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FKO Te1Tl8ilciIilt� Filiatin halkıyla dayanışmanın zeminini giiçlendirecek 

Filistin halkıyla 
anti .·emperyali st 

dayanı ıma 
Filistin Kurtuluş örgütü'nün 

Türkiye'de bir temsilcilik açma
sıyla ilgili protokol geçtij!imiz 
hafta içinde Ankara'da imzalan
dı ve konuyla ilgili gelişmeler so
nuç aşamasına ulaştı. FKO Siya
si Büro Başkanı Faruk Kaddumi 
ile Dışişleri Bakanı Gündilz Ok
çün \arafından imzalanan pro
tokol, açılacak temsilcilij!in sta
tüsünü belirleyerek, temsilcilik 
mensuplarının konumuyla ilgili 
anlaşmaya da açıklık getiriyordu 

Bu anlaşma hiç kuşk-usuz 
Türkiye ile Filistin halkı arasın
daki ilişkilerde yeni bir aşamayı 
simgelemektedir. Türkiye'nin, 
FKO 'nü Filistin halkının tek ya
sal temsilcisi olarak tanımayı, bi
çimsel açıklamaların ötesine ge
çirerek diplomatik ilişkiler dü
zeyine çıkarması, Türkiye ile Fi
listin halkları arasındııki dayanış
manın daha ileri boyuUara yük
seltilmesi için zemini güçlendire
cektir. 

Ne var ki bu sonuca hangi ko· 
şuJJarda ulaŞıldıj!1 üzerinde de 
durmak gerekir. Bu sonuca, FKö 
ile diplomatik ilişkiler kurma zo· 
rurılUıuj!unun, ABD'nin BM 'deki 
temsilcisi tarafından bile dile ge· 
tirilmek zorunda kalındı!!ı koşul· 
larda ulaŞılmıŞtır. Di!!er bir de· 
yişle, FKö kendi gücünü ve Or· 
tadoj!u'da banşın saj!lanması 
için kaçınılmaz rolünü, yine ken· 
di gücüyle emperyalist güçlere 
fiilen kabul ettirmiş; onları "dip· 
lomatik abluka"yı aralamak zo· 
runda bırakmıştır. Türkiye 'nin 
Ankara 'da bir FKö temsilcilij!i· 
nin açılması konusundaki anlaş· 
mayı ancak bu koşullarda ger· 
çekleştirebilmesi, Türkiye hükü· 
me�erinin, Ortadoj!u politikala· 
nnı emperyalist güçlerin dolaylı 
da olsa oluru olmadan belirleye· 
medij!i görünümünü dej!iştirme· 
ye yetmemiştir. 

Dolayısıyla Türkiyenin Filis· 
tin halkıyla dayanışma ilkesin· 

deki tutarlılıj!ını kamUamanın 
yolu, FKö ile ilişkileri Ankara' 
daki bir temsilcilik düzeyinde bı
rakmayıp, Ortadoj!u bunalımının 
temel sorunlarında aktif bir poli
tik işbirliiti düzeyine yükseltme
sinden geçmektedir. 

Filistin halkıyla dayanışma
nın somut maddi temellerine 0-
turlulmasının vazgeçilmez koşul
Ianndan biri de, Kıbrıs'ta kalıcı 
ve adil bir barış için tutarlı bir 
konum alınmasıdır. Kıbrıs'ın ba
i!ımslZlıi!ının, toprak bütünlüğü-

. nün, bağlantısızlıi!ının, askerden 
arındırılmışlıj!ının uluslararası 
garanti altına alınması; Kıbrıs'ta 
iki toplum arasında gerçekten 
barışçı ilişkilerin kurulması; 
böylece Kıbrıs'ın NATO'nun ve' 
emperyalist güçlerin bir üssü ya
pılmasına kesinlikle karşı çık 11-
ması, Filistin halkının bai!ımsız 
ve özgür gelecei!inin de bir ga. 
rantisidir. 

çağrı:UBP hüküme ti düşürülmelidir 
Kıbrıs Türk toplumuna pahaJılık, sömürü n baskıdan batka birfcy gerinne- ıumut Kıbns'lı ilerici, demokratik 

yen gerici Denktaf iktidarı, Kıbru'1ı ifçi ve emck 
.. .'

; i kitltlcre yaşanmn günler güçler tarafından tepkiyle karşılanır-
IUnl4yor ... UBP hükümdi ekmcğe=:, e=:t.e. süte=:. bc:nzine=:, mazota, suni gübreve=: zam ken, UUP iktidarına son verilmesi ic,:in 
üstüne um yaparak, YOlfam koşuUannl çekilmez hale getirdikten sonra, şimdi de girişimlerde bulunuluyor. Cumhu. 
yeni zamlar �tinde. Bakanlar Kurulu'nun aldığı bir kararla, yağ, kahve, sigara, riyetçi Türk Partisi Genci Uaşkan 
uçak biktJerıne çok yüksek düzeylerde zamlar getirildL Yardımcısı Hasan Cc:lal, yaptığı bir 

stelik de bu zamtann açıklan· açı.klamayla, son umlann sorumlu-
mada.n önce dıtanya slzdmJmasıyla, gidişini boaaaa çabalan, ekonomik sU UUI' iktidannın düşürülmesi KCtck.-
birçok. tüccann stok yapması sağlan- giiçlüklere elbetk yolaçaeakl1. Ay- tiğinden sözeııi. Hasan Celal'in açık· 
mış ve suni bir darlığa yol açılmı,ur. nca. "Anavatanla her alanda bütün- laması özetle şöyle: 
Bu nedenle birçok stokçu büyük vu,.. leşmc" politikası, ekonomik buna· "UBP iktidan halkımızı pahalılık 
gunlar vurma olanağına bwşwrul- bmdan Çlk.ış yolunu emperyaHıt [i- ve /.am ct"nderesine sokmuştur. Son 
du. :l...arnwm açıklanmasından hemen nans kuruluşlarına boyun egmekte zamlar da bu cenderinin bir dilimi· 
sonra, piyasacbn çek.ilen kahve, yağ gören Türkiye'nin deva1üe ettiği Türk dir. UBP, üç yıllık iktidarında halkı 
ve sig:aranın piyasada aniden bollaş- Lirası'nı geçer para olarak kullanmak dayanılmaz bir sdalet içine sürükı!!,.. 
ması da bunu doğruluyor. yolunun seçilmesi, kaçınılmaz olarak ken, halkın slrl1na bir kambur gibi 

UBP iktidarı işçi ve emekçi kit- ardından pahahbğı geLirt:cekti. çöken mutJu bir azınlığın ungin1iği-
Ielerin eD t.emCı demokratik. hakları- Kıbrıs Türk krsimini bağımsız bir ne zenginlik katm'tur. }Wkıml2. da 
na saJdınr, grevleri. direnişieri baskı Türk devleti hayallariyle Kıbrıs'ın bü· UBP hükümetinin halktan yana olma-
altına alırkc,n, alpri ücretJeri kısar- tününden kopartmayı, Türk ve Rum yan politJ.kasınl kavramış ve desleği-
Icen, yaptığı zamlarla kitJescl bir ör-toplulukları arasında düşmanlık t� ni bu partiden çekmiştir. Içinde bu-
keye yol açtı. Gerçekte, üstüste ge. humları saçarak, biyilk sermayeyi lunduğomuz ekonomik şartJar bu hü· 
len bu zamlar kaçınılmazdı. UBP ik- güçlendirmeyi amaçlaya,n Denklaş kümetin istlfasını zorunlu kılmakta-
tidannın Kıbns ekonomisini ikiye yönetiminin, emekçilere pahalılıkt.a.n dır. Hükümet kendiliğinden islifa et-
bölme ve her iki toplum ar,aıındaki başka bir ,ey vermesi zaten düşünü- meyeceğine ve iktidarda kalarak te m-
ekonomik ve ticari ilitlükrin normal lerncad" Denkta, yöndiminin bu lu- sil ettiği sını[ı daha da zenginlefıir-r'--"-�-"-"-"-� - " --� " -ı mek iSleyeceğine göre halklan yana 

"'.'R •. �C 
' lüm örgütler bu ıonucu dde elmek 

I, ı Yı .., • U., i için önlemler düşünmeye başlamalı-
dırlu. CTP halkın üı:l'rine bir kabus 
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MEHMET A LAYBEYüCLU ANı LDı 

19 Aralık 1978 günü fa}ist çeteler tarafından yurularak 
şehit edilen TIp üyesi Mehmet Alaybeyoğlu, geçtiğimiz haf· 
ta içinde, gömülü olduğu köyünde arkadaşları ye köy halkı
nın emeğiyle yapılan mezar taşının yerleştirilmesi dolayısıy
la anıldı. 

Alaybeyoğlu, sol göğsüne saplanan faşist kurşunların 
kalbini parçalaması sonucunda aramıi:dan ayrılmış, kayga 
bavralıını arkada}larına devretmişti. Kadirli Ilçesi'nin Nür
fet köyünde 19S5'te dünyaya gelen Alaybeyoğlu, dostluğu, 
sosyalist kişiliği ve Partili kararlılığıyla tüm çevresinin saygı

. sını kazanmıştı. Partili arkadaşları ve onu tanıyan köy halkı, 
TIp Adana Iı örgütünün, Alaybeyoğlu'nun anısını yaşatmak 
için açtığı kampanyaya katıldılar. Alaybeyoğlu'nun mezar 
yapım çalışmalarının tamamlanması ve mez.ar taşının yer
leştirilmesi, Nurfet köyünde emekçi halkın antifaşist özlem· 
lerinin dile getirildiği bir gösteri olarak gerçekleşti. 

ADANA BACAKSıZLAR 
MOTOR SANAYU'NDE 

MADEN-IŞ'IN 
niTuMu YÜZÜNDEN 

ı ı ışçıışTEN 
ÇıKARıLDı 

Adana Bacaksız1ar Motor 
yenileme sanayiinde, işyerin
de örgütlü olan Maden-Iş 'in 
yöneticilerinin sınıf >1: kitle 
sendikacılığına uymayan tu
tumlan nedeniyle işten çıka
nldılar. çoğunluğu TIP ve 
Genç Öncü üyesi olan işçiler 
işyerinde Maden -Iş'in öıgüt
lenmesinde ve yetki almasın
da öncülük yapmışlardı. An
cak Maden-iş'in yetkiyi • .lma
sından sonra i ı işçi işteıı Çı' 
kanıdılar. Maden-Iş bölge 
temsilcisi Bektaş Avşar, mo-

ZONGULDAK 'TA 
GRIZU PATLAMASı 

SONUCUNDA 
ALTı ıŞÇı 

ışeINA YETINE 
KURBAN Glrrı 

Uzun yıllardan beri sık sık 
meydana geleı, grizu patlama· 
larının büyük can kayıplarına 
yol açtığı Zonguldak'ta geçen 
hafta içinde meydana gelen 
yeni bir patlama altı işçinin 
ölümüne yol açtı. Grizu patla
maları sık sık yinelendiği hal
de bir tlirlü önlem alınmayan 
Zonguldak maden hayz.ası ma-

tor sanayiinde çalışan işçile
rin isteklerine karşuı, işten 
atılan ı ı kişinin işe geri ahn
masanı toplu sözleşme görüş
melerinde öneri olarak getir
medi. Ancak işçilerin ı.sran 
karşısında, Toplu sözleşme 
anlaşmasına bir madde ekle
yerek iki işçinin geri alınma
sını sağladı. Ayşar diğer do
kuz işçiye ise "başka iş bula
cağını" vaadederek burılanıı 
d. geri alın malan içingirişim
de bulunmaktan kaçındı. Son 
olarak işten çıkanlan işyeri 
temsil cisi Turgat Atıl'ııı geri 
alınması için de Maden./ş 
temsilcisi bir girişimde bulun· 
madı. Maden-İş bölge temsil· 
cisi Bektaş Avşar'ın bu tutu
mu sendika üyesi işçiler tara· 
fından protesto ediliyor. 

den ocaklarında, Ereğli Kö
mür lşletmeltri Karadon ııre· 
tim bölgesi iki nci oca �taki 
ana yolda meydana gelen gri· 
zu patlaması sonunda ismail 
Nasifoğlu, Hüseyin Aydemir. 
Neşet Çelik , Liitfi Kabala�lı, 
ye Hayr.ttin Topuzoğlu adlı , 
işçiler yaşamlarını yitirdiler. . 
Ilgililerin önlem almayı�ı n.· 
deniyle işçilerin her an öliilT' 
tehdidi altında bulundukları 

Zonguldak maden ocaJdarın· 
da meydana gelen son grizu 
patlaması, maden h,vzasında 
çalışan işçiler arasında biiyük 
tepki yarattı. 

PETKIlli - ıŞ ıSTANBUL'DA PEGA GAZ 
IŞYERINDE GREVE BAŞLADI 

DISK'e bai!1ı Petkim.lş Sendikası ıstanbul'da Soganhl:'ıa 
bulunan Pega Gaz işyerinde gre,' karan alarak uygulamaya 
başladı. 160 işçinin çahştıj!ı işyerinde gre\' n.d.ninin. ıŞ'.' 
renin toplu iş sözleşmesi göıilşmeleri sırasında işçilerin hak. 
kını vermemek için katı bir tutum alması olduğu helirıilrti. 
Petkım-Iş yetkilileri, greve katılımın yüzde 100 olrtu�unu 
bildirdiler. Bu arada, Petkim.lş yöneticileri işyerinin grevde 
olması nedeniyle Bütangaz ihtiyacı olmadıeını . hu ne""nl� 
rafinerilerden alınan LPG gazının kesilmesi gerekıi�ini hıl. 
dirdiler. Işçilerin haklannı alıncaya kadar grevi surdurn,.. 
ye kararlı oldui!unu da belirten sendika yetkilileri. ışvere. 
ni sendikanın isteklerini tümüyle kabul etmeye Çaeırdıl.r 



SEcİMLER . VE 
-

TURKİYE 'NİN 
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AYDINLIK .GELECEGI 
BEHlCE BORAN 

14 Ekim seçimlerine giderek bir genel seç!m havası ve önemi kuandırıl· 
mak isteniyor. Senato ve beş milletvekili seçimlerinde alınacak sonuçların 
hükümetin durumunu etkileyeceği üzerinde duruluyor. AP oy kazanırsa, CHP. 
kaybederse, hükümetten, CHP 'yi destekleyenlerden, hatta CHP'nin kendisin
den kopmalara yolaçacağı bekleniyor . 

. Seçim sonuçlarının bu gelişmelerde belirleyici rol oynayacağı kuşkulu
"ur. Seçimlerde kozanılan milletvekili sayısının bu iki parti bakımından pek 
önemli olmadığının örnekleri her gün görülmektedir. Yeni "transfer"ler önü· 
müzdeki günlerde de olabilir. Çünkü "transfer"leri belirleyen o partilerin al· 
dığı oy değil, başka etkenler. olmaktadır. öte yandan, AP ve CHP cylarındaki 
gelişmeler önemli görüise de, iktidarın yakın gelecekteki niteliği açısından ay· 
nı önemi taşıdığı' söylenemez. 

CHP hükümeti düşerse yeni bir hükümetin oluşturulması zorluklarla 
karşılaşabilir, uzun zaman alabilir. Ama hükümeti kim oluşturursa oluştur· 
sun, Türkiye önümüzdeki aylarda ve yılda IMF 'ye verilen niyet mektubu doğ
rultusunda ve IMF'nin gözetiminde yönetilecektir; ABD ile üsl�r ve u-i 

,uçuşları konularında görüşmeler yapılıp ABD 'nin istekleri doğrultusunda so
nuca bağlanacaktır. CHP iktidarda kalırsa aradaki fark, CHP'nin kimi konu
larda sonuca kadar götürülemeyen, çekingen çıkışlar yapmasından ibaret olacak 
tır, CHP 'nin emperyalizm ve yerli büyük sermaye ka�şısında direnmedlğ,i hep geri 
bastığı onlarla uzlaşmaya dayanan teslimiyetçi bir politikayı yeğlediği.artık 
defalarca kanıtlanmış bulunmaktadır. CHP'nin özel sektör ve Demirel tarafın
dan "marksist ekonomi"ye gidiş olarak nitelendirilen "devletçilik".girişimleri 
çok etkisiz ve dağınık olmanın yanı sıra;kapkayçı kapitalist ekonomiyi kapi
talizmin kendi mantığı içinde biraz düzene sokma isteğinin uç vermesinden 
başka birşey değildir. 

Seçim sonrasından öte, daha uzun gelişmeler açısından s!Jruna bakıldı
ğında, MHP'nin ve Türkiye Işçi Partisi'nin alacakları oylar da anlamlı olacak· 
tır. Sağ ile solun seçimlerde karşılaşması açısından çok anlamlı bir nokta d� 
MHP ile işçi sınıfının bilimsel sosyalist partisi arasındaki karşılaşma olacaktır. 
MHP'nin oyları kanlı saldırılar, siyasal cinayetlerle tırmandırılmak istenen fa
şizmin sahte sol sioganlar ve anti·kapitalist çıkışlarla oluşturmay� çalıştığı 
kitle tabanının boyutunu ve zaman içinde gelişip gelişmediğini gösterecektir. 
1977 seçimlerinde gösterdiği gelişme düzeyi iktidarda olmanın avantajlarının 
geçici sonucu muydu, yoksa daha kalıcı nitelikte sonuçlar mıydı, bu da anla· 
Şı lacaktır. MHP 'nin alacağı oy lar, Türkiye'de faşizmin seçimler yoluyla ikti
dara gelme şansının ne olduğu konusunda da bir fikir verecektir. 

Soldaki oylar, CHP'yi aşmış olanların oyları olacaktır bir bölümü ile. 
Diğer bir bölümü ile de AI?, MSP ve MHP'den kopup CHP'yi atlayarak doğru
dan sola gelen oy lar olacaktır. Ne kadarı hangi bölümdendir, oyların coğrafi 
dağılışına göre az çok kestirilebilecektir.' Ama solun bir kesimi ya oylarda 
yansımayacaktır, ya da "ehven-i şer" diye CHP'ye gidecektir. Bilindiği gibi 
kimi emekçi halk arasında seçimlerden ve parlamentodan umut kesme, bu 
nedenle seçimlere katılmama eğilimi vardır ve "parlamenterizm" suçlamaları 
bu nedenle bunlar arasında bir yankı bulabilmektedir. Bu çevreler ya hiç san
dık başına gitmiyorlar veya gittiklerinde oportünist saydıkları sol partilere de· 
ğil, CHP 'ye oy veriyorlar. "Solun bölünmüşlüğü" propagandasının sürekli ge. 
liştirildiği, sol içinde belirsizlik ve bulanıklığın sürdürülmek�stendiği bugünkü 
durumda önem taşıyan nokta işçi sınıfının bilimsel sosyalist partisinin - Tür
kiye Işçi Partisi'nin - alacağı oylar olacaktır. Işçi sınıfının yıllardır sosyalizm 
doğrultusunda bir çizgi üzerinde gelişen bilimsel sosyalist hareketinin örgütü 
olan bu partinin alacağı oylar, devrimci çekirdeğin kitleler içinde tutunup ge
lişmişliğinin bir ölçütü olacaktır. 

Umut bu çekfrdeRte, oııun daha da gelişmesi ve l!Üçlenmesindedir. Poli-

tik yelpazenin sol kesimindeki,bulanıklığa, öz ve biçimden yoksun akıŞ kanlı
ğa o son verecektir. Birlik, eştürden olmayan karmakarışık bir kalabalığın her 
ne surette olursa olsun biraraya gelmesiyle değil, kitlelerin ve ilerici kuruluşIa
nişçi sınıfının bilimsel sosyalist hareketinin oluşturduğu çekirdeğin etrafında 
örgütlenip biçimlenmesiyle gerçekleşecektir. 

AP ile CHP'de kilitlenmiş gibi gösterilmek istenen politik çıkmazdan 
çıkış yolu da bu çekirdekte, onun gelişip güçlenmesindedir. AP ile CHP'den 
birisine oy vermek ve bu iki partinin sürgit bir tahteravalli hareketiyle karşı
lıklı inip çıkarak WkeYi yönetmeleri Türkiye'nin ve kitlelerin değişmez yazgı
sı değildir. Politik sorunu bu ikisinden birisinin iktidara gelmesi olarak, oy 
vermeyi de bu ikisi arasında bir tercih olarak görmek politik miyopluğun ta 
kendisidir ve "AP iktidara geleceğine CHP gelsin daha iyi, oyum boşa gitme
sin!' diyerek CHP 'ye oy vermek ve verilmesini propaganda etmek, ya politik 
bilinçsizliğin bir ifadesidir, ya da doğrudan işçi sınıfı hareketine, toplumun 
devrimci gidişine ihanettir. 

-

Toplumun sorunlarına çözüm getiremiyecek olanlara oy vermek, sorun
ları geçiştirip durumu idare etmeye çalışmaktır, "idare-i maslahat"çılıktır. 
Böyle bir tutumla hiçbir yere varılamaz. Seçimler'in hemen sonrasına değil, 
toplumun geleceğe yönelik gelişmesine bakmak, toplumu o yönde değiştire
bilecek güçlere destek olmak gerekir. Çıkış yolu bundadır, AP ile CHP'nin oy 
hesaplarını yapmada değil. Toplumun değişme sürecini yönlendirmek ve bi
çimlendirmek maliyeti olan zor bir iştir. AP ile CHP'nin alacağı oyların hesap
larıyla uğraşmak, bu maliyeti ödememek için oyalanmadan başka birşey de
ğildir. Oysa maliyeti ödenmeden hiçbir iş başarılamaz. 

Türkiye Işçi' Partilileri" ve bilimsel sosyalizme inanmış, gönül vermiş 
olanların seçimlere ilişkin tutumları şu noktalarda özetlenebilir: 

Seç imlere katılma ve parlamentoya girmeyi hedef almak, "parlamen
terizm" değildir. Işçi sınıfı burjuvazi ve tüm geri güçlerle mücadelesinde tüm 
olanakları ve araçları kullanır _ Parlamenter rejimde olan ülkelerde seç imler ve 
parlamento bu olanak ve araçlardan önemli biridir. Oy vermekten geri durul
mamalı, mutlaka sandık başına 'gidilmelidir. 

Seçimleri AP ile CHP arasında oy 'hesabı gibi görme ve göstermeden Çı
kıimalıdır. Hatırlatılmalı ve anlatılmalıdır ki, sorun, emperyalizme ve faşizme, 
bunların sınıfsal dayanağı olan dış ve iç sermayeye karşı mücadele vererek de
mokratik hak ve özgürlükleri koruyup geliştirmek, düzenin geniş halk kitleleri 
yararına değiştirilmesi yoluna toplumu sokmaktır. Seçimler, bu işi başarma 
yönünde, özellikle işçi sınıfının bilimsel sosyalist partisinin daha fazl� güçlen
mesine yardımcı olacak sonuçlar vermeli, oylar bu doğrultuda kullanılmalıdır. 
Ve unutulmamalıdır ki, CHP'nin olabildiğince "özgürlükçü demokratik"çizgi
de tutulabilmesi bile, ooun solunda etken bir politik ağırlığın varlığına, işçi 
sınıfının politik hareketinin gücüne bağlıdır. CHP'yi üzerinde bulunduğu, sos
yal demokrasinin eğik düzeyinden aşağı kaymaktan geri çekebilecek etken de 
bu güçtür. 

Bugünün karanlık tablosuna karşın gelçcek aydınlıktır. Geleceğin aydın
lığının meşalesi bugünden yakılmıştır; bu meşale işçi sınıfının bilimsel sosya
list hareketidir, partisidir. IŞık, Ecevit'in "tünelin ucundakı ışık"ı değildir; iş
çi sınıfının politik hareketinin ve yarınların sosyalizminin ışığıdır. Seçimlerde 
bu ışık kitlelere daha geniş çapta götürülmelidir. -Türkiye bunalım içindedir 
ama çözümsüz değildir, çözümsüz olan Türkiye'nin emperyalizme bağımlı geri 
kapitalizmidir. Kapitalizmin alternatifi, onun yerini �lan düzen, sosyalizmdir. 
Burjuv� partilerinin alternatifi, toplumsal süreçte yerini alan politik örgüt,,;şçi 
sınıfının bilimsel sosyalist partisidir, Türkiye Işçi Partisi'dir. Durum ne k�dar 
bulanık olursa olsun karamsarlığa, yılgınlığa yer yoktur. 
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Tekelci büyük burjuvazinin 
tüm örgütlerini temsil eden Türk 
Hür Teşeb büs Konseyi' nin Baş
kanlık Divanı, seçimler yakla
şırken kendi politik tutumunu 
belli etti. Türk Hür Teşebbüs 
Konseyi tarafından yayınlanan 
ve altında Odalar Birli�i Başkanı 
�lehmet Yazar, TosIAD Başka
nı Feyyaz Berker, TıSK Genel 
Başkanı Halit Narin, Esnaf ve Sa· 
natkarlar Konfederasyonu Baş· 
kanı AP milletvekili Hüsamettin 
Tiyenşan ve Ziraat Odalan Birli· 
ği Baş kanı Sadettin Kaoacabey'· 
in imzaları bulunan bildiri, işçi 
ve emekçi kitlelere karşı girişilen 
açık bir saldın ça�nsı niteli�inde. 

ı-IIIP'NIN 
KAPATı LMASıNı' 

İSTHJEK 
DBlOKRASI' 
GÖREVIDIR 

Türkiye Işçi Partisi Baş· 
kanlık Kurulu üyesi Can 
Açıkgöz'ün 7 Ağustos gü
nü basıııa verdi�i ve TRT 
tarafından da yayınlanan 
demeci üzerine, MHP Ge· 
nel Başkanı Türkeş TRT 
Cenel >lüdürlü�ü'ne bir 
yazı gönderdi. MHP'nin 
Başbuğ'u, bu yazıda, söz 
konusu demecin "MHP'ye 
karşı hakaret ve iftiralar" 
taşıdıgını iddia ederek, 
TRT'nin bunlara alet edil· 
diğini öne sürdü. Türkeş 
aynca bu konuda savcılığa 
başvuruldu�unu da söyle
di. 

TRT'nin seçim yayınla· 
rı konusundaki tek şikaye· 
tin �lHP'den geldiği sırada 
l!ür Teşebbüs Konseyi'nin 
de TRT'den yakınması, 
�lHP'nin içyüzünün açığa 
vurulmasından ve MHP'nin 
kapatılması isteminin açık· 
Ianmasından kimlerin ra· 
hatsız olduğunu açığa vur· 
muş oluyordu. Bir kere da· 
ha belirtelim ki, MHP'nin 
iç yüzünün açığa vurulma
sı, faşist partinin gerçek 
kimliği)'le ve kabaran suç 
dosyasıyla teşhir edilmesi, 
onun ve yan kuruluşlarının 
tum gizli-açık faşist odak· 
larının dağıtılması istemi· 
nin öne sürıilmesi, vazgeçü· 
mez bir demokrasi görevi· 
dir. 

raşist partinin başında
kile, ya da onun perde· ar· 
kası de,tekleyicileri ne gi. 
bı. savunma yolları ararlar· 
SH arasınlar. bu görev en 
kuçuk ödim verilmeden 
surdürOlecektir. 

TEKELCI BUYUK 
BURJUVAZI 

MHP'YI KOLLUYOR 

Enflasyonun dayanılmaz artı· 
şının, birçok malın üretilememe· 
si ve bulunmaz oluşundan, yatı
nmların dunnasından, işsizli�in 
tehlikeli boyutlara ulaşmasından 

. Türk Lirası' nın değerinin sürekli 
düşmesinden, gelir dağılımındaki 
adaletsizlikten, "anarşi"nin tır· 
manmayı sürdürmesinden ·sanki 
bütün bunlann sormulusu tekel· 
ci büyükburjuvazinin kendisi de· 
ğilmiş gibi· bol bol hayıflanılan 
yüksek milliyetçilik nutuklan 
atılan ve bunlann sorumlusunun 
özel sektör gibi gösterilmesinden 
şikayet edilen bildiride yeralan 
onca harnasetin altında, ilerici-
demokratik güçlerin ve hüküme· 
tin tehdit edilmesi yatıyor. Aynı 
tehdidin ardında, faşist hareke
tin, MHP ve diğer cinayet odak· 
larımn kollanması, onlara sırt 
verilinesi de, açıkça sıntıyor ... 

Türkiye Işçi Partisi Başkanlık 
Kurulu üyesi Can Açıkgöz de, 
Tekelci burjuvazinin bu saldınsı· 
ilın, onun gerçek yüzünü göster· 

• 
di!!ini, ancak bu saldmda sonu· 
nun da göriildüi!ünü belirtti. Can 
Açikgöz'ün açıklamasında şu gö· 
rüşlere yer verildi: 

"Hür Teşebbüs Konseyi'nin 
yayınladığı bildiri ile tekelci ser
/1IQyenin ve büyük toprak sahip· 
lerinin korkusu ve demokrasi 
diiş/1lQnI yüzleri bir kez daha açı· 
ğa çıkmışhr. 

, 'Bu sömürücü smıflar rodyo 
ve televizyonda yokluğun ve 
yoksulluğun sebebi olarak biz 
gösteriliyoruz diye yakınıyorla':, 

Oysa sadece yokluğun, yoksul' 
luğun değil, ülkeyi işçiler ve e· 
mekçUer için cehenneme çeviren 
tüm sorunların nedeni bu para· 
babalarıdır; tekelci büyük serma· 
yenin ve büyük toprak sahipleri· 
nin egemenliğidir. 

"Işçilerin ve emekçilerin ilik
'erine kadar sömürüldüğü bu ka
pitalist düzene son verilerek ay· 
dınlığa çıkılacakhr. Cehenneme 
çevrilen güzel ülkemiz bu sömü· 
rücülerin egemenliği klTllarak öz· 

Boran: "S ıkıyönetim 
kalkmah, seçimlere 

normal koşullar altında 
gidilmelidir! ff, 

Türkjye lşçj Partisj Genel Başkanı Behjce Boran 15 
Ağustos günü yaptığı açıklamada, sıkıyönetjmjn bjr "çare" 
olmadığını belirterek sıkıyönetjmjn kaldırılmasını ve seçjmle
re normal koşullar altında gjrlımesinj jstedi. Boran basına ve 
TRT'ye şu demeci verdj: 

"Sekiz aylık uygulama bjr kez daha göstermjştjr kj, fa
şjst terörü önlemenjn çaresj sıkıyönetjm de�ildjr. Sjlahlı sal
dırılar, bombalamalar, sjyasal cinayetler sürüp gjtmektedjr, 

"Sıkıyönetjm, esasen kısıtlı olan demokratjk hak ve öz
gürlüklerjn daha da kısıtlanmaSlndan başka bjr sonuç verme
mjştlr. Şjmdj de sıkıyönetjm, jçinde bulunduğumuz seçjm 
dönemjnde yürütülen politjk çalışmaların karşısına djkjlmek
tedjr. Bjldjrj dağıtan üyelerjmjzjn Anayasa ve yasalara aykırı 
şekjlde engellenmek jstenmesj bunun kanıtıdır. Sıkıyönetjm 
kalkmalı, seçjmlere normal koşullar altında gjdjlmelldjr. 

"Faşjst terörü gerçekten yoketmek ve önlemek jçjn sı
kıyönetiml uzatmak değil, faşist odakların üzerjne cesaretle 
ve etkjn bjçimde yürüınek ve bu odakları kurutma yoluna 
gjtmek gerekir. Bunun içjn de,lşçj ve emekçj kjtlelerjn örgÜt
lü mücadelesjne dayanılmalı, onların safında yer alınmalıdır, 
Oysa CHP'njn bugüne kadar sürdürdüğü politika, emperya
lizmle ve büyük burjuvaziyle uzlaşma, onlara teslim olma yö
nündedjr. 

"Buna karşın, işçi sınıfımızın biljmsel SONalist partısı o
lan Tiirkjye lşçj Partjsi'njn başını çektjğj,'e;;'peryalizme ve 
faşizme karşı mücadele mutlak başarıya ulaşacaktır ve Tür
kjye'de terörjzmjn sorunu, sıkıyönetimlerle değil, bu müca· 
dele jle çözülecektir, 
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gürlüğe ve mutluluğa kavuşacak· . 
hr. Korkuları ve demokrasi düş· 
/1IQnlıkları bu yüzdendir. 

'Tekelci ser/1lQye 've büyük 
toprak sahipkri işçi .. nıtından, 
yoksul köylükrden, ilerici aydın' 
lardan, gençlerden ve bağımsız· 
lık, 'demokrasi, sosyalizm müca
delesinin öncüsü Türkiye Işçi 
Partisi'nden korkuyor. Korku· 
larında haklıdırlar, çünkü kork
tukları başlarına gelecek tir. 

KltleleM yeni bir seçim.le 
karşı karşıya olduklan ve gerici
faşist partilere karşı yamtlanm 
bir kez de seçimlerde vermeye 

hazırlandıklan şu gürılerde, te
kelci büyük burjuvazinin bu p0-
litik saldmsının antifaşist güçler 
tarafından olduj!u kadar, CHP 
a!!ırlıklı hükümet tarafından da 
değerlendirilmesi gerekir. CHP, 
her ne pahasına hükümette kal-' 
maya çalışmak yerine faşist par
tinin demokratik yaşamdan ko.. 
vulması için gerekli girişlmler 
yerine getinnek için çalışmalı
dır. Artık, karnuoyu önünde de 
açı!!a çıkmıştır ki, faşist terö
rün vurucu gücü MHP'nin arka
sındaki güçler, tekelci büyük bur
juvazidir. 

rm:rr!!lIUJ I:';!!f! ı itii' 
Burjuvazi için demokrası 

Burjuva partilerindeki seçim faaliyetinin son günlerde a· 
!!ırlıklı olarak bu partilerin kendi içine yöneldi!!i dikkatler· 
den kaçmıyor. Daha açık bir deyişle bu partilerin faaliyeti, 
büyük 2 Eylül' de tamamlanacak olan aday saptamalanna yö
nelmiş bulunuyor. 

Türkiye'de seçlmlerin yasal düzenlemesinde, "demokro· 
tiklik" ilkesine aykm oldu!!u gerekçesiyle öteden beri kamu
oyunun önüne çıkarılan başlıca konu "ön seçim" kuralı ol
muştur. Ne var ki bu kural da, gerçekte, seçimierfburjuvazi 
için demokrasi"nin bir kurumu olarak işletıneye yönelik me· 
kanizmamn sadece bir yönüdür. 

Başka türlü söylersek "ön seçim" kuralı, burjuva parti· 
leri için, parlamentoya gireoek temsilcilerin, önce kendi par
tileri içindeki "güçler oranına" göre belirlenmesinin aracıdır. 
Her seçimden önce burjuva partileri, kendi adaylarını her
şeyden önoe kendi içlerindeki güçlerine göre belirleyecek; 
böylece kitlele.rden alacaklan oylarla parlarnentoya girecek 
temsilcilerin önceden burjuvazi tarafından seçilmesi ya da 
onaylanması sa!!lanacaktır. 

Ne var ki burjuva partilerinde merkez yoklamaları da, 
gerçekte yine adaylann "önce burjuvazi tarafından" seçil
mesini simgelemektedir. Adaylarını merkez organlannın ka· 
rarlanyla saptayan burjuva partileri de, bu kararlıırını, aday
lanmn burjuvazinin çeşitli kesimleri içindeki al!ırlıl!ına, 
güvenilirlij!ine göre belirlemektedirier. 

öte yandan "önseçimler" ve "merkez yoklamaları", bur· 
juva partileri için, aynı zamanda bu partiler arasında bir 
"kadro dolaşımının" aracı işlevini de görmektedirler. Bir par. 
tide umdu!!unu bulamayan bir burjuva politik�cısı kapa!!ı bir 
di!!erine lıtmakta; burjuva partilerinin ola!!an mekanizmaları 
içinde tırnıanamayacaklarım görenler, kendilerine "iş düşecek" 
günler için kıza�a geçmektedırıer, 

Dolayısıyla hemen her seçimden önce aday saptamaları. 
mn arefesinde burjuva partilerinde politik tansiyonu n parti 
içine yönelmesi hiç de şaşırtıcı de!!ildir. 

Burjuva partileri, seçlmlerln kendi içlerindeki hesaplaş
maya dönük yönünü mümkün oldu!!unca kitlelerden gizleme· 
ye, bu hesaplaşmayı en az gürültüyle kapamaya çalışmakta
dıriar, Seçimlerin burjuva partilerinin içine dönük bu yönü 
ıgizlenebllmelidir kı, bu partiler kendilerini hala "miUetin 
temsilcileri" olarak sunabllsirıler, emekçi halkın taleplerinin 
karşılanmasını parlamento düzeyindekı polemiklere hapsede· 
bilsinler. 

Burjuva partilerinin seçimleri emekçi kitlelerin gözünü 
boyamak için bır senaryo olarak korumaya yönelik bu yön
temlerinin de lçyiJzü, seçimlerde Işçi sımfımn partisinin, sos
yalizmin sesinın her defasında daha gür yükselmesiyle açı!!a 
vurulmaktadır ve vurulacaktır. Işçi sınıfının politik hareketi, 
onun bilimsel sosyalist partisi güçlendikçe, yaklaşan her se
çim burjuva partileri Için daha büyük korkulu rüyalarla ge· 
lecektır. 

• mehmet aközer 



Suç duyuruları artıyor 

SUCLUNUN 
• 

DOSYASINDA 
'YENi ·KANITLAR nın gösterdiği kayıtSlzlığl 

gösteren Müftüoğlu'nu 
suçlamıştı. Faşist terör odaklannın kapatılması ve fa

şist suçlulardan hesap sorulması Için verilen ve 
en genış kitlelerin birlikte katıldıııı mücadele
nin noktalanması, bazı engellerin aşılmasını 
ge�ektiriyor. EngeUerden biri, CHP aAırlıklı 
hükümetin seçim ticareti ui!nına,MHP'nin ka
patılması Için &!rişimlerin önUne geçme çaba
lan. İlerlci-demokratik 
ııüçlerin, gerici-faşl.st ııüç-
lerln vurucu gücü MHP'ye 
son darbenin vurulması 
için yoj!unlaştırdıklan gi-
rişimlerinin sonuç alması 
Için, bu engelin aşılması 
gerekiyor. MHP hakkında 
çeşitli cinayet; silahlı saldı-
n, katliam olaylan nede- Yaşar Okuyan: 

. i haz la C 'Doğan nıy e ır nan ve um-
Öz 'ün huriyet Beşsavcılıııma gön- katilini 

derilen _dosyalann sayısı, azme ttiren lerden 
fa,ist partlye gösterilen 
kolaylıklar nedeniyle, ke
sin olarak bilirunlyor. Ha
zırlanan ve içerikleri bili
nen dosyalann bilinen altı
sı ise henUz Anayasa Mah
kemesi 'ne gönderilmiş de
AiL. 

MHP'nin içinde bulun
du� zayıf konumun üstü
ne tuz biber eken soruştur
malara üstüste yenilerı de 
ekleniyor. MHP hakkında 
son haftalarda yapılan 
"suç duyurulan" ve Cum
huriyet Başsavcılılıı'na ile
tilen dosyalar arasına iki 
yenisi eklendi. ölüm cezası 
verilen fa,lst katil İbrahim 
Çitfçi 'yi suça azmettirdik
ıerı gerekçesiyle üç MHP 
yöneticisl hakkında - suç 
duyurusu yapıldı ve. bu 
ki,i1erin baitlı olduklan 
kurulu" yani MHP hakkın· 
da soruşturma açılması, 
Ankara Sıkıyönetim Mah
kemesi tarafından Islendi. 

Istanbul Sıkıyönetim 
SavcılıAı da, Gaziosman
paşa MHP Gençlik Kolla
n LokaIJ 'nde 1 Hazıran 
gliııü yapılan aramada ta
banca ve merml bulunma
sı Uzerine hazırlanan dos
yanın Siyasl Partiler Ya
sası - hükümleri gereRince 
MHP hakkında i,lem ya
pılmak Uzere Cumhurıyet 
Başsavcılıeı'na gönderllme
sini istedi. 

MHP hakkındaki bu suç 
duyurulan, demokratik 
hak ve özg\irlüklerln ko
runmU!, !qlst öfiÜtlenme
ye hayat hakkı tanınma
muı ıçın verilen mücadele
nin bugliııkU hukuksal da
yanaklannı olu,turmakta
dır. Hazırlanan ve Cumhu
riyet Ba,savcılı�ı'na ulataıi 
dosyalardaki veriler, MHP' 
nın cinayet ve saldırı olay
ianndaki rolUnü açı�a Çı
kartmak ve bır an önce ka
patılması Için gereken de
UUere sahıp olunması için 
yeterlldlr. 

Bu görevin geciktIrIlme
d, I,çl ve enıekçl kltleler 
Uzerlnde "tirilen teröre a-

Ianın bo, bırakılması, yeni 
cinayetlere kapının aralan
ması ve faşist bir diktetör
I�Un koşullarmı hazırla
mak ıçın gerici-faşist gUç
lerln aradıklan olana�ın 
kendilerine sunulmasıyla 
özdeştlr. 

Oysa kl, yukarda sözü
nü ettl�miz suç duyurula
nnın yanı sıra, daha geçti
elmiz hafta içinde faşist 
katillerin cinayetlerde kul
landıkları sllahları MHP 
Genel Merkezi 'nde sakla-
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. dıklan açıea Çıktı. 
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Ankara Sıkıyönetim As
keri Savcıııııı geçen yıl A
lıustos ayında Mamak'ta 
belediye otobüsUnü taraya
rak üç kl,inin ölümUne ve 
14 kişinin de yaralanma
sına neden olan 10 faşist 
için ölüm cezası istedi. 
ölüm cezası istenen faşist
ler, olay sırasında kuııan
dıklan silahlan, Bahçeliev
ler'de bulunan MHP �nel 
Merkezl'ne bıraktıklannı 
itiraf ettiler ... 

Bu Itiraf MHP 'nin toplu 
katliamlardakı rolUnü bir 
kez daha, en görmek iste
meyen gözler önUne bUe a
Illl\lık serdi. Daha önceden 
hazırlanan 6 dosya, ııeçti
lılmiz gUnlerde yapılan lkl 
ayn suç duyurusu ve bun
lann üstüne ortaya çıkan 
Mamak katliamındaki rolü, 
'faşist partinin "parlamen
ter demokrasi"nin koru
yucu kanatlan altında bir 
partl olmayı sürdürebllece
ıılnl hal.. gösteriyor mu? 
BütUn bunlardan sonra, 
Be,bakan Ecevit MHP 'nın 
kapatılmasının önemlı ol
madıııını savunmayı sürdü
recek ml? ... 

CHP seçim hesaplannı 
nasıl yaparsa yapsın, MHP' 
nın kapatılması sorunu 
CHP 'nin polltikası ıçınde 
nasıl bır konuma sahıp o
lursa olsun, kitlelerin de
mokratik hak ve özg\irlük
lerı koruma azml, fa,lst o
daklann varlıııına son vere
cektlr. 

1976 Temmuz'unda 
diyordu ki: 
Türkeş hakkında 
soruşturma 
A dalet  
Bakanlığı' mn 
ye'tkisindedir 

Faşist partlnin suç dosyasının gün ı"çtikçe ka
bardığını yinelemek, artık te15 başına fazla bir an
lam taşımıyor. Yapılması gereken ve ilerici-demok
ratik güçlerin CHP ağ!rlıklı hükümetin önüne kGY

,---------"-------__.. duğu görev çok somut: 

Türkeş 
F ransız p�lisi.nden 

destek 'allyor 
MHP'nin yvrt dışındaki glzU balılan

tılan orteya çıktıkça, bunlar arasınde bazı 
Avrupa ülkelerindeki gUvenlik ve Istihbarat 
kuruluşlannın de bulunduııu belli Oımuştu. 
7 ARustos gUnü Parls'te Türklye'li demok
ratIann yaptıklan basm açıklaması, bu ko
nudaki kanıtlara yenllerlnln eklendllllni o�
taya koydu. 

Paris'te gizli örgütlenmelerini geliştir
meye çaIı .. n MHP'liler, 6, R. Hittore so
kaltında Türk Kültür ve Dayanışma Derne
!!i adınde bır örgüt kurmuılardı. Faşist der
nek, ne raslantı, 10e arrondlssement kay
makarnJık ve komiserli!!iy(e. aynı sokak tay
dı. Bu raslantı, sadece Türk KUltür ve Daya
nışma Deme!!1 ile IlInırlı de!!Udl. MHP'IIIe
rln yoi!un olarak bulundultu, Chateau d' 
Eau, du Poissonnlere, St Savers gibi sokak
ların tümünde ya bir polis komiserliRI ya de 
kulübes! bulunuyordu. 

7 Alıustos günü Parls'tekl Türkıye'lı de
mokratlar tarafınden Iyapılan açıklamada, 
Türk faşistlerının Federal Almanya'yı faşist 
politik mültecllerinin bır cenneti haline ge
tirdikten sonra eylemlerini Belçika'ya da 
yaydıkiarı belirtilerek, Fransa'de da işçiler 
arasına sızma çabalarına hız verdikleri üze
rln� duruldu. 

Açıklamade Tours kentinde Türkiye'U 
ilerici bır öi!tencihih yaralanmasınm, bır 
Citroen' fabrlkasındekl CGT'II personeli 
�emsll eden Türk delegelerin saldırıya u!!
ramasının ve birçok olayın sorumlusunun 
Fmnsa'daki MHP yanlılan olduRu hatırla
tıldıktsn sonra, Dreux, Aulnaysous-Bols gi
bi bazı kentlerle Paris 'In bazl-mahaJlelerln
de taşlat faaliyetin yoitunlaştı�a dikkat 
çeklldL. 

MHP ve yan kuruluşl.rının 
kapatılması ve bu örgütler
den hesap sorulması. 

Her gün yeni bir MHP 'Ii 
suçlunun ele geçirildiği 
MHP'nin cinayetlerd. kul
lanılan · silahların ve katil
lerin sakland ığı bir terör 
yuvası haline geldiği, MHP 
yöneticilerinin ölüm cezası 
verilen katilleri teşvik ettf. 
ği ve beslediği, MHP hak
kında Cumhuriyet Başsav
cılığı'na ·yapılan suç dUyu
rularının birbirini izlediği, 

. bu partinin yurtdışındaki 
faşist partilerle ilişkileriilin 
gittikçe aydınlarıııığı ko
şullarda, MHP'nin kapatıl
ması için' yeterli delil ol· 
madığını öne silrmek, 
ancak başka niyetlere bağ
lı olarak açıklanabilir: 

CHP ağırlıklı hükümet 
ve Başbakan Ecevit, öte
'den beri bir şaşırtmacayı 
yineleyip duruyorlar. Şa
şırtmaca şudur: MHP 'nin 
kapatılması hükümetin yet
kilerinin tamamen dışında
dır ve "öz�rlükçü demok
ratik bir düzen"de parti 
kapatma yetkisi, bağımsız 
yargı organlarının, Anaya
sa Mahkemesi'nin görevi
dir. Oysa çok iyi bilinmek
tedir ki, MHP'nin kapatıl
ması son çözümlemede ba
ğımsız yargı organlarında 
noktalansa da, kapatılma 
istemi hükümet tarafından 
Adalet Bakanlığı eliyle A
nayasa Mahkemesi 'ne götü
rülür ve Adalet Bakanlığı 
bu yetkiye sahiptir. CHP 
ağırlıklı hükümetin yapma
ya yanaşmadığı da Işte bu
dur. 

Oysa Ecevit hükUmeti 
bugün kendisinin yapmadı
Aını, MC hükümeti uma
nında MC'nin Adalet Bakı
nı ısmaıl Müftüoğlu'ndan 
istemiş ve bUJÜn kendisi-

Temmuz 1976'da Cum
hıırbaşkanı'oın panisla
mizm ve pantürkizm hak
kındaki bir konuşmasını e
leştiren Türkeş hakkın
da dava açılması istemi 
üzerine başlayan tartışma
da, CHP Genel Yönetim 
Kurulu üyesi ve senatörü 
Uğur Alacakaptan, Adalet 
Bakanı 'nın denetim yetki
sini hatalı kuııandığını ve 
Türkeş hakkında soruştur
ma izni vermemesinin yan-

··lış olduğunu, hukuksal da
yanaklarıyla belirtmişti. 
MC'nln Adalet Bak�nı, bu 
eleştiriye verdiği yanın., 
soruşturma izni ver:p ver· 
memer.in yetkisi dahilinde 
olduğunu söyleyerek, key
fi bir biçimde, izni verme
ye niyetli olmadığını ifade 
ediyordu. 

Bugün CHP 'nin ağırlık
ta olduğu hükümette gene 
aynı tartışma sözkonusu. 
Bu kez yetkisini keyfi bir 
biçimde kullanmayan ve 
faşist cinayet odaklarının 
kapatılm�ı için yapması 
gerekenleri yal'mayan, 
CHP 'II "Adalet Bak .. nı! 

CHP 'nin MHP ve ya" 
kuruluşlarını cezalandır· 
maktan kaçmasının, kuş
kusuz kendine göre neden
leri bulunuyor. Öncelikle 
CHP'nin faşist teröre karşı 
mücadeleyi işçi ve emekçi 
kitlelerin gücüne dayana
rak yapmaması ve tekelci 
büyük burjuvazinin deste
ğine güvenerek hükümette 
kalacağına inanması, onun 
faşist örgütlerin üzerine gi. 
dememesinin birinci nede
ni. CHP hükümet olmadan 
önce kitlelere vaadettikl� 
rinin tersini yapmayı alış
kanlık haline getirdi. Onun 
kitlelerin talepleriyle en 
fazla. ters düştüğü nokta 
da, faşist odakların varlığı
na son verilmesi. 

MC hükümeti döne
minde Türkeş hakkında 
dava açılmasını ısrarla iste
yen CHP, bugün yetkiler 
kendi elinde olmasına ku
şın aynı görevi yerine ge
tirmekten kaçınıyor. Bu
nun bir tek nedeni var. 
O da, sosyal demokrasinin, 
insanlık suçlularının ceu
landırılmasını bile, bir poli
tik yatırım �alzemesi ola· 
rak kullanma yanılgısı. Kit
leler, CHP 'yi 1976 Tem
muz'unda verdiAl sözünde 
durmaya çağırıyor ... 
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ODTÜ sa dırı ve 
Ilerici gençlik hareketinin 

köklü ve uzun bir geçmişe sahip 
oldu!!u ODTU yeniden gerici-fa
şist bir saldırının hedefi oldu_ 
ODTU'nün yeni dönem açılış tö
reninde meydana gelen bazı 
olaylar üzerine gerici odaklar ta
rafından başlatılan kampanya 
ile, Türkiye'de ilerici gençlik ha
reketinin "suçlu" göslerilmesi, 
faşist lehllkenin gizlenmesi ve 
demokratik güçlerin ODTU'deki 
kazanımlanna yeni darbeler indi
rilmesi hedef alındı. 

provokasyon 
• • • • 

kesilenler ' kimlerdiı'? Işçi sınıfı
mız ve emekçi kitleler bunlan 
yakından tanımaktadır. Ulkeyi 
Amerikan emperyalizminin bo
yundurui!u altına sokanların ba
ğımsızlık konusunda söyleyecek 
sözleri olamaz. U1ke ekonomisini 
yeraltı ve yerüstü kaynaklan ile 
emperyalizmin talanına açarılar, 
ipleri IMF'nin eline verenler ege
men sınıOardır, onlann partileri-
dir. Ulkeyi NATO'ya sok_nlar, 
Amerikan üslerini topraklarımıza 
yerleştirenler şimdi birden bire 
ulusal bailımsızlıkçı kesiliyorlar. 
Sahtelikleri açıkça ortadadır. 

z ıncırını 
kıracak 

Geniş bir provokasyonun par
çası oldullu anlaşılan olaylar, 
açılış töreni sırasında Istiklal 
Marşı çalınırken bazı grupların 
aya!!a kalkmamaları, ardından da 
Enlernasyonal Marşı 'nı söyleme
ye başlamalarıy.a geniş boyutla
ra ulaştı. Olayla aynı gün, geri
ci partilerle eşgüdümlü olarak ba
sın ajanslan ve tekelci yayın or
ganları anlenlerini çalıştırarak, 
tüm ülkede O DTü'ye karşı yeni 
bir kampanyanın işaretini verdi
ler. Kampanya, herhangi bir yet
kisi bulunmayan "ODTU Dekan
lar Konseyi" larafından okul 
içinde bir yürüyüş çai!rısı yapıl
ması ve bu yürüyüş sırasında yine 
O DTU 'de ilerici gençlik hareke
tinin kazanımlarına ve geçmişine 
saldınlann birbirini izlemesiyle 
sürdü. Tercüman' gibi tekelci ba
sın organlarının "ODTU Olayı" 
na ( ! )  AP'nin ve �.lHP'nin seçim 
kampanyalarının bir temcit pilavı 
olarak sarılma çabasıyla, konuyu 
hu yürüyuş sonrasında da cdnlı 
tutnıaK için yayınlarını stirdüre
cekleri de anlaşılıyor. 

GERÇEK 
ULUSAL KURTULUŞÇULAR 

BILIMSEL 
SOSY AL!STLERDIR 

ODTü'nün açılış töreni sıra
sında meydana gelen olaylar kar
şısındaki ilkeli, bilimsel sosyalist 
tutum son derece açıktır. Türki
ye Işçi Partisi Başkanlık Kurulu 
üyesi Can Açıkgöz larafından 
olayın hemen ardından basına 
yapılan açıklamada bu tutum 
açıkça dile getirilmiştir: 

, 
.. 

"Bir grup gencin ODTU nun 
açılış gününde yaptı�ı �özde dev
rimci eylem bahane edtlerek gun
Irdir sosyalizme saldırılıyor. 

"Ama bu olayı bahane edip 
anti-komünist koroyu başlatan
lar, birden bire ulusal kurtuluşçu 

"Şu bilinmelidir ki, yapılanın 
devrimcilikle, sosyalistlikle ya
kından uzaklan ilgisi yoktur. 
Ulusal ve toplumsal kurtuluş, iş
çi sınıfımızın, köylülerin, ilerici 
aydınları -ve gençlerin Türkiye 
Işçi Partisi saOarında ve etrafın
da yürüttükleri mücadele ile ka
zanılacak tır. Türkiye Işçi Partisi 
ülkeyi emperyalizm ahtapotunun 
kollan arasına alanlara karşı yıl
lardır mücadele ediyor. Çai!ımı
zın gerçek ulusal kurtuluşçulan 
bilimsel sosyalistlerdir. "  

Neydi töreni n alışılmamış ni
teliği? önce, yıllardır ilk kez açı
lış töreninde bando, üstelik de 
ODTU tarihinde' ilk kez askeri 
bando getiriliyordu. Bu herhal 
de, ODTU' nün bu kez her za
mankinden farklı bir dönem 
içinde oldullu, ya da böyle bir 
döneme sokulacailı anlamına ge
liyordu . . .  

ODTU lelafi öi!retimini ta 
mamlama durumundaydı. Yarıi 
kritik bir dönemdeydi ve dersle
rin kesilmesi tüm emekleri boşa 
çıkartabilirdi. Geçen dönem ba
şarısızlık oranı en yüksek dönem 
olmuş tu ve ikinci dönemde de 
aynı başarısızlıi!ın yinelenmesl 
durumunda çok fazla sayıda öi!
rencinin okuldan çıkarılması ya 
da bir yıl daha yitirmeleri sözko
nusu olacaktı. Mütevelli Heyeti' 
nin süresi bitmişti ve artık rektör 
sorununu askıda bırakmak ola
naksızdı. öilretim üyelerinin ya
pacağı seçim sonucu, belirlenen 
kişinin rektör ataı;ıması günde
me geliyordu. Kaldı ki, şimdiki 
rektör vekili Mehmet Kıcıman, 

seçilmiş üniversite konseyi üyele
rinden güvenoyu alamamıştı. Ay
nı kişi, çıkacak sorunlarda karar
lı bir tavır alabileeei!inIn gösle
risini yaplll'ak rektörtüğünü ga
rantilemek isteyebilirdi.. .  

NASIL BIR PROVOKASYON? 

ODTU'de böylesi bir açılış 
töreni yapılmadan önce, hem 
Mehmet KJcıman, hem de askeri 
bandolu tören yapmayı dÜ4ünen
ler, böyle bir olay oIacai!lnı kuş
kusuz biliyorlardı. Bunun tersini 
düşünmek oldukça safdilllk olur
du. Aynı çevrelerin kuşku duy
madıkları bir güveneeleri Vlll'dı. 
O da, bugürıe dek süroürdükleri 
tutumlarla böylesi bir kışkırtma
ya kolaylıkla çekilebilecek poli
tik grupların VllI'lıi!lydı. Ni teki m 
maocular ve kimi "ubc slogan
etIarı" törpülenınemiş bir körlük
le, son derece kolay bir biçimde, 
bu planın bir parçası oluverdi
ler. Provokasyonun boyutlarını 
büyüttüler, gerici-faşist güçlerin 
ODTU'ye yönelik saldınlarının 
bulunmaz bir sıçrama tahlası 
kimliiline büründüler. 

ODTU öi!rencilerinin kitle ör
gütü öTK yönetiminin tutumu 
ise, tam bir çaresizlikti. Olayla
rın öncesinde ve sonrasında, 
öTK yönetiminin öi!renci kitle
sini temsil etmekten artık çok 
uzak oldui!u, olanca açıkhi!ıyla 
göriilüyordu. öTK yönetimi, 
provokatif tutumları benimseme
di�ini açıklamasına karşın, bu 
provokasyonun sorumlulannı, 
özellikle de maocullll'l eleştir
mekten kaçınan, daha doğrusu 
bu eleştirileri yapabilecek cesa
retten yoksun bir politika izledi. 

Hürriyet, Milliyet, Tercüman 
gazeteieri başta olmak üzere te
kelci basının ve TRT'nin allayıp 
pullayıp bir hafta boyunca kul-

Genç Öncü: " i leric i  O DTÜ 
öğrenc ileri görev başında" 

GENÇ ONCV A nkara Şube Yönetim Ku
rulu ODTU 'ni:n açılı, tören/erisıroıında. çıkan 

v. �erici-fa,iıt güçlerin gün�rdir ilerici ODTV 

dlrenci'eri"e sald,n arClCI haline ,etirilen olaylar 

ve ODTV öğretim üye",rinin yürüyü,ü üzerine bir 

açılı/ama yapll. Açıklama aze/le ,öyle: 
"ODTU'nün açıli, töreninde, bazı çeyrele

ri it ııerlci- ve sosYalist olmakta asla Hgisi olmayan 
.0ru�JI!luklahnın yal1ıttı�ı provokasyon orta
mı, gerici-faşist gUçler için bulunmaz bir fırsat 
oldu. Fa4ist cinayet odaklannın gittikçe açı�a 
çıktıaı şu glinlerde, asıl terör yuvalarını gözden 
kaçırmak Için OD;rU 'ye saldırılıyor. Maocuiar-

dan faşistlere kadar, geriel bır koro, glinlerdir 
ODTU öi!rencilerlni ve öRtetirnin gUvenü�nl 
tehdit ediyor. U1kemlzl ABD 'ye NATO'ya, em
peryallıt kurulu41ara pe,ke, çekenler, ,Imdi gU
riiltul ü  yurtseverlik nutuklan atıyorlar. Soru m
suz bazı çevreler ise, bu Sııtemli, planh saldırı
nın aletı olmakta h/illl ısrar ediyorlar, 

"Iyi bilinmelidir ki, ilerici ODTü ö�rencUe. 
ri, tüm ODTü çah,anlanyla birlikte, ODTü 
Uzerinde 0YlUman tehUkeli oyunlan boşa çıkar· 
tacak; ulusal ba�ım8ızlı�m gerçek aahlplerinin 
yalnızca I,çi ve emekçi kitleler, blUmaei sosya
listler oldueunu göıterecektir." 

landıklan bu mizansen, ö�retim 
üyelerinin yaptıkları "[stikıaı 
Marşına ve Cumhuriye te Saygı" 
yürüyüşüyle güç katandı. Bu ara
da Cumhuriyet gazetesinin, yu
kIlI'da tamamını a1dıi!lrnız, Türki
ye Işçi Partisi Başkanlık Kurulu 
üyesi Can Açıkııöz'ün açıklama
sını veriş biçimi de oldukça il
ginçti. Cumhuriyet'in, Can Açık
göz 'ün açıklamasında yeralan de
ilertendirmenln, yalnızca, yapıla
nın devrimcilikle ve sosyalistlikle 
Ugisi olmadı!!ını belirlen bölümü
nü bir cümleyle aldıktan sonra, 
antikomünist saldınya karşı 
çıkan bölümünü kesmesi ve böy
lelikle gerici-faşist güçlerin açık
lamaianyili paralel bir açıklama 
gibi vermesi kendi tutumunu da 
açıklar ni telikteydi. 

Oldu bittiye getirilerek yapı
lan yürüyüş çai!rısı, yetkisiz bir 
kurul ola n Dekanlar Konseyi ta
rafından yapıldı. Ça!!rıyı neden 
rek törün yapmadıilı ve Akade
mik Konseyin neden toplanıp 
durumu görüşmedii!i, sorulması 
gereken sorulu ollll'ak ortaya Çı
kıyordu. Ayrıca yürüyüşe çailrı
lan öi!retim üyelerinin görüşleri
ni belirtmelerine de olanak ve
rilmedi. Buna klll'şın bazı bölüm
lerin toplanarak olumsuz görüş 
bilditdikleri biliniyordu. Sonuç
ta da yürüyüşe öi!retim üyeleri
nin tamamı katılmadı. Katılma
ma nedenleri, kuşkusuz olayları 
benimsemeleri de�n, yürüyüşün 
tertip ve sunuluşuna klll'şı oluş
lan, üniversite dışı hisleri koro
sunn güçlendirmek istemeyişleri 
idi. Ustelik, yürüyüşe öi!rencile-
rin çai!nlmamasıyla, öi!retim ü
yeleriyle öi!rencilerin tiinii karşı kar
şıya getirilmek isteniyordu. DGB 
ii maoculann yürüyüşe izinsiz 
olarak katılması, bir de çelenk 
koymaları, yürüyüşün nlteli�ini 
belli eden önemli bir noktaydı. 

ODTU'ye karşı açılan yeni 
gerici-faşist kampanya göster
mektedir kı, attıkllll'l h�r adım
da ö�renci gençliilin kimi küçük
I:.urjuva maceracı e�lIimlerinl ok
şayarak puan toplamaya çalışan 
grupçukIllI', gerici güçlerin prova
katif girişimleri Için her zaman bi

rer "çantada keklik" olacakIu
dır. Gerici güçler, ne yaptıkluını 
ve ne yapacaklarını her zaman 
rahatça bııeblldikleri, hatta ra
hatça yonlendlreblldiklerl bu 
grupları, bir senaryonun' ngünn
lan gibi oynatmakta hiç de güç
lük çekn,eyeceklerdir. bericl 
ODTU öenmcUeri, bilimsel sos
yalistler, ODTU'de demokratik 
kazanımları, bu tür bozguncu 
e�ıımleri de her adımda etkisIz
leştirerek, koruyup geliştirmeyi 
bileesklerdir_ 

Yurtse ver lik 
en ternasyo-

nalizmin 

karş ısına 

dikilemez 
ODTU'nün yenı dö

nem açılış töreni sırasında, 
gerici - r..ıııt r saldırıya ze
min hazırıiuna IlI'D8Cıyla 
yaratılan olayılll', devrimci 
mücadelenin hazı temel so
runlarını da bir kere daha 
gündeme getirdi. 

Bu sorunlann başlıcaat 
proleler enlernasyona

IIzmiyle yurtseverlik ara
sındaki ilişkidir. 

Bilimsel sosyalistler a
çısından bu iki kavram, 
birbiriyle ayrılmaz biçim
de ba!!lantılıdır_ Bilimsel 
sosyalistler, enlernasyona
Iizmi, dünya devrimci stire
cinin bütün bil.şenl.rlyl •. 
dayanışma yı, sınıf konum
larının lemel bir gereRi sa
yuken; yurtseverli� de 
ulusal . bailımsımga, dev
rimci mücadelenin ulusal 
eeleneklerine baRlıhklan
nın vazgeçilmez bir gerei!i 
olarak görürler. Bu Iki kav
ram, birbirini dl,lamak 
şöyle dursun, ancak birbi
riyle içiçe anlam kazanır. 

Bilimsel sosyalistler, 
yurtseverlikle proleter en
ternasyonalizmini sıkıca 
birleştirerek, bir yandan 
işçi sını(ınm devrim süre
cindeki bailımsız ve öncü 
konumuna uzlaşmaz ba�lı
Iıklannı korurlar; diRer 
yandan da işçi sınümın, u
lusal çıkılı'lardan yana tüm 
ilerici toplum kesimleriyle 

· ittifak ve eylem biriiRinin 
nesnel lemellerini 'koruyup 
geliştirirler. 

Yurtseverlik ve enler
nasyonalizmi tutarlı biçim
de kaynaştırmamn vazge
çilmez koşullarından biri, 
baRımsızlık ve demokrasi 
mücadelesinin ülkedeki ee
leneklerinden gelen ve 
emekçi halkın bu gelenek
Iere ba�lılıeını simgeleyen 
deReriere kuarlı olarak sa
hip çıkmaktır. Bu deRerIe
ri, emekçi kitleleri kendine 
ideolojik bakımdan baRı m
h kılmak için kullanmaya 
yeltenen' eerici güçlere (ır
sat vermemektedir. Bu de
ilerlerin, ancak, işçi sını
(ının öncüllilıünde tüm top
lumun kurtuluşu mücade
lesi yolunda yüksek tutula
bIlecellini savunmak, I<itle
lere anlatmaktır_ 

EnternasyonaJizml, 
devrimci mücadelenin ulus
lararası eelerıeklerine bai!b
Iılll, ulusal deReriere baelı
IıRın karşıtı gibi gören ve 
gö'steren "anlayışlar. kaçı
nılmaz olarak, bilimsel S08-
yalistleri, Ilerici-demokrat 
gUçleri emekçi kitlelerden 
yalıtlamaya, onları yalnız 
bırakarak vurmaya çalışan 
gericlU!!ln ekmeRine yal! 
stireeektir_ 



Yetki dönemi öncesinde 

Tekstil 
iscilerine 

- -

her boydan 
saldırı 

Sanayiin ve i�çi sınıfının ülkemizde en yoğun olduğu bölgelerden biri olan Adana 
da son zamanlarda sarı sendikaların i�çiler üzerinde baskıları yoğunla�ırken, bazı 
m;ıocu ve go�in gruplar i�çi sınıfının sendikal hareketinin birliğini bozarak -burjuva· 
zinin hesaplarına yardımcı oluyorlar. Bir süreden beri özellikle tekstil i�yerlerinde 
meydana gelen olaylar, bunun bir gönergesi oldu. 

Çukobirlik Iplik Fabri· 
kası 'nda bir süre önce yet· 
kili DISK Tekstil Sendika· 
sı ile i�eren arasında son 
yılların en bqanlı toplu 
sözle�melerinden biri ya· 
pılmı�tı. Sözle�me, getirdi· 
ğ i  yüksek ücret zamlarının 
yanısıra i�çilerin i�ten atıl· 
malarını önleyici, i�vereni 
lokavt yapmaktan caydırı· 
cı bazı demokratik hüküm· 
leri de içeriyordu. Ancak 
aralarında Sabancı ve Sap· 
.maz gibi büyük i�verenle
rin de bulunduğu teknii 
fabrikatörleri bu sözle�me
nin geçerli sayılmaması 
ıçın Bqbakan Ecevit'i 
kendileriyle i�birliğine zor· 
ladılar. Hükümetin aldığı 
i�çi dü�manı tutum sonu· 
cunda bu toplu sözle�me 
y�lara aykırı biçimde yii
rürlükten ·kaldırıldı. 

Ancak bu olayı Tekstil 
Sendikası yöneticileri sus· 
kunlukla kar�ıladılar. Yet· 
ki döneminin ba�lamasına 
kar�ın, hala Adana 'ya bir 
bölge temsilcisi gönderiı· 
medi. Şu sırada Adana 'da 
CHP 'Iili kle, maoculuk ara· 
sında oynayan bir ki�i 
Tekstil bölge temsilciliğini 
"geçici:' olarak yürütüyor. 

I ŞVERENLERIN 
ÇABALARı 

Tekstil genel merkezi· 
nin Adana böıgesine kar�ı 
gösterdiği ilgisizliğe kar�ı, 
i�verenler i�çiler üzerinde 
baskı kurma giri�imlerini 
MHp·Polis desteğini de 
sağlayarak sürdürüyorlar. 
Bunun için çok yanlı pro' 
vakasyonlar düzenleniyor. 
Son olarak MHP binasının 
önünden geçen i�çilere bi· 
nadan ate� açılması ve bir 
i�çinin yaralanması, ardın· 
dan polisin Tekstil �ubesi· 
ni b�rak birçok i�çiyi 
gözaltına alması bunun bir 
örneği oldu. 

Bu arada sarı sendikalar 
da Tekstil işçilerini pat· 
ronlara satmak için her 
türlü çabay ı .  gösteriyorlar. 
Şu sıralarda 20.000 işçiyi 
patronlara satmaya çalışan 
sarı Teksif yönetiminde 
CHP - maocu ittifakı bulu· 
nuyor. Mensa'daki Teksif 

I:�AN�:;:-�:;:-����;-;'11 I BIN ışçıyı ILGILENDIREN YETKI DÖ-
• NEMlNDE ı ŞÇILERIN SARI SENDIKA- -

I LARA KANALIZE EDILMESI ıÇIN DEV- I 
LET GÜÇLERI DE ELLERINDEN GELENI • 

I· YAPıYORLAR. SENDIKA YETKI BÖLGE- I 
LERININ B�LGE ÇALIŞMA MÜDÜRLD- • 

·1 GÜNE VERILEeECI DÖNEMDE ıŞÇiLER i 
ÜZERINDEKI OYUNLARıN YOCUN-

I· 
LAŞTIRILMASlNlN YANıSıRA POLISIN ·1 
BASKISlNA SıKıYÖNETIMIN BASKıSı 

• DA EKLENIYOR.. .  i L,_,_._,_�_,_,....!..J 
Şubesi ise doğrudan doğ· 
ruya maocuların elinde. 

Adana'da Tekstil Sana
yiinde 20.000 işçiyi ilgi· 
lendiren yetki döneminde 
işçilerin sarı sendikalara 
kanalize edilmesi için dev· 
letin resmi güçleri de elle· 
rinden geleni yapıyorlar. 
Sendika yetki belgelerinin 
Bölge çalışma müdürlüğü· 
ne verileceği dönemde 
işçiler üzerindeki oyunla· 
rın, baskı·terör eylemleri 
boyutunda yoğunlaştırıl· 
masının yanısıra, polisin 
baskısına, sıkıyönetimin 
baskısı da ekleniyor. Sıkı· 
yönetim komutanlığı tara· 
fından Bölge Çalışma Mü· 
dürlüğü'ne "Bu yetki i�ini 
çabuk sonuçlandırın" yol· 
lu baskılar yapıldığı öne 
sürülüyor. 

BOSSA OLAYLARı 

Adana'da dikkati çeken 
başka bir nokta da go�ist 
unsurların i�çileri macera· 
ya sürükleme çabaları. Ge. 
çen hafta içinde Bossa'da 
meydana gelen olaylar bu· 
nun bir göstergesi oldu. 
Teksif merkez �ube başka· 
nı Ahmet Yeterşans'ın 
Bossa işçisi olan kardeşi 
fabrika dı�ında go�istler 
tarafından dövüldü. Olay 
sonunda fabridan beş işçi 
atıldı. Daha sonra bunu 
protesto için fabrika bah· 
çesinde toplanan işçilerin 
üzerine saldıran kolluk 
kuvvetleri 800 işçiyi göz· 
altına aldılar, 200 işçiyi de 
çeşitli yerlerinden yaralan· 
dı. Başından beri açıkça 

provakasyon kokan bu · 
olay sırasında, işçiler ara· 
sında bazı tanınmayan 
sivillerin dolaşarak gerili· 
mi arttırdıkları gözlendi. 

Bazıları ölümle sonuç· 
lanan tüm saldırılara, bas· 
kılara ve tertiplere karşın 
Adana'da mücadele sürü· 
yor. DiSK Tekstil sendika· 
sının kısa süre içinde gös· 
terdiği büyük· gelişme bu· 
nun göstergesi. Öte yandan 
Patron·MHP-I'olis işbirliği· 
nin işçileri hedef alması ve 
maocularla goşistlerin pro· 
vakosyanlara alet olan tu· 
tumlar içine girmeleri, bü· 
yük sermayenin işçi sınıfı 
önünde korkusunu sergili· 
yor. 

Adana'nın tekstil işçile· 
ri artık uyanmış durumda· 
lar. Işçiler Türk·lş'e bağlı 
sarı Teksif sendikasının 
kendilerini nasıl sattığının 
bilincinde olarak umutları· 
nı Tekstil sendikasına bağ· 
lamış durumdalar. Fqist· 
leri n ve polislerin işçileri 
yıldırmak için yaptığı tüm 
ıaldırılar ise amacına ula· 
şamıyor. Patronların, fa· 
şistler ve polisten umudu 
kesip maocuların ve goşist· 
lerin eylemlerine umut 
bağladıkları görülüyor. 

Işçiler herşeye karşın 
ilerici sendikal hareketin 
örgütü olan D ISK bünye· 
sinde örgütlenmeye karar· 
Iıdırlar. Ne patronların ça· 
baları, ne faşistlerin saldırı· 
ları, ne polisin tertipleri; 
ne de maocu ve goşistletin 
hareketi . saptırarak burju· 
vaziye yaranma çabaları 
bu gelişmeyi önleyemeye· 
cektir. 

• • •  

Vesikah " Milliye tçilik " ! 
Türkiye'nin son 30-35 yıllık filmini 

hızlandırılmı� ·şekilde seyred�lim ve bu 
arada göstericimizin "dur" düğmesine 
de ara sıra basalım isterseniz ... 

". Aaaağğğaaaa .. !.. " 
LO. Bu ne?" 
". Tarzan canım. Bak yanına eşi 

Ceyn ve oğlu Boy. Şu da maymunu Çı' 
ta ... Şimdi sarmaşıklara atlayıp öbür 
ağaca uçacaklar ... " 

Geçel im! . .  
uYihhuuu! 
Amerikan kovboyları aslan J inotry .. 
Pat·küt! 
Miki miki mum bacaklı miki! 
Kızılderililere ölüm!. .  u 
u. Bunlar da nereden çıktl?U 
u. Amerika canım. Kovboylar. Bak 

nasıl öldürüyor Şerif'i.u 
u: Niçin öldürüyor?U 
u. A'vallahi sey�etmiyorsun sen ga. 

liba filmi. Şerifin ciklet ç iğnemesine 
bozuldu! . .  Hah·hah-huhhuh ! ' . " 

". Niçin gülüyorsun? Gülünecek ne 
var bunda? Kovboy da ciklet çiğni· 
yor?" 

". Hah-hah, . hah, huuhhhh! Ayol 
galiba esprinin farkında değilsin sen. 
Adam ciklet çiğnedi diye değil, deği· 
şik marka ciklet çiğniyor diye öldür· 
müş, baksana, iyice seyretsene filmi..:' 

Geçelim! ..  
ii. Yaşasın ! "  
u. Ne yaşasın?  Bir gemi geliyor..:' 
". Aaaa ! Olur mu? Missouri bu. i s· 

tanbul boğazına giriyor. " 
i nanbul'da Beyoğlu'nda bir sokak. 
". Anladım da, bu evler niçin bada· 

na ediliyor. Baksana kapıların, pence· 
relerin pervazları da yağlı boyayla bo· 
yanıyor .. .  " 

". Şişşt! Eğil bakayım, eğ kulağı· 
nl. . .  Onlar bildiğin ev değiL." 

O l. Ya nasıl ev?" 
". Genel ev! Bu çocuklar altı ay· 

dır deniz üstünde. Türkiye'ye geleceğiz 
diye canları çıktı: . .  " 

Geçelim! . .  
' i .  Ameeerikaaa! Ameeeerikaaaa ! l '  
u .  Pek yalaka bir şarkı !"  
u. lütfen biraz kibar ol !  Celiil ince 

söylüyor. Dostumuz ve ınüttefikimiz 
Amerika. Kalkıp da Rusya'nın mı ku· 
cağına oturalim? .. " 

Geçelim! . .  
".  Bak aslanlar gidiyor işte. Türkün 

kuvvetini bütün dünyaya tanıtacaklar!" 
". Nereye gidiyorlar? " 
". Kore'ye canıı ım! Komünistleri 

öldürmeğe. u 
u. Kim karar veriyor buna?U 
". Amerika canım. Ay pardon Nato 

yani. A .. y, sen söyle işte, Türk mille· 
til Türk milleti istiyor! . .  " 

H. Emin misin?" 
u. Afedersin ama külotumuza kadar 

Amerika veriyor, giımeyelim mi?U 
Geçelim, geçelim! . .  
Direğinde Amerikan bayrağı salla· 

nan Türkiye'deki üs'lerden biri. 
". Os'ler ! . ." 
". Hayır tonton, tesisler! Te-sis·ler! 

Müşterek savunmamız için ..... 
u. Müşterek savunma ama bak, bir 

Türk general i  içeri girmek için kapıda 
münakaşa ediyor ... u 

u. Ayol sen herşeyi iyice tersten 
almağa başladın. Soruyor. Girebilir· 
miyim, di}e soruyor ... " 

". Ama bak gifemedi, dönüyor .. :' 

". Can ım anlaşılmayacak ne var 
bunda? Ikili anlaşmalarda böyle bir hü· 
küm yok demek ki ... " 

Haydi geçelim! .. 
u! Hayır, hayır, şurada bir yer var 

orayı da görelim. Bak ! "  
Celal Bayar'la Cevdet Sunay'ın 

Amerika 'yı resmi- ziyaretlerinden sah· 
neler. 

u. Eveeet! Bak ne güzel söylüyor 
'Türkiye küçük Amerika olacak' diyor. 
Bak, bak, bak! Cevdet Sunay da luna· 
parkta çarpışan otomobillere biniyor. 
Ne sevimli şey. Bak şimdi de uçan tey· 
yarelere b iniyor . . .  " 

Haydi artık yeter, geçelim! 
". Buraları da geçelim?" 
ızmir, Istanbul ve Adana'da meyda· 

na gelen bazı gelişmeler. 
u. Bence duralım. Bak, seninkiler· 

den biri ızmir'de bayrak yırtıyor." 

". Şekerim sen gaıiba sokusun. N i· 
çin öyle söylüyorsun. Baksana çocuk 
sarhoş .  Ne yaptığını mi biliyor?" 

". Peki ama bu gibi sahneler t-iraz 
fazla değil mi? u 

u. Ayol mora lleri bozuk!"  
Gene ı zmir, Adana ve istanbul da 

meydana gelen bazı gelişmeler! 
": Bak burada da sokakta bir kadı· 

na saldırıvorlar." 
". Benim söylediklerim senin bir 

kulağından giriyor, öteki kulağmdan 
çıkıyor saliba. Moralleri bnzuk diyo· 
rum sana." 

". Bak AP'li Asf .. lt O sınan konuşu· 
yor. ızmir Belediye Başkanı 1968 yıl· 
ları. Gazeteye demeç vermiş� Dinle· 
yelim istersen .. . " ' 

Gazeteci soruyor: 
- Efendim izmir'i asfaltlarken, ne· 

reden buluyorsunuz bu asfalt maki· 
nalarını? 

-- Canım ondan kolay ne var? Ba· 
kıyorum bir Amerikalı çavuşun bir 
dalgası varmış, kız. Kızı çağırıyorum, 
diyorum ki, evladım t-iraz anlayış gös· 
ter. Bu memleket davası. Kıı , tamam 
diyor. çağırıyorum Amerikalı ,avu�u. 
Oğlum, diyorum, işin tamam. Ama si
zin karargahtaki asfalt makinasını ge· 
tirmek şartıyla. Getiriyor. . .  

• * • 

Yakın geçmişten şöyle ayaı.. üstü 
kesitler aldığımız ve herbir sahnesi hiç 
de içaçıcı olmayan gerçeklerle dol-u 
bu belgesel film, işbirlikçi sermaye 
"milliyetç iliği"nin suratına çarpıl.cak 
"suçüstü" vesikasıdır. 

Görüyorsunuz, henüz lockheed rüş· 
vet olayı, AET, IMF sahnelerine de gel· 
miş değiliz. 

Ne dersiniz küçük Amerikalılar, ne 
dersiniz gestapo UmilliyetçiUleri! Ne 
dersiniz vesikal ılar ! .: Tarihiniz böyle· 
�ine "milli şuuru sahneleriyle dolu. 

Bu filmin her bir karesinin altında 
skil numaralarınız vardır. Banknotları· 
nız kadar kabarık ve mor numaralar .. .  

Şimdi de ODTO olayı yaygarası ! . .  
Bayrak dirEklerinin altında e"'per· 

yalizme secd"ye varanların sefaletidir 
bu! 

Ayakta duramayanlar, yerlerde y(J
�arlanıyorlar .. .  

ferhat Gün 
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Seç imlere yönelik çalışmaIa
nn hız kazanmasıyla birlikte. di
�er seçim bölgelerinde olduRu 
gibi ıStanbul'da da. Türkiye Işçi 
Partililere yönelik baskı ve saldı
nlar arttı. Istanbul'un çeşitli 
semUerinde Türkiye Işçi Partili
lerin karşısına olmadık engeller 
çıkartılarak yaygin bir b içimde 
parti faaliyetlerinin engellenme
sine girişiidi. 

önce Türkiye Işçi Partisi Kar
tal Oçe örgütünün Sapanba�lar 
Parti Görevlisi Lokali hi çbir ge
rekçe ve neden gösterilmeden Sı
kıyönetim görevlilerince basıldt. 
Lokal arandı. b irçok parti yayı
nına ve seçim çalışmaları için 
hazırlanmış olan 1 0.000 adet bil
diriye el k onuldu. Bu kadarla da 
kalmadı, Türkiye Işçi Partisi üye
si üç kişi gözaltına alındı. Türki
ye Işçi Partisi Kartaı Oçe Başka· 
nı :\ecctet Ceylan a)111 gün Baş
bakan'a bir telgraf çekerek loka
lin arimr.ıasını "e partililerin göz· 
altına alınmasını protesto etti. 
Türkiye Işçi Pan isi Istanbul O 
Başkanı Selim �ıahmutoğlu da 
bir basın açıklaması yaparak 
anti·demokratik baskı ve engelle· 
me girişimlerini protesto etti ve 
bu tür çabalann Türkiye Işçi 
Partisi ' ni bağımsızlık.demokrasi. 
sosyalizm yolunda görevlerini 
yapmaktan alıkoyamayacağını 
belirtti. Aynı gün Türkiye Işçi 
Partililer Sapanbağlar'da yaygın 
bir bildiri dağıtınuna ba�ladılar. 
Bu kez de bildiri dağıtan Parti· 
Iilerden dördü gözaltına alındı. 
Türkiye Işçi Partisi Sapanbağlar 
Parti Görevlisi Lokali 'nden alı· 
nan ü.ç parti üyesi ile, bildiri da· 
ğıtırken gözaltına alınan dört 
Parti �'esi 8 Ağustos günü ak
şamüstü serbest bırakıldılar. 

Sapanbağlar'da gözaltına alı
nan Türkiye Işçi Partililer ser
best bırakılırken engelleme giri
şimleri bu kez t'mraniye.ve KAr· 
tal'da sürdürülüyordu. t'mraniy'
de bildiri dağı;"n dört Türkiye 
Işçi Partili gözaltına alınıyor. on
ları Kartal tren istasyonunda bil
diri dağıtan dört parti üyesinin 
gözaltına alınması izliyordu. Cm· 
raniye ve Kartal'da gözaltına ruı
nanıar da ertesi gün mahkemece 
serbest birakılacaklardı. 

Istanbul �Ialtepe'de de emekçi-o 
lerin yoğun olarak bulundukla" 
Gülsuyu mahallesinde Türkiye 
Işçi Partisi'nin bildirilerini dağı· 
tan iki Partili jandarmalar tara
fından karakola götürüldüler. Anayasa ve yasalara aykırı olarak 
parti bildirilerinin dağıtılma�ını 
engelleyen jandarmalann bu 
tutumu emekçiler arasında bü
yük tepld yarattı. Gülsuyunda 
oturan emekçiler. jandarma ve 
polisin sık sık kahve ve evleri ba
sarak yasa dışı aramalar yaptık
lannı. karşı çıkanlann horlandı· 
ğını ve gözaltına alınarak işken
ce gördüklhini söylediler ve son 
otarak TIP'liIerin uğradığı saldı· 
nnın bu baskıların bir örneği 01-
d�un� belirttiler. 

Bildiri dağıtırk"n gözaltına 
alınan UirlUye {şçi Partili 'ler 
ıCin ilgili yerlere O BaşkanlıRı 
tanıfından yapılan müracaatlar
da alınan yanıt ise son derece 

( 

Seciıne 
dögru BA KI V i 

"ilginç" oluyordu. Yetkllller 
seçim dönemine girildil!ini ve 
bildiri daRıtmanın "yasak" oldu
l!unu söylüyorlardı. 

Engellemeler ise sürüyordu. 
14 Al!ustos günü Karaköy Mey
danı'nda bildiri daRıtan yedi 
Türkiye Işçi Partisi üyesi gözal
tına alındı. Gözaltına alınanlar 
yedi saat tutulduktan sonra ser
best buakıldılar. Aynı günün ak
şanu gene Karaköy Meydanı'n
Cıa bildiri daRıtan Partililerden 
ild kişi tekrar gözaltına alındı. 
Kısa bir süre sonra ontar da ser
best bırakıldılar. Ertesi gün İs
tanbul'un bir başka semtinde. bu 
kez Sirkeci'de. bildiri dağıtmak- -
ta olan iki Parti üyesi gözaltına 
alındı ve bir süre gözaltında tu
tuldu. 

Istanbul 'un çeşitli semtlerin
de bildiri da�ıtırken karşılarında 
"bildiri da�ıtmak yasaktır" di
yen sıkıyöneöm görevlilerini bu
lan Türkiye Işçi Partirnerin kar
şısına fabrika önlerinde de aynı 
gerekçeyle. ama bu kez kimi Ma
den-Iş yöneticileri ve kimi IGO' 
liier çıktılar. Uze!' de ve Grundig' 
de fabrika önünde terör yaratıl
maya çalışılarak işçiler bildiri al
mamaya zorlandılar. Tezsan fab
rikasında ise bildiri da�ıtmakta 
olan Türkiye Işçi Partililere kimi 
IGO'liier tarafından saldırıldı. 
Bildiri da�ı tan Türkiye Işçi Par
tililer polis tarafından göz altına 
alındı. Gözaltına alınan TİP'1i 
Tezsan işçisi Feyyaz Sa�lam. 
işveren tarafından gözaltında bu
lundu�u sürece işine gelmedi�i 
gerekçesiyle işten atıldı. Feyyaz 
Sa�lam işten atılırken. varlık ne
denleri Türkiye İşçi Partisi düş
manlığı olarak "belirlenmiş" 
olan �1aden-Iş Bölge Temsilcili- . 
�j'nin "çaresiz"li�inin altında iş
verinin bu tutumunu tasvip eden 
bakışlardan başkası yatmıyorlu. 

Tezsan. işçi ve emekçi sı!lıf 
ve katmantar üzerinde baskısını 
günden güne artıran tekelci. bü
yük sermayenin saldırgan örgütü 
MESS üyesi fabrikalardan birisi. 
Ve Tezsan işvereni yaklaşan top

-lu sözleşmeler öncesinde işçilere 
yönelik yeni yeni tertiplerin pe
şinde. Ancak işveren bu tertip
leri. kimi "gönüllü" Türkiye İşçi 
Partisi düşmanları olmasa yapa
bilecek güçte de de�iI. Işvere
nin baskılan düne kadar "lG D" 
nin kalesi" ilan edilen bu fabri
kada Türkiye İşçi Partili'lerin. 
bilimsel sosyalistlerin öncülü�ün
de kınlıyor. oyunlar tek tek bo
şa çıkartılıyor. Bu durumdan en 
az işveren kadar Maden-Iş 25. 
Bölge TemsilciliRi'nin de hoşnut 
olmadığını eklemek gereksiz. 
Maden-Iş Bölge Temsilcililti se
lameti Türkiye Işçi Partili'leri 
tasfiyede görüyor. TlP'lilere yö
nelik tasfiye "oyun"lan ise Parti 
kurucularından Hanefi: Vatanse
ver'in işverenle ortaklaşa işten 
atılmasıyla ba.şlanuştı. 

"UDC slogancıları"nın tasfi
yeci tutumları karşısında işçiler 
yönetirnde bulunan IGD'liIerin 
ut'aklaştınlnuısı için lşçOerin 
dörtte üç ünü kapsayan imza top-
Ianuşlardı. Işçilerin ısrarlı çaba
lan sonucunda yenilenen seçim-

ler sonucunda İGO'Ii kadro otuz 
kişilik ünite temsilciliRine altı ki
şi sokabiidi. Ancak Bölge Tem
silcilij!i kolayca bir "çözüm" ge
tirdi. Işveren için 'büyüklerimiz, 

iyi niyetli kişiler. onlann suçu' 
yok. yalnızca yasalan uyguluyor
lar" diyen bir anö-komünlstin 
baştemsilci yapılmasımn yolu 
kolayca bulundu. 

Tezsan'da 1 Mayıs sorınısında 
"1 Mayıs tutuklulan serbest bıra
kılınalıdır" diyerek imza topla
yan Işçilerin karşısına da yine 
Bölge Temsilcililti çıktı. İmza 

Sargın 'ın Doğu ve 
Güneydoğu gezisi . sona erdi 

DoRu ve GüneydoRu Anadolu ıllerini 
kapsayan bır pzlye çıkan Türkiye İşçi 
Partisi Genel Sekreteri NIhat Sargın. DI
yarbakır, Mardin. Van. Hakkarı. Sürt. Bit
lis. Muş ve ARn'dan SOnra Artvin lUmIze 
geçö. Nihat Sargın Artvln'den Şa",at'a 
gidere:': bir süre önce Ş av,at'ta meydana 
gelen ve altı klşlnin ölümü Ile sonuçlanan 
olaya ilişkin olarak çeşltU Incelemelerde 
ve temaslarda bulundu. Nihat Sargın 10 
Altustos günü bır açıklama yaparak Şav
,at 'ta me) lana gelen olayların kolluk 
kuvvetleri Içinde yuvalanmış olan fllflst 
MHP yanlılannın bır tertlbi oldultunu be
lirtti. Sargın Şav,at olaylanna ilişkin ola
rak şunlan söyledi: 

"Şavşat gibi yoksulluk ve lşsizliltin 
devamlı göçe neden oldui!U ArtvIn'ln bu 
ücra Ilçesinde. küçük bır fllflst grubun sai
dm ve bombalama olaylan takibe bile ult
ramazken ilçeden aynlan jandarma komu
tanının ki,isel bir meselesini zorla büyüt
mesI ile halkta tedirginlik yaratılnuş ve bu 
fırsat biUnerek bır jandarma komando bir
lil!! ılçeye sevkedllrni,tir. Blrliltin ilçeye 
gelmesiyle. görevi 'güven ve huzuru saj!la
mak' olanlar tam tersine bır baskı ve te
rör ortamı olu,turmuşlar. dört gün bo
yunca fiilen sokal!a çıkma yasaj!ı uygula· 
mışlardır. 

"Bu durum elbette tepki dolturmu, 
fiili yUak halkın topluca sokaRa çıkma
sıyla kaldmımıştır. Ilçe halkı çevre Ilçe
lerden gelenlerle birlikte durumu yasal bir 
mitingle protesto etmek istemiştir. Daha 
önceidier gibi olaysız geçen bu mitingın 
daltılması suasında, komşu bir Ilçeden mi
tinge katılmak isteyenlerin geç kalması ve 
alana bIraz gecikerek gelmeleri fırsat bilin
miş. MHP 'll tanınan komutanın emriyle 
silahsız ve savunmasız halkın doıtrudan 
üstüne ateş açılmıştır. 4 kışı hemen o an
da komando kurşunuyla hayatuu yitir
miş. 2'si a�ır olmak üzere bir çok yurttllf 
yaralanmıştır. 

"Görii1dü�ü üzere olay. kolluk kuv
vetleri Içinde yuvalanan faşist MHP yanlı
Iannın ilerici yöre halkı üzerinde baskı ve 
dehşet salmak Için zorla büyüterek a1ev
lendirdikleri bir tertipör. Daha sonra Art
vin ve Ilçelerinde resmi blnalara yönelti
len bombalı saldmıann da ilericileri suç
lamak üzere aynı tertlbin devam eden bir 
parçası olması kuvvetle olasıdır. 

" Şimdi sormak gereklr: olayın tertlp
çisi ve elebaşılan olan resmi görevliler ve 
arkasındakiler bu cüretl nereden. kimler
den a1maktadırlar'1 Sorunun yanıtı Ise a
çıktır: TIP'ln yıllardır parmak bastlRı üze
re ülkemizdeyasal Iktldann yanında bır de 
gizli faşist iktidar odağı vardır. MHP Ile 
ülkücü dernekler ve MlSK gıbı yan kuru
lu ,Ian Ise bu örgütlenmenin su yüzüne 
çıkan kesımıdır. MHP ve yan kuruluşIan
nın kapatılması.' fa,lst ' Iktidar odaRının 
da�ıtılml!8ı yolunda bır adun olacaktır. 
Battti işçi sınıfımız olmak üzere emekçi 
halk kitlelerInin. bır avuç fa,lıt dı ,ında 
tüm ülke halkının Iste!!1 olan bu talep hiç
bir gerekçe Ue savsaklanamaz. 

"Fa,ist MHP ve yan kurulu,lan kapa
tılmalı. fa,lıt odağın tüm sorumlulan 

\t'ahkemeye sevkedilmeUdlr. 
* DoRu ve Güney Ooltu 'da ıonırılarııı 

çözümü tek bır dalp hlllncle yIiriItIi
lecek ba#lmllZ1ık, demokrul, ıoıya
Uzm üednde mümkün olacak. 

Türkiye I,çl PartIli Genel Sekreteri 
Nihat saıiın daha ıonra, Kan'ta yapıla
cak Bölge Temllldleri Toplantısı'nda bu
lunmak üzere Artvln'den Kan'a .. çtı. 12 
Aluıtos günü ,ezlnin son duralı olan 
Kan'ta Bölge Temllldlerl Toplantısı NI
hat Sargın 'ın bır konu,muıyla açıldı_ sar
gm. toplantıda yaptııı konuşmada Güney 
doRu ve DoRu Anadolu'nun ıorunları üze
rinde durdu. Türkıye Işçi Partlll Genel 
Sekereteri özetle ,unlm söyledi: 

"GüneydoRu ve Anadolu' daki eezi
miz boyunca yöre hallt'ıyla yakmdan te
mUlmız sonucu edindiRImiz izleniml .. 
Büyük Kongre KararlanmlZm Isabetını 
birkez daha ortaya koymu,tur. UJlıemlzln 
güncel sorunu demokratikleşme. bu böl
gede daha Ivedldir. Kapitalizmin eşitU 
,eH,me yasası ve egemen sııuflaruı ırkÇı, 
şoven mlıuyetçl. aslınUasyoncu poHtlkaJa
n, soruntarın esas kaynalıdır. Bu lıerçe11n 
1,IRında sorunlann tek g.çerB çözümü de
mokratIk Istemlerın gerçekleşmesi .... 
Türkıye 'nin bütününde blrletrni, lşçl lIDl
cı ve emekçI halkın. tek bır denlmd dii
ga bılınde yürütiDecek ballDtllZbk, de
mokrasi, SOI)'allzm mücadelesi sürecinde 
mümkün olacaktır. 

"Epmen sınıf burjuvazi ve müttefi
kı toprak aRalan ülkenin doRusunda vııya 
batısında olsun. sUMI veya alevi ollun, 
zaten blrUk Içindedir. Sömürülerini sürdü

' rebilmek Için I,çl ve emekçileri esas çe
lişki olan sınıf çeıı,klslnin dı,ındakl ayı
nmlarta bölmeye, mÜC8delelerlni .. pm
rak parçalamaya çalı,maktadırlar_ Korku
lan boşuna deRildir_ Ça#unlZda tek dev
rlmd sınıf i,çl sınıfıdır; I,çl sınıfınm bI
limsel so6)'lIIlt poUtlk bareketı ekseni et
rafmda bütünleşen emekçi halk kItleleri
dir. Niteklm Türkıye I,çl Partısı 18çmlt 
dönemde yürüttüRü mücadeleleri. ülkenin 

• tüm sorunlanna oldullu etbl, bölge halkı
nın demokratik istem ve özlemlerini de 
meclis kürüünden miting alanlannı, ya
ymlanndan ndyoya kadar tüm olanaklar
dan yararlarup dIle getlnnl" bıum"l çö
züm yolunu göatennl,tI: PartImizin bu 0-
nurlu geçml,ı. buaününün ve plecetlnlıi 
teminatıdır. 

Sargın 12 Ai!Uatos günü Kanı'ta yıp
mı, olduRu konuşmada yöre sorunlannı 
bu şekilde dile ııetirmlşti. Ne var kı. erte
si gün Cumhuriyet Gazetesi 'nde Sargın'ın 
söylediklerinin deRlştlrllerek yer aldılı 
görülecekti. Cumhurıyet Gazetesl ·nln. 
Nihat Sargın 'ın konuşmasını manşetten 
başlayarak anlamını çarpıtacak bır biçim
de vermiş oldui!U dikkati çeklyordU'_ 
Cumhuriyet haberi. 'u manşetle veriyor
dlı : "TIP Genel Sekreteri Sargın: "So
runla"n çözümü. Thrklye 'nin bütünliilün
de birleşmIş halkın mücadelesinde" 

Buna da "ufacık" bır yanb,lık dIye
rek pçmenln olanaRının olmadılı açıktır, 



EllERi ASA ASA ! 
toplayanlar disiplin kuruluna ve
rilmekle tehdit edildiler. Bölge 
Temsilcisi Mümln Duman ise 
açıkça "1 Mayıs tutuklularının 
serbest bırakılması" istemine ka
tılmadıi!ını söyleyeblliyordu. 
Ancak Işçilerin tümüne yakın 
kısmı "1 Mayıs tutuklulanrun 
serbest bırakılması" Istemine ka
tılıyor, tebditler sökmüyordu. 

14 Ekim seçiqılerlne ilişkin 
olarak hazırlanan Türkiye İşçi 
Partisi bildirisinin dilter fabrika
larda oldullu gibi Tezsan'da da 
daltıtı1ınası sırasında baskı ve en
genemeler için kendilerini " gö
revli" sayanlar da kimi İGO'lIIer
den başkası olmayacaktı. 9 Altus
tos günü Tezsan önünde bildiri 
dai!ıtmakta olan Partili'lere IGO' 
li temsilciler engel olmak istedi
ler. İşçilere bildirileri almamaIan 
gerekIIltini söylediler. Buna kar
şın bildiriler daltıbldı. 

Ancak İG O'liIer tarafından sa
at lS'daki ikinci vardiya işçile
rine daltıblacak bildirinin en
genenmesi için hazırlıklann ya
pılması da ihmal edilmedi. Bölge 
başkanı fabrikaya çai!nldı. Saat 
l S'da bildiri dai!ıbnaya gelen al
tı Türkiye Işçi Partili 'ye yirmi 
kişilik bir grup saldırdı. TezSan 
işçileri da saldırganlara müdaha
le ettiler ve sonuç saldırganlar 
için pek de "memnuniyet" verici 
olmadı, saldm engeUendi. Olay
dan birkaç dakika sonra "tesadü
Cen" oradan geçmekte olan bir 
polis ekibi Türkiye İşçi PartiJille
ri gözaltına aldı. Gözaltına alın
mak durumunda kalınan iki İGO' 
li ise bir müddet sonra bırakıldı. 

İki gün gözaltında tu tulan 
Tezaan işçisi, Türkiye İşçi Parti
si üyesi Feyyaz Sai!lam işveren 
tarafından işten abldı. Bölge 
BaŞkanı Mümin Ouman'ıo ise 
"13. maddedir, yapılacak bir şey 
yok" demekten başka yapacai!ı 
ya da söyleyecei!i yok tu. 

Arkadaşlannın işten atılması
nı protesto eden Tezsan işçileri 
çay boykotuna başladılar. Bu 
boykota İGO'liIer dışında tüm 
işçiler katıldı. Feyyaz Saltıam'ın 
işten atılması karşısında sendika
nın ısrarlı "sessizlilti"ni protesto 
eden 150 kadar işçi, Bölge Tem
silcililti'ne giderek bu "sessizli
Itın" nedenini ve hesabını sordu
lar. İşçiler Bölge Başkanı'ndan 
şu sorulann yanıtlanmasını iste
diler: 

- Bugiine kadar 25. Bölge'de 
hiçbir IGO'li işten atılmazken, 
sendika yönetiminin görüşlerini 
paylaşmayan bir işçinin atılması 
bir rastlanb mıdır'! 

- Tezsan eski Baştemsilclsi 
İGO'li Melih Odabaşı hiçbir yere 
haber vermeden 21 giin işe ultra
mazken, sıkıyönetirnce gözaltına 
alınan TİP üyesi işçiye çıkış ve
rlldlltinde Böige Başkanı neden 
"yapacak bir şey yok" demiştiı'1 

- TİP üyesi bir sendika tem
silcisi Işveren taraCından işten 
atılmakla tehdit edilirken Bölge 
Temsilciliıtl neden sessiz kalmış
tır'! 

- Türkiye İşçi Partisi'nin gö
rüşlerlnin I,çilere ulaşmasını en
genernek kime hizmetIIr'? 

Mtimln Ouman'ıo bu sorulan 

• • 

yanıtlayamadıi!ını eklemeye ge
rek yok. 

25. Bölge işçileri şimdi MESS' 
e karşı kararlı bır mücadeleye 
hazırlanıyor. Işçi sınıfının birli
i!ini bozmaya yönelik en kaba
sından en "ince "sine kadar her 
ti!lü oyunu bozmaya kararlılar. 

Türkıye İşçi,Partili'ler, seçim
lerin oldultu tüm Illerde, faşist 
saldmıardan, yasal görünümlü 
baskılara kadar türlü çeşitli en
gelleri aşa aşa seçim çalışmalan
nı sürdürüyorlar. 

Geride bıraktıi!ımlZ giinlerde 
Balıkesir'de bildiri dai!ıtmakta 
olan Türkiye Işçi Partili 'ler faşist 
sürülerın taşlı, sopalı saldmlany
la karşılaştılar. Faşist sürülerın 
saldınsı Türkiye Işçi Partili 'ler 
tarafından püskürtüldü ve bildiri 
dai!ıtımı sürdürüldü. 

-

Hatay Altınözü'nde bildiri da
l!ıtan partililer ise yasal görünüm
lü engellemelerle karşılaştılar. 
Bildiri daltıtan Türkiye Işçi Par
tisi üyeleri gözaltına alındı. Bu
rada da Türkiye Işçi Partililer 
bildiri dai!ıtımının "yasak " oldu
i!u iddiası ile karşılaştılar. Bu id
dianın geçersiz kılınması üzerine 
gözaltına alınanlar serbest bıra
kıldı. Ne var ki saldırılar ve en· 
gelıemeler bitmemişti . Bu kez de 
Samandalı'da bildiri dai!ıtmakta 
olan Türkiye Işçi Partili 'Iere bir 
grup too yandaşı saldırmaya 
kalkıştı. Saldıranlar püskürtüldü 
ve bildiri dai!ıtımı devam etti. 
Yönetici durumunda olduklan
nı söyleyen IGO'liIer ise Türkiye 
İşçi Partisi'ne gelerek olaydan ü
züntü duyduklannı söylediler, ö
zür dilediler. Hatay 'ın içinde de 
Annutlu mahallesinde YURU
YUŞ satmak ta olan Türkıye Iş
çi Partili'ler bir grup goşistin sal
dınsına ul!radılar. Saldırıya kar
şın dergi satışı devam etti. Türki
ye Işçi Partililer ertesi giin de ay
nı mahallede bildiri dai!ıtımını 
sürdürdüler. Bu kez harhangi bir 
saldınyla karşılaşmadılar. Saldı
ran grubun önde gelenle�i Ise 
Türkiye İşçi Partisi yöneticilerin
den özür dilediler. 

Çanakkale'de ne yasal görü
nümlü baskılar eksik oldu, ne de 
Caşist saldınlar. Gelibolu'da, 
Çan 'da bildiri dai!ıtan Türkiye 
Işçi Partili'ler gözaltına alınır, er
tesi giin serbest bırakılırken, Ezi: 
ne'de de aynı "gerekçe"yle dört 
kişi gözaltına alınarak bır giin 
gözaltında tutuldu. Çanakkale 
merkezde Ise GöREV gazetesini 
Türkıye Işçi Partisi lokaline gö
türen partilileri poUs arabalı va
purda çevirdi, GöREV gazetele
rine el koydu. Yapılan müdahale 
üzerine , GöREV gazetelert geri 
alındı. Kalebodur Seramlk Fabri
kası önünde bildiri daıııtan parti
lilerin Uzertne I,veren fa,lst sürü
lerı saldırttı. 

Erzıncan 'da seçimlere yönelik 
çalışmalannı sürdüren Türkıye 
Işçi Partili 'ler de benzer engelle
melerle kar,ılaştılar. Blldirt da!!ı· 
tan partililer, daıııtımdan sonra 
Türkıye Işçi Partısı Iı MerkezI'n-
den alınarak sıkıyönetime götü· 
rilidUler. PartlUler gene "bUdiri 
daAıtmak seçim yasaııına girer" 

gerekçesiyle karşılaştılar. Gözal
tına alınanlar bır süre sonra ser
best bırakıldılar. Ertesi giin tek
rar bildiri ve GöREV gazete.1 
dai!ıtan partilileri benzer bır uy· 
gulama bekUyordu. Ertesi giin de 
dai!ıtım engellendi ve partlUler 
gözaltına alındı. Seçim Kurulu 
Başkanının sözlü mütalaası üzeri
ne Savcılık Suçüstü MahkemesI' 
nde dava açtı. Yargılanan Türki
ye Işçi Partili 'ler serbest bırakıl
dılar. Ancak duruşma sürdürüldü 
ve 2 Ekım 'e ertelendi. Hakkarı i
linde de n Merkezi'ne GöREV 
Gazetesi ve Parti bildirileri götü
ren Iki parti üyesi gözaltına alın
dı. 

Edirne ve Burdur Türkiye Işçi 
Partili 'lerin gözaltına alındıl!ı di
l!er iller oldu . 

Ipsala 'nın Kocahıdır köyünde 
bildiri dal!ıtmakta olan altı parti
li Jandiırmanını saldınsına ui!ra
dı, daha sonra da gözaltına alın
dı. Yapılan müdahele üzerine 
gözaltına alınanlar serbest bıra
kıldı. Jandarma komutanından 
şikayetçi olundu. Olayın ardın
dan köye tekrar giden Türkıye 
i şçi Partililer bildiri dal!ıtımını 
sürdürdüler. Burdur Gölhisar'da 
bildiri dal!ıtan Partili 'ler göz�ltı· 
na alındılar ve ancak yapılan mü
dahelelerle serbest bırakıldılar. 
Terenni 'de ise bildiri dal!ıtan 
Türkiye Işçi Partili'lere faşistler 
saldırdılar. Faşist saldınya kar
şın, gözaltına alınanlar Türkiye 
Işçi Partili 'lerden başkası olma
dı. Gözaltına alınanlarsa bir süre 
sonra bırakıldılar. 

Yürüyüş 'ün baskıya hazırlan
dıltı saatlerde de bir yandan Tiir· 
kiye İşçi Partisi 'nin seçim çalış
malanyla, dil!er yandan bu ça
Iışmalan önlemeye yönelik sal
dın ve tertiplerle ilgili haberler 
birbirine ekleniyordu . Geçtil!i
miz Cuma günü bu kez Hatay' 
ın Yayladai! ilçesinde Partl'nin 
seçim bildirilerini dal!ıtan TıP 
üyelerine faşist çeteler tarafın
dan saldınlmış, bildiri dal!ıtımı 
engellenmeye çalışılmış, ancak 
hiçbir yerde olmadıl!ı gibi, bu
rada da faşistler amaçlanna u
laşamamışlardı. 

Yine aynı gün Samsun'da 
mahallelerde TIP'in seçim bil
dirilerini dai!ıtan Partılilere yö
nelik açık bir tertip le karşıla
şıldı. Bir toplum polisi, önce 
bildiri dai!ıtan Partiliye . saldı
nyor, daha sonra olay yerin
den geçen bir ekibın müdaııa· 
leslni saıılayarak yine bildiri 
daıııtan 4 kişiyi gözaltına al
dırtıyor, bu arada havaya ateş 
açtırtıyor; karakolda ise kendi
sine saldırıldıi!ını, evine zorla gi
rllmek istendielni öne sürerek 
TİP'Uler hakkında gerçek dışı bır 
suçlamayla kovuşturmaya gidil
mesini saltlamaya çalışıyordu. 
Yine Samsun'da 15 Ai!ustos gü
nü Görev gazetesi satan TIP'lIIer
den 5'1 gözaltına alınıyor ancak: 
S saat sonra bırakılıyordu. 

Yine geçtli!imiz Cuma gü
nü TİP'in seçim çalışmalanna 
katıldıııı için gözaltına alınanlara 
bu kez de Beyoi!lu,lIçe&lnde Ud 
Parti üyesi ekleniyordu. 

"CHP IDARE - I MASLAHATÇlUGI 
ESAS ALMı ŞTıR" 

Türkiye Işçi Partısı Başkanlık Kurulu üyesi Can Açık
göz'ün 9 Agustos tarihli demeci :  

"CHP seçim pa .-.Iia:;ının 'doi!rWuk' olduRunu açıkladı. 
Bu, içi boş bir sözdür. Oogruluk ama, neye göre doj!ruluk? 
Vehbi Koç'a göre mi doııruluk, yoksa Arçelik, Demirdöküm 
işçilerine göre mi doj!ruluk1 Büyük toprak sahiplerine, ai!a-· 
lara, Şıhlara göre mi doj!ruluk, yoksa yoksul köylülere göre 
mi doi!rWuk? Bilime dayanan doj!ruluk mu, yoksa bilim dışı 
doi!rWuk, yani idare-i maslahatçılık mı? 

"CHP'nin bugiine kadar yürüttüi!ü politika hep bilim 
dışı dol!r}ilul!u ve idare-I maslahatçılıl!ı esas almıştır. Işçi 
sınıfının ve emekçi kitlelerin ekoııomik-demokratik haklanna 
sahip görünüp, büyük burjuvazinin ve emperyalizmin işini 
görmek CHP politikasının esasıdır. CHP demokrasi sözcügünü 
dlinden düşürmemiş ama kitlelerin faşizme karşı birleşik ör
gütlü mücadelesine hep karşı durmuştur. Iktidar olmak ve ik
tidarda kalmak için emperyalizmle, faşizmle, tekelci büyük 
sermaye ile uzlaşma, onlara teslim olma yolunu tutmuştur. 

"Türkiye Işçi Partisi, işçi sınıfına ve emekçi kitlelere 
göre doi!ruluktan yanad ır. Türkiye Işçi Partisi, bilimsel doi!
rutardan yanadır. Bilim, dünyanın sosyalizme doj!ru gittii!ini 
söylüyor. Türkiye !Şçi Partisi, bu bilimsel doıırudan yanadır. 
Ve bunun için savaşıyor. 

"TÜRKIYE'YI EMPERYA L!Z)! ll' 
KUCAGINA ATAI'\LA R , 

YURTSEVERLIK )IASKE LERİYLE 
SUÇLARıNı ÖRTBAS EDDiEZLER 

TİP Başkanlık Kurul u Cyesi Gündüz �11\tluay'lo 13 
Agustos tarihli demeci: 

"Emperyalizme karşı ulusal kurtuluş savaşının zafe· 
re ulaşıp baııımslZlıııın kazar.ıhnasından hemen sonra Türki
ye'yi yeniden emperyalizmin kucağına aLan işbirtikçi burju
vazi son günl�rde sahte bir yUrtseverlik maskesi takındı . 

"Türkiye'yi emperyalizmin saldırgan gücü :\ATO"ya 
sokanların; ikili anlaşmalarla milyonlarca "aLan topra�ını 
Amerikaya peşkeş çekenlerin sahte yurtseverlik rnaskPleri 
suçlannı örtbas etmeye yetmeyerektir. 

"Amerikancılar, NATO'cular, �lorrison şirketinin ko· 
misyonculan Demireller, Türkeşler ülkemizin bağımsızlığının 
önündeki esas engellerdir. 

"NATO'ya, ikili a.'1laşmalara, üslere , Ortak Pazar·a. 
IMF.'ye karşı çıkmadan yurtsever olunarnaz.  

"AP ve MHP başta olmak üzere bütün burjuva.partileri 
ulusal çıkarlarımıza karşı emperyalizırJn sanınucularıdır . AP 
açıktan emperyalizmi savunan işbirlikçi büyük sermayenin 
partisidir. MHP emperyalizmin ve işbirlikçi büyük burjuvazi
nin vurucu faşist gücüdür. 

"CHP de ulusal bağımsızlık yerine :\ATO'da kalmayı, 
ikili anlaşmalann devamını tercih ediyor. lşçi .. nıekçi halk 
kitlelerinin aleyhine ülke ekonomisini 1)lf'ye daha bağımlı 
hale getiriyor. 

"U1kemizde ve tüm dünyada gerçek ten yunsewr olan· 
lar işçi sınıfı ve yandaşlarıdır. Onlar hem yurtse\'erdirler, hem 
enternasyonalisttirler. Türkiye işçi sınıfı, emekçi halk kitlele· 
rinin bilimsel sosyalist part isi Thrkiye Işçi Partisi. işçi sınıfı· 
nın ulusal ve uluslararası birlik . dayanışma "e mücadelesini 
savunmaktadır ve savunacaktır. Emperyalizmi yurdumuzdan 
kovacak, işbirlikçi büyük burju\'azinin ve onun politik sözcü
lerinin saltanatına son verecektir. Bağınısız, sömürüsüz, oz
giir bir Türkiye i şç i  sınıfınıııın emperyalizme ,'e işbirlikçile· 
rine karşı mücadelesi sonunda kurulacaktır ." 

"ADALET PARTİSı VE TEMSILCISI OlDeGL: 
SÖl\lÜROCO SıNıFLAR • 

DEMOKRASIYE DCŞ�lANDIR ' 

TIp Başkanlık Kurulu Üyesi Gündüz Mutluay'ın 1 6  
Ağustos tarihli demeci : 

"Adalet Partisi bu soygun ve SÖmürü düzen inin has par
tisidir. 

"Çünkü Adalet Partisi Amerikan emperyal izminin uy
dusudur. Adalet Partisi 'hür teşebbüs' eti�eti altında Koç' 
ların, Eczacıbaşı'ların, Sabancı'ların, Narin'lerin, kısacası bü
yük sermaye sahiplerinin temsilcisidir. Adalet Partisi, büyük 
toprak sahiplerinin koruyucusudur. 

"Adalet Partisi bu yüzden işç ilerin ve köylÜıerin hakla
rına düşmandır. Adalet Partisi ve temsilcisi olduğu sömürücü 
sınıflar demokrasiye düşmandır. 

"Sömürücii sınıflar bugüne kadar AP'ye o\, veren işç ile
rin ve köylülerin haklarına da düşmandır. 

"AP 'ye bugüne kadar oy veren işçiler ve köylüler: Size 
<lüşman olanlardan desteğ inizi çekin! 

"BüyUk sermayedarların, büyük toprak sahiplerinin sal· 
tanatına son vermek için mücadeleye katılın. Kurtuluş için 
Türkiye Işçi Partisi saflarında ve etrafında birleşin." 
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ülkemizdeki tekelci sermaye 
çevreleri, Türkiye ile sosyalist ül
keler arasındaki ekonomik iliş
kilerin gelişmesini kuşku ve kay
gı ile izliyor ve buna karŞı oldu
ğunu her fırsatta yineliyor. Bu 
nedenle de burjuvazinin yaym 
organIMında, sosyalist ülkeleri ve 
bu ülkelerle olan ilişkileri kötü· 
leme ve karalama çabalarına sık 
sık rastlanıyor. Tekelçi sermaye· 
nin örgütü TüSIAD ın yayın or
pnı olan Görüş ün Ağustos sa
yısında yayınlanan "Mal Muka
bili Tesis Kurmanın Faturası" 
başlıklı kısa yazı bunun en son 
örneklerinden birisi oldu. 

ILERI 
TEKNOLOJI 

SADECE 
KAPITALIST 

DÜNYADA Ml 
VAR? 

Yazıya göre, büyük kamu pro· 
jelerinin dış para gereğini sağla· 
manın üç yolu vardır: 

"1. 'Serbest' kredi bulunur. 
En iyi teknolojisi olan ülkeden, 
en ucuz tesis alınır. 

"2. En iyi teknolojisi olan üi· 
keden kredi sağlanır, o ülkeden 
en-uCıiZ tesis alınır. 

"3. Bütün bunIM olmaz ise, 
Doğu Bloku ile mal mukabili an
laşma yapılır. Anla�maya razı ül
ke, kendinde hangi teknoloji 
mevcut ise, tesisi onunla yapar:' 

Her�eyden önce, burada 
düzeltilmesi gereken yanlı�larl 
belirtmek gerekir: 

. 

a. Yukarda söylenelilerden 
edinilen izlenim, en iyi ve ucuz 
teknolojilerin yalnızca kapitalist 
dünyada bulunduğu, sosyalist ül
kelerin teknolojik yönden geri 
durumda olduğudur. Oysa, pek· 
çok alanda sosyalist dünyanın 
teknolojik olarak daha ilerde ol
duğu bilirM!n bir gerçektir. 

b. Kapitalist dünyadan sağla· 
nan kredilerle, en iyi ve ucuz 
teknolojiye sahip ülkeden maki
ne ve teçhizat alınabileceği gölÜ
�ü de gerçekıere uymamaktadır. 
ÇUnkü bu kredilerde, kredinin 
kullanım yeri ve biçimi de genel
lilde belirlenmektedir.örneğin, 
ABO'den sağlanan kredilerin 

i 

önemli bir bölümü bağlı kredi 
niteliği ta�ır ve kredinin ABD' 
nde kullanılması ko�ulunu içerir. 
ABO'ndeki fiyatların yüksekliği 
nedeniyle, ABD kaynaklı kredi
lerin her 1 dolarının gerçekte 60· 
70 cerlt değer ta�ıdığı saptanmış
tır. 

c. Kaldı ki, sosyalist ülkeler· 
den sağlanan kredilerin tümü de
ğil yalnızca bir bölümü "mal mu
kabili tesis kurmayı "  içerir. Ay
nca, sosyalist ülkelerden sağla-' 
nan krediler genellikle, kapitalist 
ülkelerden sağlananlara oranla 
çok daha elveri�li k�ullara sa· 
hiptir. 

MALIYET 
YÜKSEKLICININ 

SORUMLUSU 
TEKELCI 

SERMAYE 
Yazı bu tür saptırma ve yan· 

Iı�l ıklarla sürüp gidiyor. Buna gö· 
re, >osyalist ülkelerle kurulan bu 
tür i1i�kiler şu sakıncaları doğur
maktadır: • 

"a. En iyi, veya aranılan tek
noloji yerine, herhangi bir tekno· 
loji . çok kere geri bir teknoloji -
ülkeye girmiş olur. Bu' nedenle 
tesis devanlı olarak kötü kalite 

TVSIAD, '06)'a/iBt üllıelerle yapılan mal mülıabi/i te,iB anlaşmalanna Iıar,ı çılıh 

ve pahalı üretim yapar." 
Bu suçlamanın yanlışlığı bir 

yana, asıl ilginç olan, teknolo
jik düzeyinin geriliği ve maliyet
lerinin yüksekliği herkesin malu
mu olan özel sanayi kesiminin 
kOdamanlarından gelmiş olması
dır. Bu teknolojinin kaynağı ise 
büyük ölçüde kapitalist dünyadır 
ve özel sermaye aracılığı ile ülke
mize transfer edilmiştir. 

Daha sonra şu iki sakınca be
lirtilmektedir. : 

"b_ Tesisin devreye girmesi 
gecikse de nakit . ödeme sözko
nusu olmadığından karşı tarafı 
zorlamak imkanı bulunmaz. 

"c_ Tesis devreye girse bile 
öngörülen kapasiteye ulaşmu ise 
yapılacak birşey kalmaz." 

GERÇEKLER 
BILEREK 

SAPTıRlUYOR 
. Anlaşılan, TüSIAD'ın genel 

sekreterliğini ve Görüş'ün yazı 
işleri müdürlüğünÜ yapan eski 
plancının bu tür anlaşmaların 
içerdikleri koşullar konusunda 
hiç bilgisi yoktur. Ya da söyle
diklerinin yanlışlığını bile bile 
sosyalist ülkeleri ve bu ülkelerle 
ilişkileri kötülemeye, karalama
ya çalışmaktadır. 

Yazıda belirtilen son sakınca, 
bilgisizlikten çok, bilinçli bir 
kötüleme çabası ile karşı karşıya 
olduğumuzu göstermektedir. 
Çünkü insanın yazı yazdığı bir 
konuda bu denli bilgisiz olması 
olanaksızdır: 

"d. I lerde görülür ki, serbest 
pazarda 'döviz mukabili satılma
sı mümkün' bazı mallar bu ilişki
ler sonucu bağlanmıştır. Ülke 
'serbist döviz geliri' kaynağın
dan olmuştur. 

"Sonuçta karşı taraf karlı Çı
kar. Satamayacağı geri teknolo
jili, pahalı tesisi bize satmış olur. 
Bizden aldığı malları, tekrar ih
raç eder. Onların karşılığını 'na
kit dövize' çevirir." 

Oysa, döviz karşılığı satılabi
lecek ihraç ürünlerimiz genellikle 
sosyalist ülkelerle yapılan bu tür 
anlaşmalara konu olmamaktadır. 
Aksine, Türkiye'nin tesis kurma 
karşılığı sosyalist ülkelere satma
yı üstlendiği mallar genellikle di
ğer pazarlarda döviz karşılığı sa
tılma olanağı düşük olan ya da 
hiç olmayan ürünlerdir. Dolayı
sıyla bu tür anlaşmaların Türki
ye'nin döviz kauncını ault
tığı gerçekıere aykırıdır. 

TEKELCI 
SERMAYE 

TÜM 
TICARET 

ANLAŞMALARINA 
KA RŞı DıR.  

Aslında, tekelci sermayenin 
sözcüleri yalnızca bu tür anlaş
malara değil, sosyalist ürkelerle 
yapılan ticaret anlaşmalarına da 
karşıdırlar. Örneğin, Ocak so
nunda ıstanbul'da yapılan bir 
TüsiAD toplantısında Rahmi 
Koç bu tür anlaşmalı ihracata kar
ŞI çıkıyor ve �unları söylüyor
du: "Bir taraftan Batının borç
larımlZl ertelemesini, bize p;ıra 

vermesini isterken, diğer taratUn 
onların alacaklarına karşı bir 
nevi teminat olarak gördükleri 
m�lIarımızın Doğu Blokuna ipo· 
tek edilmesi fevkalade yanlış .bir 
politikadır." Anlaşılan, ihraç 
ürünlerimizin Wells Fargo'ya ipo
tek. edilmesini olağan karşılayan 
tekelci burjuvazi,.sosyalist ülke· 
lerle ticari i l işkilerimizin geliş· 
mesinden tedirgin olmakı.., bu 
alandaki uzun vac;;eli anlaşmalara 
kaı ŞI çıkmaktadır. 

Büyük burjuvazinin bu konu· 
daki kaygı ve kuşkularının nere· 
den kaynaklandığı . yine 
TüsiAD yayınlarında açıklık 
kaunmaktadır. ABO'ndeki te· 
masıarından dönen TüSI AD he· 
yetinin 1978 Ekim'inde yayın
lanan gezi izlenimlerinde, sosya
list ülkelerle kurulan il işkilerin 
ABD 'nde kuşku ve kaygı ile kar· 
şılandığı belirtilınektedir. Başka 
bir deyişle, yerli tekelci burjuva· 
zi tedirginliğini dile getirirken 
yabancı efendilerinin duyguları
na ve düşüncelerine de tercüman 
olmaktadır. 

Anlaşılan, Ece"it Hükümeti
nin so>yalist ülkelerle ve üçüncü 
dünya ile iiiş kileri geliştirme ko
nusundaki yetersiz çabaları bile 
yerli ve yabancı burjuvaziyi ür
küımeye, tedirgin etmeye yet
mektedir. Ayrıca, bu tür iliş !.i
lerin geliştirilmesi, kamu kesi
minin dış t icaret .alanındaki et
kinliğini arttırabileceği i ç in de 
bu çevreleri rahatsız etmekıedir. 
Çünkü, Türkiye'rlin emperyalist 
dünyaya bağımlılığını ';'altabile
cek ve Türkiye ekonomisi üzerin
deki egemenliklerini uyıflatabi
lecek her türlü girişime karşıdır
lar. Bunun için de, tekelci bur
juvazi son sıralarda I M F 'nin tem
silciliği görevini üstlenip I M F  ko
şullarına kesinkes uyulması ge
rektiğini sürekli olarak yinele
mektedir. AET'ye tam üyelik 
için başvurulması yolundaki is
tekleri de aynı nedene dayolı
dır. 

"Görüş"de örnegi görülen, 
sosyalist ülkeleri ve bu ülkelerle 
ilişkileri kötüleme ve karalama 
çabası d. aynı düşünceden kay
naklanmaktadır. Derginin aynı 
sayısında, Etibank'ın bir i ngiliz 
ya da Amerikan ıekeliyre ortak
lık kurması yoluyla, ülkemiıin 
bor kaynaklarının yaban.plu. 
peşkeş çekilmesini savunon · bir 
yazının da yer alması bir rasılon
ti değil, tekelci sermayeni/\' ,-4-

TUSIAD . •  oıyoll&r uIReterle tıcare h ll.otideme;N "iIU Jt�rçe,uen rıuereR çorpıhyor karda belirtilen düşünce ve IÖril
şUnU" doğal bir sonucudur. 
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Sınıf. ____ FaŞistıeri n sahte direnişlerine 

kim çanak tutuyor? 

d · k ı - Ankara'yı 120 km. uzaıtlıktı olan ve 2000 I,çinln çıll,· sen ı ac ı ı gı tl�I Orta Anıdolu LloY:itl.rI (OAL) mü_seoinde C .. iltler l,çl 
leri sahte bir "direni,"e zorladılar. 1966'dl r&aliyew PÇMl  ve 
2000 I,çlnln çalı,tılı blr 1<İT olan QAL'dl, Ceçen yıla kırdar 

m ı san Orta Anadolu Mıden I,çlleri Sendikası'ndı olan yetki ,. 
. l,çııerl

B
n kararlı m�d.lesl sonu

ı
cunda Veraltı Mıden I,e 

eeçtl. unun üzerine san O.A.M . .  S.'ln yöneticileri . ra,i.t1� 

k · k t ·  
rin. d8ltellnde I,yerinde çe,ltll tertlplere giri,tiler. nu ıertlp� 

a r ı a· u· ·ru·· ler sonunda lşy.erinde üretım düşürüldü ve anıçl.r tahrip edile· 
tek milyonlarca liralık zarara yol açıldı. Bunun üzerine 8 
A�stos tarihinde Ca,ist ocak ,eCi Erdo!!an Çetin işten çıka· 

• •  nldı. Bu çıkarma karannı geri aldırmak isteyen 1 5  . 20 Cı,iıt 

mu eyleme ııeçtıeer. Işyerinde çalışın işçiler de "ücretlerin zama· 

DİSK'in 1975'teki 5. Kongre· 
si'ni izleyen dönemde DİSK üst 
yönetimiyle Ilkesiz ve tasfiyeci 
bır . temel üzerind� uzlaşarak 
böylece işçi sınıfı hareketi üze· 
rinde "müktesep hak" iddla et· 
meye Çalışıp, daha sonra kendı 
yarattıkları tasfiyecilik zemini 
üzerinde yuvarlanıverenler, şim· 
di bu akıbetlerinin sorumlulu�· 
nu başkalanna atmak için elden 
geleni esirgemiyorlar. Sendıkala· 
nn yönetiminde görünüşte bır et
kinlik kazanmak için sıruf ve kit· 
le sendıkacılıllı ilkelerindeli ödün 
vererek tasfiyecilılle yönelmenin 
kaçmılmaz sonuçlanru ilk gün· 
den beri göstereruer bilimsel sos
yalistler de!!ilmiş gibi, şimdi bi· 
limsel sosyalistlere, "tasfiyecli!!e 
ortak olma" suçlamasıru ulaştır· 
maya çalışıyorlar. 

Savaş Volu dergisi, bu çevre· 
lerin ,öriişlerini dile getırıyor. 
Savaş Volu dergisi, bir siireden 
beri, bir yıl süreyle DİSK üyeli· 
ilinden geçici olarak ihraç edılen 
Maden.I., Barıksen ve Baysen 
ıondikalannm konumlannı haklı 
çıkarmak bu sendikalann politi· 
kalaniıı her ne pahasına olursa 
olsun savunmak, böylece DİSK' 
in içine sürüklendilti bunalımı 
bütünüyle çözümsüz nok talara 
sürüklemek için ısrarlı bir yayın 
sürdürüyor. 

Bu çevrelerin şimdi nedense 
'birdenbire bilimsel sosyalistleri 
başlıca hedef seçmeleri, onlara 
"tabansızlara destek olmak", 
"tasfiyecililte ve bölücülülte or· 
tak olmak" gibi kimsenin' aklı· 
na getiremeyecelli suçlamalarla 
saldırmaya başlamalan, daha ge· 
niş bir yazınm konusudur. Bu 

konunun üzerine e�ilindl!!i za· 
man, bu tür suçlamalan yönel· 
tenlerin, gerçekte sadece kendı 
günahtannı gizlemeye çalışbk· 
lan bilimsel sosyalistleri' suçlaya· 
rak bu günahlardan kurtulmaya 
Çalıştıkları görülecektir. 

Ne var ki hemen dikkati çe· 
ken, gerçekleri ters yüz etmeye 
çalışan bu çevrelerin, demokra· 
tik smu ve kitle sendikacılıııı il· 
kelerinden hiçbir şey anlama· 
dıklan, ya da işlerine ge1ınedilli 
için, anlamaz gözüktükleridir. 
Savaş Volu dergisinin 4 Altustos 
1979 tarihli 19. sayısmda, DISK 
Genel Başkanı Abdullah Baş· 
türk 'ün, üç sendıkayla ilgili ihraç 
kararlarmm geri iılınma .. için a· 
çıkladıltı öneriler hakkında ba· 
kın neler yazılıyor: 

"DİSK yönetimi ileri siirdüllü 
koşullarla, sınıf sendikalarından 
kapılanru, maoculara, oportü· 
nistlere, Seriivencilere, işçi sımfı· 
na ihaneti belgelenmlş uzlaşma· 
cı!ara açmalarım istemektedir; 
doltru bir politik savaşım ver· 
mekten vazgeçmelerini istemek· 
tedir. Sendlkalan, ya salt ekono· 
mik savaşımla yetinmeye, ya da 
reformizmin ve oportünizmin iz· 
leyicisi olmaya çaltırmaktadır." 

Biraz daha ilerde ise şunlar 
söyleniyor: 

"Baştürk'ün şartnamesinde ve 
ne yazık ki Vürüyüş yazarlannm 
)talemlerinde iyice içinden çıkıl· 
maz bir duruma getirilmek iste· 
nen bir konu da sendikal demok· 
rasidlr. Bunların sendikal demok· 
rasi ve Maden.lş 'in tüzültünün ve 
yöneticilerinin antidemokratikli· 
i!i konusunda getirdikleri görüş· 
ler, sendikal demokrasiyi burju· 

va demokrasisinin bir biçiml du· 
rumuna indlrgemeyi amaçlamak· 
tadır ve bu eleştiriler son çözüm· 
lemede emperyalizmin ideologla· 
nnm sosyalist elemokrasiye yö· 
nelttikleri sözümona eleştiriler· 
den pek de farklı dellildir." 

Gerçekten, "harika" !  
Bu sözler, herşeyden önce, 

DİSK Genel Başkanı'run öneri· 
lerine karşı çıkanların, bu öneri· 
leri "ilkesel" düzeyde tarbşama· 
yacak kadar güç durumda olduk· 
lannm bir kambdır. Bu önerile· 
rin açıklanmasından bu yana, sö· 
zü geçen çevreler, bu önerilerin 
içerilti, ilkeleri konusunda göriiş· 
lerini bir kere olsun açıklama· 
mışlardır. Şimdi ise bu önerilere, 
yukarda aktarılan biçimde "kar· 
şı çıkmak", düpedüz ilkesel dü' 
zeyde savunacak hiçbir savı ol· 
mamanm, açık tarbşmada kaça· 
cak delik atamanm bir belirtisi· 
dir. 

Baştürk 'ün önerilerinin açık· 
lanmasmdan bu yana Vürüyüş, 
bu önerileri açıklayanların kişili· 
l!i üzerinde tartışmamıştır. Vürü· 
yüş, bu önerilerin dayandı!!ı il· 
keler üzerinde tartışmıştır. Vürü· 
yüş, bu önerilerin dayandıllı ilke· 
lerin, sınıf ve kitle sendikacılık 
ilkelerini savundullunu öne süren 
hiç kimsenin karşı çıkamayacaltı 
ilkeler oldultunu vurgulamış ve 
bu ilkelerin DİsK te birliltin ze· 
minini yaratabileceltini buna da· 
yanarak belirtmiştir. 

Şimdi Savaş Volu yazarları 
gibi düşüneruer şunU açıklamak 
zorundadırlar: 

"DISK'te sınıf sendikalarınm 
kapılarını maoculara oportünist· 
lere .. .  açmalarını isteyen; do!!ru 

Hükümetin bir seçim hediyesi daha ! 
Imar ve !skan Bakarılı!!ı'nda çalışan işçileri 

kapsayan ve 1978 yılırun Ekim ayından bu yana 
göriişmeleri süren toplu iş sözıeşmesi,lmar ve Is· 
kan Bakanlılıı Işvereni ile Türk·İşe bal!lı Tez 
Büro·lş arasında imzalandı. 

Bilindll!i gıbı sözleşme görüşmeleri dönem 
dönem çıkmaza girmiş ve bunun karşısmda Ba· 
karılık Işyerlerinde çalışan işçiler greY silahmı 
da kullanmışlardı. Bu arada işveren de Türkiye' 
de ıık kez bır Bakaruık da lokavt Ilan etme yet· 
klsitıl kendinde bulmu�tu. lşçilerln grev müca· 
delesi daha sonra Bakarılar Kurulu 'nun ıkı kez 
ertelemesi ile karşılaştı. Bakarılar Kurulu grevl 
önce bir ay daha sonra da iki ay olmak üzere er· 
teledI. 

Oç ay lIfev ertelemesi döneminde Tez Büro· 
I, üyeleri &ürekli olarak sendikalarmın sözleşme 
clri,lmleriru denetlediler ve geri adım atılmasmı 
engeDemek Için mücadele verdiler. Buna karşı· 
lık sendlkarun lşyerl şubesi sorumluluktan kaç· 
ma çab-.. ıçınde oldu. Sendika Genel Merkezi 
Ise gelişmeleri öltrenmek Isteyen Işçilere Genel 
Başkan U!!ur Batmaz'ın aRzından tüm yetkinin 
Genel Merkez'de olduRu, dllendllti gibi sözleş· 
me Izlanabllecejtl ve ancak zamaru gelince I,çl· 
lerln "sorabilirlerse" hesap sorablleceklerl 
açıklandı. Sarı Tez Büro·İş'in yaklaşımı böyle 

olunca da imzalanan sözleşme bir önceki dö· 
'Inem sözleşmeden de geri hükümler taşır oldu. 
İşte sözleşme maddelerinden bazı örnekler: 

- önceki sözleşmelerde elde edilen ayda 2 
gün ücretli mazeret izru yeni sözleşmeyle 8 saa· 
te Indirildi, . 

- ı. yıl için verilen 125 TL. yevmiye zam· 
mmın 70 lirasını artan asgari ücret farkı yarat· 
tlRmdan zam sadece 55 lira olarak beııriendi. 
Ikinci yıl ıçın yapılan zam ise 105 TL. 

- önceki sözleşmede elde edilen "asgari 
ücrete yapılacak zam yövmlyelere yansır" mad· 
desi kaldırıldı. 

- Vıııık ücretli Izin Ikramiyesl kaldırılarak 
yevmlyelere 2 TL ilave edildi. 

- İş ocaklannda çalışatılara verilen süt, ye· 
mek bedeli sözleşmenin Imzalandı!!ı tarihten I· 
tibaren geçerli sayıldı. 

- Grevde geçen 19 günlük süre Işçilerin yıl·' 
lık izinlerinden sayılarak bu süre Izinierden dü· 
şürüldü. 

Ve böylece Imar ve ıskan Bakanlı�ı işçileri· 
nın ekmeklerinin bır bölümü daha kesilmiş ol· 
du. 

Imzalanan sözleşme.geri bır adım oldu. An· 
cak Bakanlık Işçileri mücadelelerını sürdürmek 
için kararlılar. Tüm sınıf bilinçleriyle yeni mU· 
cadelelere hazır�ruyorlar . . .  

mnda ödenmedilli" gerekçesiyle eyleme zorlandı. Direnişin 
ilk günü işyerinde bulunan 400 kadar işçi dışlin çıkanimıdı. 
Ancak aynı gece karanlıltm basmasıyla bu işçilerden ço!!un· 
lu� Işyerini terkettiler. 

Daha sonra 160 kadar işçiyle sürdürülmeye çalışılan "di· 
reniş", ikinci gün tümüyle da!!ılmaya yüz tutunca, çevre yer· 
leşim bölgelE rinden getirilen 80 faşist işyerine sokulmak is· 
tendi . Ancak bunda başan gösterilemedi. Direnişin dördüncü 
gününde direnişçilerinçok azalması sonucu, faşist elebaşılar a· 
maçlanna ulaştıklannı söyleyerek direnişten vazgeçtikl_rini 
bildirdiler. 

Faşistlerin işçileri "direnişe" zorladıklan süre içinde, 
TK! Genel Müdürlül!ünün, tutumu da ilginçti. Genel �ıüdür 
Celalettin Dursun işçilere Işbaşı yapmamalanru, ücretlerinin 
ödenece!!lni ö!!ütlüyordu . 1900 işçinin işbaşı yapma istemi 
de Genel Müdür tarafından reddediliyordu. CHP allırlıklı hü' 
kümet ise, seçim öncesinde jandarmanın direnişe müdahale 
etmesini uygun bulmuyor ve Ankara 'dan gelen 80 komando 
askerine, �irenişçilere. müdahale yapılmaması için talimat 
verildil!i bildlriiiyordu . Hüküll)etin bu tutumu sonunda işçi· 
leri sahte bir "direniş"e zorlayan raşistler, bu davranışlann· 
dan sonra ellerini kollannı sallaya sallayı işyerini terkettiler. 
OAL işqileri, sorumlu ra,istlerden hesap sorulmasım ve zorla 
direniş yaptıranlarm Işten atılmalannı istiyorlar. 

bir politik savaşım vermekten 
vazgeçmelerini isteyen ... ; ..... " 
koşullar hangileridir? "Tasfiyeci 
bir biçimde yapılan sendika içi 
ihraçların kaldırılması" mı? 
Sendikalara parti işlevini yükle· 
menin yanlışlıltımn, sendikalarda 
her türlü politik görüşten üye ve 
yönetici olabilece!!inin kabul � 
dil.mesi ve buna uygun davraıııl· 
ması" nu? 

"Sendikal demokrasiyi burju· 
va demokrasisinin bir biçimi du· 
rumuna indlrgemeyi amaçlayan" 
koşullar hangileridir'? Tek tip de· 
mokratik tüzül!ün, hayata geçiri· 
lip organlann yeniden oluşturul· 
ması mı? Voksa Maden·lş'in 
MESS ile yapmaya halıtlandı!!ı 
grup sözleşmesi görüşmelerinin 
üyelerin ekonomik-demokratik 
acil talepleri doıırultusunda ve 
sendika temsilcileri katılımı ile 

başlatılması ve &ürdürülmesi" mi? 
Bu sorul� daha da uzatılabi· 

lir. Sorun, Savaş Volu yazarları 
gibi düşüneruerin, bu sorulara ve· 
rilecek cevaplannw olmamasıdır. 
Onlar, bu sorulara verecekleri ce· 
vap olmadıltı için, şimdi bilimsel 
sosyalistleri karalamaya yeU,en· 
mektedirler. Ama unutulmasın 
ki sınıf ve kitle sendikacılıllının 
ilkeleri , birka ç sendika "uzmanı' 
nın kendi 'bilgi" düzeylerini ka· 
nıtlşmak için nakarat yapabile· 
cekleri, ama işçi' sınıfına hiçbir 
şey anlatmayan sözler de!!ildir. 
Tam tersine bu ilkeler işçi sını 
fına, onun ilerici sendikal hare· 
ketine mal olmuştur. Neyin ve ki · 
min smıf sendikacılığın gerelti ve 
yanında olduğuna, neyin ve ki· 
min ise karşıb olduğuna, işçi sı· 
nıCımız karar vermeyi çok tan· öğ· 
renmiştir. 

"YÜKSEK OCRETLERDEN VE 
SEN DIKALARDAN YAKINAN LAR, 
SERMAYENIN SöZCOSODOR LER" 

TİP Ba,kanbk Kurulu Oyesi Vavuz Unaı'm 17 Al!ustos 
tarihli demeci : . 

"En büyük ıkı Işkolu olan metal ve tekstil lş koııarında 
yoj!un bır sözleşme dönemine glrlldl. Büyük sermaye çevrele· 
ri yeniden yüksek ücret taleplerinden yakınmaya başladılar. 

"Oysa MESS'e baRlı Işyerlerinde ortalama ücret allı bın 
lirayı geçmIyor. Ortalama kıdem beş yılın altında. Bu i�yerle. 
rinde işçilerin yanya yakıru asgari ücretle çalışıyor. MESS'e 
ba!!1ı Işyerlerinde sadece geçen yıl işçilerin yüzde 10'u işle· 
rinden atıldı. Böylece IÖzle,melerle saRianan ücret artışlan 
5Ül\!ci geriye çekiliyor. Tekstil işkolunda durum daha da kö' 
tü. 

"öte 'yandan 1977 yılında yapılan sözleşmelercı.n bu 
yıma yaşam yüzde 247 oranlOda pahalılandı. 1 liranın deeeri 
40 kuruşa d�tü. 

"Kim işçiler yüJısek ücret alıyor diyorsa. kim sendika· 
lardan yakınıyona, kım ücret artışlan enflasyona neden olu· 
yor diyorsa, blUnsin kı bunlar büyük sermayetıln sözcülüeüııu 
yapıyorlar . 

" Işçi sııııfımız bu mücadeleden bırıık ve bütünlük için· 
de başanyla çıkmasıru bilecektir. Vıpılacak iş, sendikalarımız 
etrafında kenetlenıııek ve onlan ııerçek slnıC sendikalan hali· 
ne getirmektir. öte yandan sözleşmelerle büyük sermayeyi 
altetmenin olanııkSıZ oldulıu görülüyor. Gerçek kurtuluşu· 
muz Türkıye Işçi Partisi 'tıln gösterdll!i mücadele heden.ri 
doj!rultusunda sosyalizm için mücadele vermektir." 
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Bunalımın en derin' nok 'tasına doğru i ran 'da ,iktidar 
mücadelesi yen i aşamada 

Yeni ,b'ir 
'1975 daha 

Dünya kapit.alizminin son 1ö· 
nem:;el bunalımının 1975'de en 
çok derinleşti�i günlerde ,  24 ge· 
I.şmiş kapitalist ülkenin üye ol· . 
duğu Ekonomik lşbirli�i ,'e Kal· 
kınma örgütu (OECD) .1'980 yı
lında tam kapasiteli üretimin ve 
fi.yat istikrannın "Sa�lanarak , bu· 
nalımın tümüyle aşılmış olaca�ı ... 
. nı iddia ediyordu. Londra " 'Eco· 
nomisl".dergisi ise, son Temmuz 
sayısınrla, OEt[l"nin bu iddiası. 
nın ger,ekleşmedi�ini, tersine 
1980 yılında en az beş yıl süre· 
ep}.; yeni bir bunalım ciöneminin 
ba§I�_yar�j!m.1 savunuyordu. 

" Economist "'in öne siırdüeü· 
ne görE' dünya yeni bir ekonomik 
bunalımın �nünde duruyordu ve 

Hin distan : 
. . 

yenı · 
dönemin 
başında 

ağır 
darbe 

Ilun} anın buyük boyul· 
larda can kaybına yol ."çan 
dogal [el"keUeri .. en çok 
gorüldugu ilikelerden birl 
olar. l Iinrlist4n'ın Gücarat 
eyaletinde meydana gelen 
bir baraj patlaması. tanı 25 
biıı  1; işinin ölumüne yol 
,çtı .  

[Lu buyuk [elaket dünya 
kanno nyunur: . dikkatlerini 
b i r  kez rJaha Hindistan üze· 
rine r;-ekerken. gözler  Cha· 
ran ' bingh başkanlı�ında 
k u rular. yeni koalisyon hü· 
kumeline çevriliyord u. 
Başbakan Singh'iıı Halk 
Partisinde" ayrılarak kur· 
rlu�u ve :lledi.te 106 üye· 
ye sahip partisiyle, Yesh. 
wantrao B. Chava�'ın Iide· 
ri olduğu Resmi Ulusal 
1\ ongre partisinin oluştur· 
duğu hükümet. eski Başba· 
kan Indira Candi'nin 
K ongre partisi ile Hindis· 
!<ın Komünist Partisi tara· 
,'ından desteklenerek gü· 

·venoyu aldı. Başbakan 
Singh, ilk radyo konuşma· 
sında Hindistan'ın yeni hü· 
kumetinin çok güç ekono· 
mik "e toplumsal sorunlar· 
la karşı karşıya oldu�unu 
vurgulayarak, alı'hacak ön· 
lemlerle bu güçlükleri aş· 
maya çalışacaklannı belirt· 
i i. l lindistan Komünist 
Partisi ise, güvenoyu verdi· 
�i hükwnetı bundan böyle 
c.stekıemesınin, hüküme· 
tin politika, program ve tu· 
tumuha ba�lı olduğunu a· 
çıklad . .  

geçen bunalım 'dönemi heııüz tü· 
müyle atlatılamamıştı. 

YENI  DQNEMSEL 
BUNA�IM BAŞLADI 

"Economist"in 1980 . yllında 
."başlayaca!!ını" iddia etti!!1 dün· 
ya "kapitalist sisteminin yeni dö· 
nemsel ekonomik" bunalımı, ka· 
pitalist dünyada başlamıştır. Bir 
yandan büyük kapitalist ülkelerin 
ve kapitalizmin kuruluşlarının 
temsilcilerinin kendi açıklamala· 
rı, di!!er yandan başt.a ABD ol· . 
mak üzere, Avrupa Toplulu�u v. 
Japonya'da enflasyon oranındaki 
artışlar ve üretimin düŞmesi, yeni 
dönemsel bunalımın çoktan baş· 
ladı!!ının kanıtlarıdır. 1979 yılı· 
nın . ilk altı ayında, kapitaljjıııin 
büyük merkezlerinde ortaya Çı' 
kan tablolar bunu gÖsh;rmekte. 
dir. 

1979 yılının ilk altı ayırida, 
ABD 'de' enflasyon oranı, bir ön· 
ceki ylUa karşılaştığında büyük 
bir yükselme göstermektedir. 
1979 Ocağında bu üI'kede enflas
yon, bir çnceki yılın Ocak ayına 
göre yüzde 9,3 olurken, 11979 . 
Haziran ay'ında 1978'in Haziran' 
na göre yüzlle 1 1 .1 'e tırmanmış-

. tır. Yine ABD 'de !979 Ocak'ın· 
da yilzde 2,2 olarak belirlenen . 
toplumsal ÜTÜn artıŞı, bu yılın 
Hazirim ayında ' yüzde 0,5 'e 
düşmiiş ,  yani azalmıştı·r. 

AET VE J APONYA 'DA 
D URUM 

/ 

Avrupa Ekonomik Toplulu�u 
ülkeleriyle Japonya'da ortaya Çı' 
kan enflasyon tablosu da, bu ül· 
kelerin bunalırr dışında kalma· 
dıklannı göstermektedir. Buna 
göre AET ülkeleri ve Japonya' 
nın içinde bulundu�u tüm geliş· 
miş kapitalist ülkelerde 1979'un 
ilk altı aylık döneminde, enrıas· 
yon oranı artış göstermiştir. 
1978 'in ikinci yarısında Federal 
Almanya'da yüzde 2 olan enflas· 
yon oranı, 1979'un ilk yarısında 
yüzde 3'e, Haziran ayında Ise 
yüzde 4'e çıkmıştır. Bu oran In· 
giltere'de 1978'in ikinci yarısın· . da yüzde 8 iken, 1979 Haziran' 
ınd.'yüzde l l ,  ıtalya'da 1978'in 
2 .  yansında yüzde 12 iken, 1979 
Haziran'ında yüzde 15 olmuştur. 

AET ve Japonya'da Sanayi ü· 
retimindeki durum da hiç içaçıcı 
de!!ildir. Bu tabloya göre 1979' 
un ilk al to ayında, bir ö!lce ki 1fıla 
göre sartayi üretiminde Japonya" 
da yüzde 1, Federal Almanya'da 
yüzde 2 artış saltlanırken, ıtalya 
ve Ingiltere'de hiç bir artıŞ kay
dedilememiş, Fransa'da Ise yüz· 
de 3 oranında bir düşüş meydana 
gelmiştir. 

SUÇLU SADECE 
PETROL Mü? 

özelUkle Amerika Rirleşlk 
Devletleri 'nde poUtlkacllar, hem 
enflasyonu hem ıie bu nalımı pet· 
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rol fiyatlanndaki soll artışlara 
baltlamaktadırlar. Bu politikacı' 
lar, son dönemsel bunalımın da 
petrol rıyatlarındaki büyük artı,
ların sonuna IJIStladlltınl hatırlıt>· 
taı'llk, kapi.talizmln bunalımına 
özür aramaktadırlar. 

Oysa ki, bunalımın ana nede: 
nini petrol fiyatlarında aramak , 
tek kelimeyle saçmadır. Enflas
yon, "'çen yılın Aralık ayında 
kararlaştırılan ve gerek uzun 
nakUye süresi, gerekse 'de rafine 
edilme süresi dolayısıyla ancak 
Mart 1�79 'da etkili olabilen pet
rol fiyatlanndaki artıştan önce 
yoltunl ik kazanmıştır, Enflasyo· 
nun hl�nm851 1978 yılının son 
çeyre�irie rastlamaktadır. Oste· 
lik, son 12 ayda petrol fiyatlaıın· 
da meydana gelen artışlann dı· 
lter hammaddelerin fiyat artıŞla· 
rına göre alışıldı�ı gibi fazla bü· 

. yük olmadı�ı da g(;Llenmektedir, 

KRiziN POLiTiK 
SONUCLARı 

Kapitalist, düriyada başlamış 
bulunan yeni dönemsel bunalım, 
zoru nlu olarak bazı politilıl �o· , 

ıran 'da, ülkenin politik fi8lecekini belirlemek ko", .. ,I1I"" 
karşıt ({Üçler araı",da süregitkn mü""dele, yeni olo)l"'r'" br· 
lik te gUgUle kritik bır dönemece dokru yaklaşıyor. 

Humeyni yönetiminin i"'n ettii/i boBIn YCllG8",a karf� Ii
berol burjuvazinin tovizcl kanaılan .. ", yönetimindeki UI ..... I 
Demphratih CepM önderlikinde ba,latı"'n göılerUer, br ü. 
.onra ai/ırlıkı TUDEH'e.yönelen anti-komUn;'t, kar,,·tkvrim· 
ci çıklflarla ortomın da/uı tip karmtJ" kla,lfIa8I1U1 yol açm'f 
bulunu:J:,or. TUDEH merkezkrine, ilerici·.ol ({Üçkrin te"..lI
cikrine, kendilerini ''Hu�yni yanlısı " olDrole tonlIDn kimi 
(anatik gruplar toro(ından YÖMltilelı ",/dıMlar, wlıetk dı'· 
z;enııizllgin egemen kılınmtJ8InI ;'leyen SA VAK ve CIA IıGlrn
tılannın işini k% yla,hrıyor. 

'ıran 'daki geli,mekr, devrimci BÜreçte belirleyici .orunun, 
bu .ürecin önderlik� politik YOMtimi oldukunu bir ke .... daIı4 
göstermiştir. tJlkede gellşmekrin yönünü, devrimin ıuı.ıan,m
lan ... budamtJya yönelik tovizci ({Üçkr ik devrimi lo"uiui ka· 
dar gölürmeye IıGrarl, ({Üçkr anuındalıi ({Üç oranı belirleye' 
cektir. 

. 

nuçları da beraberinde getlreeek- . cıyla körÜklenmesi bekleneblDr. 
tir, Bunlar arasında Işçi sınıfının, Bütün bunlar dünyadakı barif, 
reel ücret düşüşüne karşı mUca· ·ilerlenıe. ve sosyşlizm güçlerinln 
deleyi güçlendirmesi, egemen Si' önıine aşılması gereken yenl ·gö. 
nıf1ann toplumsal güvenli!!i or· revler çıkarmaktadır . 
tadan kaldıran silahlanma tem· 
posunu arttırına çabaları da .bu- . 
lunmaktadır. Bunun dışında da· 
ha büyük bo�t1u bölgesel savaş· 
lann, ülke i çlnda (ABD'de) krize 
karşı duyarWıRı azaltmak aıiıa-

(*) Yazıda geçen ıakamlar DAC" 
d. yayııilanan hafı,Iık · "Hori
zont" deı'gislnln 33, sayııında 
yer ıdan tablolardan almmıt
tır. 

F. AlmtJnya 'da AET'ye kar,ı bir göıteri: "Hem ortak, hem dolandIM�� ' '  

5 . 'Cltacla. 
Itall.r'.r 

FRANSA SILA HLANMA 
HARCAMA LARıNI 

YüZDE 24.6 
ORANıN DA ARTıRıYOR 

Fransa hükümetinin silah harcamalannı bir 
yıl içinde "üzde 24,6 oraıunda arttıracağı bil· 
dirildi.ÖzemkJe Afrika w Ortadoğu'daki gerici 
devletlere büyük boyutlarda silah satIşı yap· 
makta olan Fransa'oın askeri harcamalan böy
lece 43 milyar Frank '8 ulaşacak. Bu arada 
Fransa'nın silah satışlamun yüzde 204'Iiik bir 
artış gösterdiği de belirtildi. Fransa'nın silah 
dışsatımmm yüzde 6O'lık bir bölümünün 1978 
yılı içinde Ortadoğu devletlerine yapıtdığı da 
açıklandı. Ortadoğu'da Fransa'dan SiJaIı satm 
alan ülkeler arasında Suudi Arabistan, Mısır, 
ürdün ve Körfez emirUkIeri buliınuyor, Bu ül
kelere satılan silalılann büyiilt bölümünü de sa· 
vaş uçaklan, tanldar ve roketlerili oluşturdu· 
ğu belirti�yor. 

ABD 'DE ENFLASYONUN 
öNÜMÜZDEKI YIL 

YÜZDE 1 3,5 
ARTMASı BEKLENIYOR 

Amerika Birleşik DevleUeri 'nde enflasyon 

oranının önümüzdeki yıl yIlzde 1 3 ,5 oraıııııda 
bir artı, göstermesinin beklendlll blldlrlllJOf. 
Wubhıgton'dakl Çalıtma BakanJıtı yetkilil. 
rının verdlR! bllgly. &öre yükselen beazln ve 
konut fiyatlan' ABD 'de e:ıfluyon .düzeyinin 
artlfmın etkenleri aruında yer alıyor. Bu yılın 
sadece Mayl& aymda ihtiyaç maddelerindeki 
fiyat artl,lan. yüzde 1,1 oranında oldu. Geçen 
yıbn Hazıran �ırla karşılqtırıtdıllı zaman da 
bu yıl ABO'de aııflasyon oranının yüzde 10,9 
arttıltı belirtiHyoı, Iııııııler fiyat artltı.n bu dü
zeyde devam ettlR! takdlrde önümüzdekI yıl 
enflasyonun .yüzde 13,5 artaeatm! bUdlrdller, 
öte yandan ABD 'deki fiyat uıltlerıııııı ö{lilne 
geçilmesinin mUmkUn olmadıR! da bildiriUyar. 

ANGOLA DEVLET BAŞKANı NETO 
"KÜBA ILE DAYANIŞMAYı 

süRDüRECECIZ" 

Bir Güney AI1801a kenti olan LuballlO'da 
bir konuşm� yapan Anıola Devlet Başkanı 
Neto, Küba Ile dayanışmanın bundan böyle de 
8Üçlendirilerek sürdürilleeelini söyledi, Neto, 
�Uba 'lı enternasyonalistlerln Anıola devrimI
rıe yardımcı olmaya devam edeceklerini de bil
direrek, KUba-Anıola itişkilerlnin sadece ,.ıce. 
ri alanda deli!, aynı umAılda ekonomik ı,bir. 
Iili alanında da aeli,mekt6 oklulunu vufl\lla. 
dı, Angola'dakl KUba askerlerinIn Parti ve oey. 
let yönetiminin talebi Uzerine IÖnderlldlllni 
de kaydeden Neto, KUba'lı enternasyonalistle. 
rin Angola'daki varlıılının emperyaUzmln ma
nevralarını ıeri püskürtme de bUyük katkıları 
oldulunu belirterek, KUba'nırrbUyük bır ulus 
laransı dayanışma örnelli gösterdilInI söyledI, 



• 

Poliıario Cephe,i Kral Haıan 'ın yeni ıaldıruını piiokürtmeye hazırlanıyor 

Afrika'da bir Hitler özentisi 

Kral Hasan 
'Sahra bölg.esinin Fas ve Moritan- ladı. Moritanya'nın b u  açıklamasın

ya tarafından işgaliyle bi�likte böl- dan sonra Polisario kuvvetleriyle 
gede başlayan bunalım, şimdi tüm Moritanya kuvvetleri arasındaki çar
pölgeflin Fas tarafından ilhakı girişi- pışmalar da sona ermişti. 
miyle yeni bır aşamaya ulaştı. Afrika'nın batısındaki gerici bir 

Sahra'nın Ispanya tarafından şerit ile Atlantiğin güneyinde NA
terkedilmesi sırasında, bu ülkenin . TO'nun bir kopyesini gerçekle ştir
girişimiyle bölgenin Fıs ve Moritan- meye çalışa'n emperyalist güç lerin 
ya'nın paylaşımına ve denetimine misyonunu yerine &!,tiren Fas, bu 
bırakılmasına ilişkin bir anlaşma gelişmeler 'üzerine Sahra'nın tümünü 
imzalanmıştı, işgal etmeyi kararlaştırdığını açıkla-

Sahra'nın sömürge statüsünün ye- dı.  
ni bir kisve altında sürdürülmesine 'Sahra hal�ının Polisario cephesi 
yönelik bu girişim Sahra halkının içinde bağımsızlığı için sürdürdüğü 
büyük direnişiyle karşılaşmıştı. Oı- mücadele yeni ve kritik bir dö",,�· 

girmiş bulunuyor. Bu dönemde de 
. Sahra halkının ' en büyük dayanağı 

dünya barışçı ve anti-emperyalist 
güçlerin, başta sosyalist ülkelerin 
tutarlı desteğidir. Afrika'da sö
mürgeciliğin kanıtlarını umutsuz 
bir çabayla ayakta tutmaya çalı
şan emperyalist odaklar, bu emel
lerine ulaşamayacaklardır. Afrika 
halidarının, emperyalizmin böl
yönei taktikleriyle giriştiğ'i saldırı 
denemelerini boşa ç ıkararak sür
dürdüğü nıücadele, Polisario cep
hesinin kaçınılmaz zaferiyle güç-
• ____ 1. �:: __ __ i ... :_ • 

kenin bağımsızlığı için savaşan Poli- ���:::::--=::::;;::::;�\-...--....,.-: sario cepheSinin mücadelesi, bölge
nin iki monarşist diktatörlük tara
fından paylaşılması girişimi üzerine 
iyiden iyiye kızışmıştı. Polisario 
cephesi nin savaşı Cezayir'in kararlı 
anti-emperyalist yönetimi tarafın
dan da gerek politik olarak gerekse 
maddi araçlarla doğrudan doğruya 
destekleniyordu. 

Sahra'nın bağımsızlığı i ç in müca
dele, aynı zamanda tüm Afrika'nın 
sömürgecilikten kürtarılması müca
delesiyle içiçe geçmişti. Bu müca
dele, Afrika Birliği Örgütü'nün he
men bütün toplantılarının başlıca 
gündem maddeleri arasında yer alır
ken, Güney Afrika ülkelerinde ırk
Çılığz karşı verilen savaşlarla da ay
nı yönde ilerliyordu. 

Sahra 'nın iki ülke tarafından 
paylaşılmasıyla başlayan bunalım, 
geçtiğimiz aylarda Moritanya'nın 
tutumundaki belirgin değişikliklerle 
yeni bir aşamaya ulaştı. Sahra'yı iş
gal girişiminin serüvenci sonuçları 
Moritanya'nın bu politikasını gitgi
de gözden geçirmek zorunda kalma
sıyla sonuçlandı. Moritanya bir sü
re önce bölgeyi işgal girişiminden 
vazgeçtiğini ve kuvvetlerini de kısa 
sürede çekmeye başlayacağını açık-

r�'�öZoR'-'l • Dergimızin geçen IBYlSın- i İ da yayınlanan ve Raşit Kaya 
tarafından kaleme alınan, • 

I· "Yenı Sa�: Ideolojik Saldırıda i 
Yeni Ambalaj" başlıklı yazı-

• nın bazı bölümleri yazı Işle- ·1 
rinde meydana gelen bır ak-I saklık sonucunda yazı Içinde • 

• yer almamıştır. Böylelikle ya- i I zıda belirli kopukluklar orta-
ya çıkmıştır. Okuyucu lan- • 

LO mızdan ve Raşlt Kaya'dan ö- i 
zür dileriz . 

.. _ .. _ .. _ .. __ ---1 

Hitler' in " Kavgam " ı  
F.  Almanya 'da 

serbestçe satılabilecek 
Son yıllarda faşist ve neonazi 

eylem ve örgütlenmelerin büyük 
artış gösterdi�i Federal Alman
ya'da bu gelişmelerin bir sonucu 
olarak Hitler'in "Kavgam" adlı 
kitabına serbestçe satılma Izni 
verildI. Batı Almanya'da eski Na
zl kitaplarını satan bir "antikacı" 
haklonda açılan davada, Federal 
Mahkeme'nip _dıai bir karar, 
bundan · böyle Naıl eserlerinin 
"özgürlükçü�emokratik temel 
nlzamı tehlikeye düşürmedi�i sü
rece" serbestçe satılabilmelerin.! 
öngörüyor. 

Potsdnm anlaşmasından beri 
Nazi kitapları ve propaganda a
raçlan üzerlnde konan yaşak 
böylece mahkeme kıınınyla kal· 
dınlmış oluyor. Bu olay, uzun 
süreden beri Federal Almany� 
belirli bır gelişme gösteren neo-

nazizmln bir başarısı olarak ka
bul ediliyor. öte yandan, "anti
ka" adı altında olsa bile eski 
Nazl kitaplarının serbestçe satıl
malanna izin veren gerici mah
keme karan, Federal A1manya' 
daki ilerici demokratik güçlerin 
tepldlerine yol açtı. Birçok ileri
ci kuruluş yayınladıklan bildlri
lerle karan kınadılar. 

Bu arada Federal Almanya'· 
daki neonazl kampanyarrın ge· 
nişleyerek sürdü�ü de bildirili
yor. Iktidardakl Sosyal Demok· 
rat Part!'nin neonazi harekete 
karŞı pasif ve uzlaşmacı tutumu 
nedeniyle etkisini giderek geniş
letmeyi başaran neonazlzme bu 
kez de eski Nazl kitaplarının 'sa· 
tılmasına izin verilmesiyle yenı 
bir ödün sunuldu. 

----------------------�� 

- -

O nümüzdeki günler-
de Dünya kamu· 
oyunun dikkati yı· 
ne SovYetler ııırli
Ri - Çin Ilişkilerine 
çevrilecek gıbı gö
rünmektedir. 1000 
kilometrelik ortak 
sınıra sahıp Iki bü
yük devletin yetki
lileri, yakın zaman· 
da Moskova'da biraraya gelerek iki ülke arasın· 
daki sorunlan görüşeceklerdir. Dünyada banş 
ve yumuşamadan yana güçlerle soeuk savaş 
kışkırtıcılan .arasında kıyasıya bir mücad,elenin 
sürdügü bu dönemde, banş ve yumuşamanın 
en büyük gücü SSCB ile,son yıllarda tümdavra
nışlanyla emperyalizmin en saldırgan unsurla
nyla ittifak halinde görünen Çin arasında ya
pılacak görüşmeler özel bir önem taşımakta· 
dır. 

Bugün Sovyetler BirU�i'ni "başdüşman" ola
rak ilan eden Çin'in, bu görüşmelerde tutu· 
munun ne olacaeını şimdiden kestirmek güç
tllr- Ancak, yillardan beri uluslararası tüm i· 
Ilşkilerinde sosyalizm düşmanlıeı y�!,mayı 
kendine görev edinen, bu düşmanlıeı komşu· 
su bir Sosyalist devlete, Vietnam Sosyalist 
Cumhuriyeti 'ne karşı silahlı saldırı düzenleme
ye kadar 'götüren Çin 'in, bu görüşm�lerde bir· 
denbire bir deeişiklikle tüm bu antikomünist· 
antisovyet tavırlar.ndan vazgeçeceeini düştin
mek biraz fazla hayale kapılmak olacaktır. Bu· 
nu açıklamak için, konuyu ' hem. Sovyetler, 
hem de Çın açısından ele almakta yarar vardır. 

S ovyetler BirliFnde bütün halk, Çin sorununa 
ve bu ülke ile olan lU$kilere özel bir ilgi göster· 
mektedir. Sadece uzman ve öerenciler de�il, 
emekçilerden eV'kadınlanna, kolhozcu köylü· 
lerden aydınlara ve. gençlere kadar çok geniş 
yı�ınlar Çin hakkındaki yayınlan izlemekte, 
Çin 'deki ekonomik ve toplumsal yaşamda 
meydana gelen degişikliklerle ilgilenmekte-' 
dirIer. Sovyetler Birligi halklan, Enternasyo· 
nalizmin en temel bir gere�i olarak iki ülke 
halklannın yakınlaşmasını istemekte, halkın 
bu istemi tümüyle SBKP ve devlet yönetimi
nin üst kademelerinde yankısını bulmaktadır . 

Enternasyona
liz�in gereği 

Olay, Çin açısından ele alındıgında ise, ülke· 
deki Maocu yönetimin, Çin halkını Sovyetler 
Birli�i ve sosyalist ülkelere karşı yo�un bir 
koşuUandırma çabası içinde oldugu görülmek· 
tedir. Uluslararası {orumlarda Çin 'in dış poli· 
tikası, Enternasyonalizm yerine banş ve 
yumuşamaya düşman, halklan birbirine düş
man edici biçimde yönlendirilmektedir. Çin, 
bu politikasında, uluslararası alanda kendine 
destekler bulmakta, bu destekler emperyaliz
min en saldırgan güçleri tarafından gelmekle· 
dir. 

Sovyetler Birııei, bilimsel sosyalizmin ilkeleri 
dogrultusunda izlediei ödünsüz dış politika ile, 
bir yandan Çin 'in sosyalist sisteme ve ulusal 
kurtuluş savaşlarına karşı saldırılarını gö�üs· 
lerken, diger yandan yine bu ilkeler do�rultu
sunda Çln'l banş ve yumuşama alanına çek· 
meye çalışmaktadır. önümüzdeki günlerde 
Moskova'da yapılması beklenen görüşmeler, 
Sovyetler Birli�i 'nin bukonudaki çabalarının 
bir sonucudur. SBKP MK politbürosunun bir 
süre önce Vietnam 'ı ziyaret eden heyetinin bu 
konudaki açıklamasında "ciddi ve olumlu Sov· 
yet-Çin diyaloi!u, gerginliltin yumuşama süre· 
cini geliştirme çıkarlanna herşeyi kapsayabile
cek karakterde bir yanıt verebilecektir" den 
mektedlr. Bu açıklama, Sovyetler Birligi'nin 
konuya yaklaşımını göstermesi bakımından 
önem taşımaktadır. 

Ö te yandan, Çin 'in tüm gerici eylemlerinin pro· 
pagandasını üzerine almış olan batı burjuva 
basını, bu görüşmelerden yararlanafak, Sov· 
yetler ııırli� Ile dlRer sosyalist ülkelerin arası· 
nı açma çabasında görünmektedir. Ancak bu 
tür spekülasyonlar, Çin 'in görüşmelerdeki ni· 
yet ve tutumu ne olursa olsun boşa gitmeye 
mahkumdur. Bunun nedeni ise, Sovyetler Bir· 
IIRi Ile diger sosyalist ülkelerin her zaman 
ödünsüz ve kopmaz biçimde bai!lı olduklan 
enternasyonalızmin özünde saklıdır. 

• nedim kısa 

YUR UYUŞ . 20 AC USTOS 1979 · 1 3 

" 
I, i 



. .  

DÜNYA SACI RLAR F.EDERASYONU öDÜLüNü KAZANAN "SESSlZ TlYATRO" 
.. RUBUN DAN SAVAŞ YAMANLAR'LA GöRüŞME ... 

ccsESSİZLİGİN 
SEsİ)) 

"976·977 sezonunda ise Ak· 
saray TesanÜ! Derneği'nın bod· 
rum katını kiralayıp burayı tiyat· 
ro salonu haline getirdik. Ve IP'u· 
bumuzu kurduk; adı "Sessiz Tl· 
yatro" oldu." 1976 Uluslararası 
Tiyatro Olimpiyadında Yugos

, lavya'da dünya şampiyonu olan 
ünlü pantomimcimiz Erdinç Din· 
çer'in bile karşılaştığı "boş salo· 
na oynamak"tan Sessiz Tiyatro 
da kurtulamadı ve 4 ay kadar oy· 
nadıktan sonra seyirci gelmediği 
için kapaııldı. 

S. ÖZPA LABIYIKLAR 

. 
Dünya SaRırkJr Federruyonu 8. Dünya Kongren 20·27 Ho· 

zıron 1979 giinleri onuında Bulgariıtan 'ın Varna şehrinde 
toplandı. Türkiye 'den kahlmu Türkiye SaRır ıJiı.iz Demekle· 
ri Milli Federasyonu 'nun örgütledili Kongre 'de 22 ülkenin 
h�hldığı Uluslararası Pantomim Fe.tiıxıli. yarışmaIDr, film. 
tıyatro, (olklor gösterileri.sergiler ve çeşitli kültürel faaliyet· 
ler yer alıyordu. 

Pan tomim Festivaline Türkiye 8 yıldır ilk kez katılıyordu. 
Festıvalde Türkiye 'yi temsil eden ' Sessiz Tiyatro " gru bu, 
Taner Barlas 'ın yazdığı. grup üyelerinden Leuent Beşltardeş ' 
in yöne liiRi "Ekmek Kavgası "  adlı oyunun · grupkJro göıteri 
ıçın yarım saat süre l'erildilinden - bir bölümüyle katıldı. . 

"Bir yıl oynayamadık ., 
Sonra Türkiye Sağır D'llsiz Der· 
nekleri Milli Federasyonu'nun 
desteğiyle Varoa'daki Kongre 
için hazırlandık. Taner Barlas'ın 
yazdığı ,  Levent Beşkardeş'in yö· 
nettiği oyunda yardımcı olarak 
çalışbm, birlikte oynuyoruz." 
Sessiz Tiyaıro Varoa'dan Levent' 
in aldığı üçüncülük ödülüyle dön· 
dü. Bugünlerde kÜııür·sanat şen· 
liklerine katılmak için çalışıyor· 
lar. 

Gösteriler sonucu, Çek sanatçı Ladiılav Spilka birinci ol· 
d�. 'ıkinciliği Demokratik Alman Cumh uriyeti 'nden Kurt 
Aızenble/(er ile Bulgaristan Halk Cumh uriyeti'nden Pan/eley 
Hrı.stor paylaştılar. Vçünciilüğü iBe, " SeSBiz Tiyatro ii gru öun
don Leven t Beşkordeş aldı. Grup, b u  ulu.kJrara81 boşandan 
sonra A lmanya. Polonya ve YugoBkJuya 'don çaRrıkJrlO karşı· 
kJşh . .  � şaRıda,grup üyelerind,," Savaş YamankJr'kJ bu konuda 
yapılmış bir yazışmanı" değerlendirilme.ini bulacaksınız. 

Sessizliğe mahkum birileri, 
sessizliğin sesini yaraııyor; konu· 
muz onlardır. Onlardan biri ile 
konuşuyor . daha doğrusu yazı· 
şıyoruz. Varoa 'da Uluslararası 
Panıomim Fesıivali'nde üçüncü· 
lük ödülü kazanan Levenı Beş· 
kardeş 'in "Sessiz Tiyaıro" gru· 
bundan Savaş Yamanlar. 1950 
istanbul doğumlu. Yıldız Sağır· 
lar Okulu Ortaokul ve Sanat 
derslerinden mezun. Paşabahçe 
Tekel ı spirto ve içki fabrikasın· 
da çalışıyor. 5 yıllık evli, bir oğ· 
lu var. 

Sa""ş 'Yamanlar 'ın kısa hayal 
hikayesi boyle. Sanal hayaıına 
gelince : Konuya panıomim sana· 
tıyla tanışmasından başlamak ge· 
rek. 1 973 yılı Nisan ayında, Sa· 
ğırlar Derneği yararına düzenle· 
nen oyunlar sırasında Savaş Ya· 
manlar panıomiml. "unışıyor". 
lık izlenim sevindirici ve heye· 
can verici. Savaş bu konuda "ilk 
defa panıomim seyrediyorduk; 
'oyunları çok sevdik, heyecanlan· 
dık" diyor. Heyecan, geçici, kısa 
süreli deği L .  Şurdan belli ki, işin 
soprasında, 1974 yılında Aksa· 
ray TesanÜ! Derneği'nde ıiyaıro 
oyuncusu Sedal Küçükay 'ın dü· 
zenleyip yönettiği kurslara katı· 
lıyor Savaş Yamanlar. Bu kurs· 

üçoncO 
entemasyonalln 

kısa tarihi • 
• 

alexander SObOIeV 
• 
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larda a ay boyunca vücuı çalış.: 
tırma ve deneme oyun eğiıimi 
görüyor. Sonra Aksar"ay Tesanül 
Derneği yararına, Sedaı Küçükay' 
ın yönettiği oyunlarda oynuyor. 

Bundan sonrası sanaıçının ağ· 
zından şöyle: Pertevniyal Lisesi 
tiyatro salonunda Levenl Beş· 
kardeş 'in yönettiği "Su Sıkınb· 
sı "nı oynadık. Palron rolündey· 
dim. Iki gece sergiledi ğimiz bu 
oyunda seyircinin beğenisini ka· 
zandık. Ardından Istanbul Dev· 
leı Opare ve Balesi Salonu'ndaki 
gece yine "Su Sıkınıısı"oı oyna· 
dık. Aynı oyunu Dostlar'ın des· 
teğiyle Dostlar Tiyaırosu'nun 
Şişli 'deki salonunda da oynadık. 
Su Sıkıntısı 'nda karım Hayriye 
de uzun süre oynadı. Sonra yeni 
oyunlara katılmadı ve şimdi ev 
kadını." 

ülkemizde sanau ve sanatçı· 
ya . halta küııüre verilen önem 
açıkça ortada. Sessiz insanların 
özel durumları düşünülürse Sa
vaş 'ın "976·977 sezonuna kadar 
ıuroelerde oyun sergilemek için 
kimseden desıek görmedik"de· 
mesi kimseyi yadırgaımayacak· 
tır. Savaş Yamanlar ülkemizde 
kapitalisı devletin ve burjuva hü· 
kümetlerinin :'küllürsüzlük" po· 
litikasının sessiz bir tanığı olarak 
böyle diyor. 

Sessiz Tiyatro'nun amaçlarını 
ve oyun politikasını şöyle özel· 
liyor Savaş Yamanlar: "Sessiz Ti· 
yaıro olarak biz, . Taner Barlas' 
ın dediği gibi · klasik yöntemler· 
den uzakta yenilik amacındayız. 
I stediğimiz ve yapmaya çalıştı· 
ğımız:dünyada varolan olaylar 
içinde görülmemiş olayları ya da 
Anadolu'da görülen fakat kimse· 
nin ilgilenmediği olayları oyun· 
laştırmak." Beğendiği pantomim 
sanatçı ve gruplarını ise şöyle sı· 
ralıyor : Taner Barlas ve Çek sa· 
natçı Ladislav Spilka (Spilka 
Varna'da birinci olan sanaıçı ) ;  
Ladislav Fialka ve Gabrova pan· 
ıomim toplulukl�rı. 

Savaş'ın Varoa'daki KonlP'e 
ve Pantomim Festivali hakkında· 
ki izlenimleri şöyle: "KonlP'eye 
1 5  bin seyirci katıldı. 22 ülkeden 
pantomim ve folklor grupları, 
film yapımCl ve yönetmenleri; 
45 ülkeden Federasyon Başkan· 
ları (Sağır Dilsiz Derneklerinin) 
ve diğer yöneıicileri çağrılıydı. 
Iki gün süren pantomim festi· 
valinde program kalabalık ve yo· 

Dünya işçi sınıfı hareketinin Üçüncü Enternasyonal'iıi 
en güçlü atılım kurulmasındaki ve en önemli 

dönemlerinden birinin ürünü kararlannın 
ve aynı zamanda örgütleyicisi oluşturulmasındaki yerini 

olan Üçüncü Enternasyonal, ve enternasyonalin 
çalışmalanyla bugünün marksist�eninlst teorinin 

. sorunlarına da ışık tutan yaratıcı gelişmesi, dünya 
büyük bır Ideolojik miras devrimci mücadele 

bırakmıştır. deneylerinin genelleştirilmesi 
A.I.Sobolev başkanlı�ındakl ve uluslararası bılımsel 

geniş bır bilim emekenerl sosyalist hareketin polıtıka, 
grubu tarafından strateji ve taktiklerlnın 

V.Ulbrlcht, D. lbarrurl, hazırlanmasında oynedıllı 
J. Duclos, G. Caenıot, önemlı rolü bUyük bır 

P. Du� �e B. Panamarev açıklıkla anlatmasıdır. 
gıbı onde gelen parti Bu kitap Oçüncil 

yönetjlcllerlnin katkılan da Enternasyonal'In faaliyette 
alınarak hazırlanan bulundu!!u yılları ve bu 

OÇONCÜ yıUarda Işçi sınıfı mücadeleııl ENTERNASYONAL'tN L açısından önplana çıkan '
. ..

KISA TARIHI sorunları incelerken biUmsel 
bu mirası oz�tlemektedlr. sosyalist hareketin birçok 

Kitabın en önemli özellii!!, temel likesini de ortaya 
Lenin 'in koymaktadır . 
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ğundu. !- olklor toplulukları 
kOlllP'eye renk ve canlılık kattı. 
Sanat sergisinde ıZmit'li ressam 
Ertan Sertez'ln resimleri vardı ;  
buna çok sevindik. Diğer dallar· 
daki yarışmaların sonuçlarını bil· 
miyorum. Sonuç olarak şunu 
söyleyebilirim: KonlP'e ve Festi· 
val kusursuz hazırlanmış, başarı 
büyük. Yabancı arkadaşlarla an· 
laşarak dost olduk. Ne ı;lzel hu· 
zurlu ve baıı, içindeki dünyamızı 

''S�ıiz Tiyatro " grubu üyen Sa· 
vaş YamankJr 

Savaş Yamanlar, Bulgaristan' 
da sağır ve dilsizlerin eğitim ve 
öğretimi konusunda şunları söy· 
lüyor: "Bulguistan hükümeti ses
siz insanlara karşı büyük ilgi du· 
yuyor. ülkenin birçok şehrinde 
sessiz insanların yetişıiği okullar 
var. Ayrıca, yine birçok şehirde 
bulunan çeşitli güzel sanaılar 
akademilerinde, tolklor, tiyaıro 
ve sanatın ve kültürün diğer alan· 
larında eğitim yapan okullarda 
yeıişiyorlar. Bu okulların ve çe· 
şidi sanal kuruhışlarının Bulga· 
ristan dışındaki gösteri ve yarış' 
malara katılabilmesi için gerekli 
imkanlar devlet tarafından sağla· 
nıyor." 

ıŞÇiLER. 
EMEKÇlLER. 
ILERICI AYDIN LAR. 
ILERICI GENÇLER ! .. 

Nedlm Günel, ıon on yıl lçın· 
de yayınladılı ele,tIrI v. Inceı. 
melerden oıu,an kltabı "Çatctq 
Yazın ve Kültür"ün Dlnld )'1%III1I1 
,enel olarak "y .. adıtını ya
mak" diye adlandırdılı eRlBmt 
kaqı dütüncelerlnt açıklamak 
ıçın yazm". Bu konııdakl dütün· 
eelerini kitabın Iklnd yazııı olan 
"Sanatın AyırıCl özeUlII" lıılmB 
yazının bqında özet olarak bul· 
mak mümkün: " 'Y .. adıtınIYaz
mak' adlı yazımda yazınımızı o
!umRIZ yönde etklley.n bır anla· 
yı,ı ele,tlrml" yaratmak ıçın ö· 
nemli ,eyler yqamak ,erektılını, 
büyük sanat yapıtının ber .. yclen 
önce bir yqaına 1'1 olıt�tunu 
dütünmenın sakıncalanna dlkka· 
ti çekmek Iıteml,tlm." Gür.I'Iı. 
bu sakıncaya lIi,kln ileri üdiiRf 
nokta "gün geçtikçe çald .. lıIl· 
nı yitiren bır yazulık tutumunu 
-en geniş anlam,,1a bır ııerüven 
"mystificat;on"u olarak adlandı· 
nlablUr bu tutum·" YUlılayarak, 
"yqamakla yazmanın alanını 
birbirinden ayıran ilinırın daha 
kolay çizUeblle�lnI, sanat ya· 
pıtıyla -özellikle de sözcüklerden 
oluşan sanat yapıtıyla· prçekBk 
arasmdaki i1i,kiler bütününün 
daha açık seçik kavranablle�l· 
ni" ortaya koymak. 

Nedim Günel'in sanat yapıtı· 
nın en özgül yanına, dil ve söz· 
cükler dünyası olma yanına gö .. 
terdii!! titizlii!!, dengesi ve görece 
ai!ırlıl!ı hiç bir an gözden kaçın!· 
madı!!ı sürece, sayıı Ile kartıla· 
mak gerekir. Gerçekten de Gür· 
sel'ln dedl!!i gibi "yazdıi!ma dı· 
şandan bakabilen, yarattlRı dün· 
yayı sözcüklerle kurdu!!unun bl· 

. . .. , 
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ilin 1IInÖıde bırden seçlmlere ",Iy«. 
Seçim dönemlerı, Partimizin bal_Iık, deıncıiınsi. 

sosyalizm mllcadelnlnde, sesini Ulke çapında \le Yolun 
b iç imde duyurabilme olanaklarını vwrnek1edIr. 

Seçim çalıımalarının en etkın ve bapnlı sonuca 
ula,masında Partililerin cesur, azverlll çalışmılann .. yanısıra, 
Partimize Inanmıı, gönlll W""" vka�şlarımlZın da katkıları 
büyük önem ta,ımakudır. 

Tllrklye liÇI Partısı Merkez Yönetim IC'�;ılu' ... n 
Parti 'nin tUm üye ve .. �y üyelerinir, :oyıık gelirlerinin belli bır 
yüzdesini Ağustos, Eylül ye Ekım ayı ba,lannda Parti 
merkezine bağış olarak göndermelerı kOllusun�kl karannı, 
Pa.rti Dostlarına da duyurmaktadır. 

Gerçek ve tek kurtulııı yolu olan sosyalizmin \le 
sosyalist miJcadelenin giiçlendirRmesi, .. ynı zamanda t.a,lzme 
karŞı mücadelenin de kalıcı sonuca ulaımas.,ı sıllayac:aktır. 

Yurtseverler, antifaşlsder, Ilericiler, demokntlar, 
TUm sosyallsder I .  . 

B�ış kampanyasına. Görev Baıına! 

TüRKıYE I ş ç i  PARTISI 

TüRKIYE IŞÇı PARTlSI 
GENE L  MERKEZI 

Bağış Kampanyası, Hesap No:  60 
Ziraat Bankası - Çemberlltaş Şubesi 
ISTANBUL 



Nedim Gürsel 'in iki 

yazısının anımsattıkları 

" Büyük 
yasaımak " 

lincinde olan" YlZanınız iZ. Da· 
hası "belli bir diqünce yüküyle 
,elen, yansıttıltı gerçekllitın dev· 
rimci yorumunu da içinde tatı
yan yapıtlann sayısi" yok dene· 
cek kadar ız." Ancak Nedlm 
Gürsel 'e "Büyük sanat yapıtı bü
yük y .. antı ,erektirır düşüncesi 
bır mystification "dur." 

Hem Nedlm Gürseı, bem de" 
YlZısında karşı çıkt�ı YlZarlar, 
u1mda ayru "büyük y .. amak" 
hvrarıunm, imgesinin, düşünce· 
linin iki ayn ucundan tutmuş, 
çekiş�yorlar. Burjuvazinin dev
rimci dönemlerinden kalma; 
bireyin girişim, sınırsız özgürlük, 
ait oldui!u sınıfm b .. an anlayı
,mdan kaynaklanan atılım ve gö
zü kara olma yetenekleri, "Ro
binson Crusoe "lerle başlayıp, taa 
Attila İlban 'ın şürlerine varana 
dek, romanda ve şürde bireyin 
büyük aşklar, büyük yolculuklar, 
büyük ibtiraslar, büyük yenilgi· 
ler, büyük coşkular, bu arada 
arasıra büyük sarhoşluklar yaşa
masıyla ifadesini bulan bir büyük 
yaşama anlayışı. Bireyin, bir tek 
insano!!lunun yaşadı!! i büyük 
yaşam. 

Ancak artık, "yaratmak için 
önemli ,eyler yaşamak" gerekip 
Iferekmedlj!lnin bir yazar yakIa
tunı ile tartışılması bir yana, 
"büyük y .. amak" kavrammın 
kendisinin dei!işik, ça!!a uy(Un, 
dünyanın ve Thrkiye'nin gerçek· 
lii!ine uygun bır yeni içenkle al· 
eıJi.nmaSı gerekiyor: Kitlelerle 
y .. amak. 

1 Mayıs 1976 eünü Beşiktaş' 
tan yola çıkıp Taksim'e varan 
yüzbinlerce insanın ber biri, ber 
bir bireyi; işçisi, memuru, köylü
sü, öi!rencisi; attıklan her adım
da büyük bir şey y .. adıklarmm 
biJincindeydiler. Yaptıklan aynı 
eylemin dünyanın dört bır tara
fmdan, biç tanımadıklan, mub
temelen bir daha da biç taruya· 
mayacaklan insanlar tarafından 
da yapılıyor olmasının bilinci bir 
yana, o yüzbinlerce insanın ber 
biri, o (ün elli yıldan beri yaaal 
ve yasal olmayan yollarla yasak
lanmış bir büyük bayram (ününü, 
kendi elleri, ayaklan, bo!!azlan 
ile kınp paramparça ettiklerini 
somut, elinl tuttul!u yandaki ar
kada,ı kadar somut biliyorlardı. 
Gerçi her bir bireyin kendı başı
na yaptıi!ı, büyük bır Işçi örgütü 
tarafından düzenlenmi, bır yürü· 
yÜf ve mitinge katılmaktı, aalt 
bu açıdan bakıldıemda ortada 
öyle çok büyük bir ,eyler yoktu 
bır tek birey ıçın. Ama o bireyin 
sabahm köründe kaikıp Beşiktaş ' 
a ulaşmak ıçın hızla giyinip en 
kısa yoldan koşturması, aynı an· 
larda yüzbinlerce kişinin aynı 1'1 
yapıyor oldultu dÜfünüld[i#ünde, 
bu kadan bile, bır tek bireyin na· 
sıl yüzbinlerce kışı Ile aynı çer
çevede dÜfünülünce, en basıt 
davranı,lannın, yukarıda sözünü 
ettlj!lm anlayışın tamlllcllerlnln 
biç de büyük yaşamak aaymaya-

caklan davranışlannın, çai!a uy
(Un gerçek büyük yaşamak oldu
Runu ,östermeye yeter. 

1 Mayıs 1977 (ünü, 1 Mayıs 
alanında ku",unlar yalımaya baş
Iadıi!ında alanı dolduran yüzbin
lerce kl,ı, alanın neresinde olur
larsa " olsunlar, Ister en güvenli, 
nanıluiara en uzak yerde, ister 
kolunda görevli pazubenti Tak
sim anıtının tepesinde, o atılan 
ku",unlann tek tek kendilerine 
atıldıi!ını biliyorlardı. üzerime 
ku",un atıldı o (ün. Kimse bır 
tek beni tehlikeli, düzene ka",ı, 
faşizme karşı, burjuvazlye karşı 
diye ortadan kaldırmak istemedi. 
O alanın tümü tehlikeliydi onlar 
Için. O yüzden üzerimlze ku",un 
atıldı. O alanı dolduran bireyle
rin tümü tek tek yaşadı bu olayı. 
Bu büyük "serüveni" b8$kalany
la birlikte yaşadı. O büyük sını
fm bir parçası olarak, o sınıfa ya
",ılan saldırıyı bedeninde duya
rak yaşadı. O yüzden büyük ya
şadı. Sabahleyin elini kolunu sal
laya sallaya evden çıkıp, akşam 
yarasız beresiz, biraz sinirleri bo
zulmuş döndü!!ünde, olaym tü
münü başlangıcmdan bitimine 
kadar gözleriyle görememiş olsa 
bile büyük yaşadı. 

Büyük yaşamak için, bu yeni 
ve çai!daş büyük yaşamak olayı· 
nı IUklerimize kadar yaşamak 
için illa alanda, başkalan ile kol· 
kola yaşamak gerekmiyor. 1 Ma
yıs 1979 (ünü, sokaklan kitli İs· 
tanbul'un her hangi bır köşesin
de, akşam haberleri dinlerken, 
tek başıml?a bile oisak spikerden 
yaaai!ın kırıldı!!ını duydu!!umuz
da, "büyük yaşıyorduk". Tutuk· 
lamalan protesto için önümüze 
uzatılan ka!!ıda bır tek Imzacık 
atarken çok şey yapmıyorduk 
ama sıra sıra imzalarm arasında 
bizimki de, ötekilerle beraber 
güçleniyor, büyüyor, tevır koyu
yor, sonuç alıyordu. Büyük yaşı
yorduk kısacası. 

Aramızda sevdi mi büyük se
ven, kızdı mı büyük kızan, vurdu 
mu iyi vuranlar kuşkusuz vardu. 
O büyük (ünleri, başka büyük 
(ünleri bizden daha derinUi!lne 
duyan, yaşayan, aynntılanna gi
ren, üsteUk bunlan bem bır usta
lıkla YlZanlar, yazacaklar vardır 
elbet. Ama artık büyük yaşamak 
kavramı özünden dei!l,mı,tlr. 

Bize atılan kurşunlar içlmlz
den 36 'sına deltdl. Onlar .yaşam
Iannı yitirdiler. Ku",unlar bize 
de de!!di. Biz yaşamımııı yItIr
medik. Biz yaşamımızı yitirme
dlltlmiz Için güvenle, Inanarak, 
gerçekten inanarak baltınyoruz: 
"Onlar ölmedi, onlar ölmez" di
ye. O (ünü, yitirdlklerlmiz Ile 
blrUkte, gerçekten büyük yaşadı· 
AımlZ ıçın onlar da ölmedıler. 

Bundan sonraki yitirecekliri' 
mlz ,de aynı nedeni. ölmeyecek
ler. 

Şiirimizin Bulgaristan '.k .... KwtI.k.i 

elçilerinden ivan Ko larQf'la . .  . 
Bıılgaristen'da kaldı�ım bir ayın yirmi bir (ününü Banki'de 

Merkez Komltesi 'nin Dinlendirme Evi 'nde geçirdlm. On ikisi 
doktor otıı:ıak üzere elli bir �lık emekçisinin görev aldıltı 
"sanatoryum" burası. 

Gün yirml dört saat yataıta ya da odaya hükümlü del!ilsinlz 
yani. 

"Test"ler yapıldıktan sonra durumunuza göre, (ünde bir
kaç kez yanm saat, on dakika 
yürüyüş izni veriyorlar. Bab· 
çeye Çıkıp dolaşablliyor, se· 
rin havada kentin merkezine 
inebiUyorsunuz. 

Fahri (Erdinç) bir gelişin· 
de, 

- Madem ki yürüyüş izin
lerin yanm saate Çıkmış seni 
İvan Kolamf'a götüreyim .. 
dedi. İvan, Orhan Veli 'yi, 
Nazım aıtabeyi, birçoklanmı· 
zı Bıılgar diline kazandıran 
adamdır. 

Daha ne isterdim. 
Söl!üt, kavak, fıstık, erik, 

kiraz, kayısı ai!açlarının güzel
ledi!!i, eski Erenköy yollanna 
benzer, bahçe yollanndan 
geçtik. Kolarof'lann kirala· 
dıklan yazlık evin bahçesinde 
Fahri 'nin özverisine dayanan 
bir edebiyat söyleşi si içimi a
nttı. 

Sonra iki kez de başka ar
kadaşlarla gittim Kolarof'lara. 

Emilia (Slavkova, türkolog
ara.ştınnacı) ve 'Ziya (Yamaç: 
Ile ..  

O gidişlerimde çalışma ya
şamının önemli bir bölümü
nü ,ürimize adamış olan bu 
tair kişiyi daha iyi tanımak, 
yeni ürünlerini öl!renmek iste
dim. 

1942'lerde ondokuz yaşla
nnda bir delikanlıyken ilk şiir 
kitabını (İlk Adımlar) yayın· 
laml' İvan. Daha sonra, gül
meoe yazan olarak Varna ve 
Sofya basınında ün yapmış. 
1951 'den bu yana çalışmala
nnm üç yönde yoj!unlaştı!!mı 
söylüyor. 

Gülmece yazılan, yergi şiir
leri .. 

Llrik şürler, destenlar .. 
Türk, Rumen, Sırp, Sovyet 

,ürinden çeviriler .. 

- .Dilimizi bilmemesine 
karşm ,lIrimize ilgi duyması
nın etkenlerl nedlı1 Anlatır
mı? diyorum ilkin. 

- 1955 'lerde elime Mosko
va'da yayımlanan bır antolojl 
geçti.. diye yanıtlıyor Ivan. 
Böylece Garip'çllerle tanı,tım_ 
Nazım Hikmet'In, Orhan Veli 
üstüne yazdı�ı ,lIri okudum. 
Bu üç şaire yaklaşma Istei!1 
do�du Içimde. Daha sonra NI· 
kolay, Paruçef ve ben çevir· 
me Işini üstlendık. Bana Thrk
çe açısından Stevka (Pırnova, 
Sofya Radyosu Thrkçe Yaym 
Kesimi Yönetmeni) yardımcı 
oldu. Kitap 1966 'da yayım· 
lındı. 

- Hangi ,1Ir1erl çevirdın, 
Orhan Veli 'den? 

- Garip ve sonrası ürünle
rini çevirdim. 

- örnek .• dedim. 

- örnek vermem zor .. de
di. 

Ben okudum: 
"Deli eder insanı bu dünya 
Bu gece, bu yıldızlar, bu koku, 
Bu tepeden tırnai!a çiçek 

açmış aRaç •. " 
-Var mı? 
- Var, dedi. Sık sık Orhan' 

dan çevirdil!im şürleri okudu
j!uma inansm Şükran! Orhan 
Veli 'de lirizm ile ince yergi 
arasında sal!lam bir bütünleş
me var. Buna yakınlık duy
dum ben. Zamın zaman özle-
memin nedeni de, o buruk, o 
acılı dünyaya bıyık altından 
güler gibi bakmasıdır. 

- Ba,ka bir şairimizin adı· 
D1" anacal!ım, dedim lvan'ın 
gözlerinin içine bakarak, Rı· 
fat llgaz.. Tanıyor musun? 

- Tanımaz mıyım,. Hazır· 
lamakta oldul!umuz büyük 
Thrk Şüri Antolojisi 'ne çevir
dij!lm şairlerden biri de Rıfat 
Ilgaz .. Onda toplumsal yergi 
daha a!!ır bastıl!ı h;in -bence· 
Orhan Veli 'deki lirizme az 
raslanıyor .. Ama güçlü. Daha 
da yaşamm içinde. 

Rıfat llgaz'ın "Alişim" şii
rinden dizeler okudum. Emi· 
1Ia 'nın daha lık tümcelerini 

_ duyar duymaz, 
- Ben çeyirdim bu şiiri ,. 

dedi İvan. 
- Başka kimler var çevir

d�in şairler arasında? 
- Fazıl Hüsnü Dai!larca 

var. Nazım'dan da Orhan'dan 
da ayn bir yapısı olan bu şai
rin Vietnam şiirlerini çevire
rek birkaç yıl önce Eylül der
gisinde yayımladım. 

Sonra bir kal!ıt çıkardı 
dosyasından, 
, - Bu da senin "İzmlr'in 

İçinde Amerikan Neferi" de
di.. 1966'larda çevirdik Stef
ka'yla. 

Şimdiye kadar haberim ol
mamıştı dol!rusu. Sevindim. 

İnsan şıırini çeviren kişi
Ukle duyarlık kardeşi gibi olu
yor. 

- Hazırlanmakta olan an
tolojl ıçın başka kimlerin şiir· 
lerini çevirmeyi üstienmiş 
İvan? . 

- Orhan VeU, Rıfat llgaz, 
Fa�l Hüsnü,Hasan ızzettin Di· 
namo, Melih Cevdet, Ziya Os
man, Fabri Erdinç ,  Nevzat 
üstün, ümit Yaşar, İlhan 
Berk .. Benim çevirdil!im, çe
virmekte olduj!um ,a1rler 
bunlar. Hasan Karahüseyinov 
ve öteki arkada,lar da başka 
şalrlerl üstlendiler. 

- Bu büyük boyutlu anto
lojlye ',Urlml:ıl tarutan bır In· 
cel.tme yazııı konacak ını? 

Arkadaşımız Şükran Kur

daku/ I.Koltırof'/a Sofya 'da 

- Sanınm. tıke olarak ya
yımladıi!ımlZ tüm antolojiler
de bir inoeleme yazısı bulun
maktadır. Tezgahteki antoloji 
şimdiye kadar Çıkanlann en 
genişidir. Başka arkadaşlann, 
aynı büyüklükte bir Yunan 
Şiiri Antolojisi için çalıştıkla· 
nnı biliyorum. 

- Benim 'gözlerimlerime 
göre, ilk yıllarda Türkçe'den 
Bulgarca'ya çevrilen yapıtla
nn sayısı fazlayken, son yıl· 
larda Bulgarca'dan Türkçe'ye 
çevrilen yapıtlarda önemU ar
tış görülüyor. Doltru bir göz
lem mi bu? 

- Bence doltru bir gözlem
dir diyor İvan Kolarof. Bu ko
nuda Çevirmenler Birlij!l'mi
zin toplantısında da konuş
tum ben. Sanırım son yıllarda 
Bulgar edebiyatına verilen ö
nem yönünden Balkan ülkele
ri arasında Thrkiye birinci gel
mektedir. Bir yanş deltil bu 
elbet ama, Türk edebiyatında· 
ki son gelişmeleri her yönden 
bilmemiz, izleme-miz gerekti· 
Ilinde birleştii!imize göre, ça
h,malanmlZl daha hızlandır
mak zorundayız. 

Bu doltru gözlem, aralann
da kültür anlaşması imzalayan 
iki kurumun Thrkiye Yazarlar 
Sendikası ile Bulgaristan Ya
zarlar Birlil!i 'nin çalışma gün
deminde olmalıdır. 

Son tümceyi İvan'!a konu· 
şurken kafamdan geçiriyo· 
rum; iki kuruıu,un sorumlu· 
larını uyarmak için de yazıyo· 
rum. 

Konuşmamız bitince Ivan 
Kolarof bana, son yaratılann
dan "Sabranın Kökeni" adlı 
uzun ,iirini okuyor. Sese gös
terdilti özeni vurgulama ama. 
cıyle önce Bulgarca okuyor. 
Sonra anlamına varabilmem i
çin dize dize .. 

Tevfik Flkret 'ten Nazım 
Hikmet'e, Erciiment Bebut' 
tan Ö. F. Toprak 'a kadar o
tuza yakm Türk talrlnden 
2000'e yakın dize çeviren In. 
ceUkler ,&iri İvan Kolal'Of'a i. 
debiyatımızın te,ıkkür borcu 
vardır. 
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8 -9 EKIM 1978 GECESI ANKARA'DA YEDI TüRKIYE I ş ç i  PARTILI 'NIN HUNHARCA 
ÖLDüRüLMESIYLE SONUÇLANAN FAŞIsT KATLIAM i GERÇEKLEŞTIREN KATILLERIN 
YARGıLANMASıNA 20 AGUSTOS PAZARTESI GüNü BAŞLANıYOR. KATLIAM OLAYı
NıN 8 SANlGININ YAKALANDıGı, S'ININ ISE ARANDıGı BU AYıN BAŞıNDA AÇıKLAN
M ı Ş ,  SAVCILlGIN OLAYLA ILGILI 30 TEMMUZ TARIHLI IDDIANAMESINDE TüM FAIL
L E R  HAKKINDA IDAM CEZASı ISTENMIşTı' SAVCILIK IDDIANAMESI : OLAYıN GER
ÇEKLEŞTIRILME BiçiMINI AÇıKLAD ı KTAN SONRA, KATLIAMIN DOGRUDAN DOGRU
YA POLITiK A�lAÇLl OLDUGUNU BILDIRIYOR VE KATILLER HAKKıNDAKI IDAM Is
TEMINI BU NEDENLE TCK'NUN 149. MADDESINE DAYANDıRIYORDU. BAHÇELIEVLER 
KATLlM1I BAŞ FAILLERINDEN ıBRAHIM ç i FTçi ,  BU AÇıKLAMAYı iZLEYEN GüNLER
DE, BU KEZ DE SAVCI DOGAN ÖZ'ü/'ı KATILI OLARAK IDAM CEZASıNA ÇARPTıRıLDI.  
ç iFTç i 'YLE I LG i li I DAM KARARiNIN METNINDE AYNI ZAMANDA, CINAYET IçiN 
AZMfTI IRDIKLERI GEREKÇESIYLE MHP YÖNETiciLERI \' AŞAR OKUYAN, ıHSAN KA· 
BADAYı VE NEVZAT KOSOGLU HAKKINDA DA SUÇ DUYURUSUNDA BliLUNULMUŞTU 
ŞIMDI YEDI TURKiYE I ş ç i  PARTiLI 'NIN KATLINE KATıLAN FAŞIsT ÇETENIN YARGı
LANMASı DA TüRKIYE 'DEKI FAŞIsT TERöR ODAGININ B I R  KERE DAHA MASKESININ 
DUŞMESIYLE SONUÇLANACAKT ıR. 

Fas i st katiller 
• 

, ARANıYOR i 

ABDULLAH 
ÇATLI 

HALUK 

KIRCI 

MAHMUT 
KORKMAZ 

BÜNYAMIN 
ADANAlı 

"Biiyük Rei:s" .  
Eski Ülkü 

Ocaktan 
Başkanı. Nevşehir 

Ili Kapıcıbaşı 
nüfusuna kayıtlı. 

AITlA Mali 
Bilimler Muhasebe 

• 
Nevşehir lii 

Merkez Dere 
Mahallesi 
nüfusuna 

kayıtlı. 
Ankara Eğitim 

• 
Ethem oğlü 

Gu)i'den doğma 
1 956 doğumlu. 

AITlA 

• 
Hüseyin oğlu 
Neriman'dan 

olma, ı 956 doğumlu. 
AITlA Bankacıhk 

Y ılIlsek Okuiu 
Ekonomi Bölümü 

4 1 1 5  no'lu 
4. sımf öğrencisi. 

Ahmet Oğlu 
Remziye'den 

olma 1 956 
doğumlu. 

Ensti tü!iii 
1 4 96 no'lu 

1 .  sınıf öğrencisi. 
Şii1cür oğlu 
Hafize'den 
olma 1 958 

doğumlu. 

Bankacıhk 
ve Sigortacıhk 
Yüksek Okulu 

öğrencisi. 

ve Sigortacıhk 
Yüksek okulu 

7 1 1 8  no'lu 
4. sınıf 

öğrencisi 

H Katiller MHP yan 
kuruluşlarının üyesi 

H " Büyük reis" eski 
Ülkü Ocakları 
başkanı . . .  
Bahçelievler katliamının failleri faşist katiııerin yar

gılanmasına 20 Ağustos günü başlanmaSlYIa ilgili olarak 
Türkiye lşçr Partisi Ankara II Başkaru Zeki Kılıç basına 
bir açıklama yaptı. Kılıç 'ın geçtiğimiz Cuma günü ya
yınlanan açıklamasında, faşist çetenin "milliyetçi top
lumcu görüşün temsilcileri olduğu, MHP'nin yan kuru
luşları ülkücü dernekleri üyeleri bulunduğu" bildirildi. 
Kılıç'ın demeci şöyleydi : 

"Partimizin 7 militanının hunharca katledilmesiyle 
sonuçlanan B3hçelievler Katliaııu Davası, 20.8 . 1 979 
günü başlamaktadır. Davanın şu ana kadar yak alana bl
len 8 saruğının kimlikleri ve verdikleri ifadeler ile ara
nan 5 samğın kimlikleri; Bahçelievler katlianurun fail
lerini ve arkalarındaki faşist gizli ve açık odaklan orta
ya koymaktadır. Katil faşist çete, milliyetçi toplumcu 
görüşün temsilcileridir. MHP'nin yan kuruluşlan ülkücü 
derneklerin üyeleridir. 

"20.8. 1 979 günü başlayacak Bahçelievler Katliarru 
Davası'na partili avukat arkadaş1anrruz "miidahil" ola
rak katılacaklardır. ii Başkanlığı'rruzda davayla ilgili 
çalışmalan yürütmek üzere rı Hukak Büromuz gÖNY 
yapacaktır. Davayla ilgili ve aranan faşist katiller hak
kında bilgisi olan ilerici, demokrat ve yurtseverler edi
nebilecekleri bilgileri Hukuk Biiromuza aktarabilirler. 

"Bahçelievler Katlianu Davası'nda arananlann kim
likleri şöyledir: 

" \ .  Abduııah Çatlı ; Nevşehir ili Kapıcıbaşı nüfusu· 
na kayıtlı, AITlA Mali Bilimler Muhasebe Yüksek Oku
lu Ekonoıni Bölümü 4 1 1 5  nolu 4. sınıf öğrencisi. Ah
met oğlu Remziye'den olma 1 956 doğumlu, Eski Ülkü 
Ocakları Başkanı. Katliamda adı "büyük reis" olarak 
geçmekte. 

"2. Onal Osman Ağaoğbı ; Ağn ili Tutak ilçesi Mer
kez Camii Mahallesi nüfusuna kayıtlı. Hikmet oğlu 
1 956 doğumlu. 

"3. Haluk Kırcı; Nevşehir ili Merkez Dere Mahallesi 
nüfusuna kayıtlı. Ankara EjMim Enstitüsü i 496 nolu \ .  
sınıf öğrencisi. Şüküroğlu Hafize'den olma 1 958 do
ğumlu. 

"4. l'1ahmut Korkmaz; Ethem oğlu Güli'den doğ· 
ma 1 956 doğumlu. AITlA Bankacılık ve Sigortacılık 
Yüksek Okulu öğrencisi. 

"S . Bünyamin Adanalı ; Hüseyin oğlu Neriman'dan 
olma 1 956 doğumlu.AlTlA Bankacılık ve Sigortacılık 
Yüksek Okulu 7 1 18 uOıu 4. SIIUf öjrencisi. 

"Bahçelievler Katliamı Davası, emperyalizmin ve 
tekelci büyük buıjuvazinin itçi sınıfını ve onun politik 
hareketi Türkiye Işçi Partisi'ni nasıl hedeflediğini bir 
kez daha göstermektedir. Fıııist güçler gizli, açık odak
tanyla yakayı elevernıektedir. Canilik, vahşet ve kat· 
liam milliyetçi toplumculuğun yani faşizmin özüdür. 
Faşizme karşı olan tüm güçler faşizmin kaynağı ku
rutuluııcaya dek örgütlü, birleşik ve bir bütün olarak 
mücadelelerini yüriitmektedirler, yürüteceklerdir. Bu
gün bu mücadele insanhk düşmam milliyetçi toplum' 
cu ideolojiyi savunan gizli, açık faşist odaklann da
ğıtılması yolunda kitlesel düzeyde gelişmektedir. 

"Faşist ideoloji tarihin çöplüğüne atılacak, faşist 
örgütler ve çeteler döktükleri kanlann hesabını vere
ceklerdir." 
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