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Sigara 

Tekerin Cevizli sigara fabrikasında DISK'e ba�1ı Gıda-Iş sendi
kası üyeleri ııamit Akyıldırım ve �Iuammer Karn'ın faşistler tara
fından katledilmelerinden sonra MC artıj!ı faşistler 17 A�ustos gü
nü tekrar Gıda-Iş üyesi işçilere saldırdılar. Bu saldırı sonucunda Gı
da-Iş Genel Yönetim Kurulu üyesi Kemal KaCkaslı ve sendika Şube 
Başkanı Resul Parmaksız a�ır yaralandılar. Bunun üzerine fabrikada 

Fabri kası'nda 
faşistlere 
yer yok! 

Ceuizli sigara fabrikaı;ında 
meydana gelen olaylar üzerine 
bir demeç ueren Türkiye ışçi 
Partisi Başkanlık Kurulu üyesi 
Yavuz (ınal şu görüşleri açık
ladı. 

"Ceviz li Sigara Fabrikası' 
na MC döneminde yerleştiri
len faşist.komandolar işyerin
den derhal uzaklaştırılmalıdır. 

"Çünkü bunlar, bugüne ka
dar 2 işçinin ölümü ve 8 işçi
nin yaralanmasına sebep olan 
olayların yaratıcılarıdır. Bun
lar, işyerinde işçiler üzerinde 
terör uygulamak, sendikal öz
gürlükleri yok etmek istemek
tedirler. 

"Ceviz ii Sigara Fabrikası'n
da işçiler bir haftadır bu ko
mandoların işyerinden uzak
laştırılması için seslerini du
yurmaktadırlar. Bu talepleri 
ve eylemleri haklıdır. 

"Bu olay, CHP 'nin faşist 
odakları dağıttığı yolundaki 
iddialarını bir kere �aha ya· 
lanlamaktadır. Sadece bu iş
yerinde değil, Tekele bağlı di
ğer bazı işyerlerinde de faşist 
işgal devam etmektedir. jşçi
ler, CHP üst yönetiminin fa
şizme karşı mücadele konu
sundaki gafletini yaşamlann
daki gerçeklerle tekrar tekrar 
görmektedirler. 

"Faşizm tehlikesi önlene
cek, toplumun çeşitli kurum
larına yuvalanan faşist odak
lar dağıtılacaktır. Bunu; işçi
lerin, yoksul köylülerin, ileri
ci aydınların ve gençlerin Tür
kiye Işçi Partisi öncülüğiinde 
yürüttükleri omuz omuza mü
cadele sağlayacaktır. 

çalışan �OOO işçi olaylan pro· 
testo amacıyla üretimi durdur
du. 

Faşist saldırılar ve işçilerin 
üretimi durdurması ise bir bil
diri yayınlayan Gıda-Iş Sendi-. 
kası şu görüşleri açıkladı: 

"IL. MC Hükümeti'nin gider
ayak yasal olmayan yollardan 
aldı!!ı tescilli faşist cinayet şe· 
bekeleri hala ellerini kollannı 
sallayarak dolaşmaktadır. Fab
rika idaresi, basında yer aldıj!ı 
gibi faşistlerin üretimi düşürme· 
sine, saldımıa ve öldürme olay
lanna girişmelerine seyirci kala· 
rak aylık izinler veriyor ve ya
kalanınalanm engelliyor. Hala 
bu işyeri çeşitli yaralama, öl
dürme, soygun ve bomba olay
larına kanşmış MHP ve OGD'li 
faşistlerin sıj!ınaklan halinde
dir. 

"Erenköy'de soyduklan 
evin kızına tecavüz eden faşist 
şebekelerden ıbrahim Kabalak 
hala bu işyerinde B. vardiyasın
da çalışmaktadır. 

"Bu işyerinde çalışan 5000' 
işçi üretimi durdurarak fabrika 
idaresinin tutumunu ve faşist 
saldırılan protesto ediyor." 

Gıda-Iş tarafından yayınla
nan bildiride aynca san Tek Gı
da-Iş 'in de cinayet şebekeleriy
le işbirlij!i yaparak güçlenme 
çabası içinde oldul!u belirtili
yor. 

IşçILER NE DIYOR? 

Tekel sigara fabrikasında fa
şist saldırılar karşısında 5000 
işçinin üretimi durdurması üze
rine YOROYOŞ işçi temsilci
lerinin görüşlerine başvurdu. 
Işçi temsilcileri YOROYOŞ'ün 
sorulannı şöyle yanıtladılar: 
GIDA -Iş KARTAL BöLGE 

TEMSILcIsI 
AHMET CEYljAN 

Tekel olaylannı sendikal 
açıdan 114811 değerlendiriyorsu
nuz? 

Tekeldeki hareketin çok u
zun zamandan beri devam etti
j!ini tüm kamuoyu biliyor. Süre 
olarak 6 - 7 senedir devam edi
yor. Bu iş yerine DISK'e bal!1ı 
Gıda-Iş sendikasının girmesiyle 
Thrkiye'nin siyasi karakterinin 
de�şiklii!ine büyük katkısı ola
caj!ı için hükümetler dahil ser· 
maye böyle sendikanın iş yeri-
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ne girmemesi için ellerinden ge
len yoj!un baskı ve çalışmalan
nı sürdürmektedirler. Ancak 
Tekei işçisi bu baskı çemberini 
kıracak ana yasarun özü sendi
ka seçme hakkını kullanacak
tır. Daha önceki ve bugünkü di
renişlerin özünde en büyük pa
yı vardır. 

Yetki ile il gilLgelişmeleri ak
tarırmısmız? 

Daha önce ıstanbulLinci Iş 
Mahkemesi 'nin durum tespiti 
ile ilgili karar üzerine yapılan 
tesritini yargıtayın bozması ne
deni ile yeniden karann çıktıj!ı 
mahkemeye geldi. Anılan mah
keme eski karannda direndi yi
ne de durum şu anda Yargıtay 
Genel Kurulu 'nda olduj!undan, 
Yargıtay Genel Kurulu'ndan Çı
kacak karara baj!lıdır. 

Diğer demokratik kuruluş 
ve sendikalarla dayanışma ve 
ilişkileriniz nasıldır? 

Direnişin aniden başlaması 
bu direnişi devamlı kontrol al
tında tutma görevi doj!al olarak 
sendikamlZındır. Zira örgütsel 
disiplin içerisinde ele alınama
yan eylemler başansızlıj!a uj!ra
yabilir. Ancak yukarda açıkla
dıj!ım gibi tüm dikkatlerimiz 
bu eylemin içinde görevimizi 
yapmaktır. Bu nedenle dij!er 
demokrati k örgüt ve sendikalar
la aynntılı olarak ilişki kunna
mız olanak dışıdır. Şuna inanı
yoruz ki özünü işçi sınıfının bi
liminden almış, bu öz içerisin· 
de mücadele kararlı demokratik 
örgütler ve sendikalann biz iliş
ki kurmamış olsak bil� kendile
rinin sorumluluk taşıdıj!t inan
cı ile bunlar bizlerle ilişki kur-' 
malıdırlar ve ilişki kurmaya de
vam ediyorlar. 

GIDA ış TEMSILCILIK 
SEKRETERI 

RESUL PARMAKSIZ 

T e kel olaylarının nedenini ve 
gelişmesini kısaca anlatırmısı
nız? 

Ikinci MC'nin son günleri 
yasa dışı yollaria ülkücü işçiler 
dernej!inde listesi yapılarak işe 
alınan 243 MHP militanı iş ye
rinde o günden olayın başlan
gıç gününe kadar işçi arkadaş
lara saldırmalan, bayanlara sar
kıntılık yapmalan; bu şikayet
lerimIzI iş verene blldlrdij!im.lz
de hiç bir işlem yapılmadıj!ını 
hatta iş veren tarafından ko
runduj!unu gördük. Son olarak 
17. 8. 1979 günü işçi arkadaş
lanmıza saldırıp dövmeleri üze· 
rlne, fabrikada tüm işçiler dire· 
nişe geçmişlerdır. Yasa dışı 
yollarla işe alınan bu işçilerin 
işten atılmasını istemişlerdir. 

RüI/ümelin olaylar karşısın· 
daki tutumu nedir' 

Tekeide bugüne kadar geli
şen olaylardan bu kişiler hak
kındaki raporlar 12 Tekel Mii
fettişi tarafından saptanarak 
henüz daha hiç bır işlem yapıl
mamıştır. Direnişe tUm TEKEL 
sorumlulannın ej!ilmemeslnin 5 
gündür devam eden direnişleri 
süresinde fabrikada 250 mlıyon 
civannda zarara yol açılmıştır. 
Bu zarann ve hareketin sorum
lusu tüm tekel sorumlulandır. 

ILLER BANKASI'NDA FAŞISTLER 

SALDıRıLARıNı ARTıRıYOR 

21 Ağustos 1979 günü Ankara'd� Iller Bankası'nda çalı

şan faşistler Yeni Teknik Enerji Iş Sendikası Örgütlenme 

Sekreteri Rüştü Yaralı ile Ankara Şube Mali Sekreteri ıbra

him Tekin'e saldırarak yaraladılar. 
Iller Bankası'nda daha önce yetkili bulunan faşist Tark 

Sem-Iş'i horılatma çabası içinde olan faşistler, Banka çalı

şanları üzerinde bir yılgınlık ortamı yaratılmasının peşinde
ler. 

Yeni Teknik Enerji Iş yöneticileri olan işçilere yapılan 
saldırıdan önceki gün faşistler hler Bankası'nın Kurtuluş'ta 

bulunan binasında sloganlar ve küf'ürler bağırarak terör es

tirdiler. Ertesi gün de işçilerin ikramiyelerini almak için bu 
binaya geleceklerini bildiklerinden toplu olarak pusu kurdu
lar. Ikramiyesi almaya giden Yeni Teknik Enerji Iş örgütlen
me sekreteri Türkiye Işçi Partisi üyesi Rüştü Yaralı'ya saldı
ran faşistler bu olayın hemen ardından da sendikanın 
Ankara Şubesi mali sekreteri olan ıbrahim Tekin'e saldırdı
lar. Her iki işçi de Adli tabiblikten 7'şer gün rapor aldılar. 

Bu arada saldırgan faşistlerden Mehmet Ali Aydoğdu ya
kalanarak- gözaltına alındı. Diğer faşist saldırganlar, Adıgü
zel Özdemir, Mükerrem Turgut ve Kazım Niğdeli ise yakala
namadı. 

Yeni Teknik Enerji Iş Sendikası yayınladığı bir bildiriy
le Iller Bankasında faşist sendikayı hortlatmak isteyenlere 
kesinlikle izin verilmeyeceğini açıkladı. 

BALGAT 
EMEKÇILERI 

ZEHIR SAÇAN 
ASFALT 

ŞANTIYESININ 
KALDıRıLMASı 

IÇIN MüCADELE 
EDIYOR 

Ankara 'da yayınlanan 
"Bağansızıık Demokrasi 
Sosyaüzm yolunda Balgat' 
ta Görev" dergisinin bildir
diğine göre, Çııkurambar 
semtinde havaya zehir sa
çan ve burada oturan 
emekçilerin zelıirlenmesi
ne neden olan Asfalt Şan
tiyesine karşı bu bölgede 

oturan emekçiler bir müca
dele kampanyası açmış bu
lunuyorlar. Bacasından çı
kan zehirli gaziaria bölgeyi 
yaşanınaı hale getiren As
falt Şantiyesi Belediye'ye 
ait. 

Şantiye öniinde topla
nan, şantiyetıin kaldın1ma
sııu talep eden w daha 
önce de istemleri geri çev
rilen emekçiler miicadeIe
lerinde karıırI.ı olduklannı 
beliıtiyorlar. 

öte yandan Balgat ma
hallesi muhtadanndan olu
şan bir grup Başbakm 
Ecevit 'e bir mektup ıönde
rerek bu şantiyeııin kakiı
nimasanı istediler. 

DANıŞıKLı GREV ILANıNDAN SONRA 
DEMIRYOLU GREVI ERTELENDI 

Uzun bir süreden beri sürdiiriilmekte olan görüş
melerin çtkmaza girmesi ve TCDD ile DYF-IŞ'in 
anlaşarnanıası üzerine i 6 Ağustos tarihinde ilan 
edilen grev, Bakanlar Kurulu karanyla ertelendi. Bu 
arada işveren de 20 Ağustos tarihinde lokavt ilan 
etti. 

DYF -Iş Sendikası tarafından istemlerinin daJıi iş
çilerce bilinmediği sözleşme görüşmeleri sonucun
da danışıklı grev ilan edilirken sendika hiçbir çalış
ma içine girmedi. Sosyal Demokrat görünümlü 
DYF - ıŞ sendikast bir yandan işçi haklannı savu
nur görünürken diğer yandan da tabanını işverene 
peşkeş çekme çabasında. Son alınan grev kara n da 
bunun bir göstergesi. 

Sendika Genel Başkanı Şerafettin Akova 'nın 
i 981 seçimlerinde CHP'den kontenjan adayı oldu
ğu söylentileri ise son günlerde yaygınlık kazandı. 
Buna paralel olarak da Ankara Demiryolu işçileri 
Sendikası da tabandaki ilerici demokrat sosyalist iş
çilerden yükselen sese kulaklannı tıkayarak kapah 
kapılar arkasında sürdürülen sözleşme görüşmeleri
ne katkıda bulunuyor. 

Demiryolu işçilerı oynanan oyunlann farkında. 
Danıştkh grev i1anlıınnın kime hizmet ettiğinin bi
lincinde. San sendikacılık oyunlannı alaşağı etmek 
için görev başında ... 



sEeiMLER VE 
• 

SOL 
ZEKI KILIÇ 

Sol ya da sol potansiyel denilince, genellikle oyların nicel durumu anla
şılmaktadır. Oysa sol potansiyel, önemli olmakla birlikte, yalnızca oyların sa
yısal boyutuyla ifade edilemez. Bununla birlikte, niceliğin örgütlülük ve etkin

lik düzeyini belirten nitel güce ne ölçüde dönüştüğü de büyük önem taşımakta
dır. Türkiye Işçi Partisi'nin 1961 'den buyana almış olduğu oylarta, örneğin 
onun toplumdaki etkisi, yönlendiricilik gücü her zaman çok farklı olmuştur. 
TIp, bugüne kadar, almış olduğu oylarıyla kıyaslanamayacak güçte ve etkin
likte mücadelesine devam etmiştir. Görüldüğü gibi, demokratik toplumsal 

- muha1efetin örgütlülük düzeyinin ve etkinliğininarttırılmasıyla birlikte sol po
tansiyel, güce dönüşebilir. 

Demokratik toplumsal muhalefetin örgütlülük düzeyinin ve etkinliğinin 
artması, işçi sınıfı politik hareketinin önderlik işlevlerini bütünüyle yerine ge
tirmesine sıkı sıkıya bağlıdır. Bu yüzden, burjuvazi, yalnızca seçim çalışmaları 
alanında değil, diğer tüm mücildele alanlarında da saldırmakta; bu alanlardaki 
saldırılarının sonuçlarını, başka saldırılar için araç kılmaktadır. Böylece bur
juvazinin işçi sınıfı ve müttefiki güçlere karŞı sürdürdüğü bütün saldırı ve operas
yonlar sol potansiyeli güce dönüştürmemek hedefine yöneliyor. Uzun süreden 
beri burjuvazi bu saldırı ve operasyonlarını, başlıca üç alanda yoğunlaştırmış-
tır: 

Bunlardan biri, başta ilerici sendikal hareket olmak üzere bütün demok
ratik kitle örgütlerine ve bunlann örgütlü niicadelesine yöneliktir. Burjuvazi, 
kitle örgütlerini, sürekli olarak kendi iç sorunlarıyla boğuşur durumda tut
muş, bu örgütlerin kitleler açısından manivela olma özelliklerini kaybettirme
ye bütün gücüyle çaba göstermiştir. Bu çabaya kendini sol sayan kimi çevreler 
de öznel niyetleri ne olursa olsun, nesnel olarak katılmışlardır. I kincisi, kitle
lerin ekonomik-demokratik talepleri doğrultusunda eylem yapmalarının önü
ne doğrudan veya dolaylı olarak engeller konmuş, kitleler pasifliğe itilmişler
dir. Oir diğeri de, kitlelerin politik tercihlerinin somutlanışı demek olan 
seçimlerde sürdürdüğü çok yönlü saldırıdır. 

Burjuvazi çok yönlü saldırılarını, seçime yönelik olarak iki temel hedef
te somutlamıştır. Bunlardan birisi, TIp-DISK veya TIP-işçiler bütünselliğini 
bozmak; diğeri ise, TIP'in, 1967 doğu mitinglerinin, Meclis kürsüsünü yöre 
halkı sorununun kararlı ve tutarlı bir alanı haline getirmesinin ve Kürt sorunu
na ilişkin iV. Büyük Kongre kararları ned�niyle Anayasa Mahkemesi tarafın
dan kapatılmış olmasının kitleler nezdinde uyandırdığı saygınlık ve güvenden 
kaynaklanan, TIP'in Doğu ve Güneydoğu yöre halkını temsil etme özelliğini 
yok etmektir. Bunun için elden gelen her çareye başvurulmaktadır. Bu iki he
defe ulaşılabilmesi için doğrudan çıkışlar yanında, sol 'u "sol"a dizginletmek 
için de her yönteme başvuruldu. 

Türkiye işçi Partisi'nin resmi demeç ve belgelerinde belirtildiği gibi, se
çimler mücadele alanlarından yalnızca biridir. Seçim mücadelesine böyle ba
kılması gerektiğine dikkatlerin çekilmesinin nedeni, bu alandaki mücadeleyi 
yok sayan veya bunu mücadele alanlarının bütünü sayan anlayışları mahkum 
etmektir. Ancak, seçim mücadelesi bazan mücadele bütünlüğü açısından ana 
halka olabileceği gibi, bazan da genel mücadeleyi daha ileri götüren adımlar-
dan biri olacak kadar önemli olabilir. Ama hiçbir zaman seçim mücadelesi, 
tıpkı diğer mücadele alanlarında olduğu gibi, işçi sınıfı politik hareketi bakı
mından var olmak veya yok olmak anlamında bir sorun haline getirilemez. 
Seçime böyle bir görünüm kazandırılarak işçi sınıfı politik hareketine sunul
mak istenmektedir. Burjuvaziye karşı ve ona alternatif olan bir seçim çalış
ması yerine; sol 'da boy sırası ve sol içi bir hesaplaşma arzulanmaktadır. 

Bu nedenle, önüniizdeki seçimin önemini, seçim sonrası olası gelişme
leri bugünden düşünerek değerlendirmek gerekmektedir. Yani gerek seçim ça
lışmaları bakımından ve gerekse alınacak olan oyların alınış özelliği bakımın
dan, seçimi, sol içi bir oy paylaşımı gibi değil, alınan her oy'la burjuvaziye 
unutamayacağı bir tokadın vurulduğu alan olarak görmek gerekir. 

TIp Genel Başkanı Boran'ın dediği gibi 14 Ekim seçimlerine, genel 
seçim havası ve önemi verilmek istenmektedir. Burjuva partilerinin önemli sa
yılabilecek kopmalarla karŞı karşıya bulunmaları özellikle AP ve CHP'nin 
böyle bir tutuma girmesine yol açmaktadır. AP, anti-komünizmi önplana Çı
kartarak sağın ve tüm gericiliğin oylarını toparlamaya uğraşırken; CHP de 
en azından mevcudunu korumanın yollarını aramakta, koruyamayacağı oyla
rın ise TIP'e gidişini engellemek için yeni yeni yöntemler geliştirmektedir. 

CHP, solun kendisinden desteğini çekmemesini, oylarını korumanın bir 
yolu olarak görmektedir. Bunun için, kendi içindeki "sol'muhalefeti" kullan-

maktan, sendika yönetimindeki taraftarlarıyla, günlük demokrat basını vb. 
gibi olanakları kullanmaya kadar birçok olanağı değerlendirmeye çalışmakta
dır. Nitekim. 'bulundukları yerlere ne şekilde geldikleri ilgilenen her
kesce bilinen etkin sendika ve demek başkanlarının, seç imlerden sonraki fe
laketli günleri bugünden başlayarak dile getirmeleri, günlük demokrat basının 
"solun bölünmüşlüğünü" dizi yazılarla ispatlamaya çalışmaları, yeni parti kur
ma önerileri ve arayışları vb. gibi girişimler, CHP'ye oy sağlama girişimlerine 
iyi bildikleri "sol grupların" katkısını sağlamaktan öte anlam taşımamaktadır. 
Ama koşullar, daha önceki seçimlerin koşulları değildir. CHP'de beklentileri
ni göremeyenleri orada tutmanın bu yolla olası olmadığı açıkça görülmekte
dir. 

CHP, bu seçimlerde sol oyları korumakla da yetinmemekte, sağdan da 
oy aımanın yöntemlerini geliştirmektedir. Bir yanda kendisini daha da sağcı
laştırarak sağ oyları alacağını beklerken; diğer yandan da AP'ye oy açısından 
önemli katkıda bulunan taraftarlarını yanına çekebilmenin olanaklarını bul
maya uğraşmaktadır. Işçi ve emekçi sınıfların taleplerini karşılamak, onların 
mücadelesini kolaylaştırmak yerine, CHP'nin bu tercihi yapmış olması, sonuç
ta bu girişimin de beklenen i vermeyeceğini ortaya çıkartmıştır. 

Bu iki neden yüzünden de, TIp daha da önemli bir yer tutmaktadır. 
Özellikle seçim sonrası gelişmeler açısından, TiP'in gözle görülür bir başarı 
sağlaması, kitlelerin umudu durumuna gelmesi, burjuvazi açısından büyük 
tehlike olarak ortaya çıkmaktadır. Burjuvati açısından yaşamsal tehlike olan 
böyle bir gelişmenin önünün tıkatılmasına, elbirliği ile çalışılmaktadır. 

Diğer yandan, TIp, bilimsel sosyalistleşme sürecinde, ideolojik, politik 
ve örgütlenme düzey ve niteliği bakım:ndan zaman ve genel gelişmelerle kı
yaslanamayacak kadar önemli bir mesafe almıştır. Bu niteliğin. olması gere
ken niceliğe dönüşmesi de burjuvazi açısından çok tehlikelidir. 

T I P'in nitel gelişkinliği, DISK'te önemli mevziler kazanması, Doğu ve 
Güneydoğu'da hızlı bir etkinleşme sürecine girmesi, CHP'ye artık bundan 
önceki seçimlerdeki kadar manevra yapma , ortalığı bulandırma olanağını 
vermemektedir. 

Öteden beri yeni bir parti kurma özleminde olan kimi sendika ve der
nek yöneticisi, seçim sırası çalışmaların ve seçim sonuçlarının kendileri açı
sından aradıkları koşulları oluşturacağı hesapları içerisine girmişlerdir. Dev
şirme parti kurmayı özleyenler, düzenledikleri eylem platformlarıyla bir yan
dan sol olarak ortaya çıkan çevrelerin seçime girmesini teşvik ederken; diğer 
yandan cla bunların kendi içlerinde boy sırasına girecekleri günü sabırsızlıkla 
beklemektedirler. Seçimi burjuvaziden yeni yeni mevziler almak mücadelesi 
olarak ele almak yerine, seçime giren - ki sol ve bilimsel sosyalist olma iddia
sında olanların tümüne yakını seçime giriyor - sol'ları birbiriyle yarışan ko
numda göstererek, manzaranın acıklılığını , tasarladıkları seçim sonuçlarıyla 
birlikte kontrollü yeni partileşmeye dönüştürmeyi planladıkları anlaşılmak
tadır. Sol için düşünülen' bu senaryo'ya, kimilerinin ''TIP'ten daha çok oy ala
mayacağız ama, ona gereken dersi vereceğiz ' diyerek, kimilerinin TIP'IiIerin 
seçim çalışmalarını engellemek için liifi saldırılar düzenlemeleri ile işlerlik ka
zandırılmaya çalışılmaktadır. 

Kendi varlığının geliştirilmesi yolu olarak burjuvazi ile mücadele etmek, 
yalnızca onu ve mevzilerini hedef almak yerine� TIP'in başarısızlığı ya da se
çimler sonucunda özlemini çektikleri kötü sonuçları koymak, nesnel olarak 
burjuvazinin operasyonları ile üst üste çakışmak demektir. 

Bütün dünya bilimsel sosyalist partilerinde olduğu gibi, ülkemizin bilim
sel �osyalist biricik partisi olanTIP, ideolojisinden, politik çözümlemelerinden, 
deneyli kadrolarından, bilimsel sosyalist örgütlenme ilkelerine sıkı sıkıya 
bağlılığından aldığı güçle ve kendi mücadelesinin doğruluğuna olan inanClY
la, yalnızca ",ücadele alanlarından biri durumunda olan seçimlerde, seçimler 
sırasında ve sonuçlarından sonra da mücadelesine aynı kararlılık ve tutarlılık
la devam edecektir. Bundan kuşku duyan iyi niyetli parti arayıcılarıyla, bur
juvaziden boşalan alanı doldurmak için görev bekleyenler bu gerçeği mutla
ka göreceklerdir. Bunun yanında, özlemini duydukları boy sırasına TIP'in de 
dahil olacağını bekleyenler, TIp örgütünün sürdUrdüğü kararlı, özverili seçim 
çalışmalarının, sonuçta bu açıdan da hesabı bozacağından kuşku duymamalı-
dıriar. 

. 

Işçi sınıfı bilimsel sosyalist hareketinin en temel özelliği burjuvaziden 
bağımsız hareket olmasıdır. O, başanları kadar, başarısızlıklarının sonuçlarını 
da gelişmesine araç kılar. 



Kalıcı coıom. gerek i •• 

CHP, MBG ve CGP'nin o· 
lumlu oylan ve AP ile MHP 'nin 
toplantıya katılmasıyla, TBMM' 
nin birleşik toplantısında sıkıyö· 
netimin iki ay daha uzatılması 
kabul edil!Ü. Sıkıyönetimin bu 
kez de uzatılması, öncekilere gö· 
re daha farklı bir anlam taşıyor. 
Çünkü bu uzatmayla artık kısmi 
seçimler sıkıyönetim koşullann· 
da yapılacak.CHP a!!ırlıklı hükü· 
metin, alışılagelen uygulamalann 
tersine bu kez seçimleri sıkıyö· 
netim koşuUannda yapma kara· 
n, onun faşist terör karşısındaki 
aezinin ve yamlgısının bir ifadesi 
olurken, antidemokratik tutum· 
lan da benimsemeye yatkın bir 
poUtik karakterde oldu!!unu 
göstermektedir. 

Oysa sekiz aylık uygulaması 
göstermiştir kl. sıkıyönetim ile·
rici�emol<ratlk kuruluşlar, ya
yınlar üzerinde bir baskı unsuru 

olma özeUi�i taşımıştır ve "yay
gın şiddet eylemlerini önleme" 
konusupda tam bır başansızlıkla 
sonuçlanmıştır. Sekiz aylık bu 
deneyden sonra hala sıkıyöneti
mi sürdürmekte ısrar etmenin an
lamsızlıltı bir yana, seçim orta
mına ola!!anüstü koşullar Içinde 
girmenin antidemokratik niteli
!!i de CHP için kitleler karşısında 
yüklenilen bir sorumluluktur. 

Daha şimdiden sıkıyönetim 
bildirileri seçimlere yönelik bir 
kapsama bürünürken, sıkıyÖne
tim yasasının antldemokratik 
niteU!!inden de gelen "yasal" 
dayanaklarla çeşitli baskı ve ya
saklamalar getiriliyor. Yayınla
nan sıkıyönetim bildirileri, seçim 
yasalanna da müdahale arıIaını 
taşıyacak ölçüde kendililtinden 
klSıtlamaJar, yasaklamalar koyu
yor. Sıkıyönetim böylelikle siya
si partilerin ve kuşkusuz işçi 

gündemi .. lIaş.nda 
Teröre sön! 

MHP'nin ve yan kuruluşlanmn kapatılması, tüm faşIst 
odakların daAıtılması Isteminin en geniş kitlesel boyutlara 
u1aş�l-bir döiıemde, bu kez yasal görünümlü teröre yeni bir 
hız kazandmlmaya çalışıldifı göriilmektedir. 

Yasal görünümlü terörün yoj!unlaşmasının bır yönü, dev
let aygıtına yuvalanmış gerici-faşist kadrolara iUşkindir. Bu 
kadrolar, etkinUklerini koruduklan yörelerde ve aJarıIarda iLe
rici güçlere karşı açık bır terör kampanyasını yürütebUmekte
dirler. önceki hafta sonunda ıZmit 'te meydana gelen olaylar, 
bunun apaçık bir kanıtıdır_ 

IGmi devlet kuruluşlannda hala başı çeken bu kadrolann 
yasa1 görünümlü terörü azdırmak için, faşist odaklann en açık 
biçimde ortaya döküldü!!ü bir zamanı seçmeleri kuşkusuz ras· 
lantı delti1dir. Faşist odaklan aklamak ıçın başlatılan Ideolo
jik saldırı kampanyası, köşeye' &Ikışan faşist örgütlerin yerlne 
terörün şimdi sözde "yasal" araçlarla sürdürülmesiyle tamam-
lanmaktadır. 

. 

Fakat sorun, devlet kuruluşlanndaki MC artı!!ı yönetici- . 
lerin, bu yeni terör kampanyası için cesareti nereden bulduk
landır. 

CHP hükümeti d önemi boyunca bu kadrolara dokunul
marruş olması, onlann bugün gemi azıya almalannı açıklayan 
başlıca faktördür. Ancak daha önemlisi, bu kadrolar, CHP hü-. 
kümetinin faşist odaklar karşısındaki ürkek, çekıngen, tesli-
miyetçi tutumundan cesaret almaktadırlar. , 

MHP 'nin ve yan kuruluşlannın kapatılması, faşist odak
lann da!!ıtılriıası isteminin karşısına demagojik gerekçelerle 
çıkan Ecevit ve onun hükümeti, bu odaklann devlet kuruluş
lan içindeki uzantılanna da zımni bir dokunulmazlık zırhı 
giydirmiştir. Bu kadrolar, kendilerine bir çeşit "yeşil ışık" 
yandifını görmüşler ve "görevlerinin" gere!!ini yerine getir
meye başlamışlardır. 

Yasal görünümlü terörün hız kazanmasına zemin hazırla· 
yan temel faktörlerden ikincisi ise, sıkıyönetim koşullan al
tında seçime gitmenin hükümet tarafından meşru ilan edilme
sidir. Türkiye İşçi Partisi'nin seçim çalışmalannın karşılaştılıı 
baskı ve engeUemeler, Parti üyelerine karşı uygulanan yasa dı
şı önlemler, sıkıyönetim koşullan altında seçime gitmenin 
kaçınılmaz antldemokratik sonuçlannı şimdiden sergilemiş
tir. 

Seçimlere sıkıyönetlmle gidilmesi, aynı� zamanda devlet 
kuruluşlanndaki MC artıklannın ve dl!!er gerici kadrolann ey
lemlerine de güç kazandırmaktadır. Şımdı slkıyönetlmU iller· 
deki uygulamalan örnek alan kimi görevliler, aynı uygulama
lan seçim yapılacak tüm illere, hatta tüm Türkiye'ye yaygın
laştırma çabası içindedirler. Bu ise seçimlerln a!!ır antı-de· 
mokratik koşullar altında yapılaca!!ının, hatta ülke çapında 
fiili bir sıkıyönetim ortamının habercisi sayılabilir. 

Sorumlulan birer bırer açı!!a çıkan faşist terörün yerinin 
sözde " yasal görünümlü" terörle doldurulması girişimleri de, 
hiç kuşkusuz bilimsel sosyalistlerin mücadele azminl zayıflııt
mayacaktır. Hatta daha da çok bileyecektir. Fakat "yasal 
görünümlü" terörün Iktidardaki asıl sorumlulan da, emekçi 
halktan en sert cevabı almakta gecikmeyecektir. 

• ineHmet aközer 
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Hem seçimler 
hem de 
toplu sözleşmeler 
sıkıyöneöm alhnda 
yapl14cak 

• 
sırufımn bilimsel sosyalist parti
sinin seçim çalışmalanna, pro
paganda araçlanna keyfi &ırurla
malar getirme elıiliminde göriilü
yor. 

Sıkıyönetlmin TBMM Birle
şik toplantııında kabul edilmesi 
bir başka tartışmaya yôlaçtı. 
Tartışma, hükümetln tek başına 
çoj!unlu�u 'sal!layacak bir atit
metikten uzak oluşu ve ço!!unlu
!!un AP'nin "kadirşinaslı!!ı" sa
yesinde sal!lanrruş olma&ı üzerin
de sürüyor. AP, yalnızca hükU
met ile çatışmasını gerginleştir
me ve faşist partinin tabamnın 
özlemleriyle kendi poUtika&ını 
çakıştmna hesabıyla sıkıyönetl
min şiddetli muhalifi görünmesi
ne karşın, &Ikıyönetimin uzatıl
masını tehlikede görünce parla
mentoya koştu. Bu, AP'nin ger
çekte antldemokratlk uygulama
lann ne denlı' yanında olduj!u
nun bir göstergesi idi. Böylelikl.e 
sıkıyönetlm oylaması, CHP ile 
AP'yi birleştiren bir unsur olma 
özellilıini bu kez de sürdürdü ... 

Türkiye İşçi PartIsi Genel 
Başkanı Behice Boran da sıkıyö
netimin uzatılmasından önce, &1-
kıyönetimin bir çare olmadifını, 
15 a!!ustos günü yaptı!!ı açıkla
mayla belirtmişti. Boran'ın bası
na ve TRT'ye verdi!!1 demecinde 
şu görüşlere yer veriliyordu: 

''Sıkıyönetim, esa,en kısıtlı 
014n. demokratik lıak .... özgür-

Açikgöz: 

Wkkrin daha d4 kJ61t14n_n
dan bo,ko bir ..,nuç .... rmemi'
tir. Şimdi de Ilkıyönetim, içinde 
bulunduRumuz .. çim dönemin
de yürütülen poliök çallfma14nn 
kQTŞIBına dikilmektedir. Bildiri 
daRıtan üyelenmizin kar,ısına di
kilmektedir. Bildiri daR/mn üye
lerimizin Anayasa ve yasa14ra ay
kın ,ekilde engellenmek utenme,; 
bunun kanıhdır ... 

"Fa,i.t terörii gerçekten 
yoketmek .... önlemek için ııkı
yönetimi uzatmak deRii, 'a,ut o
dak14nn üzerine cuaretle ve et
kin biçimde yüriimek ve bu 0-
dak14n kurutma yoluna gitmek 
gerekir. Bunun için de, işçi ve 
emekçi kitlelerin örgütlü müca
deleBine �ayanılmalıı onla"" LO· 
{ında yer ıalınmalıdır. Oysa CHP 
nin bugüne kadar .ürdürdüRi! po
litika, emperyalizmle ve büyük 
burjulJaZiyle uzlaşma, on14,.. te.
Jim olma yönündedir. " 

Sıkıyönetimin .antidemokra
tikli!!i, faşist teröre &Ikıyöneti
min çare olamıyacalıının demok
ratik güçlerce durmakmın yine
lendi!!i ve faşist sııJdınlann yo
Runlu!!unu aynı düzeyde koru
du�u şu günlerde, Ecevit hükü
metinin bir gaşka keyfi uygula
ması öne çıkar oldu. Hükümet, 
tekelci büyük burjuvazinln ya
nında gittikçe çözümsüzlü!!e 
,saplanan politikasını, işçi sınıfı
nın ekonomlk-demokratlk hakla
nnı gaspederek düze çıkarma an-

layı,ını ıiirdlirüyor. Türk-ı, u. 
g1rdi�i ve kendiaini çok da hot
nut ettiRi anlatılan diyaloe, hü
kümete, DİSK'e karşı daha mesa
feU, hatta diha sııJdıııan bir po
litika izleme cesaretl verdi. Baş
bakan Ecevit, DİSK'i sorumsuz
lukla suçlarken, yaşam pahalılı
!!ırun, eııllasyonun emekçi kitle
lerl artan bir hrzla YOksulluRa It
tI�ini görmezlikten geUyor. 

Hükümetin bu ten çıkışmın 
ardından bazı önemll erev yasak
larnalan geldi. önce DYF -İş 1n 
Devlet Demir YoUan'nda, daha 
sonra da Petrol ış'ln Shen ve Mo
bil Işyerlerinde aldıklan ıırev ka
rarian, Bakanlar Kurulu tarafın
dan alelacele birer aylık süreleri. 
ertelendi. . 
. Hükümet bu grevlerl yu&kla
yadunıun, bazı çevreler onu ta
ühsiz bir biçimde yakalıyoriardı. 
SheU yetkilileri, erev yuaklama
sından birkaç gün önce yaptıkla
n bir açıklamayla, Shen'ln 1979 
yıiırun ilk yanıı içinde yaptıRı 
karın, 1978 yılına göre üç kat 
fazla olduRunu göRüslerlni eere 
eere açıklıyorlardı! 

. Ecevit hükümeti, sıkıyönetim
lerle, grev yas8klamalanyla öm
rünü ne kadar uzatabilecek, bu 
şimdiden bilinmiyor. Ne var kı, 
seçim döneml içinde olunduj!u 
şu günlerde, bu uygulamaların 
CHP için pek hayırlı olmadıRı, 
kendisinin de malumu olsa ge
rek ... 

Sıkıyönetim Tİp'i hedef almıştır 
"ıstanbill Sıkıyönetim Komutanbftı'nın 26 

nolu bildirisi seçim çalışmaiannı engellemeye 
yöneliktir ve Anayasa'ya, yasalara aykmdır. 
Bu antldemokratik uygulamalaıtlan Başbakan 
do�rudan sorumludur. Sıkıyönetimin bu karan 
TİP 'i hedef almaktadır. Çünkü şu anda Parti'
m.lzden başka bUdiri da�ıtan yoktur. 

"Sıkıyönetim Komutanlifı dün yayınladı!!ı 
bildiriyle, bildiri da�ıtma konusunda a1dl!!1 ve a· 
çıkladı!!ı eski kararlannın da dışına çıkmıştır. 
Çünkü Sıkıyönetlm Komutanlı�ının 27 Aralık 
1978 tarihU 2 nolu bildlrisinde "münhasıran 
sıkıyönetim Ilanını gerekli kılan olay ve eylem
lere ilişkin" konularda yasaklama getlrilmlştlr. 
İstanbul Sıkıyönetlm KomutanlıCı, bu durumu, 
Başbakanın İstanbul'da duvarlara asılan aflşleri 
dolayısıyla 26 Temmuz 1979'da yaptı!!ı açıkla
mada tekrarlamıştır. 

• "Durum böyleyken, şımdı, Partimizin seçim 
çalışmalan kapsamındaki bildiri da�ıtma çalış-

malan engellenmek istenmektedir. 
.' Sıkıyönetim Komutanlı!!ı PartI'mlzln seçim 

bildlrisi da!!ıtmasını önlemelt ıçın çaba ııarfede
c�ine, 1 MayL'ö günü Genel Başkammız Behlce 
Boran ve üyelerimize işkence edenleri yakalayıp 
mahkemeye çıkarmalıdır: 1 MayL'ö günü Türklye 
İşçi Partılllere hunharca sııJdırarılar ellerlnl kol
larını sallayarak ortada dolaşmaktadırlar. 1 Ma
yL'ö günü Merter'de görevlendirilen toplum poll
si eklplerl bellidir. Bunlann bindiklerl araçlann 
plaka numarajan gazetelerdeki resimlerden bne 
okunmaktadır. Ama aradan 4 aya yakın bır za
man geçmlştlr ve faşist saldırganlar hala görev
lerl başındadır. 

"Baskılar ve &aldınlar işçilerln, köylülerin 
Sosyallst Türkıye'sı ıçın Parti'mlzln yıllardır 
sürdürdüj!U, mücadeleyi dUrduramaınıştır. Yine 
durduramayacaktır. Saıtlı-soilu saldınlar ve 
oyunlar birbir boşa çıkanlacak ve Türklye İşçi 
Partisi seçimlerde başanya mutlaka ulaşacaktır." 



• 
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ızmit'te katledilen ilerici Fevzi Kuruçay'ın ka
tili ÜGD'li faşist Mansur Cici ortalıkta serbest
çe dolaşıyor. 
Faşistlerin güvenilir dostu Kocaeli Valisi ıbra
him Vural derhal görevden alınmalı ve hakkında 
soruşturma açılmalıdır. 

Sorumlulara 
işten el 
çektiri/ip 
h/lBQp 
sorulmalı 

ızmit'te 18 Alustos Cumarte
si günü akıı almaz bir terör orta
mı yaşandı. Devletin yasal güçle
ri vali ve emniyet müdürlüğü eliy
le ortaya konulan baskı ve terör, 
faşistlerle işbirlili sonucu toplu 
bir katliam girişimine dönüştü
rüldü. Katliam girişimi sonunda 
ilerici bir genç öldürüldü, birçok 
kişi de polis ve faşist kurşunla
rıyla ve bıçaklarla yaralandı. 

Kocaeli Valisi ıbrahim Ural 
ve Emniyet Müdürü, faşist odak
lann kapatılması için çeşitli ku
ruluşlar tarafından düzenlenen 
miting başvurusunu, seçim ya
saklarına girdiği gerekçesiyle ge
ri çevirdi ve lı Seçim Kurulu'
ndan izin alınmasını istedi. Iı Se
çim Kurulu ise, miting'tertip ko
mitesinin başvurusu üzerine, .mi
tingin seçim yasaklarını ilgilen 
dirmediği yönünde bir karar aldı. 
Ne var ki, bu karara karşın, Ko
caeli Valisi v,e.�niyet Müdürü, 
mitingi yaptırmamak için yoğun 
bir terör uyguladı. 

ğı şeklinde kent içinde fısıltı yo
luyla yayıldı. Bu arada kente ge
len bütün araçlar ızmit girişinde 
durduruldu ve yolcular hiçbir 
aynm yapmaksızın coplanarak· 
indirildi. Aralarında genç olanla
rı seçilerek, miting için gelip gel
mediği araştırılmaya bile gerek 
görülmeden geri gönderildi. Bü
tün bu önlemlere karşın, kentin 
çeşitli yerlerinde toplananlar po
lis tarafından düzenlenen saldırı
lar sonucu, copiandılar, tartak
landılar, kadınlar saçlanndan çe
kilerek sürüklendiler. Kentin çe
şitli yerlerinde sürdürülen bu te
riir sonunda yüzlerce kişi gözal
tına alındı. 

Gözaltına alınanlar daha son
ra sorguları bile yapılmadan te
ker teker salıverilmeye başlandı. 
Ancak bu kez de provokasyonun 
ikinci bölümÜl:ün uygulamasına 
geçilmişti. Emniyet Müdürlüğü' 
nden çıkanlar, polisin gidiş yol
larında yaptığı barikatlarla karşı
laştılar. Yalnız bir tek yol açık 
bırakılmıştı gidiş için! Bu sokak
ta üGD Kocaeli Şubesi bulunu
yordu ve faşist katiller sokağı 
tutmuş, Emniyet Müdürlüğü'n
den bırakılanları bekliyorlardı. 
Polislerin saldırısı sonucu zorun
lu olarak o sokağa girenler, fa� 

Kocaeli 
Valisinden 
hesap 

Polis ve jandarma, ıstanbul'
dan trenle mitinge gelenler oldu
lu haberini aldıktan sonra, treni 
ızmit'de durdurmayıp yolcu la
rıyla birlikte Adapazarı'na kaçır
dı. üstelik de bu olay, treni mi
tinge katılacak olanlann kaç ırdı-

sorulmalıdı'r 
şistlerin kurduklan pusuyla kar
şılaştılar. Faşistler birer ikişer 
yürüyenlere bıçak ve şişlerle sal
dırdılar. Bu saldırı sırasında Fev
zi Kuruçay adlı IGD üyesi bir iş
çi ağır yaralandı. Fevzi Kuruçay, 
Kocaeli'de tedavi edilemeyeceği
nin anlaşılması üzerine Istanbul'a 
gönderildi, ancak hastaneye ula-

şamadan yolda öldü. 
ızmit'te iki gün boyunca sür

dürülen bu hunharca terör, Koca
eli Valisi, Emniyet Müdürü ve 
üGD'1i faşistlerin açık bir işbir
liIi sonucu gerçekleştirildi. Bu 
işbirliği sonucu bir gencin kanı
na girildi, birçok kişi ağır yaralar 
aldı. Bu terörün sorumlulan artık 

Taksan'da MC işgali ne zaman kalkacak? 

bir cinayetin failleri durumunda
dır. Fevzi Kuruçay'!' bıçaklayan 
faşistin kimlili belirlenmesine 
karşın, Mansur Cici adlı katil bu
gün ızmit'de hala elini kolunu. 
sallaya sallaya dolaşıyor. Aynca, 
Mansur Cici adlı faşistin, cina
yetten bir saat kadar önce 'izmit 
Emniyet Müdiirlüjlü'ne baAlı 41 
DE 40S plaka nurnanlı otomo
bilden inen polislerte bir süre a6-
rüştüjlü de biliniyor. 

Okulunu bitlrdi�1 günden bu 
yana Genel Müdürlük dışında 
hiç bir Işle ilgllenememiş TAK
SAN Genel Müdürü İsmail öz
da�1ar ıçın, bu bır tann vergisi 
olmalı. Yirmidokuz yaşında, 
yatırım tutan altı milyar Ura, 
sermayesi beşyüz milyon Ura o
lan bir kamu kurumuna Genel 
Müdür olarak tayin edildi. lkin· 
ci MC'nin tehlikeye girdi� dö
nemde bır gecede CHP 'U olu
verdi. CHP Iktldarının sallandı
�I bu dönemde Ise tekrar MC 
partileri arasındaki yerını güç
lendirmeye çalışıyor. 

CHP Iktidarının tartışmalı 
bakanlanndan sayın Kenan Bu
luto�lu'nun "İsmaıı çahşkan, 
genç, dinamik bır çocuktur" 
yargısı ile bugüne kadar konu
munu koruyan özda�lar tüm 
fabrikalann yan mamul madde 
girişi niteU�indekl dökümhane
yi TRANSTORK Holdıng'e 
peşkeş çekerken acaba hangi 
hesaplann peşlndeydl. 

Demokratik kurumlann u
yanıklılı�ı sayesinde kamu sek
töründen özel sektöre fon ak ta· 
nmını sa�hyamamanın rahat
Ilzh�ını çeken şırket yönetici
leri başka düzenler kurmaya 
başladılar. İşveren sendikası nl
teU�lndekl Hak-İş Federasyo
nuna ba�h özdemır-İş sendlka
sının tescilli ümmetçilerlnl ileri
ci TAKSAN Işçileri üzerıne sai
dırtmaya başladılar. 

1978 Ramazan ayı ıçınde 
kadınlann zayıf ve aşa�11ık ya
ratıklar oldu�unu Ifade eden 
nur rlsalelerinl TAKSAN'da ça-

hşan bayanlara daj!ltaR, Genel 
Müdürün vurucu gücü Cahit 
�ao�lu bu yıl sendikanın yenl 
toplul, sözleşmesi çalışmalan
na katılan Erol Ayvacıklı üzeri
ne saldırtıldı. 

Erol Ayvacıklı TAKSAN dö
küınhane projesinin teknlk so
rumlusu, TAKSAN-TRANS
TORK ortaklı�ının muhalifi bır' 
mühendis oldu� gıbı aynı za-

malannı sonuna kadar yürüten 
Ayvacıkh son olarak 17 A�us
tos 1979 cuma mübarek günde 
,irket içinde açıkça A�aoj!lu' 
nun saldınsına uj!radı. 

Bu olaylar karşısında sus
kunlu�unu koruyan İşletmeler 
BakanllAı yetkilileri bır önceki 
TAKSAN-TRANSTORK or
taklık çalışmalan sırasında da 
suskunluklannı korumuşlardı. 

i i 

Bakan Buluto/tlu tavrını belirlemek zorunda ... 

manda sendlkanın ve Genel Mü
dürlül!ün muhalefetine raj!men 
TAKSAN lşçllerlnln kararlı tu-. 
tum ve deste�l ile Işyeri temsil
cisi seçllmlşt!. ölüm tehditlerI
ne aldırmadan sendlka-Gn. Md. 
lük tezgahlanna ve keyfi uygu
lamalara bır sınırlama getirmiş
ti. TAKSAN lşçilerlnln aldıj!ı 
destek Ile doj!ru bildij!1 ÇalIŞ-

Bu suskunluj!un yanısıra TAK
SAN'a ahnan yenl personel 
içinde Akmcllar Derneeinln Ka
rate hocalarmdan Musin Su 'yu 
da göremiyordu. Bakanlık yet
kililerinin malum ,aeırlık ve kör
lüklerlnln yanısıra, yurt dışına 
eRitim ıçın gönderilecekler ara
sında eski MHP'U yenı MSP'U 
Mehmet Demlre!'ln mutlaka 

konmasını istemesi Ise çok de
Rlşik sorulann doj!m8llOa ne
den olmaktadır. 

1978 Aralık ayı ıçınde öz
daelar özel plan ve programı 
ger�i benzer senaryolarla Ba
kanlık yetkllilerlnl llglnç bır bi
çimde Ikna etmiş ve TAKSAN 
çalışanJanndan Dündar Tato�
lu 'nun işine son vennlşti. 

İşletmeler Bakanı ve Bakan· 
iık yetkilileri bu tür senaryola
nn ne lık ne de son olmadı�ını 
artık görmeUdlrler. MC artıAı 
Genel Müdürler de�lştlrllmedl
III taktirde ilerici kıyımı devam 
edecektlr. Kıyımlann yanısıra 
bir yandan Bakanlılua olan iyi' 
ilişkilerini sürdüren özdaıılar 
bır yandan da Manisa 'nın De
mirei Ilçesinde MC partııerl le
hinde seçim çalışmalan yap. 
maktadır. 

Faşist odaklann daıııtılması
nın her demokrat ıçın güncel 
bır görev oldu� günümüzde, 
kamu kurumlannı çiftlikleri gi
bi kullanan Genel Müdürler ay
iıı zamanda söz konusu kurum
lan faşist kadrolann finansman 
kaynaRı olarak kullanmaktadır. 

Gerekli ve tek önlem olan 
Genel Müdürün deıılştirllmeslne 
gidıımedi�1 taktirde bu güne 
kadar olan ve bundan böyle 
olacak tum olaylann sorumlu
luııunu. CHP'U Bakanın şahsın
da CHP aj!ırlıklı hükümet, bü
tün aııırlı!!ı ile boynunda taşı
yacaktır. 

ızmit'de yasal görünümlü te
rör yuvalanyla faşist çeteler, 
MHP'nin �atılınası girişimleri
nin YoAıınlaştıgı, faşist cinayet
lerin sorumlulannın bir bir açıla 
Çıktığı günıerce, ilericiodemokra- -
tik güçle( üzerindeki teröril yo
Aunlaştırmayı tek çare olarak 
görüyorlar. Terörün kaYnaAı Iz
mit'de olduAu gibi bu denli OIÇI
la çıkmış olmasınOl karşın CHP 
ağırlıklı hükümet faşist saldı,ıla
rın h;ala seyircisi durumunda. 

"CHP, bugiin OIÇlgOl Çıkan f;a
Ş ist cinayet şebekelerinin üzerine 
gidip, hesap soracağına; faşist 
katillerin politik örgütlerin oy 
kaygısıyla �patmaktan çeki n
rnektedir. 

"CHP, bugün açlAa çıkan fa
şist cinayet şebekelerinin üzerine 
gidip, hesap soracağına; faşist 
kaiııerin politik öıııütlerini oy 
kayısıyla kapatmaktan çekin
mektedir. 

Faşizmin kayn�ının kurutu
labilmesi için, emperyalizmle, o
nun iş birlikçisi tekelci büyük 
sermayeyi kuşatmak ve giderek 
ortadan kaldırmak gerekir. CHP 
gerçekten demokrasiye b� hysa 
açığa çıkan ve suçüstü yakalanan 
faşist Milliyetçi Hareket Partisi 
ve onun ülkücü yan kuruluşları
nın ';zerine gidip, bu cinayet şe
bekelerini daAıtmak ve hesap 
sormak zorundadır." 

YURUYUŞ - 27 AaUSTOS 1979 - 6 

i • 



t i 
i Seciıne 

dögru 
Zafer yolunda 
bi r ad ım daha 

Sargın : Faşist odağın tüm 

soru mlu lan mah keme önünde 

hesap vermel idir  
Yedi Türkiye Işçi Partili'nin katledilmesiyle ilgili davalUn başlaması üzeri· 

ne Türkiye Işçi Partisi Genel Sekreteri Nihat Sargın 24 Temmuz'da verdiği de
meçte şöyle dedi: 

"Yedi arkadaşımızın Bahçelievler' de hunharca katledilmesine ilişkin da· 
valUn başlamasıyla bir kez daha göriildü!iü üzere tüm bu faşist saldırı ve cina· 
yatlerde göze çarpan iki olgu var: Birincisi, cinayetin bir üst sorumlularının 
henüz yakalanmarruş olması, duruşmaya çıkarılanların yalnızca tetiği tutan 
eller oluşu; ikincisi de katillerin emniyette verdi!!i ifadelerde veya tanıkların 
bilgisiyle bir üst durumd� olanların adının saptandı!!ı anda gerçek fail ve ele· 
başlıarın ortadan kaybolabilmesidir. 

"Buna bağlı olarak idari ve adli merciler her olay için geçici ve ayn bir 
örgütlenmeden söz açmaktadırlar. Ayıu görüşte, aynı çevreden, ayıu yasal 
görüntütü örgüt üyesi, ama birbirinden bağımsız yüzlerce geçici örgüt veya çe· 
te! Gülünçlük ortadadır. Bunların birbirinden ba!!ımsız ve babersiz olmalarına 
önce mantıken imkan yoktur. Aynca planlama sırasında önceden edindikleri 
bilgiler, de!!işik olaylarda kullanılan aynı silahlar cinayet sonrası gizlendikleri 
yerler. , .  gibi konularda ortaya çıkabilenler dahi tüm bu cinayet ve salılın şebe
kelerinin tek bir merkezden idare edildiğini açıkça ortaya koymaktadır. 
Ancak elebaşılann yakalanmayışı, ve zincirin bir yerden koparılarak faşist 
oda!!ın su yüzündeki partisi ve örgütlerinin yöneticilerine kadar uzatılamayışı, 
bu görüntüye neden olmaktadır. 

"Bu durumda cinayet şebekeleri ve ardındakiler, devlet içindeki yuvaları 
ve su yüzündeki yasal görüntütü parti ve örgütleriyle tek bir bütün olan faşizme 
faşist odağa kiırŞI ciddi bir mücadeleden bahsedilemeyeceği i bir yana; bu 
herşeyden önce yeni yeni saldın ve cinayetlerin planlanması ve gerçekleştiril
mesine olartak verdiği için tehlikelidir de. 

"Sızmalar varsa, ayn bir soruşturma ve kovuşturma ile mutlaka önlenme· 
li, faşist oda!!ın devlet mekanizması içinde yuvaları da!!ıtılmalı, bugün 
birbirinden kopuk ve bağımsız görünen veya gösterilmeye çalışılan tüm saleın 
ve cinayetlerin ba�lantıları ortaya Çıkarılarak tek bir bütün olan faşist oda!!ın 
tümüyle üzerine yiirünmelidir. 

"O zaman bunların gerisindeki bir avuç tekelci kapitalist dışında işçi, e· 
mekçi tüm halkımızın: tüm demokratik güçlerin ortak talebi olan MHP'nin ka· 
patılması gere!!i yerine getirilmekle kalmayacak, ayıu zamanda faşist cinayet 
ş�beKeleriyle birlikte devlet mekanizması içinde çöreklenenleri ve su yüzünde· 
ki yasal görüntülü tüm parti ve örgütlerinin yöneticileri olarak faşist oda!!ın 
tüm sorumlulan mahkeme önünde hesap verme durumda olacaklardır. Asıl ya· 
pılması gereken budur." 

ıŞÇILER, 
EMEKÇILER, 
ILERICI AYDıNLAR, 
ILERICI GENÇLER! . . .  

Türkiye işçi Partisi ı4 Ekim ı 979'da seçim yapılacak ıL) ilin tümünde 
birden seçimlere giriyor. 

Seçim dönemleri, Partimizin, bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm müca· 
delesinde, sesini ülke çapında ve yoğun biçimde duyurabilme olanaklarını ver
mektedir. 

Seçim çalışmalarının en etkin ve başarılı sonuca ulaşmasında Partilile· 
rin cesur, özverili çalışmalarının yanısıra, Partimize inanmış, gönül vermiş ar
kadaşlarımızın da katkıları büyük önem taşımaktadır. 

Türkiye Işçi Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun Parti'nin tüm üye ve 
aday üyelerinin aylık gelirlerinin belli bir yüzdesini Ağustos, Eylül, Ekim ay· 
larında Parti merkezine bağış olarak göndermeleri konusundaki kararını Parti 
dostları na da duyurmaktadır. 

Gerçek ve kurtuluş yolu olan sosyalizmin ve sosyalist mücadelenin güç
lendirilmesi, aynı zamanda faşizme karşı mücadelenin de kalıcı sonuca ulaş
masını sağlayacaktır. 

Yurtseverler, antifaşistler, ilericiler, demokratlar, 
Tüm sosyalistler!.. 
Bağış kampanyasına. Görev Başına! 

TüRKIYE Işçi PARTISI 
Bağış Kampanyası, Hesap No: 60 
Ziraat Bankası - Çemberlitaş Şubesi 
ISTANBUL 
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TORKlYE ıŞÇı PARTISI 
GENEL MERKEZI 

Türkiye Işçi Partisi MYK önceki haf
ta sonunda yürütülen seçim çalışmaları· 
nı değerlendirerek, her türlü baskı ve sal· 
dırıya rağmen yurdun dört bir yanında 
görevlerini başarıyla yerine getiren tüm 
Parti örgütüne bir mesaj yayınladı. MYK 
nın mesajı şöyleydi : 

"TIP'nin il ve iıçe örgütleri, çalışma 
ekipleri, yiğit militanlar! 

"Faşizm, umudu ve aydınlığı boğ· 
mak, bu kör karanlığı sürdürmek için 
saldırıyor. Türkiye işçi Partilileri, işçi sı
nıfı savaşçılarını ve bütün demokratları 
zulümle, kania, ölümle susturacağını sa
nıyor. 

"Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm 
mücadelelerinde bugüne kadar çok sos
yalist, yurtsever, demokrat kanı döküi· 
dü. PartimiZ nice yiğit militanını yitirdi. 
Işte Vedat Demircioğlu. Amerikan em
peryalizmine karşı' mücadelenin ilk şehi
di. Ve işte Ankara'da Bahçelievler'de fa
şizmin katlettiği yedi sosyalist, yedi 
can kardeşimiz. Hepsi TIP'nin yiğit 
üyeleriydiler. 

"Şehitlerimizi unutmayacağız. Kanı· 
mız yerde kalmayacak. Dökülen kanla
rımızda aydınlık çiçekler açacak. Ba-

TOPRAK VE TARIM 
REFORMU 

MOSTEŞARLIGl MHP 
lŞGALI ALTINDA 

TiP Başkanlık Kunılu üyesi can 
Açıkgöz 18 Ağustos taıihli deme
dnde şöyle dedi: 

"CHP üst yönetimi faşist tehlike
yi küçtlmseyen anlayışıyla ve faşiz
min Meclis 'te yenildiği safsatasıyla, 
tam bir gaOet içindedir. CHP Genel 
Sekreterinin dün \'erdiği deıııeç , bu
nun açık bir örneğidir_ 

"Çünkü MC döneminde başlayan 
faşist işgal CJIP iktidaımda devam 
etmektedir. Devletin çeşitli kurum
lan içinde yuvalaııan faşist odakiar 
büyük kısmıyla hala yerindedir. 

"örneğin toprak ve tanm refor
mu müsteşarlığı MHpıilerin işgaH 
aItmda btıluıunaktııdır. Müsteşarlı
ğm Genel Müdiirii Hüsnü Poyraz , 
1977 seçimlerinde Gaziantep'ten 
MHP adayıdır, Müsteşaı yardımcısı 
yapılan Güngör ErasJan MHP 'nin 
Niğde adayı olmuştur. Genel Müdür 
Yanıtınallğı görevine getirilen Kaya 
Aysen aynı seçimlerde Konya'dan 
MHP adayıdır. Daire Başkanlıklan
na terfi ettirilen Ahmet Avcı, Mus
tafa Yalvaç , Azmi Demirel hep 
MHP adaylandır. Miisteşarlığm di
ğer birçok görevlisi de MHP yan
lılandır. 

"CHP üst yönetiminin içinde 
bulunduğu gaOetin CHP 'yi destek
leyen emekçiler de farkındadır. 
Faşizm tehBkesi işç i sınıfının, yok· 
sul köylülerin , ilerici aydınlann ve 
gençlerin Türkiye Işçi Partisi öncü· 
lüğünde yiirüttükleri mücadele ile 
yok edilecek ve faşizm ezileceklir. 

ğımsızlık, demokrasi, sosyalizm müca
delesinde vurulup düşen yoldaşlanmızı 
unutmayacağız. B'ir bir hesap soracağız 
eli kanlı faşist katillerden. Işçilere, köy
Iülere, emekçilere karşı bütün suçlann 
hesabını soracağız. Bahçelievlerde öldü
rülen yedi üyemiz in ve tüm işçi sınıfı 
şehitlerinin hesabını soracağız. 

' 'Türkiye Işçi Partisi güçlendikçe, 
işçi-köylü emekçi kitlelerin mücadele
si geliştikçe kurtuluşumuz yakınlaşıyor. 
Yüce sosyalizm artık hayal değiL. Saldırı· 
lar, dökülen kanlar bizi durdurama."a
cak. Bütün demokratların, ilericilerin, 
yurtseverlerin mücadelelerini birleştire· 
ceğiz ve faşizmi ezeceğiz. Bağımsız, öz
gür bir Türkiye kuracağız. Sosyalist Tür· 
kiye'yi kuracağız. Güçlükleri aşarak, sal
dırıları püskürterek zafere ulaşacağız. Bu 
gün sürdürdüğümüz seçim kampanyamız, 
sosyalizmi kurmakiçin iktidara yli"iiyen 
partimizin hedefe biraz daha yaklaşması 
yolunda yeni bir adım olacak. 

" Türkiye Işçi Partisi'nin bütün örgütle
ri, yiğit militanlar! 

" Sosyalizmin yüce bayrağını daha yük
seklerde dalgalandırmak için ileri !"  

BILlMSEL SOSYALlSTL.Ek 
BASKIYLA, ZULOMLE, 

SILAHLA 
KORKUTULAMAZ 

'liIrldye ftçl PaıtW Bqkuıllk 
Kurulu Oyali Yalçın Cedt, 19' 
Ağustos günü Baaıııa ve TRT'ye ... 
Rıdald demecl verdi. 

"çattmlZ kapitalist slRemln te
melden çatııdadıtı, SOSYaUZm1ıı de
vamlı yükseldilll bır çatdır- Bu lif'" 
çek kartısında, batı. Amedkan __ 
peryalizml olmak ilzere tiim llid
rücU güçler korku lçlmı.dlrler. 

"Türldye'de Amedkan 110$ 
lIzmIııe bath telteld lIDIlIY eııtıı 
UII pazara çıJıtıtı ıçın deıııolı 
dlltnıuıdır. Bunl1ll ıçın 12 HaıC 
1971 döneminde fa4kt=fi 
ra eıdllmi,tir. Fa,lııt WIdIı:Il 
bunun ıçın beIIenlp 
lınmıştır. 

"Burjuva paıtlleri blr yU_ ı.:; 
,Iıt baskı ve clnayetled d� 
ken, bır yandan da emekçI ldı ...... 
ri aldatma ve ııaptuma y� 
başvurudar. Fllflst partinin JtoW 
fabrilialara oıtak edeceeınl lliyıe
ınesı, ışsizlere i, bulacaaııu vaadet
mes) yalandır!, EU kanh tlflSt MHP' 
nin emperyalist tekeUere kı". çıkar 
görünmesi bır a1datmaadır. ıtaıya' 
da Mussolini, Almanya'da Hltler, ta. 
,ıst dlktatörlUlderini kurabUınek ı. 
çın, Işledikleri clnayetledn yaıııaa 
kittelere bu tUr sabte 801 vaadl'" 
yaklaçmlflardır. 'liIrklye'de de oy
nanmak Istenen oyun budur. 

"Fakat yurdumuzda tlflzıne ... 
çit verilmiyecekttr. 1iIrkIye ftçt 
Partisi öncülülünde geD,tldlen 
güttU birleşik cÜç , tlflıml ez_kUL 

"Bilimsel sosyalislier bilkıyII. 
zulümle, silahla korkutulamız. 

"Amerikan emperyalizmi ye 011L 
bal!tı tekelci sennaye blzd.n kork. 
sun! .  Daha bUyük kar hınlyle lÖlIIl 
dönmiiş bUyük sermaye ve onun 
para karşılıılında fedalDlllnl yapan 
faşistler, Türkiye İşçi Partlnl.ıd.D 
korksu nlar! 



Baskılara karsı 
so�yalizmin 

• 

gür sesı 
Ekim 1979 seçimlerine 

yönelik olarak Türkiye Iş
çi Partisi tarafından sürdü
rülen yo�un çalışmalar ilk 
gününden bu yana çeşitli 
engeUemelerle karşılaşı
yor_ Türkiye İşçi Partisi' 
nin seçim çalışmalarına 
engel olmak isteyenlerin 
başında sıkıyönetim ve 
emniyet yetkillleri geliyor. 
Ancak faşist saldırganlar 
da saldırılannı e'ksik etmi
yorlar. öte 'yandan Türki
ye İşçi Partisi'nin seçim 
çalışmalanna gelen saldırı
lar içinde goşist gruplann 
ve UDC slogancılannın da 
rolü az de�il. özellilde 
UDC slogancılan fabrika
larda bildiri d�ıtan Türki
ye Işçi Partilllere "faşist
ler geldi" yalanıyla işçile
ri saldırtma çabası içine 
giriyorlar. 

Istanbul'da- yürütülen 
seçim çalışmalan içinde 
bugüne kadar 35 civannda 
saldın olayı meydana gel� 
di. Sıkıyönetim ve Emni
yet tarafından hiçbir yasal 
dayanak olmaksızın gözal
tına alınan partililerin sayı
sı ise 65 avannda. 

Seçim çalışmalannın 
engeUenmesi yönünde gös
terilen çabalara Istanbul 
Sıkıyönetim Komutanlı!!ı' 
nın 2 numaralı bildirisi da
yanak olarak gösterilmeye 
çalışılıyor. "Emniyet yet· 
kilileri" bu bildiride mu�· 
lak olarak yer alan ve aslın
da derneklerin bildiri da
!!ıtmasının yasaklandı!!ını 
belirten maddeyi &Ürekli o
larak kuUanma gayretinde.  
Oysa bu bildirinin kapsa
mında siyasi partilerin Caa
nyetlerinin yasaklandıi!ına 
dair hiçbir açıklama yok. 

Türkiye Işçi Partis!'nin 
seçim çalışmalanoı engel
leme karannda olan "gü
venlik kuvvetleri "nin yeni 
tutarna!!ı ise seçim yasak
lannın başlamış olması. ö 
n e  sürülen nokta, bildiri 
d�ıtmanın seçim yasakla- . 
nnın ihlal edilmesi yönün
de oldu!!u. 

"Güvennk Kuvvetleri"
nin baskıyöntemlerinin ba
şında seçim çalışması 
yürüten partilllerin polis e
kipieri tarafından yaka
lanması geliyor . Yakalanan 
partılller önce karakollara 
götürülüyor. KarakoUarda 
ise yanıt hazır: "bizim ya
pabilece!!imlz bır şey yok
tur. Biz işlem yapıp 1. şu
beye havale ederiz" denili· 
yor. 1. Şube'de de bildiri
lerde suç unsuruna rastlan
mayınca partililer sıkıyö
netime gönderiliyor. Sıkı
yönetim cevabı Ise hazır 
"bizi ilgilendirmez". '!üm 
bu Işlemler tekrar başa 
do!!ru uygulanıyor. Böyle· 
ce de partililerin 2 gün bo
yunca gözaltında !Utulma
lan sa!!lanıyor. 

öte yandan bu keyfi 

SEÇLvt KÜTÜKLERINDE ADIMlZI 
dULALIM, YOKSA Y AZDlRA Ll M  

1 4  Ekim 1979 günü yapılacak seçimlerle ilgili 
seçmen kütükleri, seçim bölgesi olan illerde 2 7  
Ağ"ustos, 2 Eylül tarihleri arasında muhtarlık
larda askıya çıkarılacak. 
Bütün seçmenlerin, seçmen yazım gününde ad
ları sayım memurlarınca yazılmış bile olsa, asıla
cak kütükleri incelemeleri ve adlarının yazılı 
olup olmadığ'ını mutlaka araştırmaları gerekiyor. 
Oy verme hakkının kullanılabilmesinin bu ilk 
şartını yerine getirmek üzere; adları seçmen kü· 
tüğ'ünde yazılı olmayanların, muhtarlıklarından 
aldıkları birer nüfus kağıdı sureti ve ikametgah 
bildirimiyle birlikte, ilgili "İlçe Seçim Kurulu" 
na hitaben yazılı bir dilekçeyle seçim kuruluna 
başvurmaları gerekiyor. 

uygulamaların yanında te
rör de yer alıyor. örne!!in 
Fatih'te jandarmalar da!!ı
tılan bildirileri halkın elin· 
den toplayıp yırtıyorlar. E
yüp'te bildirileri alan Sa�
mal İplik Fabrikasında bil
diri alan işçi karakola çe
kiliyor. Kadıköy'de ise 
�lllerin görev gazetesi 
v�rdikleri bir yurttaş evi 
basılarak karakola götürü
lüyor ve dövülüyor. 

Bu arada İstanbul Sıkı
yönetim yetkilileri de artık 
"seçim yasa!!ı", "Sıkıyö
neıim yasal!l" ' ikiıeminden 
kurtulmak için her sorul
dul!unda "yakalayın geti
rin" yanıtını veriyor. Göz
altına alınmalann gerekçe
si olarak da bazan yetkili
ler, yüksek sesle gazete sa
tarak halkı rahatsız etme" 
yi gösteriyorlar. 

TİP'E KARŞI 
UDC SLOGANCILARI 

Türkıye İşçi Partisi'nin 
Istanbul' da yürüttü�ü se· 
çim çalışmalannı engelle
me görevini yüklenen grup
lann başında UDC slogan
cılan geliyor. örne!!in 
Hoover işyeri baş temsil cl
si "kesin kararlıylZ, TİP'e 
bildiri da!!ıttırmayaca!!ız" 
diyebiliyor. 

Uzel işyerinde ise aynı 
görüşü paylaşan bir kışı 
bildiri d�ıtan partililere 
demir çubukla saldırarak 
tehditler savuruyor. UDC 
slogancılannın sürekli ola
rak çi!!nedikleri sakız da 
"toplu Iş sözleşmesi döne
minde bildiri da!!ıtmanın 
bölücülük oldu!!u" suçla
ması. Bu arada Uzel işye
ri baştemsilcisi Tahsin Ça
lışkan da TİP 'e karşı yürü
tülen fiili engeııemelerin 
başını çekiyor. Bu kişi da
ha önce bır antifaşist güç
birııııı platformu toplantı
sında faşistlerle uzlaşma
cılı!!ı ortaya çıkan ve bunu 
da kabul etmek zorunda 
kalan bir kışı' 

Seçim kampanyasına 
karşı yürütülen engeUeme 
çalışmalarında maocular 
da yerlerini alıyorlar. Kadı
köy'de maocu gruplar TIP' 
e karşı eylem birli!!i çalış
maian içindeler. 

KONYA'DA TİP OYESİ 
ŞİŞLE YARALANDI 

Seçim çalışmalarını sür
düren TİP üyelerine saldın
lar kimi yerde silahlı sopa
lı biçimler alıyor. Geçti!!i
miz hafta böylesi saldınlar
dan biri Konya'da yer aldı. 
Kentin Şatafon sitesi civa
rında Türkiye Işçi Partisi' 
nin bildirilerini da�ıtan 6 
partiliye bir grup faşist ta
rafından saldınldı. Faşist 
çetelerin bu saldınsı sıra
sında Parti üyesi Fahri Er
koca beş yerinden şişle ya
ralandı. Faşist saldırgan1ar, 
Erkoca'yı yaraladıktan 
sonra olay yerinden kaçı
yorlar, saldırganlann ya
kalanması yönünde ise her
hangi bir gelişme ortaya 
çıkmıyordu. 

SAMSUN'DA 
"SUÇ OLABILIR" 
GEREKÇESIYLE 

BİLDıRİ 
TOPLAMA 
GIRIşIMI 

Türkiye Işçi Partisi 'nin 
Samsun'daki seçim çalış
malanna yönelik engeııe
me çabalanna geçen hafta 
yenileri eklendi. önceki 
hafta TİP'lilere yönelik bir 
tertibi tezgahlamaya çalı
şanlar, bu kez de Tekel 
fabrikası önünde bildiri da
!!ıtan 7 kişiyi emniyete gö
türdüler. TİP'lilerin emni· 
yete götürü!me gerekçesi, 
"bildiride suç olup olma
dı!!ının incelenmesi" idI. 
Hiç bir yasal dayana�ı ol
mayan bu girişimlere sü
reklilik kazandınlmaya ça
lışılıyordu. 

VAN 'DA BILDIRI 
DAOITAN 4 KIşI 

TEKRAR GöZ�LTINA 
ALıNDı 

TlP'nin yurdun dört 
buca�ında sürdlirülen etkın 
seçim çalışmalan, Van 'da 
da yasa dışı engeııeme gi. 
rlşlmiyle karşılaştı. Bildiri 
da!!ıtan dört partili yeni
den gözaltına alındılar ve 
bir süre sonra bırakıldılar. 
Ne var ki bu engelleme gi
rişimi de Van'da sosyaliz
min gür seslnın her gün 
daha genış kesimlerde yan· 
kılanmasını engelleyemedi. 

• • •  

Mağara 
Örsan Öymen anlatıyordu bir gün. 

Fransa, ısviçre ve ıtalya'nın en ünlü 
kymarhanelerinin, en sürekli ve en pa
ralı müşterilerinin başında "bizim" iş 
adamları geliyormuş. "Hangi kumarha
neye gitsen, muhakkak bizimkilere 
rastlarsın" diyordu. Hatta ı sviçre'de 
bir kumarhanenin camında şöyle bir 
duyuru da okumuş : 

"- Türkçe bilen komi aranıyor ..... 
Ve ekliyordu: 

"- Avrupa'da Türkçe bilmenin tek 
para getirdiği iş kumarhane garsonlu
ğu ..... Mayıs ayında Strasbourg'a gidip 
gelen eski bir gazeteci arkadaşımız da 
aynı şeyleri söylemişti : 

. .  � Dehşet para bırakıyorlarmış bi
rader ... " 

öyle üç - beş olay değilmiş. Iş, Tür
kiye'nin bu ülkelerdeki büyükelçilikle
rinin dikkatini çekecek boyutlara da 
varmış ... "Dikkatini çekse kaç yazar?" 
diyeceksiniz. O kumarbazın sınıfsal 
egemenliği, onun siyasal iktidarı değil 
midir biraz da bu nazik ilintiyi kuran 
güç. 

Nereden gelir bu değirmenin suyu? 
Sorun sadece "iş seyahatı" bildirimi 

yaptıktan sonra zırt-vırt Avrupa'ya gi
dip-gelme, gitmişken biraz hovardalık 
etme keyfiyeti değildir elbette. 

Sorun, bu değirmenin çarkına dö
külen suyun nereden geldiğidir. 

Bir düşünün, ben işçiyim, aldığım 
aylık ücretin yaklaşık yüzde 40'1 be
nim elime değmeden devlete vergi ke
silir o dakika. Ben memurum. Aldığım 
aylığın gene yaklaşık yüzde 40'1 benim 
elime değmeden o saniye kesilir devle
te vergi diye. Bir de buna sigorta primi, 
emekli sandığı kesintisi ve MEYAK 
çarpıntısı gibişeyler eklerseniz maaşı
nız ın yarısını kurtarırsanız gene de iyi
dir . . .  

Siz hiç "Yahu bu ay biraz durum sl
kışık, vergi borcumu erteleyin gelecek 
aya" diyebilir misiniz? Veya şöyle di
yebilir misiniz: 

"- Arkadaş, bu yüzde 40 fazla. Ben 
aylık gelirimin yüzde 20'sini vermek is
tiyorum ..... 

Ya da, tövbe tövbe, şeytan kula!!ına 
kurşun, ''Yok arkadaş, ben hiç vergi 
vermek istemiyorum" diyebilir misiniz? 

Adamın dişini sökerler, ne diyorsu
nuz siz? 

Amaaaa! 

Siz eğer hUr teşebbüs iseniz işler de
ğişir. Eksik kazanç gösterip az vergi 
vermek. Zarar gösterip hiç vergi ver
memek. ''Ya allah" deyip gönlünüzden 
kopanı ert�letmek!.. Mümkün mü? 
Mümkün olmaz mı? .. 

Anayasanın 40. maddesi şöyle : 
"- Devlet, özel teşebbiislerin güven

lik ve kararlılık içinde çalışmasını sağ
layacak tedbirleri alır ... " 

Aslına bakarsanız Anayasa, bu veciz 
anlamla tek maddelik olmalıdır! 

Çünkü bakiye 150 küsur maddenin 
önemli bir bölümü mide bulandırmak
tadır ! .. 

Bunun adına hür teşebblls düzeni 
denir. 
Sizin vergiler bu değirmene kredi diye 
taşınır. Sizin sigorta primleri, emekli 
kesintileri, MEY AK çarpıntıları bu de
ğirmenin çarkına "kaynaklar" "amı 
altında akıtılır. 

1976 yılı resmi rakkamlarına göre 
yaklaşık tahmin edilen vergi kaçakçı
lığı toplamı 53 milyar liradır. Sizler 
vergi kaçırma hürriyetine ve teşebbüs 
gücüne sahip olmadığınız için bu vergi
yi kaçıran "bizim" hür teşebbüsümüz
dür. 

1 978 yılı resmi rakkamlarına göre, 
Türkiye'nin milli geliri 1 trilyon 300 
milyar liradır. Bunun yaklaşık üçte bi
rini diyelim, yani 430 milyar kadarını 
işçiler, memurlar, emekçiler öder. 
Aynı ölçütlerle yapılacak hesaplama
larla, özel teşebbüsümüzün her yıl ka
çırdığı vergi tutarının 100 - 150 milyar 
lira dolayında olduğu sonucunu çıkarı
yor uzmanlar. Defterde bu boşluk sırı
tıyor. 

Arada bir de devlet var. Bazı pana
yır komiklerine göre, "tarafsız", "sınd· 
larüslU", "baba" devlet L. 

Işte b', kerpetenle sökülür dişiniz. 
"Hele bir vergi vermeyin" diyeceğim a
ma bu şansa bile sahip değilsiniz, hay
di "vergimi erteleyin" deyin, bakalım 
kerpeten ne diyecek? Haydi ''Yeter ar
tık bu aydan itibaren sana MEY AK 
vermeyeceğim" deyin bakalım. Bırakın 
ne olacağını, lYAK yolda ... 

Eh işte böyle "gak" deyince bal, 
"guk" deyince süt veren düzenden vaz 
geçebilir misiniz? .. 

Ama "gak ve "guk"un da asgari öı· 
çüler, kalıplar içinde tutulması zorun
luluğu vardır. Bu işin de uyulması zo
runlu kuralları olmalıdır ki, sağmal sı
nıflar patırtı çıkarmasın, patırtı asgari
cie tutulabilsin! Gelişmiş kapitalist ül
kelerde zar-zor sağlanan dengeler gibi. 
Gerçi o dengeler hergün emekçi sınıf
lardan yana değişecektir, değişmekte
dir ama adam, elindeki kerpetenin 
saygınlığı, daha doğrusu daha iyi iş be
cermesi hesabına, hazinesini kazıkla
maz. Asgari kurallar içinde ve'llisini 
verir, sömürme cihazının soluk borula
rını temizler. 

Dilerseniz "Türkiye'de neden böyle 
olmaz?" diye sormayayım. Ipliği paza
ra çıkmış hür teşebbüsümüzün bohçası 
ortadadır. 

Bu soygun ve sömürü mağarasının 
önündeki ateş dumanını saldıkça içer· 
den gelen homurtular artmaktadır. Du
man girdikçe dışarı fırlamaktadırlar. 

Sıyasal sözcülerine bakın, işveren 
seslerine bakın, hele hele o malum ve 
pek müptezel gazetelerine bakın. Ama 
gene de ilginç şeyler çıkıyor. Bakın 14 
ağustos tarihli Dünya gazetesinin 4 sü
tu n başlıklı haberine: 

"- Anadolu Kulübü yanarken Saa
dettin Bilgiç zor kaçtı" 

Ama, adamı bir gün yakalarlar, 
"i,_:eride ne yapıyoro..: ·ı" diye sorarlar .. 

Bu kumarın hesabı sorulur !.. 

Ferhat Gün 
YURUYUŞ - 27 AOUSTOS 1919 - 7 



Stokçu 
büyük 

sermayeyi 
savunmak 

MHP 'ye 
düştü 

Stokçu büyük sermayeyi 
aklamak için dev bir karn· 
panyayı başlatan tekelci 
bumla rezonansa giren 
MHP sözciJleri, sözümona 
"Anti-tekelci" aldatmaca· 
lannl bile unutatak koroya 
katıldı. 

MHP hiyerarşisinde adı 
artık 'lUrkeş'ten sonra anıl· 
maya başlanan Agah Ok· 
tay Güner, her zamanki gi. 
bi, MHP'nin tekelci büyük 
sennayeye alkı, tutan 
açıklamalanna imzasını 
koydu. Agah Oktay Güner, 
19 A�stos günü verdi�i 
demeçte, "yalandan katil 
icat edenler, şimdi yalan· 
dan stokçular bulmakta· 
dır", büyük sermayeyi de 

. tıpkı MHP gibi aynı "ma!!· 
dur" konumda ilan ediyor· 
du. Acaba bu, MHP ile bü· 
yük sermaye arasındaki 
pek blUnen "kader ortaklı· 
Rı"nın da çare&iz bir ltirafı 
mıydı? Gerçekten de faşist 
cinayet odaklan be kadar 
beW Idiyse, 'lUrklye'de pa. 
balıIıem ve darlıRm kay
naklan da o kadar beWydl! 

Güner'In açıkça dUe ge
tlrdill MHP-büyük serma
ye kader ortaklıAı, Ister is
temez, TUSlAD Bqkanı 
Feyyaz Berker'ln 1977 Ha
ziran eeç\mlerlnden &onra 
MHP'ye çektlRI kutlama 
m_jını akla ptlrlyordu_ 
THA 'nm 18 Hazıran 1977 
tUIhU baberlnde, TUSlAD 
Bqkanı Berker'ln 'lUrke"e 
gönderdlll te1grafla, MHP' 
nın "MÇIm bqaım"nı kUt
ladllı b1ldlılllyor; bu te
,ekkllre TUrk" tarafından 
da kerşıhk veıildill bndlri-
Uyordu_ . . 

MHP 'yle biiyiik aennaye 
I1'lIIIDdaki kader ortaklıAı 
lı1ç ku,kuıuz bu kadarıyla 
kalmayacaktır. Türkiye'de 
Cqıst .odaklann daRıtılma-
81 ıçın mllcadelenln elde 
edeceRI her kazanım, aynı 
zamanda b�Uk tekelcl eer
mayenin egemenIIRine .in
dirilmi, bir darbe olacak· 
tır. 

�üSiAD �;'k��;7)\ 
MHP' nin ı Seçim 
başansı" nı kutladı 

ANKARA-(THA ) 
TUrk Sluıay1cl ve ışadan 

:arı Derneti yönelim Klı N lı  
aşkanı F eyya. Berker ,Mm 

�n " seçil1) başarısıu lU ı 'Il1r 
eş'e gönderdl� bır te\graf
\ ıcı tla", ,ş br_ MHP' Genel 

şkanı .Alp .. lan, T\lrkeş'd' 
.. ı:tAD Başkanı' nın Icıtlama 

�le �mış) 

-

Yokluk ve pahaııııgı 
Türkiye'de emekçi halk için zorunlu tüketilu maddele

riyle belli başlı sanayi girdileri darlığının nedenlerini ortaya 
koyan önemli ipuçlan son günlerde kamuoyuna sergilen
meye başladı. CHP hükümetinin, belki seçim şansını kurta
rabibnek amacıyla giriştiği araştırmalar sonunda ele geçiri
len mal stoktan, yoksulluk ve pahalılığın tekelci büyük ser
mayeyle doğrudan doğruya bağlanbb olduğunu sergiledi. 
Ele geçirilen ma1lann dağılımı ve niceliği, çoğu üretim ve 
tüketim araçlannda 'darlığın, fiyatlan yüksek tutarak tekel
ci karlan korumak, daha yüksek resmi fiyatlann i1aru için 
yetkiIileri zorlamak gibi temel amaçlara yönelik olduğunu 
açığa çıkardı. 

Büyük mal stoktan ortaya çıkan işveren ve sermayedar
lann konumu da, stokçuluğun "kolay para kazanmaya" 
çalışan birkaç açıkgöz vurguncunun değil, asıl adı-sanı ün
lü büyük tekelci sermayedarlann işi olduğunu karutladı. 
Türkiye'de pekçok büyük sermaye kuruluşunun, doğrudan 
kendileri olmasa da, dolaylı olarak denetledikleri aracılan 
eliyle stokçuluğun ve mal darlığuun başını çektiği belge
lendi. Berker'lerin, Sabancı'larm stokçular listesinde boy 
göstermesi bir raslan tı değildi. 

Mal darlığı, enflasyon pahalılık ve yoksulluk, gerçekte 
kapitalizmin temel işleyiş yasalaruun kaçınılınaz bir sonu
cudur. Tekellerin ortaya çıkması ve büyük, tekelci sermaye 
gruplanrun ekonomi üzerindeki denetiminin kurulmasıyla, 
kapitalizmin bu yasalan daha da ezici bir biçimde işlemek
tedir. Sorun, büyük/tekelci sermaye gruplannın tüm emek
çi halk kitleleri üzerinde kurduğu egemenlik ve sömürü sis
temidir. Tekellerin bu egemenliği hedef alınmadıkça, tekel
ci büyük sermayenin gücünü kırnıaya yönelen önlemler ya

'şama geçirilınedikçe,darlığın, pahalılığın, yoksulluğun önü 
alınamayacaktır . 

27 Temmuz - Eskişehir'de 
884 teneke yağ ele geçirildi. Yu
suf Demirel ile Yavuz Besler adlı 
kişiler yakalandı. 

31 Temmuz - ızmit Körfezi· 
nin Yarımca Limanı'nda Yunan 
bandıralı Nikoz şilebinde 300 
mi Iyon l ira değerinde kaçak de
mir ele geç irildi. 

4 Ağustos - Gemlikte stok 
halinde 4,5 ton zeytinyağı ve çi
çekyağı ele geçirildi. Mehmet 
Aslan, Kemalettin Onal, Abdul
lah Yılmaz ve Emin Kaygısız tu
tuklandı. 

4 Ağustos - Kayseri'de Şük
rü Balaban adlı bakkalın dükka
nına yapılan baskında 544 kilo 
nebati yağ ele geçirildi. ısmail 
Dindar'ın dükkanında ise 393 ki
lo yağ bulundu. I ki bakkal tu
tuklandı. 

9 Ağustos - Erzurum da Hay
rettin Karadeniz adlı kişiye ait 
depoya yapılan baskında çok sa· . 
yı da zeytinyağı ve 21 bidon ben· 
zin olduğu görüldü. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Erzurum 
bölge rriidürü Mehmet Yaman 
ile aynı nildürlükte görevli Mus· 
tafa Direk, Defterdarlıktan Hul
ki Selçuk ve Bölge Ticaret Müd. 
den ıhsan Şenol'dan oluşan 
ekip, stokçu ile 100.000 liraya 
anlaşarak yakalanan malları az 
gösterdiler. Ancak stokçunun 
savcılığa başvurarak şikayetçi ol
ması Uzerine rüşvetçi memurlar 
tutuklandılar. 

9 Ağustos - Urfa'da bir dük
kanda 30 teneke yağ ele geçirII· 

di. Dükkan sahibi Mehmet Uysal 
gözaltına alında. 

9 Ağustos - Konya'nın Nal
çacı caddesinde aşırı fiyatla tüp· 
gaz sattığı bildirilen Cevat Altı
nay adlı bayi mahkemece tutuk
landı. 

9 Ağustos - Zonguldak'ta 
Ziya Oktay'a ait depoda 4,5 ton 
zeytinyağı ele geçirildi. Depo sa
hibi hakkında yasal işlem yapıldı. 

9 Ağustos - Istanbul Koca
sinan'da yarım kalmış bir inşaat
ta 370 teneke 1 7  kilogramlık 
stok ayçiçeği yağı ele geçirildi. 
6,5 ton ağırlığında olan stok 
yağların kime ait olduğu sapta
namadı. 

1 0 · Ağustos - Adana'da bir 
çiftlik ile bir evde piyasa değeri 
10 milyon olan stok ilaç ele 
geçirildi. Olayla ilgili olarak Çu
kobirlik eski başkanı ve AP mil
letvekili aday adayı Hikmet Sa
vatlı ile eczacı Mustafa Aydın ve 
Zeki Savatlı haklarında soruştur
ma açıldı. 

12 Ağustos - Ankara'da Yeni 
Ulus çarşısındaki Silleyman Er· 
gincan'a ait kuruyemişçi dükka
nına baskın yapan Belediye zabı· 
ta ekipleri 21 ton stok şeker ele 
geçirdiler. Dükkanında 301 koli, 
aynı kişiye ait Hacıbayram'daki 
depoda 508 koli olmak üze� 21 
ton kesme şekeri stoklayan Sü· 
leyman Ergincan savcılığa veril
di. 

1 3  .Ağustos - Kars Çıldır il
çesinin AP'1i belediye başkanı 
Adil Yılmaz'la işbirliği yaparak 
karaborsa margarin yağı ve şeker 

satan Hayrettin ve Selahattin 
Çukurçayır adlı kardeş iki tüc
car yakalandı. Yapılan aramada 
stoktanmış 8 ton şeker ile.16 ko· 
li yemeklik yağa el kondu. AP'1i 

Belediye Başkanı Adil Yılmaz ile 
iki suçortağı stokçuluk ve kara
borsacılık suçundan tutuklandı
lar. 

14 Ağustos - Adana'da Ada· 

Tekel leri n gücü 
kın l mal ıdır 

Sanayi üretiminin yanında toptan tlcaıetl de kontrol 
eden ve karlarma yenı kirlar katrDBk için elinden geleni esir
gemeyen tekelci b� burjuvazi, ıon yapılan bulwılula 
stokçuluk alanında da önde geldilini gösterdi. Gerçi ııerek 
gerici basının köşe yazarlan, geıekee de tekelci sermaye 
örgütlerinin sözciJleri stokçuluk gerçellni flddetle reddettiler 
ama açık kanıtlanru da orteya koyemadılar. Yapılanlar kunı 
demagoji düzeyinde ve bUkümetin suçlaıııııaa yönünde oldu_ 

Toptan ticaretin devletle,tlıilmesi bUyUk sermayenin 
cebine ak:an kirlarm sonu olacak. Bu konuda '1UrkIye ı,çl 
Partisi tarafmdan hazırlanan "Demokratikleşme Için PIaıı" 
da şu noktalara yer verUlyor: 

"Devletl�lnneler ıçınde öqöıülen toptan tlcaıeUn CIe9. 
letleştlrl1mes! de, yaratılacak kaynıık yenında, tekellerlıı cu
cünU kıncı bır önlem olarak önem kazaıımaktadır. B11IÜD 
'lUrkiye' de büyük sanayı kunılu,lan kendı daRıtım oıtakhk
lanru kutmu,laıdır. Böylece aanayi ve tlcaıet eemıapler1 bü
yük ölçüde bütünleşmlştlr_ 

"Bugün toptan YIL perakende tlcarette katma deler bı
sayısı yüzde 88 düzeyindedır. Bqka bır deyi,le, toptan le pe
rakende ücaret &ektörü üretimin yüzde 1 2'11 nıaUyetlerdeıı 
oluşmakta, priye kalan toplam; ücretler, vergiler ... benier
leriyle kar arasında paylaşılmaktadır _ Buna kartılık, ilretlm de
Rer\nin &adece yüzde 5'1 ücretlere gitmektedir. Bu da, tOPU 
ve perakende tlcarette üretım delerının YiLZde 83 'ünlın maıi
yetler ve iIcıetIer dışı gelirlere &ittilini töttermektedlr. L'IaıL 
çalı4Jl1Ulnın, bu aektörün üretim dilzeyl ve ıelltme ıı- he
defierl gözönünde tutuldulunda bu lkl tlcaıet tiIrUnde mali
)'eı ve ücret dışı yaratılan gelirin 1978-1982 döııemlncle, t0p
lam 498 mılyar llraye ulaşabileceRi göıU1maktedir_ Yaklafık 
yarım tıilyonluk bu toplamm ne kadarının toptan, ne kaduJ. 
nın da perakende ticaretten kaynaklandıRmı kelUrmenln cıia
na�ı bulunınamakla blrııkte, toptan tlcaıetln dnletle,tidl
mesl ile yaratılabııecek ek kaynaRDı boyuttan kODUlllDda bır 
fikir edlnııeblllr. Toptan ticaretin devletlettlrl1mesl ila ııuii
yetler ve ücretler dışında yaratılan pllrln tümüne kamUIl\lll 
el kOY8ca�1 da göz önünde tutulınalıdır." 

GörU!düRü gıbı Ucaretten dollan b� bır mebıaa buaıın 
tekellerin kasasına akmaktadır. Sürekli fiyat oyıwnaiaıl lçln
de bıı1unan malların stokianrnuı \se tebller aÇ1lllldan bem 
daha bUyük kırlar için yatırım anlarnma gelmekte bem de 
sıyasal Iktidar üzerinde ekonomlk bukı kunılmasınm da .... 
melleri oluştıırulmaktadır. 

Ticaretin devletleştlrUmesl bir yandan tekellerin kuuıııa 
akan kArian ortadan kaldırırken dller yandan da bUYiLk Mr
mayenin siyasi Iktidar üzerinde oynayabileceli oyunlara da 
bır son verecektir. Tekellerin gücünün kırılmaa ve yenı tekel. 
lerin orteya çıkınuını önlemenin yolu buradan geçmektedir_ 



u lusu: Tekelci serm ye 
na Ecza Deposu tarafından kira
lanan Seyhan Un Fabrikası'na. ait 
üç depoya yapılan baskında 2 
kamyon, piyasa değeri 10 mil
yon lira olan ve "bildirim dışı" 
olduğu saptanan stoklanmış ilaç 
ele geçirildi. Adana mali şube 
yaptığı açıklamada Adana'da· 
beş gün içinde ev ve fabrika de
polarında 35 milyon lira tutan n
da stok ilaç yakalandığı bildiril
di. 

14 Atustos - Istanbul Kadı
köy'de diş doktoru Mustafa ön
der'in muayenehanesinde yapı
lan aramada diş için kullanıldık
ları belirlenen 3,5 milyon liralık 
kaçak ilaç ele geçirildi. Diş dok
toru gözaltına alındı, ilaçlara el 
kondu. 

15 Atustos - Konya'da bir 
bakkal dükkanında stoklanmış 
35 ton çimento, 4 ton mazot ve 
1 ton tuz ele geçirildi. Bakkal 
dükkanının sahibi Abdurrahman 
Saygın hakkında yasal 'işlem ya
pıldığı bildirildi. 

16 Ağustos - Istanbul Meci
diyeköy Büyükdere Caddesinde 
bir ecza deposunda stok edilmiş 
20 milyon liralık ilaç ele geçiril
di. Ilaçların çoğunluğunun uzun 
süredir piyasada bulunmadığı bil
dirildi. Depo sahiplerinin adları 
açıklanmadı. 

ı 6 Ağustos - ıstanbul'da Me
cidiyeköy'deki Nev-Sel ecza de
posunda piyasa değeri 1 40 mil
yon lira olan stok ilaç ele geçi
rildi. Ecza deposu sahipleri ise 
bu ilaçların Anadolu'ya· gönde
rilmek üzere tutulduğunu öne 
sürdüler .Ancak depoda bir yılı 
aşkın süredir ilaç stoku yapıldı
ğı bildirildi. 

1 7.Ağustos - Trabzon'da üç 
ayrı dükkanda 376 kilo stok yağ 
ele geçirildi. Saniye Atapark adlı 
kadının dükkanında yapılan ara
mada 1 5 2  kg. stok zeytinyağı 

. bulundu. Yakup Tuncer'e ait 
dükkanda 58 kg ve Kenan Sün
ger'e ait dükkanda 166 kg. stok 
edilmiş zeytinyağı bulundu. 

1 7 AğustOl - Adana Devlet 

Hastanesinde görevli eczacı Ne
dim Sözütekin iA evinde yapılan 
aramada piyasa değeri 10 bin lira 
olan tıbbi ilaç ele geçirildi. Ec
zacı mahkeme tarafından tutuk
landı. 

1 7  Ağustos - TüSIAD Baş
kanı Feyyaz Berker'in yönetim 
kurulu başkanı olduğu Tekfen 
ampul fabrikasının Istanbul'daki 
üç deposuna yapılan baskında 
216 bin ampul ele geçirildi. Le
vent, üsküdar ve Çeliktepe semt
lerinde Belediye Zabıta ekipleri
nin yaptıkları aramalarda, 1 5, 
25, 40, 100, 1 1 0, 1 50 ve 200 
vatlık toplam 216 bin ampul ve 
flor.ısan lambalar bulundu. 4. 
Levent'teki ana fabrika satıŞ bö
lümünde yapılan aramada ise 
bazı kutular içinde yapıştırıcı 
kibritle elektronik merdiven oto
matları, idrofil pamuk ,  konserve, 
sabun ve haşere ilaçları bulun

du. 

Feyyaz Berker bulunan 
ampullerin hemen satıldığını id
dia etti. Ancak belediye yetkili
leri, bulunan a!T1Pullerin sadece 
50 bin'i için satış faturaları bu
lunduğunu,geri kalanı için ise bu
lunmadığını bildirdiler. 

18 Ağ";tos -Istanbul Tahta
kale 'de bir ecza deposunda yapı
lan aramada 30 milyon lira de
ğerinde stok ilaç ele geçirildi. 
Tahtakale Sabuncuhan caddesin
de bulunan Zafer Eczanesinin alt 
ve üst katlarındaki depolarda bu
lunan ilaçlara el kondu. Eczacı 
Muzaffer Pekçay kendisinin so
rumlu olmadığını, sorumlu mü
dür Nazan Kemali'nin yurt dı
şında . olduğunu bildirdi. Bunun 
üzerine sadece eczanede stok ilaç 
bulunduğuna dair bir tutanak 
yapıldı. 

18 .Ağustos - Isparta'da stok 
edilmiş çok miktarda çimento 
ve ayçiçeği yağı bulundu. Stok
çuluk yapan iki kişi tutuklandı. 

1 9 . Ağustos - Adana'da son 
hafta içinde toplam 50 milyon 
liralık stok Ilaç ele geçirildiği 
açıklandı_ 

STOKÇU BÜYÜK SERMAYE 
KENDİNİ AKLAMA ÇABASıNDA 

Geçti� hafta içinde ortaya çıkan büyük 
miktarda stoklanınış çeşitli günlük ihtiyaç mad
desi, stokçulu�n altında da büyük sermayenin 
parmalıı oldu�nu açılıa Çıkardı. Büyük serma
yedarlann depolanna yapılan baskınlarda delıer
leri yüzmilyorılara varan stoklanmış yai!, ampul, 
ilaç, demir ve benzeri ınaiiar bulundu. Bunun 
arkasından da tekelci büyük sermaye çevreleri, 
sözcüleri aracılıi!ıyla kendilerini aklarna çabası 
içine girdiler. 

Aslında yapılan baskınlarda Cumhuriyet 
Halk Partisi'nin seçimlere yönelik çalışmasının 
da izlerini görmek mümkün. CHP bir yandan se
çimler nedeniyle MHP'ye karşı açtı� sahte ci
hatla dikkatleri üzerine toplamaya çalışırken di
i!er yandan da tekelci sermayenin stokçulu�nu 
karutlama ve maldarlıi!ırun sebebi oldui!unu 
gösterme çabası içine girdi. Bu iki yörılü, özün

de sahte ve göstermelik çabalar da1ıl tekelci ser
mayenin tüm savunma sila1ılannın harekete geç
mesine neden oldu. Tekelci sermaye bu karşı 
saldınsında bizzat CHP'nin eline verdilıl araçlan 
da cömertçe kullanıyor. örnei!in bir Iki göster
melik baskın büyük sermayenin sesi, köşe yazar
lan tarafından alabildilıine delıerlendirildi. 

YüzmUyorılarca liralık stoklanmış ınaJın 
ortaya çıkması ve bunun karşısında tekelci ser
mayenin karşı saldmya geçmesi, geçtli!im� haf
ta Tercüman'ın köşe yazarlannın başlıca konu
su oldu. Nazlı nıcak 14 Ai!ustos günkü yazısın
da' adeta yapılacak baskınların tarihlerini bill
yormuşcasını özel teşebbüsü savunma çabası 
içine girdi. nıcak "özel teşebbüsün stokçulu
i!una" karŞı açılan kampanyaya çatarak "Dev
letin tedbirleri" alması gerekti!!lni vurguladı. 
Yine aynı gün Tercüman, hür teşebbüs ve ser· 
mayenin karşı karşıya geldiglni manşetten veri
yor ve bunun nedeni olarak da "CHP 'nin 'özel 

sektöre vurmak' şeklinde belirlenen seçim takti
Iıini" gösteriyordu. Aynı haberde hür teşebbüs 
ve işadamlannın hükümete karŞı bir "taarruza" 
hazırlandıklan da duyuruluyordu. Gerçekten de 
özel teşebbüs sözcüleri tüm hazırlıklarını birara
ya getiriyor ve Eylül'ün ilk haftası içinde bır 
açıklama Ue kamuoyuna duyurmaya karar veri
yordu. Ancak daha sonra yapılan açıklamalarla 

"hür teşebbüsü aklama kampanyası"nın "seçim 
yasaklan ' nedeniyle Ekim ayına ertelendi!!i ka
muoyuna duyuruldu. Bu yeni manevra, tekelci 
sermayenin tavnnı seçimlerdeki muhtemel 
gelişmelere göre belirlemek amacıyla bir bekle
me dönemine girdii!inin de bir göstergesi oldu. 

Tekelci sermayenin "stokçuluktan annrna" 
çabalım hafta boyunca sürdü. Bu arada Son Ha
v�dis mücadele yöntemlerini yeterli bulmayarak 
Başyazı'sında şunlan söylüyordu: "CHP açıkça 
seçim faaliyetini özel sektöre dayandıracai!ını 
belli ediyor. Nitekim Hükümetin Başkanı bun
dan çok kısa bir süre önce, özel sektöre çok sert 
bir çıkış yapmış ve para ile hükümeti de!!iştire
ıneyecekler, diyerek onların üzerine yürümüştü. 
Ama özel sektör pasif tutıırnunu devam ettlr
mektedir. Kimi korkuyor, kimi çekinlyor ve 
bindiklan dalın kesilmeye başlandıltının hill\. 
farkında de!!Wer". Bu sözlerin yer aldı!!ı yazı
da yine büyük sermayenin stokçuluRuna dei!ini
\iyor. Açıkça sermayeye "siz stokçu deRiisiniz, 
bu hükümete saldmn" deniliyor. 

Tercüman yazan Rauf Tamer de alışılmış, te
kelci sermaye savunuculu�nu stokçuluk konu
sunda şöyle gösteriyor: "Mali şube bu baskınla
rı klminle birlikte tertipliyor? Bakanlıkla mı, 
Valilikle mi, Savcılıkla mı, kimlııle? Hiçbiriyle 
de!!i\. Efendim Mali şube, bu baskınlan televiz
yoncularla birlikte tertipliyor". Tamer'in de 
açıkça ilan etmeye ÇalıŞtıi!1 nokta sermayenin 
stokçulukla bir ilgisi olmadı� yönünde. Daha 
da öte, Rauf Tamer, Türkiye'de stokçuluk diye 
bir olgunun varlı!!ıru reddetıne çabası içinde. 
O'na göre bulunan stok maUar sadece küçük 
miktlırlar ve günlük ticaretin gerektirdilti kadar ..  

Sermaye yazarlan tüm vurgulamalarında haf· 
ta boyu tekelci sermayeyi temize çıkarmaya ça
lıştılar. Bunu yaparken de CHP'nin tekelci ser
mayeye açtı!!ı sahte cihadın gediklerini de kul
landılar. Ama hiçbiri ele geçirilen yüzmilyonlar· 
ca liralık ilaçtan , binlerce ton yalıdan söz et
mediler. Tekelci sermaye sahte cihada kuru gü
rültüyle karşı çıkmayı yeRiedi. öyle anlaşılıyor 
kı büyük sermayenin asıl saldmsı seçimlerden 
sonraya saklanıyor. 
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Komşumuz Iran'da devrim 
sonrası gelişen olayların kuşkulu 
yönleri 'gün geçtikçe açı�a çık
makta ve gerici güçlerin oyunu 
deeişik biçimlerde kendini gös
termektedir. Nitekim devrim er
tesinden başlıyan ve halen de
vam edegelen milliyetler sorunu 
konusundaki hükümetin tutu
mu bizleri lran'daki hakim 
güçleri daha iyi tanımaya, konu
yu derinlemesine amştırınaya 
zorlamaktadır. Bu açıdan Iran 'da 
devrim sonrası başlıyan mücade
le devam etmekte ve uzun süre 
devam edece!!e benzemektedir. 
llerde gelişecek olayları del!er
lendirme açısından Iran 'daki 
güçlere ve örgütlere kısaca göz 
atmakta yarar olacaktır. 

IRAN'DA SN ASI DURUM 

Devrim öncesi ve solll"ası ge
lişen olaylarda etkili görev yap
mış güçler ana hatları ile şöyle 
sıraIanabilir. 

Ai Mezhepçi ve Dinci Hare
ket: Devrim sonrası harekete ha
kim olan ve iktidar kuran güçtür. 
Bu hareket iki parti halinde gö
rülmektedir. 
ı- lslam Cumhuriyeti Partisi: Le

gal olarak geliştirilen bu parti 
şiili� ön planda tutar. Asıl 
partiyi yöneten güç Islam Dev- _ 
rim Komitesi'dir. Bu komite fii
liair. Başında Ayetullah Humey
ni vardır. Bilinen kadariyle üye
leri Ay. Refsencani, Ay. Kırma
ni, Ay. Şirazi. Ay. Talabani. Şo
ven bir Azeri olan Ay. Nuri Şeri
atmedari, ve Iran Islam Devrim 
Mahkemesi Başkanı Ay. Sadık 
Halhali vS.dir. 

Humeyni kendisini dünya Şii' 
lerinin lideri oIamk görmekte, 
Şiilikle Fars'Iıl!1 özdeşleştirmek 
ve bir anlamda siyonizme benzer 
bir durum yaratmak istemekte
dir. önemli birkaç sloganı şöy
ledir. 

"Ne şarklıylZ; ne garpIı, lsıam 
Cumhuriyetiyiz" 

"Siyiınizme ölüm, Komüniz
me ölüm, emperyalizme ölüm" 

"Kahrolsun komünizm. Siyo
nizm ve emperyalizm" 

2. Sazmani mücahidini Halk 
(Halk mücahitleri teşkilatı) 

önemli bir etkinlil!i olma
makla birlikte, Humeyni'ye karşı 
çıkan bu örgüt yine müslüman
Iıktan hareketle sosyalist oldul!u
nu söylemekte, bu nedenle, Is
lam Devrim Komitesi tarafından 
Komünisttikle ith am edilmekte
dir. 

Bi Mezhep dışı partiler 
1- Cephe-i Milli (Milli Cephe) 

. Liberal birkaç partiden oluşu-
yor. Devrim sırasında önemli gö
revler yaptı. Liberal entellektüel, 
demokrat ve tüccarlardan oluş
maktadır. İşçi ve emekçi kitle
lerle ciddi sayılacak bir bal!ı yok
tur. önemli kişileri Mehdi Bazer
gan, Şahpur Bahtiyar, Daşyeş 
Froher, Kerim Sencabi gibi isim
lerdir. 

2- TUDEH : Iran 'ın bilimsel 
sosyalist partisldir. Musadık za
manında Şah 'ın devrilmesine 
karşı önemli görevler yapmış 
1952 den sonra iiyelerinin bir 
kısmı yurt dışına kaçmış ve bir 
kısmı da lran'da mücadeleyi yü
ri.itmUştür. Şahın kara istibdat 
rejiminden en çok zamr görmüş 
partidir. Hapishanelerde büyük 
işkenceler görmüş olan parti 
üyelerinden dünyaca tanınmış 
ve DImitro f'tan sonra faşizme 
karşı mücadelede adı geçen Hus
rev-i Rujbeh (1956 yılında kur
şuna dlzııdi) gibi tanınmış bilim 

İran 'da durum 
- Humeyni Iran Kürt holklM ve Fo,.. olmayan topluluklara 

karşı soldınya geçti ... 

Şah, Ayetullah ve 
tezgah NECA Tl SİYAHKAN 

adamlan ve askeri liderler yetiş
tirmiştir. !ran devrimi sırasında 
önemli görevler almıştır. 

3- !hzbı Karkın Sosyalisti I
ran (İran Sosyalist Işçi Partisi) 
Geniş bir tabanı yoktur. Troç
kistlerin oluşturdul!u bir parti
dir. 

Ci Di!!er gruplar: 
1- Sazmani inkilabı hızbı Tu

deh (Tudeh Partisinin devrimci 
teşkilatı) Tudeh 'ten aynlan Mao
cu ve Çin yanlısı bir örgüttür. Et
kinli� yok denecek kadar azdır. 

2- Sazmanı Çirik ha-i Fedaiye 
Halk (Halkın Fedallerinin Teşki
latı). Son zamanlarda sesini du
yurmaya başlamıştır. Tudeh'in 
politik çözümlemelerini do�ru 
bulmayan, ancak lran'a özgü bir 
sosyalist slstem savunan bir ör
güttür. Henüz partileşmemiştir. 

3- Sazmanl Peykan: Ondan 
fazla küçük grubun oluşturdul!u 
bu örgüt bir nevi Türkiye'deki 
Halkın çeşitlerine benzeyen 
maocu gruplann birlil!ldir. 
önemli bir etkinlil!i yoktur. 

IRAN'IN GUNCEL 
SORUNLARI 

Şu anda Iran 'ın önemli iki 
güncel sorunu vardır. 

1- Işçi sorunu: 
Iran emekçi halklannın yakla

şık 80.000 ölü vererek gerçekleş-

tirdikleri devrim sonrası sorunla· 
nna çözüm getirilemed!. Işçi sı
nıfının kendi iktidannı kurama
ması nedeniyle geriye dönük ve 
dine dayalı bır iktldar şekli orta
ya çıktı. Bir yandan Islam Cum
huriyet Partisinin Şiillk mezhep 
anlayışıyla yürürüttül!ü politika, 
dl!!er yandan başında Mehdi Ba
zargan'ın bulundu�u hükümetln 
kapitalizme ve giderek emperya
lizme dönük politikası, Iran Işçi 
sınıfının ve emekçi kitlelerin ta· 
leplerini karşılıyamadı. Böylece 
Humeyni ııe işçııerin ve emekçi· 

leri n arasında çelişkiler ortaya 
çıktı. Aynca lran'da. eskiden be
ri mevcut olan işsizlil!e, yeni iş
sizier eklendi. Halen 3 milyon iş
siz yeni iktidardan iş beklemek
tedir. Humeyni iktidarının şim
diye kadarki önlemleriyle bu so
runa çözüm getirme olanal!I gö
rülmemektedir. 

1- Milliyetler Sorunu: 
Halen Iran 'da yaklaşık 4 mil

yon Kürt, 2 milyon Belucl, 1 
miiyon Arap ve 1 milyon Türk
men yaşamaktadır. G�riye kalan 
nüfusun yarısı Azeri, yarısı Fars' 
tır. Azeri 'ler bugün için belirli 
uiusal taleplerle ortaya çıkma
maktadırlar. Bunun başlıca iki 
nedeni vardır. 

ai Azeriler de Şüdir. 
bi Asıl önemli neden, Iran'

daki Ticari şırketler, sanayi te
sisleri ve Iran pazarlannın Azeri 
veFarslar arasında paylaşılmış ol
masıdır. Başka bir deyişle, Fars 
ve Azeri burjuvazinin ortaklaşa 
Iran işçi ve emekçisini sömürlne
sldir. 

Azeri 'Ierin dışında !ran 'da ya
şıyan dil!er milliyetlerin demok
ratik ulusal talepleri killtürel ve 
yönetsel özerklik talebinde ifa
desini bulmaktadır. 

Nitekim !ran Kürdistan De
mokrat Partisinin lideri Abdur
rahman Kasemlu bütün demeç
lerinde "Biz Iran'dan aynımak 
Istemiyoruz. Biz aynhkçı deei
liz, Iran devletinin ıçınde özerk
lik istiyoruz" demektedir. Bu
nun gibi Belucl, Arap ve Türk
men'lerln de aynı talepleri var
dır. Hatta bu milliyetier çol!u 
zaman biri birine yardımcı ve des 
tek olmaktadırlar. 

ŞAH VE A YETULLAH 

Şah 'tan miras aldıeı Iktldarı 
tek başına kullanmak Isteyen A
yetullah Il umeyni, Iran'ın bu ıık 
temel ve güncel soru nuna eeilme-

miş, aksine kuracaeı Şii devleti
ne herkesin kayıtsız Şartsız bal!lı 
kalmasını istemiştir. Açıkçası 
Humeyni'nin İran sorunlan ııe 
yakından bir ilişkisl olmayıp, 
dine dayalı bir aşiret meclisinın 
liderli�nin alanını genişlettir

. mek istemiştir. Bu nedenle dev
rim sonrası geçici bır süre, Hu
meynl'ninde tavizkar ve aldatıcı 
sözleri bir sukunet getirmiş ama, 
açık Istemler boyut kazanınca 
Humeyni'yle dil!er ilerici güçler 
amsındaki mücadele yenıden 
başla"\lştır. 

Humeyni bu talepler karşısın
da acze düşmüş ve bu yüzden zo
ra başvurmaya başlamıştır. Nite
kim gazeteler kapatılmış, basın 
ve yayın hürriyeti kısıtlanmış', 
teleVizYOnlarda şarkılar yasakla
mış ama yerine Amerikan propa
gandası yapan !llimleri oynatıl
maya başlamıştır. 

TEZGAH 

Komşumuz İran 'da bu olaylar 
cereyan ,derken "Sosyal De
mokrat Parti " olarak tammlanan 
CHP 'nin Genel Başkam ve Baş
bakan Billent Ecevit, Humeyni 
iktidarına iş ve güçbirlil!I öneri
sinde bulunmuş ve hatta askerle
rini İran Kürt halkını daha çok 
ezebilmesl Için slnırlanmlZdan i
çeri girmesinden hoşnut görüne
rek onları al!ırlamış ve tekrar sa
vaşa katılmalannı sal!lamak ama
cıyla Iade etmiştlr. 

Bu tarihten Itibaren de Türki
ye'dekl basının bır kanadı Sinek
li dal!ında "Komünist Devlet 
kurmaya yönelik çeteler" kurul
du�unu manşet yapmaya başla
ması bır rastlantı de�ııdir. ör
ne!!ln 19.8.1979 tarihli bır gaze
tenin sür manşeti "Çetelerin 
maksadı doguda Komünist dev
let; yine 20.8.1979 tarihli bır ga
zetede manşet Ikiye aynlmakta 
bir yanda "Apocu 'lar dolıuyu 
kasıp kavuruyor" di�er yanda 

"Humeyni Şah oluyor" 1118Dfeti 
altında kışkırtma ve tahrildere ve 
benzetmelere gldıuyor. 

Yıllar yılı ezilen hor eörülen, 
sömürülen bilerek ve kasıtlı bir 

. şekilde ihmal edılırıl, doeıtda ya
şıyan yöre halkının elbette de
mokratik talepleri olacaktır. Ve 
bu talepler dol!rultusunda müca
deleleri de olacaktır. Ancak mao
cu gruplan bir süre doeıtya ha
kim etmekle, illkü ocaklannı ve 
MHP'yi geliştlrmekle bu Istekle
ri örıleyemlyen Iktidarlar, son 
çareyi aeaların baskı ve zorbah
l!ına başvurmakta bulmuşlardır. 

Ecevit'in iş ve güç blrDııi öne
rislne Humeyni 'nin ne cevap ver
di!!inl bilemiyoruz. Ancak amia
nndaki sunni bır anlaşma ııe da
hi olsa, bugünkü uygulama bizi 
bir takım haklı şüphelere götür
mektedir. Nitekim son Ecevit 
hükümetinin daha Ilk Iktldar ol
du!!u günlerde yine Yürüyüş 
dergisinde yazdılıımız bir yazıda 
belirtildi!!1 gibi, doeıtdakl bır 
takım olaylar bahane edilerek 
Türkiye'deki bütün i,çl ve emek
çııer üzerıne büyük bır baskı ve 
terör havası estlrmek ve haUa 
uygulamaya geçmek yöntemleri 
zihinlerden s!Unmemlştlr, Bunun 
tarihi örnekleri vardır. 

Bu durumu gören devrimci 
kuruluşlar illegaUteye geçmeye 
başlamıştır. örne!!in Tahran'da 
çıkarılıp bütün lran'a daeıtılan 
Peygaml Imraz (bUgünün haberi) 
gazetesi lle Ahengar (Devrimci) 
dergisinin nerede basıldıeı ve 
kimler tarafından çıkarıldılıı bi
linmemektedir. 

Güncel sorunlar dayattıkça, 
Humeyni'nin şiddete başvurusu 
da artmıştır. Son olarak Tahran' 
daki ilerici kuruluşlara ve ozel
likle Tudeh Partisi 'nın merkezine 
saldırılar düzenlenmiş ama tep
kiyle karşılanmıştır. Bu durum
da daha da hırçınlaşan Humeyni 
kendini başkomutan, illkede se
ferberlik ııan etmiş ve mlUlyetıer 
sorunu üzerıne gitmeye başla
mıştır. 
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KPD önderi Ernst Thaelmann'ın kat· 
ledilişinin 35. yıldönümü nedeniyle 
DAC'deki "Horizont" dergisinde Otto 
Gotshe tarafından yazılan Ernst Thael· 
mann'a ilişkin bir anı yazısını yayınlı· 
yoruz:. 

Ismi, henüz Parti yönetimine gelme. 
den önce bizlere güven verirdi. Taşıma 
işçisi Ernst Thaelmann Marysfeld'li ma· 
den işçileri arasında "bizimkiler" diye 
anılan komünistlerden biriydi. 1923'de, 
benim tenekeci haftalığım enflasyon ne· 
deniyle 3 milyona ulaştığında, Ernst 

. Thaelmann Hamburg- Barmbeck'te si· 
lahlı ayaklanma işareti verdi. işçiler po· 
lis birliklerinin üzerine yürüdüler, onları 
hemen hemen tümüyle silahsız oldukları 
halde püskürttüler ve mücadele grupları· 
nı Hansa bitliğipolislerinin karabinalarıy· 
la donattılar. 

Mansfeld'li maden işçileri de aynı şe· 
kilde hazırlanmışlardı. Herşeye hazırdı· 
lar. Halle • Merseburg bölgesindeki KPD 
bölge yönetiminin habercisi, son dakika· 
da, ayaklanma Eisleben·Hettstedt bölge· 
sinde bastırılmadan tam 50 dakika ön· 
ce askeri eylem gruplarının karargahına 
ulaşmıştı. . 

Çıkış yerlerinden işyerini terkettik 
ve ateşli çatışmalardan sonra çeşitli i· 
kilemler içinde evlerimize çekildi. Par· 
ti, direnişsiz yenilginin kararsız oportü· 
nisrler ve profesyonel politikacılar yü· 
zünden ortaya çıktığını ve Alman işçi 
sınıfına görmezlikten gelin�mez zararlar 
verdiğini açıkladı. Aynı şekilde aşırı 
solcu şamatacılar ve provokatörler parti 
yönetimini bölmeyi ve bazı yoldaşları 
yanıltmayı başarmışlardı. 

1923'ün sonlarına doğru , binlercemiz 
Weimar cumhuriyetinin hapishane ve 
zindanlarında yatıyorduk. Düşünecek bol 
bol zamanımız vardı. Komünist Parti 
il legaliteye itilmişti. Ernst Thaelmann 
yeraltındaydı. 

Querfurt'taki gözaltında ve Eisleben 
hapishanesinde düşünmeye devam ettim. 
Bu arada işe yarar bilgileri topladım: Ör· 
neğin 15 Kasım 1 923'deki geniş kap· 
samlı para olayını; Daha sonra impara. 
torluk Merkez Bankası başkanı olan 
Hjalmar Schacht Mark'ı pazara çıkar· 
mıştı; suçlu Banker ve tekelciler grubu 
sık sık şu sözü kullanıyordu : Mark aynı 
Mark 'tır. Bu çete tüm çalışan halkın ge· 
lirini paranın değerini sıfıra kadar düşü' 
rerek yok etmişti. 

Neşeli bir olay. Benim için de neşeli 
bir deney : Tutuklanmadan bir gün önce 
haftalığımı almıştım. Bana üç yeni mil· 
yonluk banknot ·verilmişti. Bu, aslında 

Thael mann : Al man işç i sınıfı n ın önderi 
Almanya KomUnist Partisi (KPD)'nJn büyük ön· 

deri Ernst Thaelmann 16 Nisan 1886 'da Hambuıg' 
da bir lokantaeının oj!lu olarak dUnyaya geldi. 1900· 
1915 yılls,n arasında liman ve taşıma I,çisl olarak 
çalı,tı. 1915 . 1918 yıllannda askerlik eörevinJ ya· 
parken, antiemperyalist eylemlerinden dolayı birçok 
kez tutuklandı. 1919'da KPD'nJn kuruıu,undan son· 
ra bu partide aktif olarak ç�ı"tı ve 1921'de Komü· 
niıt Enternasyonal'In III. DUnya Kongresı'ne katıla· 
rak burada LenJn'le tanıttı. 1923 Ekım'inde Ham· 
buıg ayaklanmasını yönettl. 1924'de KPD Ba,kan· 
vekil lllli.ıe getirildI. 30 Ekim 1925 yılında Ise Pollt· 

büro üyelie!ne seçildi ve KPD Ba,kanı oldu . 3 Mart 
1932'de Ba,kan adayı olan Thaelmann be, 
milyon oy aldı. Hitler hllkümetlnln I'batına .. ını. 
sinden ronra 3 Mart 1933'de tutuk1eııdl. CezMtlııde 
buiunduRu türe ıçınde 1II11a1 yollaıdan dlfUlya IÖJI· 
derdieı makale ve taDmatlarıa KPD'oIn aııtlfqllt 
mücadelesine katkıda bulundu. Alman ı,çı anıtımn 
büyllk önderi Ernst Thaelmann, II yıl tutukluluk 
süresinden ronra 18 ARultol 1944 d. Budıenwald 
Toplama kampında katledIIdI. Alman ItÇI aıııfı ye 
bütün dUnya I,çllerl bUyIlk komUnist önderi öıUmü· 
nün 35. yıldönümünde sayeıYla anıyorlar. 

Dünya işçilerinin ölümsüz liderlerinden 

ERIST THAElMA i 
üç Mark demekti ve ben üç Mark için 
tam 48 saat çalışmıştım. 

Ben, tenekeci Otto Gotsche, üç mil· 
yon Mark'lık gelirimle 190 milyarlık sa· 
vaş tazminatını ve 100 milyarlık savaş 
borcunu ödeyemezdim. Bunu tek başı· 
na Alman i mparatorluğa borçlanmıştı. 

Ama,Mark aynı Mark'tı. 

SıNıFıN ÖNDERi 

19 Şubat 1 924'de Alman komünist· 
leri Ernst Thaelmann'ı Genel Başkan 
vekili olarak parti yönetimine seçtiler. 
KPD'nin Offenbach ve Frankfurt am 
Mein'da gizli olarak toplanan iX. Parti 
Kongresi onu, yoldaşları Pieck, Heckert 
ve Florin'le birlikte yeniden Merkez Ko· 

mitesine seçmişti. 
Ernst Thaelmann'ın Komintern'in 

1924 V. Dünya Kongresinde Yürütme 
Komitesine seçildiğini, Rittergut Borns· 
tedt-N'euglück'te 45 fenik saat ücretiyle 
"özgürlük" içinde çalışan bir tuğla oca· 
ğı işçisiyken öğrendim. Köyümde, 4 
Mayıs 1924'deki Reichstag seçimlerinde 
en güçlü parti olmuşwk. Ben, henüz 20 
yaşımda olduğumdan seçme hakkına sa· 
hip değildim. Ancak, daha sonra Parti ' 
nin beni gönderdiği Hannover'de oyumu 
Ernst Thaelmann'a verdim. KPD onu 
1925'de Reichstag başkanlığı seçiminde 
aday olarak belirlemişti. 

Limandaki taşıma işçilerinin yavaş 
adımlarını atan ağır adamı kişisel olarak 
ilk kez Hamburg'ta tanıdım. Ona karşı 
olan entellektüel çevreler onu bir "işçi 
parçası" olarak kötülemeye çalışıyorlar. 
dı. Ancak o, düşmanlarımıza çok kısa 
süre sonra birbiri ardına ders verdi. 
Thaelmann'lı Merkez Komitesi 'nin yö· 
netiminpe, I<PD yeni tip bir parti, mark· 
sist·leninist bir işçi partisi olma yoluna 
girdi. Bu partinin başında bir işçi vardı. 
Biz öyle istiyorduk. 

1 926'da onunla, John Scher, Max 
Maddelena ve diğerleriyle birlikte KPD 
Wasserkante bölgesindeki bir konferans· 
ta aynı saflarda bulunuyordum. Ham· 
burg parti örgütündeki kötü niyetli, fe· 
sat kişiler, Teddy'yi en ufak bir ilgisinin 
bulunmadığı bir para sorununu bahane 
ederek düşürmek istiyorlard ı. O ise, bu 
alçaltıcı iftira açıklanıncaya kadar tüm 
parti görevlerinden ayrıldı. Iftiracılar ve 
arkasındakil!,r etkisiz hale getirildi: Biz· 
ler de iftiranın açığa çıkmasına yardım· 
cı olduk. Ernst Thaelmann yeniden par· 
tinin başına geçti, Alman işçi sınıfına 
yol göstermeyi sürdürdü. 

LAUENBURG 
SEçiM MITINGI 

Daha sonraki yıllarda, Ernst Thael· 
mann 'la doğrudan birlikte çalışma, 
onun için kişisel olarak birşeyler yapa· 
bilme şansım oldu. 

1932'de 31 Temmuz Pazar günü yapı· 
lacak olan Reichstag seçimleri için Elbe 
kıyısındaki Lauenburg'da Parti müfettişi 
olarak görevlendiriimiştim. Seçimden 
bir gün önce Cumartesi günü Teddy üç 
kez konuşma yapacaktı ;  i lk olarak Ham· 
burg-Wilhelmsburg'da açık havada on· 
binlere karşı konuştu, öğleden sonra Lü· 
neburg'da büyük bir kitleye hitap etti ve 
aynı akşam saat 20.00'de Lauenburg'da 
konuşacaktı. En büyük salonu kiralamış· 
tık. Beklenenin üstünde bir dinleyici ka· 
labalığı salonu doldurmuş vç dışarı taş· 
mıştı. Ben Thaelmann'ı Elbe yolunda 
bekliyordum. Gelmedi. Bir saat geçti i 
bir ikincisi daha ... 

Olası bir gecikmeyi gözönüne alarak 
Haftalık Kültür gazetemizin redaktörle· 
rinden Yoldaş Otto Schreiber'i ilk ko· 
nuşmacı olarak koymuştuk. Bir saat ko· 
nuştu, sürdürdü, sürdürdü ... Hoşnutsuz· 
luk başlamıştı. Dinleyicileri hayal kırık· 
lığına uğratmaya hakkımız yoktu. 
Lauenburg güç günler yaşamıştı. Tersa· 
ne işçileri haftalardan beri grev yapıyor· 
du, nehir gemi inşaat şantiyeleri çalış· 
mıyordu, kibrit fabrikaları kısa mesai 
yapıyorlardı, sosyal demokrat polis şefi 
Eggerstedt (Altona)nın polisleri bir iş. 
sizler gösterisine saldırmışlar, ağaçlara 
saklanan üç işçi ateş edilerek kuşlar gibi 
avlanmışlardı. Polis yeni kurbanlar arı· 
yordu. 

Reichs hükümeti 30 temmuz 1 932'de 
saat 24.00'den sonra toplantı yasağı 
koymuştu . Bu süreyi aşamazdık. Ancak 
Teddy gelmiyor, gelmiyordu ... daha son· 
ra konuşamazdı. Güçlü bir polis koman· 
do birliği, saldırmak için fırsat bekliyor· 
du. 

Saat geceyarısına 25 dakika kala Lü· 
neburg tarafından dönen tekerleklerin 
sesleri duyuldu. Ernst Thaelmann'ı se· 
lamladım ve onu toplantı yerine götUr· 
düm. Saat 24.00'den onbeş dakika önce 
kulaklarımızı sağ ır eden bir tezahürat al· 
tında salona girdik. Sonra hala sahnede 
olan Otto Schreiber'in şu sözlerini duy· 
dum: " ... Şimdi yoldaşım Thaelmann 
geliyor ı "  Bir konuşmacı kürsüsü olmadı· 
ğından sahneye bir merdiven koyduk. 
Kabul ediyorum ki bu tehlikeli bir işti. 

Teddy'nin elinde babasından miras ka· 
lan kocaman bır cep saati vardı. Sürekli 
saate bakıyordu. Daha on dakikası var· 
dı. Toparladı, cümleleri sıraladı, bir 
programdan söz etti,karşıtlanmızın suç' 
lamalarını yerle bir etti ve salonda nefes 
almadan kendisini din leyen kadırilara ve 
erkeklere KPD politikasının net bir res· 
mini çizdi. Sürekli alkışlıyorlardı. Ancak 
bu alkışlar, onun için çok değerli olan 
zamanı çalıyordu. E llerinikaldırdı :  "Du· 
runl Bırakın konuşayım yoldaşlar. Sade· 
ce dört dakikam daha varı" 

Tezahürat daha da arttı. Ernst Thael· 
mann yumruklarını sıktı: 

"Yoldaşları Bu soruyu neden böyle 
katı soruyorum?" 

Salon sarsıldı. Binlerce yumruk hava· 
ya kalktı. Konu askeri diktatörlüktü, fa· 
şizmdi. On gün önce, 20 Temmuz 1932' 
de egemenlerin şövalyesi Franz von Pa· 
pen Prusya hükümetini attan indirmiş ve 
kovalamıştı. Sosyal demokratlar tara· 
fından seçilen "Küçük hasta", Reich' 
devlet başkanı Hindenburg sürpriz bir 
çabuklukla SPD'nin seçim yardımı için 
"şükranlarını" bildirmişti. Severing, "sa· 
dece şiddete boyun eğiyordu". Am�, 
aynı zamanda von Papen tarafından gön· 
deriimiş olan bir teğmen ve üç askere de 
boyun eğmişti. "Hindenburg'u seçen, 

Hitler'i seçmiş demektir! Hitler'i se
çen ise savaşı seçmiş demektir i Onlan 
durduralım! Onlan ezelim !"  Thaelmann' 
ın havaya kalkmış olan yumruğu kür5Ü
nün üzerine indi ve onu kırdı. 

SON KARŞıLA ŞMA 

Sonra 30 Ocak 1933 geldi. Hinden· 
burg Hitler'i atadı. 3 mart geldi, Thael· 
mann tuWklandl. Ben de E issendorfer 
sokakta silahlı bir çatışmadan sonra ya
kalanmıştı';'. Mayısta, bir grup Ham· 
burg'lu komünistle birlikte, birkaç hafta 
Alexander meydanındaki polis gözetim 
evinde wtulacağım Berlin'e getirildim. 

Bir cezaevi gardiyanı fısıldad ı :  "Th�· 
elmann'da buradaı" 

Pencerelerdeki parrtıaklıklara asıldık. 
Bu o muydu? 

Akşama doğru, tek başına bir tutuk· 
lu polis başkanlığının iç avlusunda yal· 
nız yürüyordu.  Tam olarak tanınamıyor· 
du_ Ancak ağır yürüyüşü, yavaş adımla· 
rı .. Bu O'ydu, hücre arkadaşım da onu 
tanımıştı. Alex'teki binanın üçüncü ka· 
tından O'nu, Ernst Thaelmann'ı son kez 
gördüm. 

Bu sahneyi hiç unutamadım .. 
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Hindistan 'da politik b unalım 
derinleşiybr 

Tek cözüm 
• 

ilkeli eylem 
birliği 

GELIşEN EYLEM BIR LiGI Hindistan'daTemmuz ortasın
da Janata hükümeti parçalandığı 
zaman, ülke komünistleri, bir yıl 
önce partinin Bhadnga'daki Xi .  
kongresinde yapılan değerlendir
melerin doğru olduğunun kanıt
Iandığını açıkladılar. Hindistan 
Komünist Partisi (HKP)'nin Xi. 
Kongresi 'nde Janata Partisi bir
biriyle uzlaşamaz burjuva güçle
rinin bir kombinasyonu olarak 
tanımlanıyor ve iç çelişkiler ta
şıdığı belirtiliyordu. HKP, hükü: 
metin içindeki bazı güçlerin 
" Halk düşmanı" .bir politikanın 
doğrudan temsilcileri olduğunu 
ve bunların gittikçe daha fazla 
ağırlık kazandıklarını belirliyor
du. Xi. Kongrenin kapanış açık
lamasında, sol ve demokratik 
parti ve güçlerin bir birleşik cep
heyi ve emekçileri kendi ekono
mik ve demokratik talepleri doğ
rultusunda seferber edecek bir 
hükümet alternatifini gerçekleş
tirmelerinin güncel görev olduğu 
belirtiliyordu. 

Sosyo-<!konomik sorunların 
ağırlaşması geçtiğimiz aylarda 
işçilerin,  köylülerin, tarım işçile
rinin, öğrencilerin, gençlerin ve 
kadınların en acil talepleri doğ
rultusunda çok sayıda mücadele 
eylemleri yapmalarına yol açtı. 
HKP, çeşitli partiler tarafından 
yürütülen bu 'eylemlerin, yığın 
örgütlerinin gelişen bir eylem bir
liği eğilimi içinde olduklarını or
taya çıkardığını belirtti. Bu şe
kilde, sekiz sendika merkezi ile 
41 sanayi birliği, bu mücadelenin 
ileride eşgüdümünü sağlayacak 
bir ulusal komite oluşturdular. 
Bu sendika merkezleri ve birlik
ler, geçen yıl Kasım ayında Yeni 
Delhi 'de "Sanayi ilişkileri" yasa 
tasarısının geri alınması için Par
lamento binasına ortak bir yürü
yüş düzenlemişlerdi. Bunun dı
şında yedi sendika merkezi or
tak olarak 250 bin işçiyi kapsa
yan bir grevi Batı Bengal 'deki 
Hint keneviri fabrikalarında ay
larca sürdürdüler. 

Politik OlnUJllmdan çıklf yolu ,,,,,,kçilerin bir/ilinden geç/y.or ... ___ 

HKP ile onun yanlısı olan sendi
kalar, tarım işçisi, köylü ve öğ
renci birlikleri bu eylemlerin çok 
büyük bir bölümünde en ön saf
larda yer aldılar. Parti, tek başı
na başkentte büyük bir köylü 
gösterisi ile Haziran sonu(fem
muz başında fiyat yükselmeleri
ne karşı ülke çapında bir kam
panya düzenledi. Son haftalarda 
ekonomik hareket sendikal ör
gütlü olmayan polis ile yarı as
keri güvenlik güçlerinin bazı ke
simlerini bile etkiledi. Hükümet 
son olarak bunlara karşı orduyu 
kullandı. Silahlı çatışmalar mey
dana geldi ve çok sayıda kişi 
katledildi. 

GERICILlGE 
KARŞI UYARı 

Birkaç hafta önce H KP I::Jlusal 
Komitesi şu' çözümlemeyi yaptı : 
"Serbest pazar" politikası, bütçe 
açığı ve yaşamsal önem taşıyan 
ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının 
büyük ölçüde artması ile enflas
yon emekçi kitlelerinin durumu
nu gittikçe kötüleştirmektedir. 
I şsizlik artmaktadır. Bunlara kar
şılık tekelci sermaye, büyük top
rak sahipleri, spekülatörler ve bü
yük tüccarlar süper kazançlar el
de etmektedirler." 

E mekçilerin eylemleri geniş 
. yığınların mücadelesini hızlandır

dı ve Janata partisinin soyutl�n
Bu birlik başarıya ulaştı. Bu masına katkıda bulundu. Bu de

Bundan önce de- 500 bin banka ğerlendirmeyi yapan H KP Mer-
memurunun eylem birliği, çeşitli 
birliklere mensup olmalarına kar
şın gerçekleştirilmişti. Kömür ve 
demir sanayiinde yüzbinlerce iş
çi ortak olarak kendi taleplerini 
yükselttiler. Uttar Pradesh, Bihar, 
Pencab eyaletlerinde köylüler 
çeşitli eylemler gerçekleştirdiler. 

kez Yürütme Komitesi, mücade
lenin güçlendiğini belirtiyordu. 
HKP, gerici güçlerin emekçi yı
ğınların eylemlerine karşı uyarı
da bulunuyor ve Xi. Kongre'nin 
de öngördüğü gibi tüm ilerici ve 
sol güçlerin eylem birliğini en 
geniş anlamda yaratmanın ola-

5 'utaclaıı 
Ita •• rl.r 

ROMANYA'NIN KURTULUŞU 
35 YAŞıNDA 

Romanya'nın faşiBt işgalden· kurtularak lş-. 
blrlikçilerinin ülkeden kovulmasının ve ülkede 
demokratik güçlere dayanan yeni düzenin te
meııerinin atılmasının 35. yıldönümü, 23. 
A�ustos günü büyük törenlerle kutlanmaya 
başladı. Romen halkı 23 A�uBtoB 194.4'te 
tüm antl-faşist gliçlerin katıldı�ı bır ayaklan
ma ile Nazi işbirlikçisi yönetlmi devirmıştl. 
Sovyet Kızıl Ordusu 20 A�uBtos'ta ilk kez 
Sovyet Bınınnı geçerek faşistleri kovalamaya 
başlamış, Romanya'nın da faşist Işgalden kur
tanımasında belirleylcl rol oynamıştı_ 

NEONAZI PROPAGANDASı şıMDı DE 
PORNOGRAFIK FILM PIYASASıNA 

EL ATII 

Propaganda yöntemlerini seçerken ken· 
disine hiçbir sınır tanımayan fa�izmin şimdi 
de pornografik film sanayiine el attığı ortaya 
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çıktı. Federal Almanya 'nın Essen kentindekı 
Ağır Ceza mahkemesi, pomografik filmler ara
cılığıyla Nazi Propagandası yapıldığı sonucu
na vardı ve bu gerekçeyle bir filmin toplatıl
masım kararlaştırdı. Söz konusu filmde rol 
alan kadın artistlerinin külotlarının arka tara
fında gamalı nazi haçları bulunuyordu: Hitler 
kalıntılarının F. Almanya'da başvurdukları bu 
yöntem, Türkiye'de birçok cinsel sapıklık ola
yı arkasında ortaya çıkan faşlstlerin ahlak ya
pısıyla ilgili birçok gerçeği açıklamaya yet!
yor. 

POLPOT-YENG SARY KLlCI 
MAHKEME öNüNDE 

Kam1ıoçya halkına birkaç yd boyunca kan 
kusturan Pol Pot- Y�ng Sary k1iğinin suç lan 
şimdi Pnom Pen'de kurulıın bir mahkeme ö
nünde yargı1iııuyor. Mahkemeye sunulan bel
geler ve karut1arla taruk ifadeleri, bütiin dünya 
kamuoyunun önünde Pol Pot hun1larlığınl 
karutbyor. Soruşturmada ortaya konan belge
ler, aynı zamanda Pol Pot k1iğinin Pekin tara
fından desteklendiğini de kesinlikle ortaya Çl
knnyor. Konuyla ilgili bir yorum yayınlayan 
Prnvda, Pekin 'in, Pol Pot rejiminin arkasındaki 
desteğini gizleyebilmek için, şimdi onun cina
yetlerini aklamak Ozere bir kampanya başlattı
ğıru beHrtiyor. 

naklı olduğu belirlemesini yapı
yordu. Bunun için burjuva par
tileri içindeki ilerici demokrat 
güçler de sol parti ve güçlerle 
sosyo-<!konomik dönüşümleri 
gerçekleştirecek radikal bir de
mokratik program temelinde bir
leşmeliydiler, HKP birkaç ay ön
ce bu tür bir program önerisi 
yaptı ve bunu kamuoyuna tanıt
tı. Bu "Platform" 19 maddeçlen 
oluşuyordu ve halkın en ağır so
runlarının çözümü içi!) asgari gö
revleri içeriyordu.  Bu sorunlar 
demokrasinin güvenceye alınm�ı 
ile sosyo-<!konomik reformların 
gerçekleştirilmesiydi. 

17 Mayıs'ta ünlü politikacı 
Madhu L1maye'nin insiyatifiyle 
burjuva ve sol partilerin temsilci
leri bir görüş alışveri şi yaptılar. 
Hükümet krizinin sürdüğü bir sı
rada HKP, Devrimci Sosyalist 
Parti, Çiftçi ve Işçi Partisi ile Ile
ri Görüş 'ün parlamentodaki tem
silcileri 18 Temmuz günü ortak 
bir açıklama yaptılar. Bu açıkla
mada, adı geçen partilerin tem
silcileri dini grup çıkarlarının ön 
plana çıkarılmasına ve otoriter 
egemenlik biçimlerine karşı tavır 
alıyorlardı. 

Hindistan Komünist Partisi, 
sol ve demokratik güçlerin, daha 
önce kendisi tarafından önerilen 
radikal program temeli üzerinde 
hükümete alternatif bir birlik o
luşturmaları için mücadelesini 
sürdürüyor. Bilinen çıkış nokta
sından çıkarak, gericiliğe daya
nan bir hükümet biçimini redde
diyor. 

GERICILlGE KAR Ş I  
T E K  GüÇ 

Hindistan, bugün dünyanın en 
geri ülkelerinden biri. Bu ülkede 
yıllardan beri süren sosyo-<!ko
nomik çalkantılar, yaşamı emek
çi halk için çekilmez bir hale ge
tiriyor. Bu ortamda Hindistan 
Komünist Partisi, Hindistan'ın i
lerlemesini sağlayacak tek güç o
larak beliriyor. Partinin Xi. 
Kongresi 'nin 'aldığı kararlar ve 
yaptığı saptamalar ışığında bu
gün büyük bir kararlılıkla sürdür
düğü tutum, Ulkedeki diğer ile
rici ve demokrat güçlerinde, tu
tumlarını eylem birliği doğrul
tusunda belirlemeye zorluyor. 
Hindistan'da son aylarda emek
çilerin eylem birlikleri biçimin
de yaptığı yığınsal eylemler, ül
ke çapında radikal bir program 
temeli Uzerinde gerçekleştlrile-

cek- birlik için ileri adımları 
oluşturdular. Bu eylemlerde 
komün iSIler en ön saflarda bu
lundu ve partinin direktifleri ışı
ğında eylemlerin başanya ulaş
masını sağlamaya çalıştılar. 

Hindistan Kom;"iSl Partisi, 
ülkedeki gerici hükümetlere karŞı 
tek almaşığın ilkeli eylem birliği 
olduğunu söylüyor ve bu yolda 
mücadelesini kararlılıkla sürdürü
yor. 

S iyonist 
tedh i şe 

son ! 
ısrail lIyoıılstlerlnln FI

listin halkına sözümona 
"gözd�ı" vermek amacıy
la GÜDey Lübnan'dakl !IÖç
men kamplanna giriştikleri 
saldmlar, FlliBtin ıorunu
nun Güvenlık Konseyı gün
demine alındı�ı sıralarda 
bütün şlddetlyle yoRuıılaş
tı. 

Filistin göçmen kamp
lıinna saldıraıak sivil halk 
üzerinde kitlesel katlIam
lar dOzenlemeyl, 1973'ten 
bu yana başlıca mücadele 
yöntemlerinden biri olarak 
uygulayan siyonist saldır
ganlann son saldmlan, ger
çekte bir "devlet halinde 
öıgütlenmlş tedhlş "In 
ulaştı�ı boyutlan sergll. 
mesi bakımından ibret ve
ricl oldu. ısrail saldırganla
n, böylece BM'e gözUıı!!1 
vermek, BM Genel Kurulu' 
yla Güvenlik Konseyl'nin 
Fllistln halkının yaşamsal 
çıkarlan doi!rultu5unda 
verdl!!i kararlara kafa tut
mak, zor yoluyla Ortado
l!u 'da hegemonya kunna 
niyetlerini oldu-blttlye ge
tirmek hedefini güdüyor
lardı. 

IsraH uçaklannın Bon 
bombardımanlanna başlıca 
Lübnan'ın güneyindeki Raı 
EI Ayn, Deylr Kanun ve 
Maııye kasabalan hedef ol
du. Bu kasabalar Sur kentl 
ile Fillstln gerilla kampı 
olan Raşldlye'ye çok ya
kın bulunuyordu. öte yan· 
dan kıyı kasabası Adlun'a 
denizden

' 
çıkartma yapma

ya çalışan Israll'U koman
dolann saldırı eırişlml de 
Filistin 'Il kuvvetler tan
fından boşa çıkanldı. 



ısviçre 'de seçimlerde ko münistlerle 
sosyal demokratların iş birliği bekleniyor 

İsviçre'de 20·21 ekim tarihle· 
rinde 26 kantonda yapılacak olan 
seçimler için kampanya başlatıldı. 
ısviçre komünistleri kampanyanm 
başladıllı şu sıralarda bir eylem 
programı tasla�ı iizerinde tartışı· 
yorlar, Zürih' Regensdorf'daki ulu· 
sal parti konferansmca benimse· 
nen bu taslak ısviçre Emek Partisi 
(pdAS)'nin kısa ve orta vadeli h .... 
denerini içeriyor. 

Program tasla�ınrla ısviçre ko· 
münisUt'rinin partisi, "ilerici ve ni· 
hayet sosyalist bir ısviçre 'ye giden 

yo!" un açılması için gerekli olan 
önerileri getiriyordu. Program tas· 
Iı�ında şöyle deniyordu: "Bu he· 
dener. ancak ülkemizdeki tüm Ile· 
rici güçlerin tüm bölgelerde ve tüm 
alanlarda mUcadelesl sonucunda u· 
laşılabilir." 

ısviçre Emek Partisi program 
tasıallında, ülkedeki bugünkü du· 
ruma karşı açık ve somut bir al· 
maşık gösteriyor. Komünistler de· 
mokratik haklann korunması, 
ekonomide biiyük sermayenin de· 
mokratik kontrolü ve dizginlenme· 

sı, kadının işte ve e�ltimd" eşıt 
haklara sahip olınaSl ve toplumsal 
güvenli!!,in saglanması Için tutum 
alıyor. 

öte yandan, Sonbaharda yapıl· 
ması beklenen parlşmento seçim· 
leri Içinde ıSviçre Emek partisi ha· 
zırlıklannı sürdürüyor. Cenevre ve 
Vaadt kantonlannda ısviçre Emek 
Partisi ile Sosyal Demokrat Parti· 
nin ortak adaylar gösterece!!i açık· 
Iandı. Di!!'er bölgelerde ise anlaş· 
ma sa!!,lanmaya çalışılıyor. 

Somoıa 'nın ordusunda 
Batı  Al man gönüllüleri 

Nikaragua 'da Sandinist Ulusal 
Kurtuluş Cephesinin diktatör So· 
moza'yı ülkeden kovarak yönetimi 
ele geçirmesi, emperyalist çevreler 
tarafından hala hazmedilemedi. Ba· 
tı Almanya 'da, Batı Avrupa'nın en 
gerici yayın organlarına sahip oldu· 
ğu herkes tarafından bilinen Sprin· 
ger basını, Nikaragua'dan kovulan 
diktatÖl'Ü kamuoyunun gözünde 

yükseltmek için elinden geleni yapı· 
yor. Springer basın tekelinin organ· 
larından biri olan 'Welt am Sonntag" 
adlı gazetede geçenlerde Nikagua' 
daki bir Somoza gönüllüsü "flaş" 
bir yazı yayınlandı. Yazının girişin· 
de "Nikaragua Ulusal Muhafız örgü· 
tünde gönüllü olarak Somoza için 
Sandinist - haydutlara karşı savaştı· 
ğını" bildiren Batı Alman yurttaŞı, 

T U D E H 'e zincir 
vuru lamaz ! 

I ran 'da Humeyni iktidanna 
yüklenen anti·komünist i şlevler, 
son olarak Iran bilimsel sosyalist· 
lerinin partisi TUDEH'in kapatıl· 
dığının açıklanmasıyla sonuçlan· 
dı. Paveh kentinde Kürt halkının 
"Devrim Muhafız"ları denen 
güçlerce acımasızca bastırılma· 
sından sonra benzeri bir katliam 
girişiminin Sanadaj'da da başla· 
tılmasıyla birlikte, hlikümetin üı· 
kedeki tüm ilerici güçlere karşı 
saldırısı yeni boyutlara ulaştı. 
Kürdistan Demokrat Partisi'nin 
yasaklandığının açıklanmasının 
hemen ertesinde başta TUDEH 
olmak üzere "I ran ' devriminin 
görüşleriyle bağdaşmayan" ( ! )  
tüm partilerin yasa dışı ilan edii· 
diği bildirildi. Bu arada TUDEH 
merkez yayın organı Mardom'un 
da yayınının durdurulduğu açık· 
Iandı. 

Kürd istan Demokrat Partisi'· 
nin yasaklanmasından sonra bir 
açıklama yapan Parti lideri Kas· 
semlu', bunun, lran'ın Fars 
olmayan halkları ve özellikle 
Kürt halkı üzerinde ağır bir baskı 
döneminin başlangıcı olduğunu 

vurguladı. Iran'da iktidarın Kurt 
ulusal hareketine karşı bir saldı· 
rıya geçmesi, Humeyni yöneti· 
minin önceden verdiği "kültürel 
ve yönet� özerklik" sözünden 
dönmesi üzerine Kürt halkından 
yükselen protestoları gerici ge· 
rekçelerle bastırma girişimiyle 
başlamıştı. 

Humeyni iktidarının gerici a· 
dımlarının TUDEH'in kapatılma· 
sı boyutlarına ulaşması ise, iilke· 
de şubat devrimine katılan güç· 
ler arasındaki ayrışma ve çatış· 
maların en keskin noktasına gel· 
diğini gösteriyordu . Humeyni 
iktidarını anti·komünist bir rota· 
ya sapasağlam oturtarak emper· 
yalizmin konumlarına bütlinüyle 
çekebilmek için TUDEH'i hedef 
gösteren CIA ve SAVAK kalıntı· 
ları, böylece bir adım daha atmış 
oluyorlardı. 

Ne var ki değiştirilemeyecek 
olan gerçek, TUDEH'e zincir vu· 
rulamayacağ ıdır. Iran bilimsel 
sosyalistlerini" partisi, gericiliğin 
bütün manevraları na karşı miica· 
deleden bileğinin hakkıyla galip 
çıkmasını bilecektir. 

Haos Rainer Peschel'den söz edill· 
yordu. Bu "Somoza gönüllüsü" Ba· 
tı  Alman yurttaşının kahramanlığı, 
yazıda Goebbelsvari bir propagan· 
da dili ile anlatılıyordu. Şöyle de· 
niyordu yazıda: "Sandinistlerin za· 
ferinden sonra hayatının sona ere· 
ceğini biliyordu. Onu vuracaklardı .  
Ancak intikamcılarından kurtuldu 
ve Kızıl Haç otosu ile kendisini Ma· 
nagua'daki terkedilmiş (Batı) AI· 

. man büyükelçiliği'ne atmayı başar· 
dı. Oç haftadan beri orada saklanı· 
yor ve kendisinden intikam alacak· 
Ianndan korkuyor." 

Nikaragua halkına karşı ölüm 
yağdıranların araSında gönüllü ola· 
rak yer almış bu faşist kalıntısı ile 
ilgili satırlar, daha sonra bir merha· 
met ticaretine dönüşüyordu. "Bu 
gönüllü şimdi üç haftadır orada. Sa· 
dece banyo ile yatak odası arasında 
gidip geliyor. Karnı aç , çünkü sade· 
ce kuru ekmek yiyebilmektedir. Bü· 
.yükelçilik personeli de onunla ilgi· 
lenmemektedir. " 

Nikaragualı binlerce emekçinin 
kanına giren bu katilin sözlerine F. 
Alman basınında büyük bir yer ve· 
rilmesi, dolaylı olarak Somoza'ya 
halkın gözünde haklılık kazandır· 
mayı amaçlamaktadır. Federal AI· 
manya'da tüm gerici çevrelerin Ni· 
karagua 'nın yeni devrimci yöneti· 
mine karşı dolaylı.<Jolaysız saldırı· 
lara geçmesi, aslında Batı Alman 
emperyalizminin Amerika kıtasın· 
daki en "değerli" sömürü kaynak. 
larından birinin kurutulmuş olma· 
sından ileri gelmektedir. Uzun slire· 
dir Batı Almanya'da hem içte hem 
de dışta faaliyetlerini yoğunlaştıran 
nazi kalıntıları, devrimci halk güç' 
leri emperyalizmin kuklalarını yerle 
bir ettikçe dalıa çok telaşa kapıı· 
makta ve iğrenç bir propaganda me· 
kanizmasını işletmeye başlamakta· 
dırl.r. 

Öte yandan rıatı Alman hüküme· 
ti, Nikaragua'da yeni kurulan ve bü· 
tiin dünya tarafından tanınmış olan 
yönetiıne karşı yürütülen bu fesat 
ve kış""tma kampanyasına ses Çı' 
karmamakta, bunu da Batı'nın ünlü 
"Basın özgürlliğü" ardına sığ ınarak 
yapmaktadır. Ancak !Üm çabalar, 
kuklaları gibi emperyaJizmden de 
hesap sorLlmasınl önleycnıeyecek. 
tir. 

H ızla değişen dünya· 
mlZda barış ve de· 
mo krasi giiçlerinin 
kazanımları ve ar· 
tan ağırlığı emper· 
yalizmi de konu· 
munu yeniden göz· 
den geçirrne zorun· 
da bırakmaktadır. 
1972·73 yılların· 
dan bu yana em-
peryalizmin yeni bir durum değerlendirmesi 
yapma zorunda kaldığı söylenebilir. Bu du
rum değerlendirmesi sonucunda emperyalizm 
elindeki mevzileri korumak, olanak bulduğu 
anda yenilerini tekrar ele geçirmek amacıyla 
bir karŞı saldırı başlatmıştır. Karşı saldırının 
en önemli olanı ise ideolojik planda gerçekleş. 
mektedir. 

1974 yılı öncelerinde, tüm kapitalist emper· 
yalist ülkeleri içine alan büyük bunalımın he· 
nüz gözler önüne bugünkü kadar açıkça seriı· 
mediği dönemlerde, emperyalizm ideolojik 
saldırılarında "sosyalizm aşıldı" yaymacasına 
hala yer verebiliyordu. "Endüstri ötesi" adlı 
bir hayali Iqvram arkasında sosyalizm ve kapi. 
talizmin birleşmesinden (convergence) söz edi· 
lebiliyordu. Bu tür propagandalar günülTiizde 
terkediimiş durumda. Emperyalizm yeni ideo
lojik saldırı temaları ile "kuramları" bulmak 
zorunda. 

E mperyalizme karşı ulusal ve toplumsal kurtu
luş hareketlerinin yükseldiği ülkelerde de gele. 
neksel yeni sölTiirgecilik yöntemleri, doğru· 
dan müdahaleler artık eskisi gibi kolayca sür· 
dürülemiyor. Emperyalizm yeni mevziler 
yitiriyor. Ideolojik savaş buralarda da önplana 
çıkma durumunda. 

Kızıl - Yeşil 

Yeni durum karşısında emperyalizmin ideolo· 
jik dayanak olarak oluşturrr.ağa çalıştığı en 
önemli temalardan birisinin Islamiyeti sosya· 
Iizmin karşısına koymak olduğu anlaşılıyor. 
Emperyalizme karşı ITiicadele eden güçler kar· 
şısına çıkartılan işbirlikçi, sömürücü güçlere 
bir dini kisve verilmek isteniyor. Böylece sos· 
yalizmin karşısında mücadele edenin islamiyet 
olduğu imajı verilmiş olacaktır. Sonuçta da is· 
lamiyet·sosyalizm karŞıtlığı koşullaması kitle
lerde beslenecek, gdiştirilecek; ezilen sömürü· 
len halklar gerçekleri sorgulamıyacaklardır. 
Tüm sorunlar kitlelerden kaçırılabilecek, 
sömürü sürdürülecek, emekçiler buna 'manevi" 
değerler uğruna katlanacaklardır. 

Afganistan'da devrimci güçlere karşı ayaklandı· 
rılan güçlerin değerlendirilmesini de bu olu· 
şum' içinde yapmak gerekiyor. Islam adına 
sosyalizme doğru adımlar atan yönetime karşı 
saldırıya geçirilen güçlerin hangi sosyal iç .... 
rikli önerileri, görüşleri olduğunu sorgulama· 
dan araştırmadan Afganistan'da olanlan anla· 
mak olanaksız olacaktır. Ancak burjuva pro· 
pagandasının buna tahammülü yoktur. Ger· 
çekıerin sorgulanmasını engellemenin önemli 
araçlarından birisi de sosyal olguları sloganlaş· 
tırmaktır. Işte Afganistan'da olan ve Hürriyet 
gilletesinin yeni Ramazan tefrikasında "Kızıl· 
Yeşil Savaşı" olarak sunulmak istenilen de bu· 
dur. 

• nail serikoğlu 
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GÜNEY GÖNENÇ 

"Bütün bunlar olmasaydı öm
rünlü belki de sokak köşelerinde 
beni aşal!ılayan insanlara dil 
dökmekle geçirecektim. Belki de 
bilinmeden, tanınmadan, yenik 
düşmiiş bir insan olarak ölüp gi
decektim. Oysa şimdi öyle deltil. 
Bu ölüm bizim başanmız ve 
zaferlmiz. Hoşgörü için, adalet 
için, insanın insanı anlaması için 
eskaza gördül!ümüz bu hizmeti 
gerçekleştirebileceltimizi bütün 
yaşamımız boyunca umamazdık 
bile. Sözlerimiz, yaşamımız, çek
til!imiz acılar; burılar hiç bir şey 
deltil. Yaşama hakkımızı -iyi bir 
kunduracı ile yoksul bir işporta
cının yaşama hakkını- elimizden 
almalan ; işte önemli olan bu! 
Ama yaşamımızın o son anult 
elimizden alamayacaklar. O son 
acı bizim zaferlmiz olacak ! "  

Bu sözleri Vanzetti bir gazete
ciye elektrikli sandalyede yaşa
mını yitirmesinden kısa bir süre 
önce ·söyledi. ölüm hücresinde 
yedi yıl siiren bir bekleyişten son 
ra kunduracı ustası Nicola Sacco 
ve işportacı-balıkçı Bartolomeo 
Vanzetti, bu iki namuslu ve yiltit 
insan, 23 Altustos 1927 gününün 
ilk dakikalarında idam edildiler. 

Sacco ile Vanzetti ABD'de 
1920 yılında dorultuna çıkartı
lan antikomünist histeri ortamı i
çinde tutuklandılar. 1918'de sa
vaı;ın bitmesiyle ortaya çıkan gö

nilmemiş oranda işsizlik, ücretler 
düzeyinin korkunç düşüklü!!ü, bü
yük sermayenin gittikçe büyüme
sine karşıllk orta katmanların 
hızla yoksullaşması tüm ABD 'de 
huzursuzluj!un yaygınlaşmasına 
yol açtı. Bunlara Biiyük Ekim 
Devrimi'nin etkilerini ve ABD' 
nin Sovyet Cumhuriyeti'ne karşı 
girişti!!i askeri müdahaleye karşı 
tepkileri ekieyebiliriz. 1917 ve 
1918 yıllannda 1 milyon dola
yında olan grevci işçi sayısı 1919 
da 4 milyona yükseldi. lşçiler 
grevlerde ekonomik haklar ya
nında demokratik haklar talep 
etmeye, kimi endüstri kolIan
nın millileştirilmesini istemeye 
başladılar. Seattle'da 60 bin işçi
nin başlattıltı genel grev sırasında 
kent yönetimi birkaç günlültüne 
işçi komitesinin eline geçti. 
1919 Eylülünde başlayan çelik 
endüstrisi grevine 365 bin işçi 
katıldı. Sosyalist Parti 'den ayn
lan sol kanat gruplannca 1 Eylül' 
1919'da AKl' (Amerıkan Komü
nist Partisi) ve AKİP (Amerıkan 
Komünist lşçi Partisi) kuruldu. 
(Sonradan bu iki parti 1921 'de 
birleşecek ve 1925'de ABDKl' 
adını alacaktır). 

Sermaye gelişen radikaı nare
ketlerl geriletmek için yoj!un bir 
saldmya geçti. 7 Kasım 1919'da 
polis ilerici kuruluşlara"baskın"
lar düzenledi (New York Times 
gazetesi bu tarihin "ders olsun 
diye" Devrimin ikinci yıldönü
mi ine denk düşürlildültünü yazı· 
yordu!). 70 kentte aynı anda 
gerçekleştirilen 2 Ocak 1920 
"baskın"lannda tüm ülkede 6 bi
ni aşkın ilerici tutuklandı. Solcu 
partilerin tüm binalan basıldı, 
tüm yönpticileri hapse atıldı. Ra
dikal tanınan, sendikalaşma ça· 
balanna katılmış pek çok işçi de 
tutuklananlar arasındaydı. Tu· 
tuklananlar kentlerin biiyük cad
delerinden kelepçeli olarak toplu 
hdlde geçirildiler. Tutuklananla· 
ra ve yakınlarına yapılan işkence
ler görülmemiş boyutlara ulaştı. 
Iluıjuva basınının da yardımıyla 
tüm ülke bır korku ve dehşet or
tamınıı sokuldu. Gericilik tüm ül
kede kol gezer oldu. tly� sayısı 
5 milyona yükselmiş olan ırkçı
faşist örgüt Ku Klux Klan özel· 
likle güney eyaletlerinde dehşet 
saçıyordu . tlnlü Şlkago gangs
teri AI Capone 'nin bile "Bolşe-

S AC C O  ILE 
VANZETTI 

sa-da savaş alanlannda ölen yı
Iılt ııskerlerlmlzi dliti!nün. Ayıu 
vatanseverlik duygusuyla karan
nızı verin" demesi, jürl IÖZCÜlÜ
nün her saball mallkeme wonu
na girdiltlnde bayrai!ın karşııııı
da saygı duru,ubda bulunup .. 
ker selamı verdikten sonra yerıne 
geçip oturan fanatik bır polia e
meklisl oluşu, tüm jüri iiyelerlnln 
varlıklı Norfolk'lulardan olu,ma
sı ... Bütün burılar sonradan orta· 
ya çıkan yenı veriler kar,ııındı 
aynntı haUne geldi. Bunlann en 
önemlisi Madeiros adında Porte
kiz göçmeni bir banka soyguncu
sunun dava konusu ıoygunu ve 
cinayetleri kendisinin de içinde 
bulunduj!u Morelli Çetesi 'nın 
gerçekleştirdi�lni yazılı ve imzalı 
olarak açıklaması oldu. tki FBI 
yetkilisi Sacco ve Vanzetti'nln 
tutuklanması ve sonradan da 
mallkum edilmesi emdnln Wa
shington 'dan verildiltini yine im
zalan altulda belirttiler. Davaya 
bakan savcının yerine atanan ye
ni savcı, soygunu yapanlan gör
düklerini ve bunlano Sacco ve 
Vanzetti olmadıltını beyan eden 
iki tanıltın ifadesini eski savClrun 
gizlemiş olduj!unu resmen açık
ladı. Bu arada bir üniversite pro
Cesörü, yargıcın karardan hemen 
sonra kendisine "O anarşist dür
zülere layık olanı verdim, şimdi 
gitsirıler Yargıtay'dan boylannın 
ölçüsünü alsınlar" demiş oldultu
nu beyan etti. Bir başka irnzalı 
ifadeyle jürl sözCÜSü olan polis 
emeklisinin dalla- yargılamanın 
yeni basladı!!ı günlerde "nasıl. 
bu adanılan asaca�ız" dedilti or
taya çıktı. Ilütün bunlann hepsi 
ve dalla pek çok yeni delil yu
gıç Tbayer'ce sürekli reddedildi_ 
Yargıtay da yargıcın kanırlannı 
sürekli onayladı. 

22 Ağustos 1 92 7 'de 
emperyalist cellatlarca öldürüldüler 

vlkler kapımızda... lfçllerlmlzl 
kızıııann dergil�rinden, kitapla· 
nndan, desiselerlnden uzak tuta
lım" biçiminde dem�ç verdiltini 
anımsatalım. Yoj!un baskıya ult· 
rayan gruplardan biri de göçmen 
işçilerdi. Göçmen işçiler en altır 
işlerde en düşük ücretlerle çalış
tınlıyorlar, -zencilerle birlikte
en son işe alınıp en önce işten 
atılıyoriardı. öme!!in madenIer
de çalışanlann yüzde 44 'ünü, 
demir-çelik endüstrisinde Çalı
şanlann yüzde 36 'sını göçmer> 
işçiler oluşturuyordu. 

MAHKEME 
DEClL 

MASKARALIK 

Tutuklananlardan biri, mat· 
baa işçisi Andrea Salsedo 8 hafta 
yasadışı olarak tutuklu kaldıktan 
sonra New York'ta bır poııS bl
nasının 14'üncü kat penceresin
den atlayarak Intihar (!) etti. Sal· 
sedo, Sacco ve Vanzetti gibi ltal
yan göçmeniydi ve onlann arka
daşıydı. Saisedo'nUn "intihar"ını 
protesto amacıyla 9 Mayıs 1920 
günü bir miting yapılması karar· 
laştınldı. Mitingin düzenleyici· 
leri arasında Sacco ile Vanzettl 
de vardı. Sacco Ile Vanzettl ml· 
tinge 4 gün kala üzerlerinde ml· 
tlngin afiş ve duyurulan ile yaka· 
lanıp tutuklandılar, bir yıl sonra, 
1921 Mayısında ise cinayet su· 
çundan yargılanmaya başladılar! 
tlzerlerine yüklenen suç 1920 
Nısanında bir fabrikaya Işçi üc
retlerini götüren arabanın soyul
ması ve bu sırada ıkı görevlinin 
öldürlilmesi Idi. 

ıonunda . mallkeme Sacco ve 
Vaıızetti hakkında idam karan 
verdi. Bu yargılamanın tiiyler ür
pertici aynntılanna tlurada yer 
vermeye olanak yok. Sacco ve 
Vanzetti lehinde ICade veren 100 
den fazla ta@l!m Ifadeleri göz-
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önüne bile alınmadı, bu tanıkla
nn çoltu göçmen işçilerdi, Ifade
lerini ya çok bozuk bir lngiliz
ceyle ya da çevirme." aracılı�ıyla 
veriyorıardı. Sacco ve Vanzetti' 
yı oiay yerinde gördüklerini be
lirten tanıklardan bir Iıblümü i
fadelerini.n baskı altında alındıj!ı
nı belirttiler, bunlann tümü işle· 
rinden atıldılar ve kara llsteye a
bndılar. Tanıklıklan karara temel 
olan iki tanıktan birinin o sırada 
New York'taki bir hapishaneden 
kaça k oldultu ve mallkemede 
takma adla tanıklık yaptıltı or
taya çıktı! öteki tanık ise, olay
dan hemen sonra verdilti ifadede 
olay yerine çok uzak oldultunu, 
kimseyi göremediltini söylediltl 
halde, mallkemede hemen yanın
da oturan Sacco'yu en ince ay
nntılanna kadar tarif etti. Savcı 
jürlyi etkilemek için Sacco'nun 
ve Vanzetti 'nin -davayla ilgisi ol· 
maması gereken- dünya görüşleri
ne ilişkin sorularla günler geçir
di. Sacco 'nun ve Vanzetti 'nin 
ABD 'yi sevip. sevmedikleri, sevl
yorlarsa neden Dünya Savaşında 
asker olmaktan kaçtıklan, "bun
lar gibilerin" bu ülkeye salt para 
kazanmak için mi geldikleri, ne
den nankör olduklan, doltdukla
n İtalyan kasabasında Boston'da
ki gibi güzel okullar olup olma
dıltı gibi sorular günler boyu yi
nelendi. Savcının uzun konuşma
sının sonunda Jüriye dönüp, 
"Sayın jüri üyeleri görevinizi ya
pın. GöreVıilhi erkekçe yapın. 
Ey Norfolk'lu yiltitler, birbirirıl
ze uyun!" demesi, bizzat yargı-, 
cm Vanzetti hakkında jürlye söy
ledilti "Bu adam isnat edilen su
çu işlemiş olmasa bile yine de 
allıak yönünden kusurludur, çün
kü mevcut kurumlanmızın düş
manıdır" sözleri, yine yıııglCln 
jürlye "Karannızı verirken Fran· 

tki radikal Işçinin bu denlı 
kepazece yargılarup haksız bi
çimde ldama mahkum edilmesi i
lerici, demokrat ABD w dünya 
kamuoyunda büyük yarıkılu u
yandırdı. Sacco ve Vanzettl lçln 
dünyanın hemen her yerinde im
za kampanyalan a"ıldı, gösteriler 
düzenlendi_ lmzr. v.ampaııyuında 
başı çekenler ..ıasında AJberl 
Einstein, Romaın ROlland, Ge
orge Bemard Shaw, John GaIJ. 
worthy, H. G. Wells, Slnclalr Le
wi', U pton Sinclalr, John Doı 
Passos, Cari Van Doren, K. Ann 
Porter ve Anatole France vardı_ 

DtlNYA'DA BARIŞ, öZGtlRLtlK VE DEMOKRASl MO
CADELESıNİN SİMGELERİ HALINE DöNtlŞMtlŞ lKi 
SAVAŞÇı; SACCO ILE VANZETI'l'NİN ABD'DE KATLE
DlLMELERİNİN 52. YILlNI, YtlRtlYtl Ş 'tlN GELECEK 
SAYıSıNDA DA "PROLETERLERİN MİLLİYET SıNıRı 
TANıMAYAN BlRL1ClNİN BlR öRNECl" OLARAK BU 
KEZ MEHMET�OK ARKADAŞIM�IN KALEMİNDEN 
DECERLENDI�CEClz. 
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"ölümleriyle şaha kaldırdı kitleleril bu iki ihtildl neferi! .. ': 

Davaya yeniden bakılması yolun
daki tüm başvurular reddedildi. 
Tüm aC dilekleri geri çevrildi. 9 

Nisan'dakarar Sacco ve Vanzetti' 
ye okundu. 22 A�ustos gecesi 
dünyanın dört bir yanında tüm 
demokratlar, ilericiler, sosyalist
ler meydanlan doldurdu. Hapis
hane önünde yapılan yürüyüşte 
aralannda ünlü romancı Dos Pas
sos'un da bulundu�u çok sayıda 
aydın ve sanatçı tutuklandılar. 
Gece yansını bir kaç dakika geçe 
hapishanenin ışıklan bir an sö
nükleşti, yeniden ışıdı. Sacco ve 
Vanzetti artık hep yaşayacaktı. 

Sacco ve Vanzetti, Nazım 
Hikmet'in deyişiyle "Dolarlann 
emrindeki adalete kurban giden 
bu iki ihtilal neCeri", pek çok sa
nat eserinde dile getirildi. Bunla
nn başında Nazım Hikmet'in 
idam gecesi Moskova'da yazdı�ı 
ünlü şür geUr. Aynca Ben Shahn' 
ın resimlerini, Upton Sinclair'in 
iki cutUk "Boston" adlı eserini, 
Howard Fast'ın dilimize çevrilen. 
"Suçsuzlar"ını, John Dos Passos' 
un "Elektrikli SandalyaKarşısın
da: İki Göçmen Işçinin Ameri
kanlaştınlmasının öyküsü" ki
tapçı!!ını ve "Büyük Para" roma
nındald "ölümleri, Woody Gut
hrie'nin "Sacco-Vanzetti Balad' 
lan" adıyla bir araya getirilen 12 
şarkısını ve pek az Ingilizce bilgi
siyle ölüm hücresine kapatılan 
ama 7 yıl hiç dunnadan çalışan 
ve okuyan Vanzetti'nin kendi 
yazdı�ı eseri, "Bir Proleterin Ya
şam öyküsü"nü sayabiliriz. 

Bartolomeo Vanzetti, 9 Nisan 
1927 'de idam karan yüzüne 

Nazım Hikmet 

okundu�nda yargıca şöyle de· 
mişti: "işlemedi�im suçlar yü
zünden bugüne kadar çekmek 
zorunda kaldı�ım acılan, bir kö
p�in ya da bir yılanın, dünyanın 
en aşaliı ve en bahtsız yaratıkla
nnın bile çekmesini dilernem. A
ma suçlu oldulium şeyler için çi
le çektiliime inanıyorum. Radi
kal olmak suçunu işledi�im için 
çile çekiyorum ve gerçekten de 
radikalim. ıtalyan olmak suçunu 
işlediliim için çile çekiyorum ve 
gerçekten de ıtalyanun. Yaptık
lanm için deliil, inandıklanm 
için çile çekiyorum. Ama haklı 
oldu�ma öylesine inanıyorum 
ki, beni üstüste iki kez idam ede
bilseniz ve iki kez dünyaya gele
bilsem, yine de bu yaptıklanmı 
yapmak için yaşardım ... Sacco' 
nun yüce bir inançia çınlayan 
yürekli sesini ne zaman duysam, 
onun büyük fedakarll�1D1 ne za
mandüşünsem, onun yiliitliliini 
ne zaman anunsasam, kendimi 
küçülmüş bulurum ... Hırsız de
diliiniz, katil dediliiniz, mahkum 
ettiliiniz bu adamın büyükiüliü 
yanında ben hep küçülürüm . 
Ama sizin ve savcının kemikleri 
bile çürüyüp kaybolduliu zaman 
Sacco'nun adı halkın yüreliinde 
yaşayacak. Sizin adınız, savcının 
adı, yasalannlZ, kurumlannız ve 
düzmece tannnız, insanın insanın 
kurdu olduliu lanetii bir geçmi-' 
şin silik anısı olmaktan öteye 
geçmeyecek. " 

ölümlerinin 52 nci yıldönü
münde Sacco ve Vanzetti'yi, 
"Yeni Dünya'da eski zulmün 
pençesine düşen" bu iki devrim 
erini saygıyla anıyoruz. 

bizi copladılar sokaklardan sürdüler onlar gUçlü zen-
gin onlar politikacıları yazı işleri müdürlerini yargıçları ünü 
büyük kendi küçük adamları rektörleri seçim dalaverecilerini 
işe alan işten atan kiralayanlar onlar (dinleyin işadamları rek
törler yargıçlar Amerika kendine ihanet edenleri unutma
yacak) silahlı adamları üniformaları polis arabalarını devriye 
arabalarını satın alanlar onlar 

peki kazandınız bu gece iki yiğit adamı dostlarımızı 
öldüreccksiniz 

yargıç koltuğunda oturanları onlar kiralamış Devletin 
çatısı altında meclislerde ayaklar masalara dayalı yaslanıp o· 
turanlar onlar onlar bizim inançlarımızdan habersiz dolarlar 
silahlar silahlı kuvvetler elektrik santralları onların 

elektrikli sandalyeyi yapanlar anahtarını kapatacak cella· 
dı tutanlar onlar 

peki artık biz iki ulusuz 
1 936 

John Dos Passos 
"Büyük Para "dan 

Seçimlere doğru 
Burjuvazinin egemen olduğu partilerin kodamanları, seçim dö

nemlerinde gülmece ustalarına yeni yaratı olanakları hazırlamakta 
yarış ederlerdi eskiden. 

Şimdi Marksist öğretiyi doğrulayan eylemlerin odağ ı 'olarak 
suç üstü yakalanıyorlar. 

Halkın ekm�i ile, ilacı ile, şekeri ile oynayan tacir makulesi-

nin depoladığı malların kiir 
hanesinde kasaba eşrafının 
beş .. ltı yüz yıllık utanmazlığı 
sırıtıyor. 

Ticareti siyasetin anamalı 
olarak kullanmayı bellemişler 
ya bir kez. Bin türlü dalavere 
ile akşamı ettikleri dükkanıa
rının kapılarını besmeleyle 
açıp halkın gözünün içine ba
ka baka eski yalana devam e
diyorlar. 

Ama dikkat edelim. 
Eski yalan yeni, çağdaş 

yöntemlerle, buluşlarla süsle
nerek verilmektedir. 

Basına egemendirler. 
1 947'Ierde kurdurdukları sen
dikalarda en az iki sarı sendi
kacı kuşağı yetiştirerek ken
dilerine bağlamayı başarmış
lardır. 

Tarım işçilerinin tarihsel 
neden ve engellerle örgütlen
melerindeki yavaşlığın yanısı
ra, küçük köylülüğün kopuk
luğundan, yalnız adalar gibi, 
her birimde, neredeyse ayrı 
ayrı özellikle göstermesinden 
yararlanmaktadırlar. 

Son çözümlemede bürok
rasinin üst kesimini "sosyal 
demokrasi" aldatmacası ile en 
azından yedeklerine . alabil
mektedirler. 

Okumuşların çoğunluğu
nu tüketim toplumunun bili
nen özelliklerinin döndürdü
ğü çarkın içine sokmuş, bi
linç düzeylerini tahrip etmiş
lerdir. 

Pırtilerde ve parti ler dı· 
şında örgütlenmeyi gündemin 
ilk değilse ikinci üçüncü mad
desinde tutmaktadır. 

Üsteli k deneylidir. 

Üstelik ı ttihat ve Terakki 
Partisi 'nden bu yana yaratılan 
"devlet baba" felsefesinden 
yararlanması doğal sayılmak
tadır. 

1979 Türkiye'sinde bilim
sel sosyalistlerin kabul ettiği 
"seçim yarışı"nın arkasında
ki toplumsal özellikleri çok 
genel çizgileriyle saptarken 
kötümserlik imgesi vermeye 
özendiğim sanılmasın. 

Aksine .. 
Nasıl aksine. 

Şöyle. 

Yukarıda, "Marksist öğre
tiyi doğrulayan eylemlerin o
dağı olarak suç üstü yakalanı
yorlar .... diye dikkati çekti
ğim harami takımı bugün 05-
manlıdan devraldığımız "eş
raf"ın kendine özgülünü (is
terseniz islam felsefesine da
yanan diye bir belirleme de 
yapabiliriz) çoktaan yitirmiş
tir. 

Bu nedenle. 

HER SEçlMDE YENI 
KAN DOLAŞIMI  KAZANA
CAGI MUHAKKAK OLAN 
B I LIMSEL SOSYALIST ÖR
GÜTüN en küçük birimleri, 
yerel olarak kasaba eşrafının, 
ekonomi k  yapı içindekiyeri
ni en somut verilerle belirle
me olanağına sahiptir artık. 
Dikkat edelim. 

Birincil görev budur. 

Burada özen gösterilecek, 
vurgulanacak şey, bu aşama
da burjuvazinin temel gilcü 
durumuna gelen Istanbul dı
şındaki temsilcilerinin ulus
lararası tekellerle ortaklığa 
dönüşme çizgileridir. 

Kuramın, yaşamın. �n so
mut, en bilinen ' gerçeği ile. 
vıirgulanıp örneklenmesinin 
yolları arasında vergi açıkla
maları birinci sırayı alabilir. 

Yerel olarak . .  
Genel olarak .. 

- Tercüman Gazetesi'nin 
bu yıl kaç lira vergi ödediğini 
bilen var mı içinizde? 

- Tekrar so - ru- yo - rum .. 
Tercüman Gazetesi'nin bu yıl 
kaç lira vergi ödediğini bilen 
var mı içinizde? 

- Sabun Fabrikası sahibi.. 
beyin bu yıl kaç lira vergi ö
dediğini açı klayan yok mu? 

il i l i  mse i sosyalizmi yaşa
ma geçirecek olan adayların 
alacakları oy sayısı da önemli 

elbette. Adayın barajları aşıp 
parlamentoya girmesi de. 
Ama asıl önemli olan örgütün 
taze kan kazanarak yeni dola
şım olanağı bulmasıdır. 

Örgüt-emekçi halk-örgüt 
etkileşiminde alınan mesafe
dir bence birincil önem taŞı
yan. 

Ustalarımızın "tarihsel 
birikim" olarak niteledikleri 
toplanmayı hazırlayan koşu 1-
ları yaratma yolundaki isten
cimi kullanırken uyacağım il
kelerden biri, 

- Yakın hedef göstermeye 
dikkattir. 

Unutmayalım. 

Geçen hafta, arkadaşları 
Harun Karadeniz'In anısı ö
nünde saygı duruşunda bulun
dular. Dört yıl olmuş Harun'u 
yitirel i .  Ben de, bu saygı 
duruşuna, ölümü üzerine ses
lediğim dizelerle katılmak is
tiyorum. 

HARUN ARKADAŞIN 
DIRENCINDE 

··46'dao, 51 'den,n'den. 

Fışkıran sevgi dalları ıibiydi 

Özgürlüğü bilincinde büyüyen_ 

Duyduk Harun arkadaşın 
direncinde 

Ölümün bile üstesinden geldi. 

Kuştu,en gencimizin 
göğsünde "'peren, 

Kilitlendikçe üreyrn sevgi. 

Kitaptı .. Fabrikada, tarlada, 
mahpushanede 

Okuduk Harun arkadaşın 
direncinde, 

Ey adını beraberliğimizden 
aian öğreti. 

Dalgalanır bunca ses evrende 

46'dan, 5 1 'den, n'den 

Koşup gelen ellerin güzelliği 

Ölümsüzlüğü ölümünde yaratır 
gibi 

Yürüdü k Harun arkadaşın , 
direncinde. 
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i . 
Bahçelievler katliam ı 

davası başladı 

Duran Demirkıran: Fa,ist/erden mutlaka he14p .orulacak __ 

8 - 9 Ekim 1978 gecesi Ankara Bahçelievler'de yedi Türki
ye Işçi Partili'yi hunharca öldüren faşist katillerle ilgili davanın 
görülmesine, 20 Ağustos günü Ankara Sıkıyönetim Mahkeme' 
sinde başlandı, Faşist çetenin ele geçirilmiş mensupları ıbra
him Çiftçi, Ahır.et Ercüment Gedikli, Duran Demirkıran, Abi
din Şahiner, Ömer Yavuz Hacıömeroğlu, Mehmet Kundakçı, 
Ömer Özcan ve Kadir Temir'in sanık olarak çıkarıldıkları mah
keme çoksayıda müdahil avukatın da katılımıyla sürdürüldü. 

Bahçelievler katliamı davasına müdahil olarak katılan avu
katların arasında Türkiye Işçi Merkez Yönetim Kurulu üyeleri 
Alp Selek, Vedat Baranoğlu ve Merkez Disiplin Kurulu üyesi 
Erşen Sansal da bulunuyordu. Mahkeme salonunda ayrıca yedi 
yiğit Türkiye Işçi Partili'nin mücadele arkadaşları, aileleri ve 
diğer yakınları da duruşma sonuna kadar bulundular. 

Sözü geçen katliamfaillerini savunrnak üzere de mahkeme 
de Yalçın Ilikli, Balkır Ozantürk ve Munis Tüfekçibaşı isimli 
avukatlar hazır bulundular. 

Bahçelievler katliamıyla ilgili gerçeklerin açığa çıkması, 
Türkiye'deki örgütlü faşist odağın bir kere daha teşhir olma
sıyla sonuçlanacaktır. Bu sonucu kimsenin önlemeye gücü yet
meyecektir . .  

Türkiye Işçi Partisi Genel Sekreteri Nihat Sargın'ın 21 
Ağustos günü verdiği demeçte belirttiği gibi, her faşist saldırı 
ve cinayet olayı için geçici ve ayrı ayrı örgütlenmeler arama ya
nılgısına kapılmak son derece yanlıştır. "Aynı görüşte, aynı 
çevreden, aynı yasal görüntülü örgüt üyesi, ama birbirinden ba
ğımsız yüzlerce geçici örgüt veya çete ! GUlünçlük ortadadır. 
Bunların birbirinden bağımsız ve habersiz olmasına önce 
mantıken imkan yoktur. Ayrıca planlama sırasında önceden e
dindikleri bilgiler, değişik olaylarda kullanılan aynı silahlar, ci
nayet sonras� gizlendikleri yerler ... gibi konularda ortaya Çıka
bilenler dahi tüm bu cinayet ve saldırı şebekelerinin tek bir 
merkezden idare edildiğini açıkça ortaya koymaktadır." 

anıllar orlad 
--- SAı>ılK UUKAN OEMIı{KlI{AI'I :----------------

'Reis, Büyük Ülkü Derneği 
Başkanı Ercüment idi' 

Hahçelievler katliaınıyla ilgili dava
ya geçtiğimiz hafta 20 Ağustos günü 
başlıırunasıyla birlikte, Türkiye'de fa
şist cinayet ve terör odağının üzerin
deki perde bir adım daha ara1anmaya 
başladı. 

Örneğin saruklardan Duran Demir
kıran, duruşma sırasında okunan ve 
birbiri peşisıra alınmış ifadelerinde 
"reis" adıyla anılan Ercüment Gedikli' 
yle ilgili bilgilere yer veriyor ve Ercü
ınent Gedikli'nin bir süre önce Bahçe
lievler'deki Büyük Ülkü Derneği nin 
başkanlığull yaptığını açıklıyordu. 

Duran Demirkıran ifadelerinde 
şöyle diyordu: 

"Bahçelievler muhitinde eskiden 
Büyük Ülkü Derneği ilaşkanı olup son
radan demek kapanınca yine bu mu
hitte başkanlığıru sürdüren ve kabul 
ettiren Reis dediğimiz Ercüment Ge
dikli, bana ve diğer sağcı arkadaşla
rıma, "Bahçelievlerde bekar solcu 
otunnayacak, bunları buradan çıkara
cağız" diyordu_ Olaydan 1 5  gün kadar 
evvel ülkü Ocaklarının malı olan ve 
onlar tarafından işletilen Bahçelievler 
7. caddedeki Pilatin Bilardo salonunda 
Ömer Özcan'la otururken; aynı mahal
lede bulunan yine genellikle sağcıların 
olduğu Dadaş Kıraathanesine sağcı ar
kadaşınuz ve Ülkü Ocak1arı ikinci baş
kanı Mahmut Korkmaz haber gönder
diğinden, Omer Özcan'la Dadaş Kırat
hanesine gittik. Orada reis dediğimiz 
ErcÜffient Gedikli, Mahmut Korkmaz 
ve muhitiınizde Idi Amin diye arıılan 
Haluk Kırcı ile oturduk. Sonradan 
buradan kalkıp 27. sokakta 1 0/ 1  'de 
Mahmut Korkmaz'ın evine gittik. Biz 
eve gittiğimizde Bünyamin Adanalı 
evde idi... Burada sözü Mahmut Kork
' maz alarak, ben ve Ömer Özcan'a hita
ben, Idi Amin size iki kişi gösterecek 
bunlan takip ederek nerede oturduk
larını, ne zaman gidip geldiklerini öğ
renmemizi...  istedi... 

Duran Demirkıran'ın ifadesi daha 
sonra şöyle devam ediyordu: 

"Kesinlikle Omer Özcan'la 1 5 .  
Sokak 56/2 nolu yeri tespit ettiğimizi 
olay gecesi olaydan birkaç saat .evvel 
geldiğimiz Dadaş kahvesinde reis de
diğiıniz Ercüment Gedikli'ye bir kişi
yi tanıdığumz ve evini de tespit etti
ğiınizi söyledik. Kahvede otururken, 
aynı gece saat 2 1 'e doğru Mahmut 
Korkmaz da geldi. Biz kalıvede oturur
ken yanınuza gelen reis Ercü1l1ent'e 
tamam öğrendik dediğimizde siz bura
da oturun bekleyin, ben sonra geliriın 
diyerek aynıdı. Esasen Ömer Özcan 
tarafmdan olay yeri bir gün evvelden 
kesiıı olarak öğrenilinişti" 

Duran Demirkıran, olaydan yiııe 
bir gün evvel, Ömer Özcan'la Ercü
ment Gedikli'nin olay yeriııe giderek 
evi görüp geldiklerini bildiriyor ve 

olay gecesi kendisiııin yine Ercüment 
Gedikli tarafından bir arabayla alına
rak gözcü ofarak yerleştirildiğini açık
lıyordu. Yine Duran Demirkıran'ın üa
desinde, "Büyük Reis" olarak adlandı
rılan Abdullalı çatlı'nın da kendişine 
Ercüment Gedikli tarafından tanıtıldı
ğı, Abdullah çatlı'nın hep arabada 
kaldığını, Ercüınent Gedikli'nin ise üç 
kişi ile 56/2 no 'lu eve girdiklerini gör
düğünü açıklıyordu. 

Duran Demirkıran'ın ifadesinde, 
daha sonra, yedi Türkiye Işçi Partili' 
nin bulunduğu eve katliam gerçekle ş
tikten sonra Ercüment Gedikli'nin 
Ömer Özcan'la kendisinin yanına gel
diğini açıklayarak şöyle diyordu: 

"Ömer Özcan, ben ve Ercüment 
Gedikli birleşince Ercüment bana ve 
Ömer'e siz gidebilirsiniz, işiniz bitti, 
Arıkara'yı terkedin, gerekirse memle
ketirıize gidin, para ve diğer ihtiyaçla
rmlZl temin edelim dedi. Biz bu şekil
de konuşurken 56/2 nolu evden daha 
evvelce tarudığın Haluk KırCl ile Bün
yamin Adanalı da ortalarında kolların
dan tuttukları bir kişiyi çıkanp büyük 
arabaya götÜrdüler ve keSin 01arıık bi
nerken de gördüm. Büyük refi dediği
miz Abdullah çat1ı yine bu sırada ara
bada oturuyordu." 

Duran Demirkıran'ın ifadesi daha 
sonra şöyle devam ediyordu: 

"Ercüment Gedikli barıa ve Ömer 
Özcan'a işiniz bitti gidin dediği zaman 
kendisine hangi işin bittiğini sorma
dık. O da birşey söylemedi. Aslında 
bizim aramızda kinıse emir verenden 
emirle ilgili hiçbirşey sormaz ve mü
nakaşa etınez. Bize ne denirse o yapı
lır. Ben de öyle yaptım. 

. . . . . .  Olay gecesi ve olaydan birkaç 
saat evvel Ercilinenfte 14 'Iü tabanca 
vardı. Ercüment devamlı silah taşıdı
ğmdan şimdi bana gösterdiğiniz 1 4  'Iü 
tabanca o gün Ercüment'te gördüğüm 
aynı tabancadır. Bize gerektiğinde 
silalılan Mahmut Korkmaz getirirdi. 
Ancak aranıızda silalıın nereden geti
rildiğine dair sual sormak olmadığın
dan Mahmut Korkmaz'm silahları ne
reden getirdiğini somıadım." 

Bahçelievler katlianu davası dola
yısıyla yargılanan Duran Demirkıran' 
ın ifadelerindeki bu hususlar, hiç kuş
kusuz ı3ahçelievler katlianu ve arkasın
daki güçlerle ilgili gerçeklerin sadece 
bir bölümüne ıŞık tutmaktadır. Ancak 
önemli olan, bu katlianun bir bireysel 
terör olayı değil, başından sonuna ka
dar planlanınış, kararlan önceden ve 
belirli bir zincirin ucundaki halkalar 
tarafından alınnuş bir katliam oldu
ğudur. Balıçelievler katliamı, kitlesel 
terör ve cinayetler için oluşturulmuş 
gizli örgütleriıı varlığım ortaya koy
mak tadır ve sorun bu örgütlü terör o
daklarının açığa çıkarılmasıdır. 


	y_79_000495
	y_79_000496
	y_79_000497
	y_79_000498
	y_79_000499
	y_79_000500
	y_79_000501
	y_79_000502
	y_79_000503
	y_79_000504
	y_79_000505
	y_79_000506
	y_79_000507
	y_79_000508
	y_79_000509
	y_79_000510

