve 
yaralanma şoku, (D/22) Efraim 
Ezgm 'in kafa tası kınkları ve 
beyin ,harabiyeti (D/25), kimlilti 
sonradan saptanan Osman Nuri 
Uzunlar'ın asfikssi, dolaşım ve 
s?lunum yeter"izli!!i (D/31), La· 
tif Can'ın (0/65 i ateşli silahla 
yaralanma sonucu akcilter hara· 
biyeti kanama ve 'ljok (D/38), 
10.10.1978 günlü otopsi tuta· 
naklarından kimlikleri yine son· 
radan saptanan Faruk Erşan'ın 
(0/47) ateşli silahla beyin ha· 
rabiyeti sonucu (0/54), Salih 
Gevenci'nln ise (0/47) ateşli si· 
lahla kafatası kınltı ve beyin ha· 
�biyeti (0/58) sonucu öldükleri 
saptanmış ve Osman Nuri Uzun· 
lar'm boltazında bulunan iki adet 
mavl bezle, Serdar Alten dışın· 
da di lter lerinin ba!!lanıııalannda 
kullanılan altı ku kordon ema· 
nete alınmıştır (0/16). Maktu!· 
lerden Serdar Alten (0/112) 
olay gecesi Televizyon'da Vakıf 
dizisini Izlemekte olduklan bir 
ıırada aanıkların Içeriye girdikle. 
rinl söylemiş ve sanıklardan İb· 
rahim Çıttçl'de (0/185) bunu 
doj!rular tarzda beyanda bulun· 
dultundan durum, Televizyon 
Daire Başkanlıltı'ndan soruldu· 
!!unda 12.7.1979 tarihıı yanıt
tan Vakıf dizisinin saat 22.16'da 
başladılıı ve 23.08'de son buldu
l!u anlaşılmıştır. 

"Serdar Alten (0/100·101· 
112·113) ölümUnden önce has· 
tahanede aaptanan ve birhirlnl 
tamamlayıp doj!rulayan Ifadele· 
rinde: 

"Olay ııecesl Bahçelievler'de. 
kl evden Latlf Can, Saııh Geven· 
cl, Efraim Ezgin ve Hacettepe 
()nlvenltesl'nde okuyan SalIh'!e 

Efraim'in arkadaşları Osman Nu· 
ri Uzunlar ve bir arahk dışarıya 
çıkıp dönen Hüıcan Gürses'le 
birlikte Vakıf dizisini izledikleri 
sırada, birinde uzun otomatik si· 
lah, di!!erlerinde normal tabanca 
olan dört kişinin Içeriye girdik· 
lerini, ellerini kald ırtıp yere yat· 
malarını istediklerini, "Böyle 
devrimcilik mi olur, silah bile al· 
mamışlar" diyerek küfıir attikle· 
rini, içeridekilerin kollarını ar· 
kadan baltlayıp eter koklattıkla· 
rını, girenlerin birinin sarışm 
uzun boylu, ikincisinin esmer ge· 
niş kafah, orta boylu, kısa saç· 
h, üçüncüsünün 16·18 yaşların· 
da genç kıvırcık saçlı oldultunu, 
dördüncü}'i! hatırlayamadıltım, 
evde kısa bır sorgudan sonra ken· 
disini dışarıya çıkarıp plakası 

, 34·PD ile başlayan metalik mavi 
..ınkli Nova marka bir aracın ya· 
nına götürdülderini, arabada bu· 
lunan esmer orta boylu kıVlrcak 
saçh 22·21 yaşlarında atletik ya. 
pılı kendisine reis diy� hitap et· 
tikleri kişinin geri götürmelerini 
söyleyince, bir seksen boyunda 
sarışın uzun saçh çukur yanakh, 
aşal!ı doltru sarkık bıyıklı olanla 
tammını yapamadıltı dilter kişi. 
nin kollarmdan tutarak eve geri 
götürdülderinl ve evde Latif, Ef· 
ralm ve Hürcan 'ın elleri arkala· 
nndan baltlı oldult.u halde çok 
sayıda ateş ettiklerini; ateş ede· 
nin 16·17 yaşlarında kıvırcak 
saçlı tiiysüz, göz kapaklan şişkin 
tam esmer ve uzunca boylu, di· 
Iıer odadaklniıi ' ise düz kısa 
saçlı, kafa kemlkleri çıkık 20· 
21 yaşlarında esıner ki\i oldul!u· 
nu, bu sırada Salih Gevencl 'nin 
evde bulunmadıl!ını, uzun boylu 
sanşın kişinin, evde bulunan 
Faruk Erşan 'm altabeyisi Ile yen· 
gesinın resmlne hakarak hu yakı· 
şıklının kardeşi elimizde deme· 
sinden Faruk Erşan'ın da yaka· 
lanarak götürillmüş oldu!!unu an· 
ladı!!ını söylemiştir. 

"Halen tutuklu bulunan sa· 
nıklardan İbrahim Çlftçl'nln 
1,84 boyunda, 74 kg. a!!ırlıltm· 
da, Sıyah saçlı, siyah gözlü, bul!· 
day tenU, alın ve gözler hasık, 
elmacık kemlklerl helirgln, Meh· 
met Kundakçı'nın 1,79 boyunda 
7 1  kg. altırlıl!ında, Sıyah saçlı 
koyu kahverengi gözlü, açık buR· 
day tenli, sol gözü haflf daşı ka· 
yık, Ahmet Ereliment GedlkU' 

nın 1.87 boyunda, 75 kg. atır· 
lııımda, kumral, mavl gözlU, be· 
yaz tenll ve kulak memeleri ya· 
pışık, Abidin Şahlner'ln 1,73 
boyunda, 71 kg. koyu kumral 
yanlan tek tük beyaz saçlı, ko
yu kahverengi gözıÜ, beyaz tenii, 
ömer Yavuz Hacıömerol!lu'nun 
1,78 boyunda, 68 kg. kızıl kah· 
verengl aaçlı, kahverengi gözlü, 
beyaz tenll, Iri uzun burunlu, 
Iri gözlU, ıkı kaşının ortasında 
fmdık bUyüklülıünde YaR bezesi 
mevcut, Duran Dernlrkıran'm 
1 ,64 boyunda, 58 kg., koyu 
kuınral saçh, ela göZıü, açık bui!' 
day tenII, ftzlk tanımlarda olduk· 
ları anlaşılmıştır. 

"23 Aralık 1978 günü yer gös· 
terme tutanaltında (0/179) İbra· 
him Çiftçi 'nin olayın geçtiltl ko
nutta kabulüne uygun ev ve Iç 
düzeni Ile evde bulunan eşyalarla 
ilgili, yine Duran Demirkıran'a 
ait 23 Aralık 1978 tarihli yer 
gösterme tutanaltında (D/142) 
olay sırasında kendilerinin ve di· 
!!er sanıkların bulunduklan yer· 
lerde, olayda kullanılan araç· 
larUl konurnlanyla ilgili birbirini 
ve önceki kabulleri doltrulayıp 
tamamlar tarzda beyan ve işaret
lenle bulundukları saptanmıştır. 

"Olay tarihi olan 9.10.1978 
tarihinde yaklaşık 15 gün kadar 
ön�-e sanıklardan Mahmut Kork· 
maz, Ahmet Ercürnent Gedikli 
ömer özcan. Haluk Kırcı ve Du: 
ran' Demlrkıran'uı Dadaş Kahve· 
sinde buluştuklarında, Mahmut 
Korkmaz'uı özcan ve Demirkı· 
ran 'a görev vereceklerini söyle· 
yip evine çaltınlıltı, Bünyamın 
Adanalı, Kırcı, özcan ve Demir· 
kıran'ın buluşup konuştuklan, 
özcan, Kırcı ve Demirkıran 'ı 
bekledikleri bu arada Kırcı'nm 
dışarıya çıkarak özcan'a birisinl 
gösterip ginlilti apartmanı öjtren· 
mesini istedilti, özcan'm gösteri· 
len kişiyi takip edip konutunu 
öltrendi!!i, daha sonra özcan'la 
Demirkıran'uı Dadaş Kahvesine 
gıderek Kırcı ile oturmakta olan 
Gedikli'ye adresi bildinlikleri 
Gedikli 'nin iyi tesbit edin deme: 
si üzerine özcan ve Demirkıran' 
ın Bahçelievlerde konutunun 
sap�nnıası istenilen kişiyi hek· 
leyıp gormeleri üzerine izleyerek 
aynı eve ginliltini saptayıp, 
7.10.1979 günü Dadaş Kahvesin· 
de Gedikli 'ye rapor ettikleri o 
günlerde ıbrahim Çiftçl'nin 'sa. 
nıklardan Kadir Temir'den-saltla. 
dı ltı eteri Bahçelievler'de Gedik· 
li'ye venliği, Gedikli'nin yukarı· 
�a �dları geçen sanıklara yann 
o!!leden sonra gelin demesi nede· 
niyle ertesi günü buluştuklannda 
Gedikli ve özcan'm birlikte evi 
görerek yarım saat sonra dön· 
dükleri O""zcan ve Demirkıran 'm . 
bu arada kahvede kaldıkları saat 
17.00 sıralarında Çiftçi'nin 
Şahiner'In evine gittilti saat 19. 
sıralarında kahveye gelen Gedik· 
ıı'nin takriben 21 .00'de Kork· 
maz'm kahveye girerek hadi gi. 
diyoruz demesi üzerine Gedlkli 
ve Korkmaz'm dışarıda bekliyen 
bUyük bir aracın şoför mahalli· 
ne binerek saat 22.00 sıralannda 
Şahiner'In evine geldikleri, evde 
bulunanlardan ömer Yavuz Ha· 
cıömeroj!lu ve Çiftçi'nin aracm 
arkasına bindikleri, Şahiner'le 
Kundakçı'nın yürüyerek gittikle· 
ri, aracı klmliltl saptanamayan 
esmer kalın bıyıklı birisinin kul· 
landıltı, aracı önceden belirlenen 
maktullere ait konut'�n önünde 
durdultu, Gedlkll 'nin özcan ve 
Demirkıran'ı evin yanlarına yer· 
leştlrdl!!i qu sU"ada Renault mar· 
ka koyu renk bır başka aracın 
daha gelerek yolun kenarında 
durduRu, Içinden birisi ünal 
OsmanaRaoltlu olan üç klşlnln 
Indikleri, saat 23.00'a doj!ru bü' 
yük arabadan Inen Gedlkıı 'nln 
14'lük bUyük, Çlttçl'nin ise yerıı 
yapım silahlarla diller araçtan 

Inen ve k�mlIklerl .planamıyaıl 
biri bUyük kafalı esmer uzunca 
boylu dll!eri i. uzun boylu eı
mer bıyıklı kişilerin birlik te eve 
girdikleri, Içeride bulunanlann 
alah tehdidi ve aonradan etkisiz 
hale getirip ellerini arkadan talle 
baltladıkları, saat 24.00 sırala
nnda dışarıya çıkan Gedlkll 'nln . 
dışarıyı k01ladıktan aoıua eve 
döndü!!ü, saat 01.00 sıralannda 
Korkmaz'la Gedikli'nln Serdar 
Alten 'I ko1larmdan tutarak bü
yük arabaya geçen ve bUyük rels 
olarak tanımlanan Alten'in de 
tanımtna uygun Abdullah Çitlı' 
nın yanma getirip göstenllklerl 
ve ,onradan eve geri götüıdükle· 
ri, Osman Nuri Uzunlar'm mut
fekta, Efraim Ezgin ve [;atıf 
Can 'm odada sornya üzerinde, 
Hürcan Giirses'ln yerde yüzüko
yun vaziyette tabancayla 'VUrula· 
rak öldürilldüklerl, Alten'in öldü· 
rülmek amacıyla aynı odada ıırt· 
üstü yatar ve baltsız durumda vu· 
rulduğu, sonradan tüm sanıklarUl 
olay yerini terkettikleri dığer ıkı 
maktülün ise Eskişehir yolunda 
ölü olarak bulunduklan, 
maktullerden sadece Uzuhlar'm 
dolaşım ve solunum yeterslzlil!i 
sonucu öldüğü anlaşılmış bulun· 
maktadır. 

"ülkücü görüşü pııylaşan ve 
Anayasa ilkeleri ile yasaları yok 
sayan sanıkların, görüşlerini pay. 
laşmayan tanımadıkları ancak si· 
yasal düşüncelerinl bildikleri T\ir. 
kiye İşçi Partisi üyesi olan kişi· 
leri bir tepki olarak yaygırtlaşan 
ve arzuladıklan şiddet eylemleri. 
ne çekmek ve bu hareketlerinln 
basında kamu oyunda ve sol gö
rüşte olanlarda doıturacaltı tep
kiyle ülkemizi oldu!!undan daha 
yaygın bir anarşi içinde göster· 
meye yönelik olumsuz davranış· 
lan, bu amaçlarınuı gizli örgüt 
ve terör odakları kurarak devle· 
tin düzenine ve varlı� karşı 
halkı silahlandırarak birbirlerini 
kınmı, bu amaçla bir partinin 
üyesi ve sempatizanı olmaktan 
öte hiçbir kusur ve eylemleri 
bulunmayan 7 kişinin acımasız· 
ca öldüriilmeleri, aralarmda iş 
bölümü yaparak timler halinde 
görevlerini saptayıp planlı bir şe· 
kilde tüm yurttaşlan huzursuz· 
luk, karamsarlık, ve güvensizli· 
ğe itecek biçimde toplumun bir· 
lik ve beraberli�ni bozacak dav· 
ranışlan, kendi görüşünü pay. 
laşmıyan kişileri' düşman saya· 
cak kadar kin ve hınçla hareket
leri, amaçlanrun yasal düzeni 
ve haklarııu kullanılamaz, kol· 
luk kuvvetlerini güvenilemez 
inanç ve görüşünü yerleştirip. 
bunun yarattııtt karamsar ve 
olwnsuz anarşık ortam içinde 
güç ve otorite yoklutundan 
yararlanarak Anayasa! düzeni or· 
tadan kaldırmaya yönelik amaç· 
ları uıtruııa hiç tanımadıkları hu 
kişilere yönelik eylem gerçekte 
demokratik hukuk devletine kar· 
Şı işlenen cehir ve şiddete dayalı 
saldın nlteliııındedir. . 

"Gıyaben tutuk1amalanna ka· 
rar verilen ve bütün aramalara 
ral!men ele geçmiyen sanıklar 
Haluk Kırcı, Mahmut Korkmaz 
ve Bünyamin Adanalı ile, soruş· 
turma kendisini de kapsayacak 
tarzda genişletilmiş bulunan Ab· 
dullah Çatlı bugüne deRin yaka· 
lanamamış bulunduklarından, il· 
gili helgelerden henzer Çıkartıla· 
rak dosyalUn bu sanıklar yönün· 
den teflikine karar verilmiştir. 

"Sanıkların amaçları için ör· 
gütlenerek eylemlere glrişmeleri 
ve 7 kişinin ölümüyle sonuçla- . 
nan hareketleri tüm unsurları yö· 
nünden yüklenen Hükümet iley. 
hine silahlanarak öldürmek suçu: 
nu oluştunlu!!undan, TCK'nun 
149/2 uyannca cezalandınımala· 
n ve duruşmalarının Ankara Sı· 
kıyönetim Komutanlıllı Askeri 
Mahkemesi'nde yapılması ı.lep 
ve Iddia olunur. 30.7.1979." 



DİsK İcİNDE BİRLİGE 
SELIM MAHM UTOGLU G-İDEN YOL 
DISK Genel Başkanı Abdul

lah Baştürk 'ün 1 7 .7 . 1 979 tarihli 
açıklamasıyla ilerici sendikal ha
reket içinde başlayan tartışma
lar, Maden-I ş, Banksen ve Bay
sen sendika başkanlannın, sendi
kaIannın yürütme kurullan adına 
yaptıklan ortak açıklama ile 
yeni bir boyut kazandı. 

30_ 7 .1979 tarihini taşıyan ve 
içeriei aeırlıklı olarak Baştürk 'ün 
açıklamalanna yanıt olan bu üç
lü deklerasyon jçin önceli kle şu
nu belirtmek gerekir ki, içinde 0-
lumsuzluklan, çelişkileri taşıma
sı ile birlikte işçi sınıfının ilerici 

. sendikal hareketinin birliei açı
sından olumlu yaklaşımlan da i
çermektedir. 

Oçlli açıklamanın en önemli
ve olumlu yanı hiç kuşl:usuz -ye
ni bir konfederasyonun kurulma
sının ilk kez ve resmi olarak ya
lanlanmasıdır. Bu, ilerici sendikal 
hareketin birli�imn DIsK içinde 
saelanması yara almış olan birli
ein yeniden kurulması yönünde 
atılmış önemli bir adımdır. 

Ikinci olumlu adım ise. tek 
tip tüzük 'ün kabul edilmesidir. 
Ancak bu biraz mu�laktır. Şöyle 
ki, açıklamada "DISK'e üye sen
dikalann, DIsK ilkelerim ve sen
dika içi demokrasiyi içeren tek 
tip statü (anatüzük) etrafında bü
tünleşmesi konusu, bugünün ko
nusu deeil, DISK'in kuruldu�u 
1967 tarihinden bu yana DISK 
içinde sendikalanmlZın ele a1-
dıeı ve yeterince gerçekleştiriI
meye çalışıldıeı bir konudur. Fa
kat henüz bu konuda hedefe ula
şılamamıştır" denilmektedir. 

Burada kastedilen, DIsK ka
rar organlannca DİsK üyelieinin 
bağlayıcı koşulu olarak kabul e
dilen ve 30 nolu DISK yayını o
larak çolıaltılıp da!!ıtılan "Tek 
TIp Demokratik Tiizük" müdür, 
yoksa gerçekten Maden-Iş yöne
tirrlimn y ıllardır savundulıu ken
di anatüzüklerinin DISK 'e baeıı 
tüm sendikalarca kabul edilmesi
nin istenmesi midir' Işte burası 
biraz muelaktır.Çiinkü DISK 
"Tek tip demokratik tüzük" ko
misyonunun başkanı olan M�den 
Iş Genel Başkan Vekili Bahtiyar 
Erkul, bir toplantısına katıldık
tan sonra bu komisyondan istifa 
etmiş ve oluşturulan tüzüğe sen
dika olarak karşı çıkmışlardır. 
Aynca şu anda Maden-Iş ile bir
likte ihraç edilen ve birlikte dav
ranan sendikalann tüzükleri de 
Maden-Iş tüzüğüniın hemen he
men aynısıdır. Bütün bu nlarla 
birlikte, �Iaden-I ş '  yönetimine 
hakim olan zihniyetin daha düne 
kadar DISK yönetiminde oldu
eunu ve yönetinıde bulunduklan 
dönemlerde yeni bir tek tip tti
zük hazırlıklan olmadığını. sade· 
ce �1aden-Iş tiiziığüniı DISK'e 
ba�h sendikalara kabul etmeleri 
için önerdiklerini de hesaba ka
tarsak , " 1 967 tarihinden bu ya· 
na" sazleri nden, bugünku DIS K '  
in  ileri sürdüeü 'Tek Tip Demok
ratik T�zük" detril, kendi tiiziık
leri olduj::u anlaşılmaktadır. An
cak biz yanlış yorumlarll�lmlZl 
ve kastedilenin DISK 'in "Tek 
TIp Demokratik Tüzuk"inun ol· 
du�unu varsayarsak , bu da sendi
kal birliği saglamacla. sendika içi 
demokrasinin önemi açısından 
ço' olumlu bir adımdır. 

', apılan ortak açıklamadahi 
bu olumlu olarak ııitelediflimiz 
adımlarla I;irlikte, pski hatal"n 
kabul etmeme, bir anlam,la bun
lara devam etme anla",ınıı gelen 
olumsu.lu klar da yer almaktadır. 
Şöyle ki açıklamada "A ncak sa
yın Ahdullah RaşWrk 'i:n one si ır-

dü�ü, �Iaden-Iş 'in �1ESS görüş
melerine temsilcileri de sokmaM, 
referandumdan yana olması, �.n
dikala"la siyasal aynmcılık ve 
tasfiyecilik yapılmaması gibi ta
leplerin,  sendikalanmlZın baş'n
dan beri savunageldiği ve ardııcıl 
ilkeler olduğu halde sanki sen Ji· 
kalarımız, bu ilkelere karşı iMiş 
ve sendikalanmız hakkındaki ge
çici ihraç kararlannın nedenleri 
bunlarmış gibi, ihraç kararlannın 
yeniden ilgili kurullara götüriil
mesi için şartlar olarak ileri 
sürülmesine ve hele kimi DISK 
sendikalannın da bu girişime or
tak edilmeye çalışılmasına ' bir 
anlam veremedi�imizi de belirt
mek isteriz. "  denilmektedir. 

Hatalan kabul etmek kolay 
bir iş de�i1dir. Ama kimin için' 
Her halde sosyalistim diyenler 
için de!:i1. Sosyalistler hatalannı 
kabul eden eleştiriye açık, öz
eleştiri yapabilen , yanlışlanndan 
ders çıkaran ve tekrar aynı yanlı
Şı yapmamak için azami dikkat 
gösteren insanlardır. SosyaUstle
rin çok önemli niteliklerinden 
biridir bu. Bu nedenle sosyaUs
tim diyenlerden yanlışlann ka
bullenilmesi beklenir ve bu ka
bullemldikten sonra geçmişteki 

kırgınlıklar, olumsuzluklar hat
ta siyasi aynlıklar bir kenara bı
rakılır, birlikte çalışabilmenin 
koşullan yaratılır. Sınıf mücade
lesinin gere!:idir bu . Elbette bu 
bir süreç içinde olur. Bir anda 
her şey kabullenilmez. Karşı ta
rafın hatası öne sürülür, ondan da 
aynı yaklaşım beklenir. Ancak 
kendisini sosyalist karşı tarafı 
sosyalist olmamakla suçlayanIa
nn bu konuda ilk adımı kendisi 
atması gerekir. Oysa bu olma
mıştır, tam tersi olmustur. 

�laden-Iş, Bank-Sen ve Baysen 
Genel Başkanlannın yaptıklan 
ortakaçıklamada kabullenmedik
leri konularda oysa çok somut 
örnekler var. Hatta bir kitap ya
zılacak kadar somut örnekler 
var, Yürüyüş 'ün sayfalannda bu 
konulara zaman zaman değiniidi. 
Tekrar da olsa bir ikisine gene 
de�inmek gerekiyor. 

�Iaden- ış sendikasının yıllar
dan beri süregelen toplıı sözleş
me politika<ının en temel özelli
� i ,  toplu sözleşme müzakereleri
ni bizzat işçinin seçtiı:i sendika 
işyeri temsilci leri ile işverenin 
I'eya \'ekilinin aynı masaya otur
ması I'e ıalepler üzerinde karşı
lıklı görüşmeleri biçiminde silr
dürwme<i idi. \lu miizal,erelere 
sendika yönetiminin tayin ettiği 
hir ıızman ile eğer iş\'eren �IESS 
ilyesi is. birde �ıESS'in uzman; 
k aı ı lı rdı. Gi'rüşmeler akameıe 
u�rayıp. araya gre\' de girse , grev 
!'onrası anlaşma gene bu heyet a
ra"n'la irı"lanırdı. Geçen "grup 
sh7lpşınesi" one.si \IESS bu ko· 
nuda kendi lehine hir adım atıı. 
Işveren ı oya \'ekilini müzakere· 
lerden çekti I'e mUzakereler sade
ce sendika işyeri temsilcileri ile 
,IESS'in uzmanı arasında sürdü· 
ruı oiı. Ilu durum ıoplu sözleşme· 
nin uygulanmasında işçi aleyhl-
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n e  onemU sorunlann ortaya. çık
masına neden oldu. Toplu söz
leşme müzakerelerinde kabul e
dilen bir maddenin neleri kapsa
dıeı toplu sözleşme metninde 
detaylı yazılmadığı için, müzake· 
relere katılan sendika temsilcileri 
ile müzakerelere katıımıyan işve
ren veya vekili arasında sürekli 
yorum anlaşmazlıklan çıktı, ' 
MESS'e başvun' ldu, uyuşmazlik
ları çözümleme kuruluna gidildi. 
Bu da bir hakkın zamanından 
çok sonra elde edilmesine veya 
hiç elde edilmemesine yol açtı. 
Bu duru mudaha o günden bilen 
Maden-Iş yönetimi �I ESS'in bu 
politikasına mani olamadı veya 
olmadı. 

MESS grup sözleşmeleri ile 
birlikte kendi lehine bir adım da
ha attı. Maden-Iş yönetimine gu
rup sözleşmesini imzalattırdı. 
Hem de sendikanın grevler esna
sında toplanan genel kurulunda 
"grup sözleşmesine imza atılma
ması" karan alındıı:ı halde. Hem 
de bölge bölge işyerlerinin Sp<'r 
ve Sergi Sarayında toplanıp grup 
sözleşmesine imza atmamak için 
sonuna kadar direnileceğine dair 
işçilere and içirildiği, yemin etti
rildi�i halde. (Sendikanın en 
yüksek karar organı olan Genel 
Kurul karanna ra�men Genel 
Yürütme Kıırulu 'nun nasıl grup 
sözleşmesim imzaladılıı ayn bir 
yazı konusu oldu!:undan ona 
ayn bir yazıda değineceeim). 
Burada değinmek istediğim 
MESS bu yıl bir adım daha at
mak istiyor. �IESS'in tespitine 
göre, toplu sözleşmelerin işve
renlere yüklediei maliyetin art
masına neden olan faktörlerden 
biri de, sendika işyeri temsilcile
rinin toplu sözleşme müzakere
lerine katılması ve işçi denetimi
nin bu yolla müzakerelerde siir
dürWmesidir. !lu nedenle de 
MESS bu yıl sendikaişyeri tem
silcilerinin toplu sözleşme mü
zakerelerine katılmasını istemi
yor. Elbette bu �IESS'in yeni 
bir isteei değiL. Eskiden beri is
tediği ama gerçekleştiremediği 
bir istek. Ama bu yıl gerçekleş
tirmek için şartlan uygun gö
rüyor. Ve dayatıyor. 

�Iaden-Iş yönetimi bugün Iz
lediği politikayla buna teslim ol
muş görünüyor. Kurdueu toplu 
sözleşme komiteleri, toplu söz
leşme miizakerelerine katılacak' 
ları değil, bu müzakerelere katı
lacak sendika yöneticilerinin ve
ya uzmanlannın verece�i bilgileri 
işçilere anlatacak heyetlerdir. 

Sendika temsilcileri sadece 
kendi işyerlerindeki işçi sağlığı 
ve iş güvenliği ile ilgili hususlar
da işverenlerle göriişebilecekler, 
bu görüşmelerde anlaşmaya var
dıklan noktalan, 1 1 4  işyeri iş
vereni adına müzakerelere katı
lacak MESS uzmanı ile sendika 
yöneticileri arasında da yapıla
cak görüşmeler sonucu vanlan 
anlaşmanın sonuna eklenecektir. 
A çıkçası �IESS'in ileri surdüğli 
formülasyon gerçekleşirse, toplu 
sözleşmelerde eskiden olduğu gi
bi işçi denetimi kalkacak ı ır. 

�Iaden-Iş üyelerinin OI�K 
Genel Ilaşkanına ilettiği, OISK 
Genel I�aşkanının da açıklama
sında ileri sl'rdüğli ve ıazgeçllme
sini, eskiden olduğu gibi gene iş
çi deneliminin sağlanmasını iste
diği konu budur. eÇ sendika 
başkanının ortak açıklamasında 
bu konııya değinilmemeh ıedir, 
daha doğrusu hu konu geçişııril 
mektedir. 

[lugün artıl: rereranduınu 'R-

,"u nmayan bir tek sendika yok
tur. Diin referandumdan açıkça 
kaçan Türk-Iş bile bugün refe
randumu sözde de olsa savun
maktadır. Bugiın hemen hemen 
bütün sendikalann genel kurul
Iannda referandumu destekleyen 
yetkili sendikanın tespitinde en 
etkin yolun referandum olduğu
nu kabul eden kararlar ahnmak
tadır. Bu, genel olarak bakıldı
ğında olumlu bir gelişmedir. Bir 
de bu arada referandumun gizU 

oy açık sayım ilkesim "irade be
yam" yöntemiyle yozlaştırmak 
isteyenlerde vardır_ Bütün bunlar 
doerudur. Ancak bırakalım di
eerlerini �1aden-Iş 'in Ereğli 'de 
ve Kınkkale'de bu konuda bekle
nen sınavı veremedi!:i de do!:nı
dur. 

Hiç üyesi olmayan veya bir 
kaç üyesi ile referandum çaerı
sında bulunan sendikalann bu 
ça!:nlan elbette dikkate alınmaz_ 
Ama evrak üzerinde yetkiyi aldın 
diye ve de karşı tarafın (şu veya 
bu şekilde) çoğunluk tabanı ol
duğunu bildiein bir işyerinde, 
karşı sendikanın re(erandum 
çaenslIJdan kaçamazsın. Son 
tahlilde yapılacak olan irade be
yanı bile olsa kaçamazsın. Kaç
san da pratikte bir yarar sa!:la
maz. Çünkü karşı tarafın şu veya 
bu şekilde sahip oldu!:u üye ço
�nlueu, evrak üzerinde alınan 
yetkiyi kullandınnaz. Kaldı ki,  
Ere�Ii' de Kaymakamın düzenle
diği protokol bal gibi gizli oy, a
çık sayım usulü ile yapılacak re
ferandumdu. Hatırlamak gerek, 
sanınm 1965 'te Türk Derrlir Dö
küm'de üye ço�unlueu �Iaden-lş 
te, yetki ise Çelik-Iş 'te idi. Ama 
toplu sözleşmeyi Maden-Iş yap
mıştı. Demek oluyor ki üye ço
�unlu�unun olmadı�ı yerde yet
kiyi "bilirkişi"den de!:i1, önce 
işçiden alacaksın_ Onun taleple
rini dikkate alacaksın. ondan 
sonra yetki isteyeceksin. . 

Tasfiyelere gelince, her h alde 
en çok bu konuda somut örnek 
\'erilir. Ancak önce kimin veya 
kimlerin kastedildi�ini biraz 
açmak gerekiyor. Veya kastedi
lenlerin Şiikrü özbayraklar, Hak
kı öztürkler gibi �Iaden-Iş'e kar
Şı sendika kuranlann olmadıltını 
açıkça belirtmek gerekiyor. Yeri 
elmişken de bir şeyi daha belirt
meK gerekiyor. 

Bu kişileri özellikle Şiikrü öz
bayrak'ı savunması gereken biri 
olacaksa o da �Iaden - Iş yöneti
mi olmalıdır. Herkesçe bilinir. 
�Iaden-I Ş 'te Bölge Temsilcisi 
adayı olabilmek için tiiziiğün ara· 
dı�ı şartlara haiz olmak yetmez . 
Bir de Maden-Iş iist yönetimInin 
onayı gerekir. Ere�1i 'de yapılan 
son Bölge Temsilcililli seçimine 
Şükrü özbayrak ile birlikte iki 
kişi daha aday oldu. �Iaden-Iş 
yönelimi toplam üç adaydan sa
dece birinin adayh�ını onayladı. 
dillerlerinlnkinl reddetti. Adaylı
�I ol1aylanan da Şlikrü özbay
rak ' l ı .  Şimdi sormak gerekir, 
�Iarl n-Iş rönetiminin dışında 
Şlihnı özbayrak'ı kim , ne için 

savunsun. Denilebilir ki, Şükrü 
özbayrak o gün iyiydi, şimdi kö
tü. Peki onu şöyle, o da kabuL. 
Söylediler mi? Yaptılar mı bu 
küçücük özeleştiri/I. Yapabil
mek için ne olunması gerektilli 
yukanda söylendi. 

Bu madalyonun sadece bir yü
zü. Bir de madalyonun ö"ür yü
zü var. Sözünü ettiğimiz Bölge 
Temsilcili!:i seçirrlinde adaylı�ı 
Maden-Iş yönetimince reddedi
lenlerden biri de' Osman Aslan
bay . Maden - Iş Ere�1i Demir Çe
Iik'te örgütlenmesinde başı ÇE
ken, DISK'in kuruluşunda Ma
den-Iş delegesi olarak bu kurulu
şa katılan, laden-Iş'in Seydişe
hir örgütlenmesimn de başını çe
ken, Maden-Iş Seydişehir Bölge 
Temsilcisi Vekilliği yapan, Sey. 
dişehirde bu nedenle e,i faşist
lerce bombalanan, fabrika içinde 
kurulan, üzerinde "burada ko
münistler asılacaktır" diye yazı 
yazılan o meşhur dara�acınd. 
asılmak istenen Osman Aslanbay. 
Osman Aslanbay aynı zamanda 
Türkiye Işçi Partis;'nin kurucu ü
yesi. Maden-Iş yönetimi kimlerin 
adayııeını onayladı. Kimlerinkim 
reddetti? ölçüsü ne idi? Bütün 
bu nlar herkesçe çok açı k bilim
yor. Istedikleri kadar tasfiyecili
�e, siyasal aynmcılığa karşı "ar
dılcıl" mücadele ediyoruz desln
ler somut durum ortada. Ve 
şunu da belirteyim ki,  bu yaz
dıklanmdan O. Aslanbay'm 
adaylıllı kabul edilmeliydi, di
eerlerinin ki reddedilmeliydi an
lamı çıkmamalı. Tersine Ş, öz
bayrak dahil bütün adaylınn 1-
daylığı kabul edilmeliydi. 

Kimlerin kastedildiğine gelin
ce isim isim sıralamak mümkün 
de!:iI. Çünkü sayılan bir iki değil 
yüzlercedir. Daha açık bir irade 
ile 1975 'ten, yoğun olarak dı 
1976 'dan bu yana bu yönetirrlin 
izledi�i politikaya aktif olarak 
karşı çıkan Bölge Temsilcisi, Iş
yeri temsilcisi ve üye durumunda 
olan hemen hemen herkes tasii
ye edildi. Kirrlisl görevlerinden 
alındı, kimisi ihraç edildi, kimisi 
de işten attınldı. Bursa, Kırtll, 
Silahtarağa Bölge Temsilcileri, ve 
bunlarla birlikte çalışan yardım
cı kadrolar, Arçelik, Borankay, 
Tofaş, Renault,  Mako, IDD, 
Auer, PO K,  Atlı Zincir, PhiUps, 
Profilo, Sarkuysan vs. işyerlerIn
deki temsilciler, öncü işçiler bu 
tasfiyeci politikanın en somut 
örnekleridir. 

Ancak tasfiyecl U k  salt gonv
den alma, ihraç etme veya Işten 
atlırma ile yapılmamıştır, Daha 
inc� metodlar da denenmiştir ve 
halen de denenmektedir. Kendi 
siyasi düşüneesinde olmıyan fa
kat sendikanın her hangi bır or
ganına seçilebilmeı� (tüzükteki 
tüm engellere rağmen) başannış 
olanlara karşı; sendika 'merke :1-
nin yapmakla görel'li oldugu .s· 
gari gerekler dahi yerine getiriI
mernekte araç, eleman , mali des
tek, işverenin, karşı g\içlerin sal
dmlannı göııüsleme gibi konu
larda kısıtlamaya gidilmekte, bu 
yerlere seçilmiş kişilerin yıpran
ması için aleyhte kulis dahil ne 
akla geliyorsa yapılabilmektedir, 
Bunun sonucu o bölgede sendlkı 
zayıfiıyormuş, veya o böl�edekl 
işyerleri başka sendikalara gidi
yormuş kimin umurunda. Tasfi
yecili�in bir başka bIçimI olın 
az olsun bizden olsun mantığının 
ta kendisidir bu. Son günlerde 
yapılan da genellikle budur, 

Ortak açıklamada deelnllme
yen iki konu daha var. Birincisi 
bu üç sendikanın DISK 'in "Tek 
TIp Demokratik Tüzük "ünü ka
bul ettikten sonra, bu tüzüee gö
re blitün organlarını yeniden 
oluştunnası. Ikincisi, Ise DISK'e 
karşı kurulan sendikaları destek-



lemekten vazgeçtikierini kamu· 
oyuna ve DISK tabanına açıkla· 
mala n idi. Bunlara ve di/:er ko· 
nulara iüşkin olarak onak açık· 
lamada" aynntılı yanıtlanmızı 
daha llerde açıklamayı uygun 
bulmaktayız" denilmektedir. 
Ancak yanıt verilen ve verilme· 
yenıere bakıldı�ında konunun 
nereye getirilmek istendi�inin 
kestirilmesi için kahin olmaya 
gerek yok. 

Söz konusu önak açıklamada 
"bazı kardeş sendikalann DIsK' 
teki bunalımın çözümü do�rultu· 
sunda başlattıklan girişimler" 
den söz etmektedir. Anlaşılan 
bazı sendikalar aracılı�ıyla uz· 
laşma zemininin somu tlanmasına 
çalışılmaktadır. Bu uzlaşma ze· 
minin de, söz konusu üç sendika· 
nın "Tek tip demokratik tüzlik· u 
kabul etmesi, buna karşılıkda 
DİSK 'in ola�anüstü genel kuru: 
lunu toplayıp ihraçlan kaldırma· 

'Si ve seçim yapıp yönetimini ye· 
nilemesidir. Böylece DISK yöne· . 
timinin dayatması sonucu bu üç 
sendika tüzüklerini demokratik· 
leştirmiş olacaklar, bu üç sendi· . 
karun dayatması sonucu DISK 'te 
ihraçlankaldınp, yönetimini ye· 
nilemiş olacaktır. 

DISK yönetiminin "Veya söz 
konusu üç sendika yönetimleri· 
nin bu formülasyona ne diyece· 
lıini önümüzdeki günlerde göre· 
ce�iz. Uzlaşmanın saj!lanmasl o· 
lumlu bir gelişmedir. Ancak bu 
,ekliyle eksiktir. Bu zeminde ya· 
pılacak bir uzlaşma ile söz·konu· 
su üç sendikarun DİSK 'in tek tıp 
tüzüğüne göre organlannı yerlı· 
den oluşturmalan ve kendi içle· 
rindeki ihraç ve tasfiyelerin kal· 
dınlması gündem dışı kalmış ola· 
eSktır. 

Bugünkü verili koşu llarda, ile· 
rici sendikal hareket içindeki bir· 
Ii�in pekişmesi ve güçlenmesi 
için nasıl ki DISK 'in bu üç sen· 
dika hakkında vermiş olduğu ih· 
raç kararlannın kaldırılması ge· 
rekiyorsa, bu üç sendikarun da 
(özellikle Maden·İş'in) kendı 
Içindeki ihraçlan, tast;iyeleri kal· 
dırması da o derece gereklidir. 

Ilerici sendikal hareketin mer·· 
kezinin güçlendirilmesi, etkinleş· 
tirilmesi için nasıl ki yönetimin 
yeniden oluşturulması gerekiyor· 
sa, bu üç sendikanın da (özellikle 
Maden.lş'in) demokratik bir tü· 
züğe göre organlannı yeniden o· 
luşturması gerekiyor. 

Bu nedenle uzlaşma zemini· 
nin oluşturulmasında bu iki ko· 
nu mutlaka dikkate alınmalıdır. 
.'\ksi takdirde beklenen sonuç el· 
de edilememiş olacaktır. Aynca 
DISK Genel Başkanının ileri sür· 
düğü, ancak ortak açıklamada o· 
lumsuz yarut verilen şartlann da 
yaşama geçmesinin' yolu, bu iki 
konunu n uzlaşma zemininde 
gündeme alınmasına baj!lıdır. 

Son olarak söylenecek, Ma· 
den·lş ,  Banksen ve Baysen üyesi 
işçilerin DISK Genel Başkanının 
açıklamalanna kulak vermeleri 
ve desteklemeleri, nı SK 'e ba�1ı 
14 sendikarun ortak açıklaması 
ile de Baştürk'ün açıklamalannın 
desteklenmesi, uluslararası ilişki· 
ler ve bilimsel sosyalistlerin aktif 
çabalan sonucu , geçtiğimiz haf· 
ta içinde ilerici sendikal hareket 
için oldukça olumlu nitelenebi· 
lecek gelişmeler olmuştur. 

Ne var ki işçilerin, nlSK'e 
ba�1ı sendika yöneticilerinin bu 
çabalan söz konusu sendika yö· 
neticilerini rahatsız etmiştir. Bi· 
Iimsel sosyalistlerin çabalannı 
"fırsatçılık olarak nitelemişler· 
dir, Anlaşılan hesaplannın tersi· 
ne adım atmak zorunda kalmış· 
lardır. Veya "fırsatçılara" fırsat 
vermemek için olumlu saydı�ı· 
mız adımlan atmışlardır, 

Hiç önemli delıi!. Daha önce 
de söylemiştik. Bilimsel sosya· 
listlerin sendika Içi demokrasinin 
tüm gereklerinin salılanmasından 
kaybedecekleri hiçbirşey yoktur 
ama başta ilerici sendikal hareke· 
tin birlilıi olmak üzere kazana· 
caklan çok şey vardır, 

Büyük saldırı iç in hazırlık 

MESS 
iıkol u nda 
S i  kıyönet i  m 
istedi  -

OISK üyesi 14 Sendika : 

"SORUMLU DAVRANIŞ 
GöSTERİLIRSE, 

DıSK ONUR KURULU 
KARARLARıNıN 

GöZDEN GEÇi RILMESı ıÇIN 
GIRI ŞIMDE BULUNULACAK" 

DISK'e bağlı 14 sendika, DISK'den geçici 
. olarak Ihraç edilen Maden.lş, Bank·Sen ve Bay· 

sen sendikalannın Onur Kurulu kararlarını k�· 
muoyu önünde tartışnak DİSK'i yıpratma giri· 
şimlerine karşı, DISK Genel Başkanı Abdullah 
BaştÜlk'ün yaptığı açıklaınayı desteklediklerini 
ve DISK'in birliğini salılamak, gerekirse aynı 
sendikalann üyeliklerinin geri iade edilmesi için 
yardımcı olmaya hazır olduklarını açıkladılar. 
Tek Ges.lş, Genel.lş, DISK 1. Bölge Temsilcilı· 
ği, TIS, Oleyis, Sosyal·lş, Devrimci Sağlık.IŞ, 
Keramik.lş, Devrimci Yapı·lş, ASIS, Tümka· 
Iş, Yeraltı Maden·lş , Gıda.lş , -Llmter.lş Sendi· 
kalannın sendikal birliği titizlikle k orumayı 
amaçlayan açıklamalarında şu görüşlere yer 
veriliyor. 

'Aşağıda imzalan bulunan DISK üyesi sen· 
dıkalar olarak, DISK Genel Başkanı Abdullah 
Baştürk 'ün sendikal birlik ve geçici olarak üye· 
likten ihraç edilen T. �!aden·ış, Bank·Sen ve 
Baysen Sendikalarına ilişkin olarak yayınladığı 
bildiriyi desteklediliimizi tüm DıSK liyesi işçi· 
lere ve kamuoyuna açıklarız. 

"Türkiye toplumsal·ekonomik açıdan son 
yılların en bunalımlı '  dönemini yaşamak tadır, 
Hayat pahahlığı, işsizlik artmak ta ,  !aşist cina· 
yetler sürmektedir. Son faşist salrlırılar " e  bun· 
Iara ilişkin resıni açıklamalar (aşist eylemlerin 
MHP'ee desteklenrllğinin ve bu partinin kapatıl· 
masının Türkiye halk ı na  karşı bır sorumluluk 
olduğunu açıkça gbzler önüne sermiştir. 

"Içinde bulundu Rumuz koşullar devriınci 
sendikal birliği gündemimizin birinci maddesı 
haline gctlr'ııiştir. Burjuvazinin saldırılarının 
art tığı, emperyalizm ve tekelci sermaye ce des· 
teklenen faşistleri n dn.yeUerinin yoğunlaştığı 

Turgut özal Sü/wn 'o böyle yakı· 
nı)'or. 

�letal işkolunda 1 EylW 'de 
başlayacak ve yaklaşık 25 bin iş· 
çiyi kapsayacak olan toplu söz· 
leşme görüşmeleri yaklaştıkça, 
MESS'in saldırganlılıı daha da kı· 
zışıyor, Geçtiğimiz yıl �laden.l ş 
Sendikası ve �! ESS arasınna ya· 
pılan grup sözleşmesini bu yıl da 
sürdürmek te kararlı davranmak 
isteyen ve toplu sözleşmeyi daha 
da geri bir düzeyde tu tmaya çalı· 
şan �IESS, silahı kendi eline ai· 
mak ve kendisi kullanmak için 
bazı girişimlerde bulunuyor. 
özellikle, kıdem tazminatının 
gün sayısının artırılması, ücret 
artıŞı ve iş güvencesi konulannda 
odaklaşacağı bilinen görlişmele· 
ri şimdiden kıskaca almaya çalı· 
şan metal işkolu işverenleri, 
�lESS'in merkezi kararlanndan 
ayrı, tek başına toplu sözleşme 
yapan işverenleri geçtiğimiz yıl 
olduğu gibi, kendine özgü yön· 
temlerle "cezalandıracağını" a· 
çıkladılar ... 

şu günlerde işçi sıruCının sendikal birliği ni koru· 
mak 've güçlendirmek en başta gelen görevimiz· 
dir. . 

"DISK Onur Kurulu geçtiğimiz Şubat 
ayında aldı�ı kararla 4 sendika)� DISK ilkeleri· 
ne aykın davrandıkları ve disiplinsizlik yaptıkla· 
rı gerekçesiyle geçici olarak iiyelikten uzaklaş· 
tırmıştır. Bu sendikalardan Yeraltı.Maden.lş,  
geçici süreyi olumlu davranarak geçirmiş ve ye· 
niden DISK üyeliğini kazanmıştır. 

"DISK Onur Kurulu kararının tartışılacağı 
tek yer DISK Genel Kurulu 'dur. DISK Onur 
Kurulu kararını kamuoyu önünde tartışmak ve 
bu kararlardan yola çıkarak DISK'e ve işçi sını· 
fının sendikal birli!ıine karşı karalamalara giriş· 
rnek yalnızca burjuvaziye ve gerici guçlere güç 
kazandıracaktır. 

"DISK Genel Başkanının ı ;  . ; . 1979 tari· 
hinde konuya ilişkin olarak yaptı�ı açıklamayı 
benimsediğimizi kamuoyuna açıklıyoruz. 
DISK'ten geçici olarak ihraç edilen sendikaların 
yöneticileri DISK Onur Kuruhı I< ararlarının tar· 
tışılacağı tek yerin DISK Genel Kurulu oldu�· 
nu bir anatüzük emri olarak kahul e tmeli ve 
DISK karar orgaıılarınca onaylanan Denıokratik 
Tek Tip Tüzüğü hayata geçirme)'i acıl bir.görcv 
olarak iisUenip demokrasi mücadelesine yeni ho· 
yutlar kazaıidırmalıdırlar. 

"Aksi bir tavır bu sendikaların yiineticile· 
rine işçi sınıfın ın sendikal birliği açısından ta· 
rihsel bir sorumluluk yükleyeeektir. 

"DISK 'ten geçIci olaral< ihraç edilen sen· 
dikaların yöneticileriııin tarihsel soru mluluklan· 
nın bilincinde olarak nlSK Ge"el lluşkanı'nın 
açık laınasında yer alan hususları dikkate alarak 
davranmaları gerek tiğini belirtir, işçi sınıfının 
birliğinden yana olduldarını söyleye/llerin 
başka davranış yolları araııiaları halinde i�çi sı· 
nıfınca mahkum edileceklerini VUrb'lllarız. 

"Bu sendikaların yöneticilerinin sorumlu 
davranmaları dunımunda, DISK karar organları· 
nın da nlSK Onur Kurulu kararlarının gözden 
geçirilmçsi için gerekli bolrişlnılerdc 
bulUnAcaklarını unıdulıumuzu ve aşa�ıda imza· 
ları olan bizler de bu yönde girişimlerde buluna· 
cal!ımızı açık larız . "  

�lESS Yönetim Kurulu Baş· 
ikanl Turgut özal, bır süre önce 
�laden .lş ile toplu sözleşme ya· 
pan Yiicel Boru ve Profil Endüst· 
risi A . Ş ., Atlas Copco �Takina· 
lan imlilat A.Ş.  ve Estaş Ev Ci· 
hazlan San, ve Tic, A . Ş .  işve· 
renlerini "ölçüsüz, sorumsuz ve 
kötü örnek" olarak niteleyerek, 
toplu ,özleşmelerde 25 bin me· 
tal işçisinin pazarlık güciinün kı· 
nlması i çin, nevlet Bakanı Faruk 
Sükan ve dilıer işveren örgUtleri 
temsilcileri Halit Narin, ılehmet 
Yazar, Nuru ilah Cezgln, Nuh 
Kuşçulu, Feyyaz Herker ve Yıl· 
maz Adıgüzel'e yazılar yazdı ve 
bu konuda işverenlere yardımcı 
olunmasını istedi. Turgut özal, 
MESS'e ba!!1ı işverenlere yazdılıı 
bir başka yazıyla da, adları ge· 
çen işyerleri nin "bölücü" duru· 
muna düşmemelerini tehdit edi· 
ci bir iislupla duyurdu,  

Turgut özal'ın Faruk Sükan'a 
yazdığı ve kamuoyundan gizli 
tutulan yazıda, "hızla artan enf· 
lasyonun yıkıcı etkileri altında" 
olundu!!u şu günlerde, "işçi ku· 
ruluşlannın Wkemiz gerçekleri· 
ne uygun davranmalannı" sa!!la· 
mak gerektiğinden sözeolilerek, 
şunlar deniyor; "Jşholumuzda 
büyük mücadelelerden sonra kur
muş olduğumuz bu dengeye rağ· 
men, Sendikamız," üyesi olma
yan işkolumuz işverenltrinden 
Yücel Boru ue Profil EndÜ&trisi 
A . Ş., A tlas Copco Makinaları J. 
nıalot A . Ş. ue Estaş Eu Cihazlon 
San. ue Tic. A . Ş. 'nin peşi peşine 
imza et tiklerini duyduğumuz 
toplu iş sözleşmeleriilde saat üc
retlerine verdikleri zamların 
25.00 . 28.50 liraya sıçradığını 
öğren m;.ş bulunuyoruz. 

':Aynca verilmeliıe olan ihra
miyelerin sayısı sabit kalsa bile, 
ikrarniye miktarları. kendiliğin
den, saal ücretlerine verilen zam
lar oranında artacağı halde, bu 
işyerlerinde ödennıekle olan yılda 
dört maaş ikramiye sayısı. y ılda 
6- 7 maaşa sıçratılmıştır. 

"Bunun gibi, kıdem tazminat
Iannuı şeviyesi her yıl için 45 

' gün, diğer sosyal yardımlarda ue 
yan ödemelerde de ölçüsüz ve a
normal şişkinlikler yapılmı,tır. 

" Henüz iki ay önce tetbit edi
len yasal asgari ücret saatte 22. 
50 'lira olmasına ve ülkemizde 
milyonlarca işsizin iş aramasana 
rabmen, iş sahibi lJe çalışmakta 
olan işçilerin mevcut saat ücret
lerine, her yıl için, yaaal as,an' 
ü(retin dahi üstünde verilmiş 
olan hu aşırı zamların ; 27 yıllık 
hizmetten sonra, devletin en üs t  
kademesinden emekli o la n  bir 
Başbakan 300 bin lira civarında 
ilıramiye alırilen. 8 - 1 0  yıl kı
demli bir kimseye 500 bin lira ci· 
vannda "ıdem tazminatı verilme
sini gerektiren bu anlaşmalonn, 
maliYf"tlere ve {iatlara na,,1 yan
sıdığını bi/memezlikten, ülkemizi 
nereye getirdiğini görmemezlik
ten gelE'meyiz . .  , " 

Turgut özal, arlı geçen iiç 
işyeri nin imzaladıgı toplu sözleş· 
melernen huzursuzlu�unu bu şe· 
kilde dile getirirken , "hür ve de· 
mokratik batı ülkelerinde normal 
zamanlarda dahi uygulanan" ted· 
bi rlerin vakit geçirilmeden alm· 
masını istiyor, 

�IESS'in kamuoyuna açıklan· 
mayan bu girişimi 25 bin m�tul iş· 

çisine açık bir saldırı niteli�inde· 
dir. Tekeld biiyük burjuvazinin 
bu saldırısı, görüşmelerin yaklaş· 
t ı� ı  şu giinlerde, boşa çıkartıl 
mak, tersine çevrilmek zonın· 
dadır, � IESS'in bu gizli kapaklı 
planlannı ertaya çıkartmak ve 
metal işçilerinin tekelci büyük 
buıju\'azinin en salrlırgan örgütü 
�TESS'in hevesini kursaeında bı· 
r�kacak bir kararlılıkla toplu söz· 
leşmelerde yeralınasmın sa�lan. 
'!1asl zorunludur. 
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A sy a-Afrika 
halklan 

banş 
istiy or 

Brezilya Politik 
demokrasi icin 

A,ya' Afrika Halklan 
Dayanı,ma OrgülÜ'nün U· 
lıularıırc.. toplantısı Le" 
ko,. ·d. yapıldı. Toplantı· 
do d.tantın (/.Ii,tirilm.si. 
kar,ılıklı (/Üuen ve .,itlik 
ortamının daha ileri boyut· 
lara (/ötürü/m •• i. ulu.lar
CI"'OIJ çapta 6iyonizmin, 
emp.ryalizmin (/.rileti/m.· 
ıi v a,Ireri paktlann orta' 
don kaldınlmo.. konulan 
baflıca tartlfılan konular 
oldu. 

Toplantıya katılan ülke· 
ı.rin temsilciı.ri SALT /i 
anla,moıının imzalanmoıı 
için harcadığı çabalar do· 
layısıyla Sovy.tler Birli�i' 
nin kutkınmtUına karar 
uerdi. Ot. yandan A.ya· 
Afrika Halklan Dayanışma 
OrgüIÜ Gen.1 Sekreteri Nu· 
ri Abdul R.zzak yaptığı 
konufmoda tüm olumlu 
"lifmelere kor,ın .mpe'" 
yali,t (/üçlerin yeni ıoldın 
planlan içinde olduğuna 
d.�indi. ABD 'nin Afrika 
ülk.lerini NATO ·Iulaştır· 
mo çabalannı ve Ortodo�u 
için yeni bir vurucu (/Üç 
öl'JlÜtlem.y. çolı,m .. ını do 
buna örnek olarak (/öst.r· 
di. 

L'fko,e toplantısına 

Lu;' Cer/os Prede. 

Brezilya'da "parlamenter de· 
korlu faşizm" olarak nitelenen 
politik rejim. son yıllarda özel· 
Iikle kitle eylemlerinin yüksel· 
mesi ve parlamenter kurumlar· 
da gerici rejimin denetiminin sar· 
sılmasıyla. gitgide derinleşen bir 
bunalımın içinde bocalıyor. 
1978 Kasım 'ında yapılan parla· 
mento seçimlerinde güçler den· 
gesinin. bütünüyle olmasa da ö· 
neınli ölçüde ilerici, sol güçler 
lehine bir gelişme göstermesi, 
rejimin istikrarslZlı!ıınl daha da 
derinleştiriyor. 

A!ıır baskılar altında bulunan 
ve gizlilik koşullannda faaliyeti, 
ni sürdüren Brezilya Komünist 
Partisi MK Genel Sekreteri Luis 
Carlos Prestes, Sovyet "Yeni 
Zamanlar" dergisinin son sayı· 
sına bir demeç verdi. Prestes, 
demecinda, Brezilya'daki bu· 
günkü durumun başlıca özelli· 
!ılnin kitle eyleminin yükselme· 
si oldu�unu belirtti ve BKP 'nin 
önündeki başlıca hedef olarak, 
demokratik özgürlüklerin kaza· 
nılmasını, sınırsız bir af çıkanı· 
masını, tüm siyasal partilerin ey· 
lem özgiirlüj!ünün tanınmasını 
görd�ünü bildirdi. 

Prestes, kitle eylemindeki bu· 
günkü yükselişin 1974 seçimle· 
rinden beri gelişen bir sürecin so· 
nucu olduj!unu belirtti. Bu le' 

:: '\ 

• BKP GENEL SEKRETERI LUIS c. PRESTES ÜLKEDEKI 
DURUMU ÇÖZÜMLEDı' 

çimlerde halkın diktatörlü!!e kar· 
Şı tepkilerinin apaçık ortaya çık· 
tı�ını hatırlatan Prestes, 1978 
Mayıs'ında işçi sınıfının giriştij!i 
geniş kapsamlı grev hareketinin, 
çok daha yüksek bir örgütlülük 
düzeyini ortaya koydu�unu ve 
poli tik bir karakter kazandıeını 
vurguladı. 

Bu yılın 15 Mart'ında, eski 
Başkan Emesto Geisel'in. baş· 
kanlıj!ını önerdi� General Joao 
Figueiredo 'nun hükümeti göreve 
başlamıştı. Bu karar güçlü bir 
grev hareketinin direnişiyle kar· 
şılaşmıştı. Luis Car;os Prestes, 
bu gelişmeler karşısında, dikta· 
törlü!!ün askeri güce başvurmayı 
son çare olarak düşünmek zorun· 
da kaldıj!mı, ancak yine de yay' 
gın bir baskı hareketinin gelişme· 
sinin de olanaksız olmadıj!ını ek· 
ledi. 

Prestes, 1978 Kasım seçimle· 
rinin faşist diktatörlük için tam 
bir yenilgi olduj!unu vurgulaya· 
rak, ülke sanayünin yüzde 80' 
inin yoj!urılaştıj!ı Sao Paola'da 
oylann yüzde 80'inin, tek yasal 
muhalefet örgütü olan Brezilya 
Demokratik Hareketi tarafından 
kazanılmasına özellikle dikkat 
çekti ve bu partinin ilerici kana· 
dının senatoda konumlannın 
güçlendlj!ini belirtti. Bu ,elişme· 
nin ülkede politik demokratikle,· 
menin parlamento aracılı�ıyla 
saj!lanmasl olanaklannı artırdı!!ı· 
nı belirten Prestes, buna ra�men 
asıl belirleyici olanın, demokra· 
tik <!.zgürıın:ler için mücadeleye 

giren halk kitlelerinin hareketi· 
nin yükselmesi olduj!unu da ö· 
zellikle vurguladı. Prestes, ilerici 
kilise çevrelerinin de demokratik 
muhalefet hareketinde yer alma· 
sının önemine dikkati çekti. 

BKP'nin yasallaşma için de 
mücadelesini sürdürdüj!ünü be· 
lirten Luis Carlos Prestes. sınır· 
sız bir affın da aynı ölçüde önem 
taşıdıj!ını ve bu hedeflerin ,  tüm 
demokratik ve sendikal haklann 
saj!lanmasl mücadelesiyle içiçe 
geçtij!ini söyledi. BKP MK Genel 
Sekreteri, bütün politik partiler i· 
çin eylem özgürl�ünün elde 
edilmesiyle. tüm ulusun iradesini 
dile getirecek egemen bir kourucu 
Meclis'in göreve ça!!nlabilecej!i. 
ne dikkati çekti. Prestes, Kurucu 
Meclis'teki güçler dengesi ne o· 
lursa olsun BKP 'nin toplumun 
demokratikle6mesine yönelik bü· 

• 

ileri 
tün adımlan deateldeyecee1r.: 
''bugünkü aşamada anti.tekelci 
devrim ve sol)laUzm ıçın yolu 
açacak olan demokrasi için mü· 
cadeleyi sürdürecej!lnl" önemle 
belirtti. 

Diktatörlüj!ün dlf poDtikuı 
konusundaki ııörüşlerini de açık· 
layan Luis Carios Preste*, ABD 
ile Brezilya arasında ortaya Çı' 
kan sürtiişmelere ra�men, an II· 
ABD bir potitika Izlenmeslnln 
söz konusu olmadı�ını, BrezUya' 
nın Amerikan emperyaHzmlne 
baj!ımlılı�mın hiçbir zaman bu· 
günkü kadar güçlü olmadı�ını be· 
lirtti. Prestes, dtktatörl�ün dlf 
politikadaki bazı çıkı,lannın, 
gerçekte Amerikan tekelci ler· 
mayesinin egementi�indeld ulu.· 
Iararası tekellerin ürünleri ıçın 
pazar yaratma amacı ııüt�ün. 
de dikkati çekti. 

katılanlar Eylül ayında Ho· 
.... na 'da toplanacak olan 
bol14ntıılZ ülkeler toplan· 
tısına do bir m .... i (/önd.· 
ri/me';n, karar wrdiler. 
M.ıojda. yapılacak zirue· 
nin halklann .mperyaliz· 
m. ue ıömürgecili�. karşı 
verdikleri mücad.ley. v. 
101)101 ue .konomik (/'Ii,· 
m.lerin. büyük katkl14rda 
bulunacalıno d.�inildi. 
Ayrıca bildirid.. Vi.tnam 
halilina .. ıdıran Çin yöne' 
ticileri prote,to .dilerek 
y.ni Kamboçya 'nın dünya 
ban,ına büyük katkılarda 
bulunacatına inanıldığı b.· 
lirtildi. 

_ . . .. �<' .. . :
::

. ' " " . - A SSCB 'de ücretler son 6 ayda 

yüzde S 
arttı 

.:�� . 
� ';'-' . .  :'. " ----� 

SSCB 'de Merkez ıstatıstık Müdürlüj!ü tarafından yayınlanan bII· 
diriye göre, SSCB'de 1979'un ilk altı ayında Işçi ve memurlann 
ücretleri yüzde 2,5, kolhozcu köylülerin ücretleri ise yüzde 5 oranın· 
da arttı. 

Di/ı tanın e.ki lideri Gielel i r _____________ :-____________ �SS::::C:::B��!:::I�e:!rk�e:;z:..;:s::ta�t::IS::ti�k�M:!:iı�·dürl�ü bu yıl için öngörülmüş olan 
sosyal planın ilk altı aylık bblü· 
münün başanyla uygulandı�ını 
bildirdi . Buna göre 530 bin yeni 
konforlu dairenin inşaatlan, yı· 
lın ikinci yansında taşınmaya ha· 
zır durumda bitirildi. Bunun ya· 
nında birçok okul, hastane, ve 
okul öncesi çocukkuruluşlannın 
yapımlan da tamamlandı. Saj!lık 
koruma hizmetlerinin ve ej!ltl· 
min geUştirilmesi emekli yardı· 
mının daha da iyileştirilmesi ve 
Sovyet yurttaşlarının dij!er sos· 
yal gereksinimleri için toplam 
53 milyar rublelik harcama ya· 
pıldı. (1 ruble 1 Tenımuz 1979 
dan itibaren resmi kurda 1 ,5 
ABD dolan na eşittir.) 

5 k.t.cI •• 
•• ber'.r 

IRKTA EMPERYALIZM 

Irak'ta emperyalizmin Ortadoj!u'da uy· 
gulamak Istedi!!1 Mısır·ısrail arasındaki "Ba· 
n, Planı"na Irak'ı da alet etmek .isteyen, hü' 
kümet ve Bus partisi Içindeki bazı komplo· 
cular geçen hafta görevden uzaklaştınldı. 
Komploculann Saddam Hüseyin'e karşı ba· 
şanslZ bır darbe &irişimlnde bulundukl�n 
bildirildi. Sovyetler Birlij!r Komünist Partisi 
organı ''Pravda'' konu Ile ilgili olarak yayın· 
ladı!!ı yorumda, Sovyetler Birlij!i'nln Irak 
Devrim K omuta Konseyi Ile Baas Partisi ta· 
rafından yayınlanan ortak resmi açıklamaya 
aynen katıldı!!ını beıırttl. Yazıda "Komp· 
locular. lrak'ı Amerika emperyalizmine yö· 
neltmek ve siyonizm ile gericilik yaranna hız 
met etmeye zorlaınak amacıyla Baas partisi· 
nı, devrimi ve sosyalist ve demokratik yönde 

• gerçekleştirilen başanlan yıkma girişiminde 
bulunduklan" bildirildi. 

AFGANISTAN'DA, TARAK! 
rıAşKO�IUTANLIK GöREVINI 

USTLENDI 

Afganistan'da devrimi yıkmak ıçın gerici 
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ayaklanmaya karşı Cumhurbaşkanı Tarakl 
Silahlı Kuvvetler Başkomutanlı�ı görevini 
üstlendi. EmperyaUst ülkelerin Afganistan 
deı'tlmine karşı yönlendlrdij!i gerici hare�ete 
karşı Afgan halkının devrimi koruma müca· 
delesi sürüyor. Bir yandan Afganistan silahlı 
kuvvetleri gerici isyancılara karşı mücadeleyi 
yürütürken, dij!er yandan AI'gan halkı A fga· 
nistan Demokratik Halk Partisi önderlij!lnde 
örgütlenerek devrimin korunması mücadelesi· 
ne katılıyor. Cumhurbaşkanı Tarak!'nin Raş· 

komutanlıkgörevini üstlenmesinden sonra A f· 
ganistan'da gericilij!e kısa sürede son darbe· 
nin vurulabilecej!i belirtiliyor. 

FRANSIZ KOMüNlST PARTISI 
VIETNAl\I'LA DAY ANıŞMA Y I  

GOÇLENDIRIYOR 

Fransız Komünist Partısı Polıtbürosu ta· 
rafından yapılan bır açıklamada partinin 'VI· 
etnamlı göçmenler" sorununda Vietnam Sos· 
yalist Cumhuriyeti yönetimini destekledi!!i 
ve Vietnam 'la dayanışmayı güçlendlrlice!!1 
�elirııldl. Politbüro bildirisinde, Cenevre'de 
"göçmenler soru nu " üzerine yapılan uluslar 

.. arası konferansa katılan ülkelerden, 30 yıl 
emperyalizme ve sömUrgeclll!!e karşı savaş· 
mış olan Vietnam'ın yenıden kuruluşu ıçın 
uluslararası rtayanışmanın güçlendirilmesi de 
Istencll . Dildinde A BD'nin Vietnam'la yaptı· 
eı anlaşma hükümlerini yerine getirmesi ge· 
rektigı de belirtildi. 

FİY ATLAR SABIT 
TUTULDU 

SSCB halkının parasal gelırle· 
ri artarken. birinci derecede ge· 
rekli olan temel gereksinim mad· 
deleri ve hizmetlerin fiyatlan sa· 
bit tutuldu. örneltln 1979 yılın· 
da gıda maddelerlnin yüzde 95 'I 
ve gıda maddesi dışındaki mad· 
delerin yüzde 90'ının fiyatlan 
ı 970 yılının [lyatlanyla aynı. Iş. 
çi ve emekçilerin ücretlerlnde Ise 
o tarihten bu yana meydana ge· 
len artışlar. halkın ekonomık du· 
rumunun her geçen gün daha iyi· 
ye gittij!lnln bır kanıtıdır. 

öte yandan Sovyetler Blrllltl' 

ILK ALTı A YDA 
530 BIN YENI 

KONFORLU DAlRENIN 
YAPI/.U 

YıLıN IKINCI 
YARıSıNDA 

TA ŞıNMAK VZERE 
BlTLRILDI 

nde özellikle kı,m çOk sert Ilaç
til!! bölgelerde yakıt-enerjl üreli· 
mi de 1979'un ilk altı ayında bU· 
yük bır artış ııösterdl. Bu lin 
içinde toplam olarak 621 milyon 
ton petrol, 366 milyon ton kö· 
mür, 201 mılyar metreküp pa 
(1 mılyar metreküp gaz yaklatık 
olarak 1 milyon ton petroUe e,· 
de�erdedir.) çıkanldı. GüçlU ft 
dinamik biçimde geHşen yuıt
enerjı kompleksi, Ileçen kı,ın 
olaltanüstü ko,ullannda Sovylt 
ekonomisine üretimi Istilırula 
biçimde arttırma olanaaı satıadı. 
Gaz çıkanmında Ilk altı ayda 
saj!lanan artış Ise bır önceki yıla 
göre yüzde 9 oranında oldu. 

Ekonomık gell,meslnl ttimily: 
le kendi yakıt-enerjl kaynaklan· 
na dayandıran dünyadakı tek bu· 
yük endüstri devleti olan Sovyet· 
ler Blrııei 'nde yaşamın her ala· 
nında görülen hızlı ıreUşme, sos· 
yallst toplumun büyük başarısı· 
nı bır kez daha kanıtlıyor. 



OZ[(Ür Kambocvo Cin heıremonyocıbjfına ReNlken d.rti verdL 
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OzgU r 
Kambo ii ya için  
görev baıında 

katledildiııiııi bildiriyor_ 
Devrimci hükümetin 28 yaşında

ki genç dışişleri bakımı Huon Sen 
de, bir soruya verdiııi yanıtta, Pol 

Pot -. Yeng Sary klilıinin eylemleri
nin Peki n modeline dayandınldı!!ı
lU, özellikle ünlü "kültür devrimi" 
ni kopye etmeye yöneldilıini bildiri
yor. Gerici klii!in, böylece Pekin'in 
yayılmacı emellerine hizmeti amaç
ladılıııu vurguluyor. 

Huon Sen, Vietnam Sosyalist 
Cumhuriyeti 'nın Kamboçya halkıy
la uluslararası dayanışması konu
sunda da şunlan söylüyor: "Kam
boçya halkı Vietnam 'ın yardımın
dan ve destelıinden yararlanmıştır. 
tki ülke arasında uzun bir ortak mü
cadele geleneııi vardır. Gerek Fran
sız sömürgecilerine gerekse Ameri
kan emperyalistlerine karşı verilen 
savaşlar boyunca sürekli bir karşı
lıklı yardım ve dayanışma söz ko
nusu olmuştur." 

Devrimci hükümet tarafından ya
pılan açıklamalarda, Pol Pot rejimi
nin Vietnam'a karşı giriştilıi provo
kasyonların, Saygon 'un kurtarıldıııı 
Ilk günlere kadar uzandıııı bildirili
yor. Buprovokasyonların, Kamboç
ya'da yaşayanların katledilmesiyle, 
yüzbinlercesinın ülkeden -göçe zor
lanmasıyla başladıııı belirtiliyor_ 
Dong Thap Sendikalar Birliııi sekre
teri Vo Tan Tai'nin verilerine göre, 
özellikle Kien-Tuong gibi sınır kent
lerinde, 40 bin ev yaıımalanmış, 20 
bin ton pirinç imha edilmiş bulunu
yor. Sadece bu bölgede, Pol Pot'un 
askeri gUruhlarırun saldmsı sonu
cunda 400 kişrkatledilmiştL Ülke
nin güneyinde Ha Tien kentindeki 
yeni çimento yapırn tesisleri de, yi
ne "Kızıl Kmer"lerin bombardı
manları sonucunda önlenmişti. 

Devrimci hükümet yetkilileri, Pol 
, Pot - Yeng Sary kli�nin provokas

yonlarınm daha o zamandan, belki 
Vietnam'm ilhakını dej!il ama, "Vi
etnam'ın cezalandırılmasmı" amaç
ladıııını da belirtiyorlar. 

Gerici Pekin yönetimilÜn dayat
maya ÇalıŞtıj!1 "kapıkulluj!u"nu 
reddeden Kamboçya halkı, gericili
j!e karşı kazandıj!ı ikinci zaterden 
sonra bugün, yeıü bir toplumun ku
nıluşu ıçın çalışmalarını emin 
adımlarla sürdürüyor. Bu mücadele
nin, Pekin klij!ilÜn her türlü yıkıcı 
girişimlerine raj!men, kesin başany
Isı ulaşacaj!ına Kamboçya halkı ke

sinlikle inanıyor_ 

Kamboçya balkırun gerci Pol 
Pot-Yeng sary kli�ni alaşa!!ı ede
rek ülkeyi baııımsızlı!!ın ve toplum
sal yeniden kuruluşun gerçek rota
sına yeniden oturtmasından bu ya
na, devrimci kazanımlan sa!!laınlaş
tınnak için yoAun bir seferberlik 
ilerliyor_ Devrimci hükümetin ülke
de yaşamın normale dönmesinden 
sonra, emekçi halkın ivedi gereksi
nimlerini karşılama, toplumsal ku
nıluşun temel sorunlarını çözme, 
ülkenin ba!!lantıSlz ve anti-<ımperya
list dış politika doıırultusunu güç
lendirme yönünde hazırladıııı eylem 
programı, bütün halkın katılımıyla 
yaşama geçiriliyor_ Kamboçya hal
kı bu dev girişimlerinde, en başta 
sosyalist ülkelerin, Sovyetler Birli
ııi'nin, Vietnam Sosyalist Cumhu
riyeti'nin ,.-enternasyonalist daya
lUşmasından aldı!!ı güce dayanıyor_ 

İktidar 
Bazergan La mı 

Kamboçya'da • gerici hain Pol 
Pot - Yeng sary rejiminin kalınb
larının bir birortaya çıkarılıp te
mizlenmesiyle birlikte, bu kanlı 
diktatörlüııün insanlık dışı eylem
leriyle ilgili ayrıntılı gerçekler de 
su yüzüne çıkıyor _ . 

Pol Pot rejiminin toplumda en 
önce işçi sınıfını, Kamboçya devri
minin bu belirleyici gücü hedefaldı
ııına ilişkin örnekler açıklanıyor. 
Fransız CGT Sendikasının yayın or
ganı La Vie Ouvriere dergisinin so
nılarııu yanıtlayan Pnom Pen 'li bir 
ı..adın tekstil işçisi, 1975 'te Pol 
Pot'u bir kurtarıcı gibi karşıladıktan 
sonra, kentte çaııırılan makina usta
sı kocasilUn önce kaçınldı!!ını, sonra 
da ölij bulunduııunu açıklıyor. Geri
cmııin uşaııı olmayı kabul etmeyen 
çok sayıda işçinin de tutuklanarak 
aııır işkencelere uj!ratıtdıklarllU, 
önemli bır bölümünün toplu halde 

kalacak? 
i",n 'da ulu'" kürt topluluğuna 

" özerklik" ıağlanaatı yönünde Hu· 
mcyni yönetimi tarafından \lerilen aö
.ün. bu hakka kartı çıkan Bazerpn 
hükümetinin deueliYIe ıeri ahnmuı 
üzerine .. U,en olaylu, silJide daha 
.. ni, kapıamb boyutla", ula,ıyor. 

Mcrivan kentinde "özerklik" tale
biyle harekete Fçen Kürt toplulukla
nyla &zerpn hUkümedne balll aıke
ri 8Üçler araJuıdald çabtmalar ilerler
ken, "özerklik" talebini dett.t:kleyen 
onbinlerce Kürt .. ıl!. lran11 ıtçtiği
mu hafıa Sanadn� kentinden bllf
layan.k bir yürüyU,e .. çtUer. An.Ja
nnda çok .ayıda kadm \lc çoculun 
da bulunduiu topluJuk, "tran La de
mok.rui, Kürdiltan 'a özerklik "  sloga
nıyla yUriiyUfünü .ürdUrdU. Baurgan 'a 
bağlı kuvvetlerin Menvan'a yakla,an 
onbinlerce kJeiye kar,ı talonilCağı tu
rum, geçtikirniz hafta .onuna doğru 
dünya kamuyonu i1,Uend.ir_cn ba,lu:a 
ıorunlardan biri haline �Idi. 

J3u arada ülkenin pekçok kentinde 
yerel yöntidlrr an.mda yaptlan deki
,Iklikler de .UrdU. Tahran \n hemen 
güneyinde bulunan Merkni [yalrt 
Vali.i 'nin iltita.ından ıonra, ba, ka 
bölgelerde de yerel )'önedc:Uerin h
tilasına ilitkin haberler yolunlaştl. 

Humeynı ve Hazer",n 

ının 'da bunalımb IÜIllerin birbiri
ni b:kdlğl ko,uUarda, Şah 'ın ıon 
Ba,bılwı, Bahdyar,n " poUtik me

zar '  '.ndan çıkan1a.ıak emperyallıt 
buın organlannda boy &Ö.tenneti. u
lu"'",,,,'' .. ridllğin ülkeye yöneUk 
planlannııı nereye kadar varabUeceğl
nin yeni bir RÖlterıai oldu. 

Iran 'daki .. U,melerl yaıWıdan iz
leyen ,ödemdler, ülkede Kiirt halkı
nm büyük çoğunlulunun, devrimd 
güçlerle bır çatlfmıyı ba,labnayı 
yönelmediğini, tam tenine: Iran dev· 
riminin kazanımlanyta dayam,ma l
çinde olduğunu orta)'a koyma amacı
nı ta,ıdığını bcllnmc)'c devam ettiler. 
Ne \LU ki ülke yönetiminde lÜçln 
dengesinin, Buerpn hükümetinin 
ba,ını çektiii tawiıd güçlerin lehine 
deAiıme kaydetdğlne dikkad çeken 
gö,lcmciler, olayların If:U,mninin 
tehlikeli boyutlara ula,abileceftini de 
beUntller. 

Hu a.rada Iran hUkümetinin SO\l· 
reller birUki 'ne doğal gaz ""tlannı 
durdurduğunu vc yapılması kararla,· 
unlan lkinci bir bonl hattından \laı
.. çuğini bcUrten haberler, ülkenin 
bağımılZ dlf potidku.,., .. Ie«ğl 
konusundaki speküla.yonla" yolun
la,urdı. 

H erbert Marcuse ge
çen hatta öldü. ,\s
lında belirli bir dö
nemin "devrim" ku
rameılan arasında 
aj!ırlıklı yere sahip 
olan Marcuse siya
sal boyutları ile 
çok tan poli tik bir 
kadavraya dönüş
müştü_ Hem de adı
na "devrim" yapmak Için yola çıkbııı kitleler
le hiç bir zaman gerçek anlamda buluşamadan_ 
üstelik heyecan arayan küçük burjuva çevre
lerde dahi on yıl gibi kısa zamanda "devrim 
kuramının yenıden gözden geçirilmesinde" 
alUmsanmaz hale gelerek. Bu anlamda Marcuse 
adının günümüzde yapabileee!!i çalınşım, sa
dece işçi sınıfını ve politik hareketinı yadsıyan 
"tek boyutlu" bu adamın yalnız başına ölümü 
olacaktır. Ancak günümüzde Marcuse'yi benim
sedlkleriıü söyleyemeseler de devrim adına yo
la çıkan ve sonuçta ancak bireysel terörle bu
luşan hareketlerin yadndıklarınıöne IÜldükleri 
Marcuse'den izler taşımakta olduklanıu ve de 
devrimciliklerilÜn ondan öteye gitmediilini ha-
tırlamakta yarar vardır. 

. 

"Tek boyutlu 

insan" 

Toplumlarda köklü ve· temel de�,imlerln eer
çekleştilıi bir dönemde Marksistler için Dev
let sorunu gündemin ön planında daha beıırgln
leşir_ Devrimci girişim bu bunalımlı dönemle
rin bilimsel sosyalizmin yaratıcı l,ıAında so
mut tahliUerlıü yapar, yeni durumları eöz önü
ne abr, örgütlü,- sabırlı, disiplinli olırak dev
rimci geUşlm ve de�şlm için kitlelerin hazır
lanıp, kazanılması mücadelesi sürdürülür_ Bu 
mücadele bilimsel sosyalizm dışı hareketler, 
küçük burjuvaradikalleri için hiç de çekici gel
mez_ Onlar, ormanı bırakır, aııaçlara, rnarjlnal 
öj!elere yönelirler_ 

Yapısal dej!işimlerle birUkte ortaya çıkabilen 
heııemonya bunalımlannın bir yönüyle de dev
let aygıtların güçlendirmeye yöneldij!i, onlann 
müdahaleleriyle baskıyı arttıncı olduj!u kadar 
toplumun ye!Üden şekiUenmesl sırasında ege
men blokun destek alanlannı genişletme ve sis
temle bütünleştirme için ideolojik çabalannı 
hızlandırdılıı unutulmamalıdır_ Aynca özellik
le böyle dönemlerde Devletin ezilen, sömürü
len sınıf ve tabakalar için yıkıcı, örgütsüzle,
tirici, bölücü rolü de gözden kaçınırnamaııdır. 

Hatırlanacak bir başka nokta da Devletin he
gemonya bunalımının, ekonomik bunalımın 
boyutlanıun ulaştıj!ı en yüksek noktadan önce 
de belirginleşebilecej!idir. 1950 'ler sonundan 
ıtıbaren gelişmiş Batı Avrupa ülkelerinde te
kelci devlet kapitalizmi aşamasında toplumun 
yeniden şekillenmesinden günümüze kadar 
uzanan çizgideki oluşumlan bu olgular dı,ın
da düşünmek olanaksızdır_ Böyle bır oluşum 
içerisinde ekonomik geUşmenin de verdl!!i bır 
rahatlıkla büyük burjuvazinin ıdeolojık saldın
Iannın arasında yer alan temalardan önemU bir 
tanesi de' "Marksizm aşıldı" teraneleridir_ ı,te 

bu aşamada politlkleşen ve hareketlenen kü
çük burjuva radikalleri ıçın başka bır çe�lm 
noktası da . Marcuseve benzerlerinın Marksist 
devrim kavramının tu\hsel gelişmeyle "geride 
kaldı!!ı" görüşü olmaktadır. tki ayn yaklaşı
mın nesnel blrliktell!!1 böylece ortaya çıkmak
tadır. 

Yeni devrimci" kuramıann bilimsel sosyaUst ter
mlnolojinln bazı kavramlannı da kullanması 
görüşlerlnın çekicllij!lni daha da arttırmakta
dır. Kuramsal temellerini böyle atmış olan bu 
sözde devrimci hareketlerin sızmalara da açık 
olmala" bölücü, saptıncı gerçek Işlevlerini da
ha da belirginleştirmiştir. 

Bilimsel sosyalist düşünce ve hareket, bu sap
kın akımlmn belirli bır dönemde oluşturabll
dlj!1 olumsuzlukla" aşmasını bilmiştir. Ancak 
daha yaşarken poUtik bır kadavra halıne gelen 
�larcuse'nln öldül!ü bu günlerde "devrimcilik" 
adına bireysel terör bataklılıinda oyun oyna
yanlann gerçek kimliklerinin ve Işlevlerinin 
bir kez daha anletılması gerekiyor. 

• raşit kaya 
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Türkiye 'nin tarih yazınına bir katkı geçi� doner.ıinin mutlakiyetçi 
reıintinden farklı olarak ele ah· 
yor. (S. 1 1 7 )  11ledi�i lıonu aşi· 
retten feodaliteye geçişin getir. 

dilti bir yapıdır. Balkan rutülıa· 
tın da rla Balkan illkcleri nin üre· 
tim yapılarını ayn ayn bu aç ıdan 
ele alarak Osmanlı f.tihlerinin 
sonuçlarını tartışıyor. X i .  yüz· 
yılda Anadolu'da l Iaçhlar ve 
Tiirkmenler karşılaştıklannda 
farklı iki ekonomik yapının aynı 
yere itti�i b'l'uplardı. Birincilerin 
geldigi sosyo-ekonoınik aşama· 
ya ikinçilerin daha çok uzun za· 
man geçemeyişlerini yazar şu 
ögelere baltlıyarak açıklamak is· 
tiyor. 

Bu yapının yaratııCı, toprak, 
devlet, şehir örgütlenmesi ile 
toplumsal siy..,,1 ideloloji son· 
raki hölümlerde tartışıhyor. Ya· 
zar Avrupa siyasal düşününde O .. 

' m"nlı olgusunun nasıl ele alındı· 
�ını XV. yüzyıldan itibaren seya· 
hatnamelerinden başlayıp felse· 
fi eserleri izleyerek sergiliyor. 
Despotik devlet' kavramının ye· 

rıica�dan itibaren, Luther, Mac· 
hiavelli ve Montesquieu'niin kale· 
minde tartışılması (her üçü de 
Osmanlılan ele almıştı) bu kavra· 
mın ilginç karşılaştırmalarla ele 
alınmasını sa�lamış. 

" Osmanlı 
toplum düzenİ)) 

Siya.al Bilgiler Fakültesi Doç,nti Taner Timur'un 
Profeıörlüğü Ank. Univ. Senato su 'nca habul edilnı,di. Ti· , 
nıur'un prof,.örWk takdim tezi olarak h'Zlrladığl "O.· 
man/ı Toplum Düzeni " adlı yapıtı bilim jiinsinde oybirliği 
ile kabul edilmişti. Yürürlük teki yasa Lıe yönetm�lilllere de" 
aykırı olon A.  U.nin bu kararı yalnızca bilim ve düşünce 
özgürlüğüne düzenle bütünleşen üniversite,ı;n ;"dirdiği IJir 
darbe. olmaktan ,öte demokratik bir üniversite için bugün/lii 
yapıyı deAiştirecek )'eni bir düzenleme geregi"; de bir here 
ortaya koyuyor. Profesörlüh tezi o/aralı reddine gerici çeu· 
relerin bilim dışı politik tercihin;" neden olduğunda kUfhu 
olmııyon Taner T(mur'un yapıtını okurlarımua tanıtıyoruz. 

'r"ner Timur yöntemini açık· 
Iarken şu önemli noktaları belir· 
tiyor. Bunlar Marksgil tarihçilik 
kadar Türkiye tarihinin yeni yo· 
rumlannda da karşılaşılan sorun· 
lan özetlemektedir. 

Tarihi süreci aç ıklamakta en 
bilimsel yöntemin tarihi madde· 
ci yöntem oldui:unu, bu sayede 
tarihçilikte aksaklıklar yaratan 
Osmanlı ideolojisi (bu eski vaka 
nüvişlerin görüşlerinin eleş tirel 
bir anaUz yapılmadan benimsen· 
mesidir), ırkçı görüş veya son 
yıllarda sahneden çekilmekte 0-
lan yüzeysel babhlaşma ve batlC! 
görüşlerin bertaraf edilebilece�i· 
ni söylüyor. Yazara göre; tarihi 

'-.. 
maddeci yön lemle yapılacak bir 
tarihçilik de aynı yöntemi kul· 
Iandığını söyleyenlerin yarattı�ı 
bazı sorunlarla karşı karşıyadır. 
Bu sorunlar; 

. 1. Türkiye tarihi olgusunun 
saf ve arınmış bir yöntemle ku
rumsal ve somu t incelemelerinın 
azhj!ından ileri geliyor. örne�in, 
tersine örnekler bır hayU bolken 
ve sorun henüz çok tartışılabilir 
bir düzeyde oldu�u halde; Os· 
manlı toprak düzeni, miri: devlet 
mülkiyetindeki toprak olarak ta· 
nımlanıyor. Yerli ve yabancı a· 
raşbncılar burada klasik Osman· 
lı  tasvirterini eleştirisiz kabul e· 
derek bu hükme vanrken, düşü· 
nür ve yorumcular da b

'
unu giih 

ideal ve ileri bir düzen veya geri 
ve ilkel bir düzen diye niteleyip 
tarihsel yorum ve şemalar geUşti· 
riyorlar. (s. 143). 

2.  Batı tarihinin iyi bilinme· 
yip saj!lıklı karşılaştırma yapıl· 
mamasından ve nihayet Marx · 
Engels ve klasik A vrupa felsefesi· 
nin ana kaynaklarının incelenmt· 

• mesinden ileri gelmektedir. Marx 
Engels, yazann da beUrtti�i gibi, 
son zamanlarda Althusserci, 
Newlerı, Frankfurt okulu gibi 
grupların metinJerinden öi:reni· 
Iiyor. Taner Timur; Türk tarihçi· 
sinin "batıh marksistlerden bu 
durumda alacaltı fazla birşey ol· 
madıj!ını hatta bazı babh burju
va tarihçilerinin çalışmalarını 
bu gibi filozoflara tercih ettilti· 
ni" belirtiyor. (s. 128). Türkiye 
tarihinin somut analizlere konu 
edilmesinden çok, kıt bilgiler 
kullanarak genel şemalarla açık· 
Ianma eltiliminin yaygın oldultu 
bir dönemde, yazann bu sert 
tepkisine katılmamak mümkün 
deltil... 

Türkiye'de tarihi yorumla· 
yanların düşün yöntemini Alt· 
husser, P. Anderson gibi düşünür· 
lerden ,  somut malzemelerini de 
mukayeseli tarih analizi yaparna· 
yan dar düşünceU belgesel' tarih· 
çilerden elde ettiklerini biliyo· 
ruz. Peki kendisi· belgesel bir ta· 
rihçi olmayan yazar da aynı 
labirentde dolaşmıyor nıu? gibi 
bir soru sorulabilir. Kitap okun· 
dultunda göze çarpan niteUk bu 
soruya "hayır" dememizi gerek· 
tiriyor. Tarihi maddeci görüşünü 
klasik metinlere dayandıran ya· 
zar, Osmanlı tarihinin somut o· 
Iayl.nna bakarken de Hammer' 

zülfü livaneli 
ATlıNIN TÜRKÜSÜ 
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den bu yana belli b.şlı ikincil 
kaynakları kullanmaktadır. Bu 
tür tarih yorumlanndan bir farkı 
da yazann Balkan tarihi için Bal· 
kanlı yazarların incelemelerine 
önem vermesi oluyor. Balkan Ü1. 
kelerinin bilginleri ve çalışmala· 
rıyla y�kın ilgi kural'layışımız, 
Türkiye'de biUm ve düşüncenin i 
gelişmesinde önemli bir engeldir. 
Sorunun yeterince farkında ol· 
mayan Türk aydınının Taner Ti· 
mur'un kısmen kullandı�ı oku· 
ma Ustesini izlemesi ve genişlet· 
me si gerekir. 

a. Avrupada Viii  . X yüzyıl· 
larda tanm teknolojisinde mey· 
dana gelen deltişikler, aynı dö· 
nemde Anadolu'da yoktu. 

'Osmanlı Toplumsal Düzeni" 
bir tarihçinin yapıtı deeildir. Bu 
eser bir tarih olmak iddiasında 
da deeil . . .  Burada ilginç bit ü .. 
lupla tarih soeyolojisi yapılıyor 
ve Türkiye tarihinin odak nokta· 
ları, toplum ve devlet ideolojisi 
tutarlı bir siyaset felsefesinin ıŞı· 
ğı altında inceleniyor. 

b. Batı 'da X. yüzyılda sona e· 
ren kavimler göçü ve topralta yer 
leşme süreci,  Anadolu'da daha
uzun zaman sürdü. Kuruluş ve Yükseliş Döne· 

minde Osmanh Toplumsal 
Düz�ni A. Ü. Siynal B ilgiler 
Fikü/tesi Yayınları No: 428, Ank. 1 979. 

Yazar eserinde Osmanh mer· 
keziyetçi feodalitesini, 1 6 .  yüz· 
yıl Avrupası 'ndaki kapitaUzme 

c. Avrupa'daki nüfus patla· 
masının daha uzun zaman Ana· 
dolu'da eörühnemesl ... 

SpartakiaCı 
oyunları 

Moskoua 'nm 
Lenin 

Stadı 'nda 
açılıyor 

Yedinci 
Sovyet Spartakiad 

sona erdi 
5 Temmuz'dan bu yana sürmekte olan ve 

bu yıl ilk kez uluslararası bir spor yarışması 
olarak düzenlenen 7. Sovyet Spartakiad o· 
yunları, Maraton yarışınası ile sona erdi. 

Spartakiad oyunları sosyalist ülkelerde dü· 
zenlenen spor yarışmaları. Bu yarışmalara ,ül· 
kenin tüm sporcuları katılıyor. Öyle ki şim· 
diye değin sosyalist ülkelerde bu oyunlarda 
yarışmalara katılan sporcuların sayıları mil· 
yonları çoktan aşmış durumda. 

Sovyetler Birliği 'nde düzenlenen Sparta· 
kiad oyunları bu yıl ilk kez uluslararası b ir ' 
yarışma biçiminde düzenlendi. Sporun ulus· 
lar arasında barış ve kardeşliğin bir temeli 
olması amacını giidiiyor son ul uslararası Spar· 
takiad oyunları. 

7. Sovyet Spartakiad oyunları, 90 ayrı ül· 
keden gelen sporcunun katılımıyla gerçek· 
leşti. Oyunların bir diğer özell iğ i  de önümüz
deki yıl Moskova'da yapılacak olan 22. Olim· 
piyat oyunları oncesinde en önemli org;ıni· 
zasyon olmasıydı. Ayrıca Spartakiad oyunla· 
rı daha şimdiden tamamlanmış olan 1980 O· 
limpiyatları tesislerinde yapıldı. Böylece 
olimp iyatlardan daha bir yıl önce oyunların 
örgütlenmesi ve tesislerin durumunun da 
denetlenmesi sağlanmış oldu. 

Öte yandan diğer sosyalist ülkelerde dü' 
zenlenen Spartakiad'lar da ya sürmekte ya da 
tamamlanmış durumda. Dünya sosyalist Ü1. 
kelerinin gençleri bu yılki Spartakiad'lardo 
sosyal izmin insan bedeninin gelişmesine YiP
tığı katkıları, sosyal izmin insanı nasıl geliştir· 
d iğini bir kez dalıa kanıtladılar. 

Fiyatı 30 TL ' 250. TL.yi afan ilte""rde 
% 25 indirim yapılır ve ödem�1i gönd.ri/ir. • 
Adres: Piytrlo ti Cad. 2 / /3 C.mll.rlilaf . /S. 
TANBUL 

"Demokratikleşme Için Plan" 1 978-
1 982 çalışmasına ek, "Sanat Raporu" 
(Sanatsal etkinliiderin toplumdan ya
na örgiitlenebilmesi ve uu örgütlenme 
çabasına temel olacak mücadele anla
ytşının ve eleştirel yaktıışımın oluştu
rulabilmesi için hazırlanmış bir tarbş
ma metni) 
• Birlik sorunu ve TSıP'in "Birlik" 

layışı - Yavuz Onal. 
• Devrimci Eylem ve Kitlesellik - Ha

lim Bulutoğlu 
• Türkiye, Ekonomik Gelişme ve Plan

lama - ıDıan Tekeli, Gencay Şaylan 
• CHP' nin Evriminde 24. Kurultay -

Mehmet Aközer. 
• TOSıAD Kampanyası: ıdeoloji�SaI

dırmın Ekonomi PoUtiğl - Naim 
Yalın. 

• Dünyada ve Türkiye'de Gençlik -
Hasan Tanay. 

• "Nazım l I ikmet'in Sahte Dostlan"
Sezai Babakuş 
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Macaristan" da 
bir haf ta 

MacarüIDn e_kçileri gelişmiş sosyalist toplum YOlunda 

Budapefte Radyoıu 'nun, 
1 9 79 lnuolcraraoı Çocuk Yılı i
çin açmış olduJlu yanşma .onu
cu, bir hotralık türeyle Macari,
IDn 'da müc/fr edilen arkadaşımız 
I.mail Koç 'un, Macaristan 'ın '0L· 
yalUt kurulufundaki gelifmeler 
hoklunda derlediJli aayısal bilgile
ri ... ,özlemlerini Yürüyiiş okur
Icnna aktarıyoruz_ 

• 
M�carisun, Türkiye'nin sekiz

de biri biiyüklijğündeki topraklar 
üzerinde 10 milyon 625 bin nit
fuslu sosyalist bir ülke_ Kişi başı
n� d�en yıllık geliri 2500 dolar_ 
NÜfusun 2 milyonluk bölümünü, 
15 yaşın altındaki çocuklar, 2 
milyon 200 binlik bölümünü de, 
emekli yaşını doldurmuş yaşlı
lu teşkil ediyor_ Çalışma çağın
daki 6 milyon 370 bin insandan, 
gdın-erkek toplam 4 milyon 
800 bin_ kişi  çalışabiliyor_ Ça
Iışanlann içinde, kadın işçi ve e
mekçi oranı, yüzde 40'ın üzerin
de_ Çalışma çağı kapsamında 
500 bin öğrenci, 750 bin kadar 
ç�lışmayan ev kadını bulunuyor_ 
Ç�lışanların yüzde 351 sanayide, 
yüzde 8'i inşaat sektöründe, yüz
de 21 'i tarımda, yüzde 8'i ulaşım 
ve haberleşme sektöründe, yüzde 
9'u ticaret sektöründe, yüzde 
18'i Ilenel hizmetlerde bulunu
yor_ 

Macaristan'da ücretler, ortala
ma olarak 3000- 8000 Forints a
rasında değişmektedir. Bir kilo 
et 50 - 60 forints, bir tavuk 30 -
50 forints'e satılıyor. Her 1000 
kişiye 61 otomobil, 240 buzdo
labı, 235'çamaşır makinesi, 240 
radyo, 233 televizyon düşüyor. 

1976 yılında 93 bin yeni ko
nut yapılmış. Bu konutlar, üre
tim kooperatifleri, bankalar ve 

devlet tarafından yaptırıl ıyor. 

Devlet tarafından yaptırılan ko

nutların metre karesine 6 forints 
kira ödeniyor. Evlerin kiralanma
sında, ailelerin ihtiyaçları göz ö
nünde tutulmakta, çocuklu aile

lere ve daha kötü konutlarda o
turanlara öncelik tanınmakta. 

üyesi oldukları kooperatifler ve
ya bankalar aracılığı ile konut 

yaptıranlar, bu konutlann sahip
leri de olabiliyorlar_ 

1 976 yılında 90 milyon kitap, 
8 18  milyon günlük gazete, (bir 
günde 2 milyon 250 bin baskı sa
yısı) 407 milyon periyodik yayın 

basımı yapılmış Macaristan'da_ 
Kişi başına düşen yıllık kağıt tü
ketimi ise 60 kg .. Aynı yılın sine
ma seyirci sayısı 74 milyon, ti
�tro seyirci sayısı 6.3 miıyon, 
konser izleyici sayısı 1 milyon 
'1 00  bin olmuştur. 

5054 adedi yerel kütüph�ne, 
5440 adedi sendikalara ait 01-
mak üzere, 35 milyon adet kitap 
ihtiva eden 10 binin üzerinde kü
tüphane bulunuyor. Bu kütüpha
nelerden yılda 55 milyon kitap 
alınıyor. 1 978 yılında, 384'ü 
Macar, 31 6'sı yabancı yazar 01-
mak üzere, toplam 780 yazara 
ait eserler için, 1 7  milyon kitap 
basılmıştır. 

Macaristan'da, 2752'si futbol 
klübü olmak üzere, 1 1 .296 spor 

kulübü bulunuyor. 440 bin spor
cudan 1 32 bini futbolcudur_ 
3289 futbol sahası, 1 816 kapalı 
salon, 332 yüzme havuzu, 1 1 48 
voleybol sahası, 2544 el topu sa

hası, 71 1  tenis kortu ve diğer te
sisleri, sporun yaygınlaşmasını ve 

herkese spor y�pma imkanlarını 

sağlamaktad ır. 

Macaristan'ın 1976 y ılı ihra

catı 2 milyar 935 milyon dolar, 

ithalatı 2 milyar 507 milyon do
lar olmuştur. Dış ticaretin yüzde 
65 - 70'i, sosyalist ülkelerle ya
pılıyor. Federal Almanya, Avus

turya ve ıtalya 'da dış ticaretıeki 
önemli diğer ülkeler. 

Macaristan Parlamentosu ise 

360 kişiden oluşuyor. Milletve

killerinin yüzde 40'1 sanayi işç i 

si ,  yüzde 10'u köylü temsi lci leri . 
Sosyalizmin kuruluşunu ger

çekleştiren Macar işçi ve emek

ç i leri, kazanımlarını ve ",utlıı

lukların ı art ırma çabaların ı başa

rıyla sürdürüyorlar. 

Sofya 'ya doğru : 'iik .... K ..... k.i 
Ruhi Su 
ve öteki sanatç ı lanmızla 
Sofy"ya gelirken hava alanında Ruhi Su 'ya raslanım. 
Ruhi, Sümeyra ve "Yeni Türkü" üçllisünü oluşturan Ik Zerrin 

Atakan, Dr. Selim Atakan, Derya Köroğlu ile birlikte Bulgaris· 
tan'ın Blagoevgrat kentinde düzenlenen ''Politik şarkılar Festiva
li "ne gidiyorlardı. 

Eski dostlarla söyleşiye başlayınca hangi kuşa�ın adamı oldu
�unu daha iyi anlıyor insan., 

1945'Ieroe h er Pazar Ankara Radyosu'nda verdi�i dinletilerle 
tanıdık biz Ruhi'yi. Bir çoklanmlZın , uzun yıllar anılannda yan
kılanan sesi, sazı ve yorumla-
dı!!ı ezgilerle yeni bir -coşku 
dünyası yaratırken bu coş
kuya koşut olarak düşündü
rüyordu. 

Bilirsiniz. Neredeyse yüz
yıllık tartışmadır. 

Sanat ulusal mı olmalı? Ev
rens.l mi? 

"Batı kopyacılı�ı" kavra
mını dilinden d�ürmeyen ki
mi düşünürlerimiz bile bu so
ru işaretlerineyanıt aradıklan 
zaman, aşaeı yukan şu ilkele
ri öne sünnüşlerdir. 

- Batımn te kni�ini 'ölirene
ceeiz. Ulusal benlieimizi yitir
meden bileşim olanaklan ara
yaca�ız. 

Sorun, şimdi adını - sanını 
unuttuliumuz üçüncü sınıf 
"Servet-i runun "cunun Fran
sız şiirinden "Sonnet" biçimi
ni alması, ya da Baudelaire 'e 
öykünmesi deeildi gerçekte. 

Sanatta tek düzelikten, dar
almaktan ; bilimde yoksunluk
tan kurtulma sorunuydu. 

Ama nasıl? 
"Ça�daş Türk Edebiyatı

Meşrutiyet Dönemi"ne ak
tarmıştım. 

Yahya Kemal Paris'te öe
renciyken Jaures'in hayranıy
mış. Yalnız Jaures'e hayran 
olsa neyse ... Caddeler de en
ternasyonal söylerken nice 
duygulandıeını anılannda 
yazıyor. 

Şunu demek istiyorum_ 
Cumhuriyet'ten önce de, 

sonra da devletin bliyük yetki
ler verdi�i birçok düşün, sa
nat, bilim adamı. nfredeyse, 
tekerlerne niteliili alan "batı
nın tekniltini öğreneceltiz_ 
Ulusal benlieimizi yitirmeye
celtiz .. " "fetva "sına uyarak , 
soru nun üst;;ne gittiler. 

Yahya lümal'de gitti . 
Onun gibi, e l iP 'nin "este

tik müşaI'İr" olarak görev ver
dilti . şair ve milletvekili Ah
nıet Kutsi Tecer de, şairliltini 
devletin ideolojisine kaptırıp 
resmile�tiren Behçet Kemal 
Ça�lar gibileri de uygulamada 
yol·yornam .aradılar. 

mr Yahya Kemnl şiirinne
ki "i nsan " anlayışını rHışıinün. 

Ilir Nazım l I ikmet ş iirindeki 
insan anlayışını .  .. 

Rir ,'hmet KlI ı�i Tpcer'in 
K ırsal 1, .. iMe Iıakı�ını belir· 
ten Öğeleri anımsayın . . Hir 
ııedn Rahmi EyıiboClu 'nun 
şiiri ndeki clinll"HişiJ .. 

Daha 1940'larda bu ayn
mın bilincine varmıştı Ruhi. 
Bu nedenle, Ahmet Kutsi Te
cerin folklor anlayışına kar
şın, Anadolu yaylasından es
tiiP belli olan boranını oluştu
ran herşeyde başkalık vardır 
O'nun. 

Ne yapmıştır Ruhi? 
Saza güvenmiştir önce .. 

AlabildiiPne güzel ve ve
rimli bir ba�lanmadır bu . O 
saz da yüzyıllann birikimi var
dır. Yüzyıllann can birliei var
dır. 

Anadolu insanının sevgisi
ne, karşı koyuşuna,baltlanışı
na, öfkesine, yadsımasına, di· 
rencine yansıyan tüm duyar
lıklann simgesidir. 

Sazının -bir yandan eskiy
le bunca ilgili olmasına kar
şın, yeniye a1abildij!ine açıl
ma olanaklannı ilk gören a
dam Ruhi 'dir_ 

1951 tutuklamalannın 5 3  
!aslında Harbiye Askeri Ce
zaevi 'nde iki yıl ceza nöbeti 
tuttum Ruhi ile. Dördüncü 
ko�uş dedij!imiz kesimin ko
ridorunda o bitmez lükenmez 
sabnyla çalışırken geleceile 
-yani bugünlere- hazırlandıilı
nın tam bilincindeydi. 

Ililir misiniz. ÇoklanmlZın 
delierleri en yalına indirmek 
istedi�i yaşam koşullarını da 
içinde taşır cezaevi. Ortak ya
şamın en uç sınırlannda içsel 
özelliklerimizi, bu özelliklerin 
doeal ürünlerini yitirme teh
likesiyle karşı karşıyaYIZc!lr. 
Bu nedenle, bilimsel çalışma
lara ters düşmeyen birlikte 
yaşama, sanal gibi tekil uil
raşlarda, ueraşına tutkuyla 
baillananlara zaman zaman 
acılar verir. 

Oyuncu sahnesini, ozan 
saz şölenlerini özleyecektir. 

Ruhi, kalabalıktan uzak ol
duğu direnç döneminde bu 
en haklı \'e do�al gereksinme
yi bile çalışmaya dönüştürebi
len adamnı .  

�azına \ .• kendi ıükenmez 
pınarının guciıne InandlCı i
çın.  

ü�rf'ncisi Siimeyra'ya. I"\U 
anıları ('o k  genel çizgileriyle 
) aoS/tarak, " Il angi 'dıişiince
lerin (( uhi'yle çalışmasına et-

ken oldultunu sordum. Kon
servatuarda, "Şan Bölümü" 
nde öltrenim görd�ilden son-

ra Ruhi 'yi toplumsal lçeriiPn
den soyutlamadan deilerlen
dlrdiilini, yaptıltı işin işlevine 
inanarak birlikte çalışmaya 
başladıeını söyledi. 

"Kendimiz seçmişsek sa
nattaki öğretmeni n adı usta
dır,," dedim. 

Gözleri ışıdı. 
Türkü söylerken yakından 

görmedim. Belki öyle ışıyor
du gözleri. 

"ustaındır . .  _" decll 
Sümeyra da, sazın eskiyle 

yeni arasındaki yerini görebil
dilti i çin yankılanıyor duyar
lıilımlZda. 

Bu raslantıdan yararlana
rak "YENI TURKU" üçlüsü
nü oluşturan gençlere çallfma 
yaııamlannı, ııerlye yöneDk 
amaçlanm sordum_ 

Atakan 'lar da, Derya Kör
oillu 'da sekiz--on yıllık müzik 
çalışmıılannda daha çok ço
cuk ezgileri yaptıklannı söy
lediler_ özellikle Atakan'lar 
şöyle konuştu: 

-Biz müziiPn dışında. top
lumsal sorunlar karşısında bır 
bilinçlenme düzeyine geldik
çe müziğimizin içeri�ni de
ilerlendirmeye yöneldik_ Bir. 
süre bir gençlik korosunun 
çalışmalanna katıldık. Ruhi 
Su'nun açtığı yol ve öbür 
ülkelerdeki verimler bize yeni 
deneyim olanaklan kazandır
dı. 

Bir yıllık çalışma sonucu 
hazırladıeımız uzunçalar çık
maküzeredir. 

Sofya havaalanına Indieı
mizde "Beni Bulgaristan Ya
zarlar Birli� 'nin temsilcisi 
karşılamışt •. 

Onlar BlagoeVlrat kentine 
gidiyorlardı. Ben hastahane
ye. 

Ruhi ile Sümeyra 'ya kalsa 
"restivale" gitme olaııaj! ı bu
labillrdim. 

Istemez miydim" 

!l!itekim başvurdum da. 
I lastahanenin başhekimi 

"O infarctus geçirdiltl halde 
coşkudan yerinde durama
yan şairi bir de festivale mi 
gönderece�iz? !" demiş. 

N 'eylersin. Sonra tele\iz
yonda izledim onlan. 

Onlan ve tümiiniı. 

Kendi özellikleri içinde. 
SazlHn, danslan, oyunlan, 
sesleri \'e son gece hep bir
likte söyledikleri enternasyo
nal 'leri ile. 
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- Afrika-Asya Yazarlar Bi,. 
ligi'nin 6. Kurultayı 'na halıl
mak için Angola ya gilliniz. 
Daha önce 'de yine bu kurul
tayla ilgili çalışmalar için 
Sovyetler Birligi'nde bulun
dunuz. A ngala. ,o&yalizmin 
kurulmaya başlandığı en yeni 
ülke/erden; Sovyetler Birliği 
il, ilki. Bu ilginç durum dola
yıııyla neler ,öyleyebiliNiniz? 

- Hemen söyleyeceğim 
şey, siyasal devrimin yalnızca 
bir başlangıç olduğu. Dünya
yı ve topl umu ileriye doğru 
yaratıcı bir şekilde dönüşüme 
uğratma mücadelesinde, 'iya
sal devrim, hiç kuşkusuz, bu 
sürecin çok önemli ilk an 'ını 
oluşturuyor; oma, sosyalizmin 
kurıılması yolunda toplumsal 
yaşamın maddi ve manevi ola
rak daha ileriye doğru yön
lendirilmesi, belki daha da ö
nemli. i şte, sosyalizmin ilk ül
kesi, Sovyetler Birliği'nde ol
sun, sosyalizmin en yeni ülke
lerinden Angola da olsun, 
toplumsal yaşamın düzenli ve 
amaçlı bir şekilde ileriye doğ
ru götürülmesi mücadelesi, ay
rı düzeylerde de olsa, her an 
sürüyor; bu iki ülkeyi sosya
lizmin yaratıcılığında birleşti
ren en önemli olgusal yan bu_ 
Ne var ki, Sovyetler Birliği'n
de olduğu gibi, toplumun 
maddi ve manevi olarak böy
lesine bir süreç içinde çok 
ileri boyutlara ulaşacak ivme
yi kazanmış olması, sosyaliz
min kuruluşuna temellik ede
cek ön maddi ve teknik altya
pının da ileri bir düzeyde ge
lişmiş olmasına bağlı_ Oysa, 
Ansola, sosyalizme geçiş sü
recinin daha başında bunun 
sıkınbSlnı çekiyor_ 

- B unu biraz açıklar m .. ı
n&Z� 

Az gelişmiş ülkelerde 
sosyalizme geç iş sorunları di
ye açıklanabilir bu belki de. 
Ama sorun burda bitmiyor; 
çünkü, Angola, 500 yıl sömür
ge olarak yaşamak zorunda 
bırakılmış bir ülke. Birbirinin 
bileşken iki yanı olarak, em
peryalizm ve sömürgedıik, 
Angola 'nın toplumsaı maddi
teknik altyapısını ezerek, ge
lişmesini daha baştan önle
miş ; ülkeyi maddi ve manevi 
olarak "kültürsüzleştirdiği" 
kadar, bunun b ir  sonucu ola
rak, insanın yetişmesine de 
engel olmuş_ Bir başka deyiş
le, "sosyalizmin malzemesi " 
yetersiz Angola'da. Hele 
"kadro" yetersizliği, yani "in
san malzemesi ", başlı başına, 
çözülmesi gereken en önemli 
sorunu oluşturuyor; ama, Le
nin'in de söylediği gibi, sos
yalizm yine bu malzemeye 
dayanıyor, kuruluş aşamasın
da_ 

- Bunun için alınmış ön· 
'em/er uar mı? 

- Örneğin, 1 979 yılı ,  
"Kadro Yılı" olarak ilan edil
miş; buna "kadro seferberli
ği" de denilebilir. Çok kısa 
sürede, kısa dönemli eğitim
ler sonucu, kadro yetiştiril
meye çalışılıyor. Ne var ki,  

bütün bu yetersizliklere ve 
maddi güçlilkiere karşın, An
gola'da sosyalizmin kurulma
sında en bUyük güç, yine in
san malzemesinin kendisin
den, yani, halkla MPLA'nın 
bütünleşmiş olmasından geli
yor. 

_. Bu başarı)'a nasıl ulaşıI
mış? 

- Gerçekten büyük bir ba
şarı; çünkü, ülkenin yüzde 
doksanı MPLA'dan. Bunun 
birçok nedenleri olabilir. I ıki,  
MPLA'nın daha ulusal kurtu
luş mücadelesi sırasında halk
la Ibajıntısını kurmuş olma- . 
sı_ tlrn;;ğin, savaş sonucu kur
tarılan bölgelerde, köylerde 
MPLA okullar açarak; halka 
okuma yazma öğretmenin ya
n ısıra, halkı kendi siyasal ide
olojisi ve programı doğrultu
sunda da eğiterek, kendi sa
fında birlikte savaşmasını sağ-

. lıyor. I kindsi, hiç kuşkusuz, 
Lenin'in de Bolşevik Devrimi 
için SÖylediği gibi, MPLA'nın 

• kendi davasının haklılığından, 
halkın MPLA'nın doğruları na 
inanmış, inandırılmış olma
sından geliyor_ üçüncüsü, 
MPLA' nın doğru, yürekli ve 
yapıcı bir şekilde hareket et
miş olmasının yanısıra, ülke
nin toplumsal gerçekliğini de 
çok iyi değerlendirerek hare
ket etmiş olmasından; bir 
başka deyişle, kuramsal ter
minoloji i ç inde sıkışıp kalma
dan, halka kime karşı ve niye 
karşı olması gerektiğini anla
tabiimiş olmasından geliyor. 
Dördüncüsü , MPLA'nın top
lumsal çözümlemeyi çok iyi  
yaparak, emperyalizme, sö
mürgeciliğe, faşizme ve ırkçı
lığa karşı bütün güçleri kendi 
i çinde birleştirebiimiş olma
sı ; .  örneğin, sosyal-demokrat
ları, sosyalistleri ve komünist
leri olduğu kadar ; beyazları, 
melezieri ve siyahları da aynı 
ilkeli b irlik çevresinde topla
yabiImiş MPLA_ Bir ulusal 
kurtuluş hareketi ve işçi  SI
n rfının partisi olarak nalkın 
birleşik gücünü işçi  sınıfının 
ideolojisi doğrultusunda ku
rabilmiş_ MPLA'da kendi ya
nılmazlığını görmüş halk, 
bunun için de inançla sarıl
mış ona_ 

- A ngola 'da halkın ulusca 
bütünleşme,i sorununaa" söz 
eder mi,iniz o halde? 

- Ulusca bütünıÜğün yeni
den kurulması, Angola 'nın 
ulusal kurtuiuş savaşından 
sonra bugün i ç inde bulundu
ğu aşama. Şöyle ki, ulusca 
bütünleşebilme, sosyalizme 
geçişin de Ifıleşken bir koşu
lu.  Emperyalist-iömürgeci 
devletlerin Angola 'da burju
vaziye bile kurdurtmadıkları 
ulusal bütünlüğü şimdi işçi  sı
nıfı kurmaya çalışıyor, sosya
lizmi kurmaya çalışarak. Çün
kü, ekonomik-maddi ait-yapı 
d a  bütünlük ve uyum kuru la
madıkça, halkın ulusça yeni
den kurul masından da söz 
edilemez. Öte yandan, cmper-
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. Afrika-Asya Yazarlar Birlil!i 6_ Kurultayı sırasında, Angola'lı yazarlarla. Antero Abr@v, Manuel 
Jaui, Anlonio Card05o, Aziz Çalışlar . . .  

A ziz Çalışlar izleni mlerini Yürüyüş 'e 
öze tledi 

Sosyalizmin 
en genç 

ülkesinden: 
ANGOLA 

yalizmin Angola 'daki ulusal 
bütünlüğü bozmak için girişti
ği bütün oyunları bu arada 
saymak gerekir. Qmeğin, 
FNLA ve UNIT A gibi sahte 
ulusal kurtuluş hareketlerinin 
ve karşı-devrimin bugün bile 
içten içe körüklenmesi. Sonra, 
bölged liğin, ayrılıkçılığın ye
ni biç imlerde yaratılmaya ça
lışılması. Burda, Afrika top
raklarının emperyalizmin Çı
karları doğrultusunda, ülkede
ki bütünlüğün her an etnik ne
denlerle bozulacağı şeklinde 
sınırlara bölÜnüşünü unutma
mak gerekir. Ayrıca, Angola'
yı "bağımlı kılmak için ba
ğımsızlık verme" çabalarını,  
emperyalizme uydu bir "si
yah" ya da "beyaz" yönetimi 
işbaşına getirme girişimlerini, 
Angola 'nın petrol bölgesj Ca
b inda eyaletinin ülkeden 
ayırılmaya kalkışılmasını da 
burda eklemek gerekir. Kısa
cası, ülkenin bütUnlUğünü bo
zacak her türlü siyasal, ekono
mik sabotaj, emperyalist ül
kelerce tezgahlanarak, en a
zından "istikrarsızlık" yaratıl
mak isteniyor; tıpkı bizde de 
olduğu gibi. Ne var ki MPLA 
bu sürekli uyanık olma zorun
luluğunun bilincinde; bütün 
sınıfsal, siyasal , ekonomik, et
nik, ırksal ve aşiretler-arası 
bölünmeleri, işçi  sınıfının ön
cülüğünde, ve yukarda da sö
zünü ettiğim gibi, halkla bü
tünleşmiş olarak aşma müca
delesini veriyor . Bu sorun 
manevi - kültiirel yaşamda da 
görülüyor hiç kuşkusuz . 

- Bu açıdan r\ ngo la 'da 

edebiyat için ne/er diyebilır
.iniz? 

- Nasıl bir partinin devri
mi başarıya ulaştırabilmesi 
için toplumsal çözümlemeyi 
çok iyi yapması gerekiyorsa, 
nasıl aydınların sosyalizmi ku
ramsal olarak çok iyi bilmesi 
yeterli değil de ülkenin kendi 
toplumsal gerçeklerini çok iyi 
değerlendirmesi gerekiyorsa, 
yazarların ve sanatçıların da 
aynı şekilde, toplumsal çö

,zümlemeyi çok iyi yapması, 
kendi ülkesinin insanını çok 
iyi bilmesi gerekiyor_ Bir baş
ka deyişle, devrim için de, 
devrimci "debiyat iç in de bel
ki de aslolan o ülkenin top
lumsal koşullanma i çinde çok 
iyi çözümleyeb ilmek, eğer o 
insanla birlikte devrim yapı
lacaksa. Ama, devrim sonra
sında da yine aynı sorun var. 
Işte, Angola'da edebiyat da 
bunu yapmaya çalışıyor, ya
ni, yeni toplumsal i l işkiler 
içinde, ulusal kimliğine ve ki

şiliğine, bütünlüğüne kavuştu
rulmaya çalışı lan insanı bul
mak ve yaratmak. Bu bana 
"insanın kişiliği" sorununu 
çok-boyutlu bir şekilde, yani, 
siyasal , ekonomik, toplumsal 
ve tarihsel kökenleriyle birlik
te alınmasının önemini dü
şündürtüyor hemen_ Kendi
mizden örneklendireyim bu
nu. Söz gelişi, bugün için "ki
şiliğine kavuşmuş" bir ülke 
olarak söz edehilir miyiz Tiir
kiye'den? Evet ya da hayır, 
edebiyatı. ve sanatta insanı
mızın kendi kişiliğine kavuş
ması ya da kavuşmamış 01-

ına.�ı sürecini nasıl yansıtabi
liriz? Ya da yansıtılmış mıdır 
bu? Çünkü, ancak belki de bu 
yolla, her ülke sanatçısının in
sanlığa ve evrenselliğe katkı
sından söz edebiliriz. 

- Kahldığınız Afrika-hya 
yazarlar Birligi Kurultayı çe" 
ç ...... inde açıklayobilir mgi
niz bunur 

- Şöyle ' açıklayabilirim 
ki, Vietnam ve Etiyopya gibi, 
yada Sovyetler Birliği ve Kü
ba gibi, yada Filistin ve Nami
b ia  gibi, gerek sosyalizmi ye
ni  kurmaya çalışan, gerek 
uzun yıllar önce kurmuş, ge
rekse sosyalizmi kurmak için 
bugün savaş veren bütün ülke
lerden yazarlar, insanın maddi 
ve manevi kurtuluşunu aynı 
bal!lam içinde, yani, emperya
lizme ve her türlü dünyasal
toplumsal kötülüğe ve gericili
ğe karşı mücadelede, yani, 
devrimsel mücadeleyle in51nın 
kendini olumlayışında &ör- _ 
mekte. Böylesine bir mücade
le ise her ülkede kendine özgil 
koşulları içeriyor. Söz gelişi, 
bu mücadele Angola gibi ülke
lerde sıcaklığını korurken, 
Türkiye gibi ülkelerde soğuk
laştırıimış durumda. Ama, 
koşullar ne olursa olsun, insa
nın devrimsel mücadele i ç inıle 
kendini olumlayarak, kendi 
gerçek kimliğine ve benliğine 
kavuşması sorunu değişmi
yor. Buysa, ortak evrensel in
sanlık kUltüriine her Ulkenin 
kendi katkısı demektir. Işte, 
uluslararası dayanışmanın 
başl ıca bir gereği de bu olu
yor. 
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