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Yigit Olker işçüeri lokavt tehditini boşa çıkanyor. 

lJlker işçileri lokavlı 
yı rtı yor rin işlerine son verdi. örgütlÜıü· 

lıün tokadını yedilıi kadın işçi
lere karşı özel uygulamalara gi-

" . rişti. 
İstanbul da. �lker Fabnkal .a- Temsilcilik seçimlerini, işçi-�� 1:ı.�0 ışçınln .on. gundur lerin devrimci birlllıini salılaya-

sürdurduı!ü eylem yenı bır boyu- cak işçilerin kazanması patronu 
ta ulaştı. .. . . .  . çileden Çıkardı. Burjuva yasala-

. 10 .ay o�ı:esı ışyennde. t�m�- nna göre bile haksız olarak işten 
cı seçimlennın yapılması ıçın ıle- atılan 6 kişinin geri alınması için 
rici işçilerin öncülulıünde ?aşla- yapılan girişimler sonuçsuz kah
tı1a� kampanyayı �atron. dı�t- yordu. İşveren tavrını sınıf kiniy
le izllyordu: İşyennde ışçilenn le sürdürüyordu. İşyerinde provo
aralannda bır takım olumsuzluk- kasyonlarla işçileri birbirine dü
lan aşarak ke�et1enmeye başla: şürrDeye çalışıyordu. 
ması 

,
TüSİAD Çı patron Sab� Toplu sözleşme gerel!i işe a1-

Ülker i telaş.lan.dır�y?�U, �n� mak zorunda oldulıu geçici 21 
dunıın�daki 6 IŞ5�ın ıŞ akıtlen işçi yerine başkalannı alması gerekçesız feshe��. .. .. .... bardalıı taşıran son danıLa oldu. 

Gerekçe belhydi. Soı;nurunun 27.8.1979'da işveren fabrika-
en yolıun oldui!U U1ker de sınıf yı kapattılını söyleyerek lokavt i
miica�ele�i e.�-k.e�]ül!e büriin- lan etti. İşçiler fabrikanın önüne muş, ışçiler somunmuo kayııalıı mavı çadırlarını kurarak direnişe 
nı daha açık kavramaya başl�- geçtiler, . 
mış�ı. Patr�n� V! �ygun du- 1.200 U1ker işçisinin açlılıa zenıne karşı bırlik ıçınde muca- terkedilınesi lokavtın "demokra
dele

, 
�1ı1ıklan geli�iyord�. tik" bir hak olınak bir yana açık

BWjuvazının korkulu ruyası bı- ça insanlık suçu oldulıunu bir \imsel sosyalizm Ülker patronu- kez daha gösterdi. 
nun karşısına dikiliyordu. Bu gi- Işyeri temsilcisi HASAN GAdişi durdurmak, işçileri baskı a1- Zİ IŞIK "Mücadelede kararlı 01-tına alıp" yıldırmak r,

olunu seçe� duklannı, direnişin sadece hak T�S�.AD Çı 'p�tron çıban. ba�ı mücadelesi olınaktan çıkıp, po
gorduj!ii ilencı, yurtsever ışçile- Iitik içerik kazandılıını sonunda 

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

1lirldye ı,çl Partlal 14 Ekim 1979'da MÇim yapılacak 29 lUn 
tumlinde ııçlrnlere lIrIyor 

Seçim dönemlerı, Part1rnlzIn, baRIlllIIZhk, demokrasi, 
lOI)'IIIZm mücadelesinde, ıelinl ülke çapında ve yolıun 

biçimde duyurabllıne olanaklannı vermektedir, 
Seçim çalJfmalarının en etkin ve baf&rJ1ı sonuca ula.şmasında 
Putiillerln cesur, özveriU çalışmalarının yanısuıı, Partimlze 

Inanmış, eönlU vermiş arkada,lanmlZın da katkılan 
büyük önem taşımaktadır. 

1lirklye İşçi Putisl Merkez Yönetını Kurulu'nun Parti'nın 
tüm üye ve aday üyelerinin aylık gelirlerinin belli bir 

yüzdesini ARUJtos, EyilU, Ekım aylannda Parti merkezine 
baRış olarak göndermeleri konusundaki kararını 

Parti dostlarına da duyurmaktadır. 
Gerçek ve kurtuluş yolu olan sosyalizmin 

ve sosyalist mlicadelenin güçlendirilmesi, aynı zamanda 
ra,izme kar,ı mücadelenin de kııIıcl sonuca ulaşmasını 

saRlayacaktır. 
Yurtseverler, anııfaşlsUer, ilericiler, demokratlar 

'rum sosyalisUer!. .. 
Ba�IŞ kampanyasına. Görev başına! 

TÜRKIYE ışçı PARTısı 
GENEL MER KEZı 

roRKİYE IşçI PARTISI 
BaRış Kampanyası, Hesap No: 60 
Ziraat Bankası - Çemberlitaş ŞubesI 
ıSTANBUL 

. 

kazananın mutlaka işçiler olaca
Iıını" vurguladı. 

YURUYUŞ YIUOI olmayan 
yollarla işten çıkanlan OLKER 
işçüeriyle fabrika önünde, dire
niş çadınnda görüştü. Sorulan, 
direnişçi Ulker işçileri adına ya
nıtlayan Işyeri Temsilcisi ve 
DISK, Gıda-Iş Genel Yönetim 
Kurulu üyesi Hasan Gazi Işık 'la 
yaphlfımlZ görüşmeyi Bunuyo-
TUZ. • 

YURUYUŞ: Toplu .özleş
me dönemine girildi. Bu aşama
da patronun ı.200 işçiyi Bokalfa 
atması, iJıtelik YlUOlan da hiçe 
Bay masını nasıl yorumluyorsu
nuz. 

HASAN GAZI IŞIK: Ülker 
işçiierinin kararlılıi!ı, mücadele 
azmi gelişiyor. Sömüriinün nere
den kaynaklandılıını, dUzenle ba
i!ım daha netçe kavrıyor, Patro
nun asıl hazmedemedilıi budur. 
Ekonomik, demokratik istekler
den önce bizlere gözdai!ı vermek 
istiyor. Sabri U1ker'in tavn poli
tiktir. Zaten direniş şimdiden 
politik bir öz kazanmıştır. 

İşyerimizde 1.200 işçi ÇalıŞı
yor. Daha önce kadın Işçilerin 
sayısı kabanktı, Sendikanın ör
gütlenmesinde militanca mücade
lenin kadın işçilerden gelınesl 
patronu erkek işçi alımına yö
neltti. 

. 10 ay önce temsilcilik seçimi 
için imza topladık. ılu bizim 
kendi iç sorunumuzdu. Ancak 
patron ne hikmetse küplere bin
di. İşçilerin devrimci uyanışın
dan rahatsız oluyordu. 6 öncü ar
kadaşımlZın iş akitleri feshediidi. 

ArkadaşlanmlZın işe dönmesi 
için girişimlerde bulunduk, Her 
yol denendi. Patron diretiyordu, 
Son olarak 21 geçici işçi arkada
şımız işten çıkarıldı. Sözleşme
nin amir hükmüne rai!men Işe 
başkalan alındı. !lasına da yansı
dılıı gibi işveren fabrikanın kapa
tıldlf:ını bildirerek kanunsuz lo· 
kavta başvurdu. Lokavt ilanını 
ise haJa Işyerine asamarnış du
rumda. 

YURUYUŞ: Gelişmeleri na
sıl yoru mluyorsunuz? 

HASAN GAZI ışıK: İşveren 
uzlaşmaz tutumuyla bizi kavga
ya zorladı. Burjuvazinin kavga 
davetini zaten kabuilenınişlz. 
O1ker patronu slnıfımlZın en et
kin silahıyla a1tedilecaktlr, 

Eylemimizin başarısı işçi ar
kadaşlarınuzın slmC mücadelesi
nin özünü kavramasında ve ilkeli 
birlii!lnde yatıyor, 1.200 O1ker 
işçisinin tek yürek, tek yumruk 
kale gibi biriilli dosta düşmana 
gosteriidi. Yenilmozlif:lmizln ka· 
nıtı budur. Kavgayı mutlaka 01-
ker Işçileri kazanacaktır. 

ıLLER BANKASI'NDA MAOCULARLA 
F AşıSTLER ışBIRlıcı YAPıYOR 

Maocu Aydınlık gazetesi, Iller Bank<ısı'nda tutunma ça
baları içinde, faşistiere ulca çıkmaktiln çekinmiyor. Aydın
lık gazeusi, Iller Bank<ısı'nda çalışan faşistierin 21 Ağustos 
günü Yeni Teknik Enerji-Iş Sendik<ısı Genel örgiiıJenme 
Sekreuri Rüştü Yar.dı ile Ankara Şube Mali Sekreuri ıb
rahim Tekin'e yaptıkluı saldırıyı gözden kaçırma gayreti 
içine girmiş. 28 Ağustos günlü Aydınlık'u çıkan yazıda, IL
ler Bankası'ndan umizlenmeye başlamaları üzerine, moral 
aşılanıyor faşist çeulere. Ayrıca, Yeni Teknik Enerji-Iş 
Sendik<ısı'na karşı faşist Türk Sen Sendik<ısı ile Sarı Tes-Iş 
Federasyonu'nu demidemekun de kaçınmıyor. 

TARSUS'LU EMEKçıLER ısTEKLERINı 
DıRENEREK GERÇEKLEşTıRDıLER 

Tanns'da, Adana'yı Mer
sin'e bağlayan ve NATO yolu 
adıyla bilineıL karayolunun 
Tanus içinden geçen kısmın
da meydana gelen bir trafik 
kazası sonucunda başlayan 
olaylar, yolun çevresinde otu
ran ınabaUe SakinIeriııin de 
katılmaayla daha da büyüdü. 
MusaIIa adıyla bilinen Yeşil 
Mahallenin içinden geçen bu 
anayolda, aIt üst geçit olma
ması nedeniyle daha önce de 
sayısız trafik kazası olmuş ve 
çok sayıda yurttaş ölıniiştü. 

Kazadan hemen sonra 
olay yerinde toplananlar, yola 
kurdukları barikatlarla trafiği 

kaetek, yetldliIerden �nIem 
a1ına1annı istediler. Bınıun 
üzerine olay yerine gelen Tu
.... kayıııakamı, ıçel YILi ıniıa
vini, T ıınus jandarma komu
tanı ve emniyet amiri baikı 
dağıtarak yolu trafiğe açmak 
isteyince topluluk çeşitli pr0-
testo gösteriIerinde bulundu. 
Olay yerine gelen gii>enIik 
kuvvetleri de, gördükleri tepki 
karşısında UZakIaŞınak zorun
da kaldılar. Güvenlik kuwet
lerinin dağıIrıwuıdan sonra, 
yetkililer aIt üst geçit yepıla
cağı vaadini verdiler ve direni
şe son verildi .. 

lNcıRLl pıYANGOTEPE'DE 
POLıs TERöR O 

Ankara'nın İncirli mahallesinde bulunan Et Ba
lık Kurumu sabş bayü, mahalleli emekçilerin bir 
kilo et almak için saatlerce .kuyrukta bekledikten 
sonra, çoğu kez onu da alamadan evin yolunu tut
tuldan bir çile doldunna yeri. Üstelik, mahalleliler 
bir de Etlik karakolunun MHP'li polislerinin tehdit
lerini yaşıyor. Etlik karakoİu polisleri, her gün 40-
50 kilo et aldıktan sonra, kuyrukta çile dolduran
larla alay ederek, polis arabasıyla kar�ola döner-
ler. 

. 

Geçtiğimiz bayram günü ise bu rezillikler top
lu bir saldınya dönüştü. Kuyrukta beldeyenleri Sı
raya sokma gerekçesiyle genç kıslara sarkınhlık 
etmeye başlayan l\.JHP'li polislere tepki gösterilmesi 
üzerine, kadın, erkek, çocuk demeden tekme, yum
ruk ve copla saldırıya geçen polisler, birçok kişiyi 
de gözalbna aldı1ar. Gözalbna alınanlara ağır haka
retler eden polisler, Başbakan'a ve ıçişleri Bakanı' 
na da herkesin gözü önünde çeşitli küfürler ettiler. 
İncirli emekçileri, başlanna bela olan MHP'li polis
ler hakkında "ilgililer"in daha ne kadar ilgisiz kala
caklanm çok merak ediyorlar! 
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YANLıŞLARı AŞMAK 
• • 

14 Ekim seçimlerine bir buçuk aydan az bir süre kaldı. 
Yalnız seçim yapllacak iller değil TÜJ'kiye'nin bütünü Stçim 
havuma giriyor. Uuıjuva partileri, özellikle de AI' ve CHP 
14 Ekim seçimlerini Türkiye'nin kaderini bdirleyecek, bü
kümet sonınunu çözccek bir pel seçim gibi göstenne gay
reti içindekro CHP hükümet olduAundan bu yana işçi ve 
emekçi kit.leler içinde yitirdiği desteği yeniden yanında bu
labilmek; AP de Ecevit Hükümeti 'nin z.a.aflanndan dolayı 
kazandığım umduğu, sağ içindeki,prestiji seçim sonuçlann· 
da somutlamak için, Ekim 1979 seçimlerine genci seçim ha· 
vası vennektc: birle,iyorlar. 

Ecevit ltiiltümctl 'rı1ıI parlemClltodald .... u de ..... ve 
te.nato seçimleriyle birlikte bir kaç milletvekilliği için ara 
seçimler yapı1aca.k olması da AP ve CHP'nin bu gayretini 
kolaylaştınyor. Önümüzdeki seçimlerin elbette bir önemi 
var, ama ımnı bir önemi var. Seçimlerin iktidan belirleme
de tek ve mutlak faktör olmamau ve 14 Ekim seçimlerin� 
mmi ve araseçimler oımaıı bu sının getiriyor. 

CHP Haziran 1977 seçimlerinde "ya CHP, ya faşizm" 
diye kitlclcriyanıltb. Oylar CHP'de toplanana faşisı tuma· 
nış durdu.nıla.cak, ıcblike savuşturu.1.aca.ku. Sosyalizm için 
kullanılacak oylar ise MC'nin deVllIll.u1a, faşizmin zaferine 
yol açacakb. Söyknenlc:rin anlamı UIlU tanıma buydu. CH;P 
Iwnnaylaruwı �çi ,ınıfının bağımsız politik banketinin, 
Türkiye ışçi Partisi'nin önünü kcsmek için bulduklan "ya 
CHP, ya faşizm" sloganı, bütün yan gackçcleriyle birlikte 
önemli bir inandırıcılık kazandı. faşist saldın ve cinayetJer
den bunalan kitkler için bugünden yanna kısa vadeli bu çö
züm önerisi kolay benimsenir bir fonnüldü. CHP'nin Hazi
ran-1977 seçimleri için böyle bir poliKka izlemesine, bu pOo" 
litikayı seçme hakkına sahip olduğuna, kimsenin bir diyeec
ği olmaz. Aal denilecek olan CHP'nin bu yaıultmasına sos
yaliam adın. CHP'den fazla sahip Çlkanlar:uhr. İıçi suufuu 
bağımaz politikasından ve politik örgütünden kopanp ıos
yal demokrasinin kuyıuğuna talanak için CHP'den fazla 
CHP\iJ.i.k yapan, goşizmden "UDC slog:ancılan"na kadar , 'sol"la:radu. 

Haziran-1977 seçimlerinde kendi dar grup çıkarlanm 
işçi sınıfınm politik. kazanımlaruun önüne koyanlar, CHP 
kunnaylannın taktiğinin şampiyonluğunu yaptılar. Yap
tıklan, taktik olarak CHP'yi desteklemenin çok ötesindey· 
di. I,çi sınıfının bağunsl% politikasıru kitlelere götüren Tjp 
afitlerinin üu.rine "Umudumuz Ecevit" afişlerini kendi el
leriyle astılar. İşi yer yer Türkiye işçi Partisi üyelerine sal
dJnLara kadar vardıran bu politikanın Sl� körlüğü içinde ol
duğu bıkmadan usanmadan anlabldı. Burjuva demokrasisi 
içinde de iktidar değişiJdik.1CTinin burjuva partilerinin ara
smda, onlann istedikleri gibi tayin ettikleri bir oyun olma
dığı, lfçi sındı mücadelesinin ve örgütsel gücünün iktidarın 
belirlenmesindeki rolü üzerine söylenmesi gerekenler söy
lendi. 

Bütiin bunlann karşısında dar grupçuluğun getirdiği 
.....r körlüğiinden, üç qağı be, yukarı aynı SCI yilkscldi: 
"TiP faşizmin ekmeğine yağ sürüyor, emperyalizme ve fa� 
ıizmc hizmet ediyor.H Kuşkusuz bunlan yazanJar, söyle
,fenlft sonradan yazdıklanndan ve .öyledi.kJerinden onur 
duyamadılar. Onur duyamaınalan da haıalannı görüp kav· 
ramalanndan, Türkiye ltçi Partiti'ne düşmanlığın işçi sıru
fına., bilimsel sOlyalizme dÜfman1.ı1t olduğunu 'anlamalarm
dan ııelmcdi. Tarilucl gerçeği bir bütiin olarak, bir çelilkiler 
bötiiııii olarak görüp kavramadılar. Yapbklannın yanlışbğı· 
lU.. seçimlerden bcklcdiJd.c:rinin gerçekle,memesi üzerine 
cliittiildcri dÜf kın1ıbğından çıkanbildiler. 

işçi tırufını sosyal demokratinin kuyruğuna talunayı 
rarkb gerekçelere bağlasalar da, tümünün "6 Hazirao 'da 
yeni bir Türkiye" hayali vardı. Sonuçları ne olursa olsun, 
Haziran seçimlerinin işçi ve emekçilere kurtulu, getinneye
ceği k.avranamadı� Seçimler iktidann sınıfsal özünün değiş
mesini, iktidarın burjuvaziden işçi sınıfı ve yandaşlannca 
dcvnluunaoını getirecek değildi. Seçimlerdcn çıkabilecek 
en olumlu sonuç, büyük burjuvazinin en gerici partilerinin 
oluoturduğu MC'nin hükümetten dÜfüriilmesiydi. Kuşku.uz 
bu çok önemli bir .onuç, bir kazanımdı. TUrkiye ışçi Parti
ıi bu sonucu politik mücadelenin gündemine Iwa vadeli bir 
hedef olarak çok önceleri getirmiş ve "MC Dü,üriilmcli" 
formülü ile kampanya açmışb. Hazinn-1977 �nel Seçim
lerinden hüküme� sorununa ilişkin beklenebilecek sonuç da 
bundan ibaretti. Yokla, seçim ıonuçlan, ne "ileri demok· 
rank bir düzen", ne de "Cqizmin tarihin karanlıJda.nna gö
mülme.i' 'ni getirecekti. 

Seçimleri, sınıf mücadelesinin bütünlüğü ve verili ko
Oullar içinde değerlendlremeyenlerin se.,im sonuçlanndan 
çıkardıktan tck sonuç düş kırıklığı oldu. Seçimlerden son
raki politik değişmeler yanı" politikalan iyice açığa ÇlJtar. 
dı. Ecevit Hükümeti güvenoyu alamadı. Yeniden MC tehli
kesi doğdu. Tehlike atbb.ld.ı. J-lü.kümet yeniden Ecevit ta
rarından kuruldu. Bütün bu değioiltli.kJer aynı seçim .onuç
lanyb olu,muo, aynı parlamentonun içinde meydana geldi. 

Politik tesbitler ve çözümlemeler doğrusu ve yanlıOI ile 
birlikte pratiğin oqmu öğreti.ciliğinden geçti. ıOçi sınıfının 
politik mücadeıeıi için ıon bir iki yıl önemli hasarra,1a da 
olsa çok öğretici oldu. I,çi struCtnm bağunllZ politiwrnın 
her durumda ve kooulda şürdürülmesinin gereği hemen her· 
kesçe öğrenildi. Bir �nel doğru kavrandı. Bu doğrunun 
kavranması suuf mücadelesi için önemli bir kazarumdır. 
Ama doğru, ınnıf mücade�ıinin çelişkiler yumağı içinde 
kavranmadığl, yatanan iki yıUık pratik Ilruf mücadelesinin 

I ç I N 
'iz politik h .... ketinin örgütlenmesine, kitlelerle bağ kwma· 
sına kar,ı bir tecrit çemberi ö,üJmck .tendi. Sendika1Uda 
ve kiUr. örgütlerinde politik h.arcket.c.dü,manh.k köriiklendi. 
Sendikalar ve kitle örgütleri, ya politik mücadele dJş. tutuJ
may� y! da politik örgüt yerine konulmaya Çahftldı. Her 

GÜNDÜZ MUTLUA Y 

bütünü içinde yerine oturtulamad.ığı için, şimdi gene yanlış 
sonuçlar çıkanlıyor. 

Haziran·1977 seçimlerinde i4çi sınıfuu soıyal demok
rasinin kuyruğuna talunak için CHP'den çok CHP'cilik ya· 
panlar, sınıf mücadelesinin bir alaru olan seçimleri ve parla
mentoyu mut1ak13,ftıra.n.1ar, yaru1dıklaruu hemen seçimlerin 
sonuçlan alınına. gönnüşlerdi. Yanlışı ikinci bir yao.lıtla 
aşmağa çalışmak hiç affedilmeyecek olandı. Ne yazık ki 
bu Y"l1ı1dı. 

Oıeleştiri bilimsel sosyalizmin çok önemli bir ilkesi. 
Ancak. özeleştiri çok sözü edilmesine karşın, ancak ideolOo" 
jik-politik 'Ve örgütsel olarak gerçekttn işçi sınırı örgütü olan 
partilerde yerli yerine ot.uJan ve gerçekle,tirilebilen bir ilke. 
Genç yandaşlanna "işçi sınıfı adına", TiP arlŞlerinin üıtüne 
CHP afişleri yapıştırtanlar, politik yanhşlanru gönnemiş 
olamazlar. Somut pratik o kadar açık ki başka türlü düşün
meye elvenniyor. Peki gördüler de ne yapblar? işte asıl soru 
bu. Dar grup çıkarlan gözetilerek yapılan yanlış gene ayru 
yanhş açıdan yapılan değerlendirmeyle taktik bir sonuca 
vardı. Türkiye İşçi Partisi 'nin ",çime kabldığı i 5 ilde aldığı 
oy toplamının küçüklüğü, dÜJük yüzdesi üzerine alaylı teori
ler ııeliltirilcrck durum lı.urtan1maya ça1ışıldı. 

Seçimlerin ve seçim çalışmalannın suu.f mücadelesinin 
bütiinü içindeki yeri ve önemi ile; seçimlere katılan Türkiye 
işçi Partisi'nin izlediği politikarun,scçim taktiklerinin, pro
paganda ve ajitasyonun, kitlelere gösterdiği politik hedefle
rin üzerinde düşünmek zahmetine katlanılmadı. Seçimlere 
katılmak -·veya kablınamak esasmış gibi, ''TiP madem ki 
seçimlere kabldı, o halde haindir," türünd�n en kolay ve ka
ba bir değerlendirme yeğlendi. TiP ne yaptt? Bu politik Ol'
tamı, bu subjektif faktörü değerlendinnedi mi? Elbette de
ğerlendirdi, ama bir grubun değil bir sınıhn, kitlelerin parti
si ohnarun gereğini yerine getirdi. Dar "parti" Çıkarlanru 
değil smıfm, kitlelerin çıkarlanıu gözeten bir politika izledi. 
Bu politika ile kuşkusuz zor olaru seçti. Bu zor olan, hem 
işçi sınınnın ve emekçi kitlelerin, hem de emperyalizme ve 
büyük bwjuvaziye, faşizme ve gericiiğe karŞı mücadele 
eden bütün sınıf ve tabakal.ann ve on1ann örgütlerinin yolu
nu aydınlatb. 

Haziran-1977 seçimlerinin kesin olmayan ve ilk haber-
leri yanıltıcı olan sonuçlan üzaine bayram eden, kesin sOo" 
nuçlann alınmasından sonra uğradıklan düş bnk:lığının ar
dından da yas tutan geniş bir sol yelpaze oldu. Kimi sessiz
liği seçti, kimileri ah-vah �tti, bazıları da gene işçi suub.nın 
bilimsel sosyalist hareketine, yeni sald.ınlarla tescDi buCmaya 
çalıştı. Seçimleri ve sonuçlanru arimetik.scl hesaplardan iba-
ret görenler, aritmetibel hesaplara da uymayan toplama-çı
k.anna1arla Türlüye işçi Partisi'nin "ihanetini" ispatlamaya 
ça1ışlılar. Bütiin bu çabalar çok iwa ,ünlü. Çok iwa sürme
ye mahkumdu çünkü. 

AçLk özeleştiri yapamayan, sorunu tarihsd.wyalektik 
bütünlük içinde kavrayamayan hareketler hep aynı yere dü
şerler: Bir yanlışı somut pratikte gölÜnce bir başka yanlışa 
savrulurlar. Son bir-iki yılın Türkiye'sinde de böyle oldu. 
CHP kuyrukçuluğundan, kör bir CHP düşman1ığına düşül
dü. CHP mitinglerinde "kalabalık eden" goşizm, faşizm teh
likesinin neredeyse CHP 'den geldiğini "keşfetti". I,çi sını
ftru sosyal demokrasinin - burjuv�inin - kuyruğuna takma
YI politi.k.a sanan "UDC slogancıJan" bir bocalama lÜ.recin
den sonra. "yeni devrim teorileri" k.c:şfebneye giriştiler. 

Haziran- 1977 seçimleri sınıf mücadelesinde önemli bir 
dönemeçti. Burada yapılan yanlışlar, herhangi bir taktik sOo" 
runda yaptian yinlışLann ötesinde önem taşıyordu. Onemli 
olduğu, bütün yanlış yapan politik hareketlerde ideolojik.
örgütscl ıorunlar ortaya çıkannuıyla açıklık kazandı, 
Şimdi "UDC ılogancılan" genç militanlanna CHP afiıleri 
astırabilirler mi? Yandaşlarına CHP mitinglerinde kalabalık 
ettirebilirler mi? Dün CHP �Ieriyle Türkiye I,çi partisl 
afiOi kapatan gcnce bugün CHP atlşl astırmak mümkün mü? 
Duvarlara "Umudumuz Ecevit"i kim yazdırabilir arbk.? 

Bütün bunlan yaptuma.\ isteyen kim? Kim yapttnnak 
istiyor ki, denilebilir. Evet, gerçekten kimse yaptırmak iste
miyor. isteyemiyor da ondan. 

Turkiye I,çi Partisi 'ne yalruz.ca seçimlere katıldığı, sos· 
yalist propaganda ve ajitasyonu yürüttüğü için parlamenta· 
rist diyenler, Haziran-1977'de CHP'yi kayıtsız-,arblZ deı
teklerken de, seçbnleri yalnız aritmetibel ıonuçlar olarak 
değerlendirirken de parlamentaristtiler. 

Peki, nırkiye ıolu bu yanbşı nasıl ya,ath? Üzerinde 
çok cWdi olarak durulması gereken bir soru. Burada, bu 
yazının ıınırlan içinde luaaca tekrarlamalııla yarar var. şöy. 
le: 

197 1 12 Mart'ından sonra burjuvazi en büyük kazan.
mını sağladı. ışçi ıınıfı partisini kapattı. Bağımsızbk ve de
mokrasi mücadeleleri ve güçleri ilt sosyalizm için mücadele 
ve güçleri amaına set çekildi. ÖrgüuUzlük ve dağınıklık için 
zemin yaratıldı. 

j Burjuvazi 12 Mart döneminde sağladığı bu kazanımı 
yeni ka:zanımlarla pekiştirmeye ÇalıŞtı. Işçi sınıfının bağım· 

iki tutum ve anlaylf da işçi ,mıfına zararb oldu. 
Şimdi bu yanlı,lar i yanb,da dircnenkn bir kenara Q..e.. 

rek �ılıyor. Sendikalarda, kitle örgütlerinde ydl.arm opo11il
nislleri, Çıkaıcı "profesyoncUcri" ardarda .Lnıf hareketinin 
d.ıJına ablıyor. Sınıf hareketlerinin yarattığı yeni, genç kad
rolar tuzla sınıf örgütlerinin ön ıaflanna geçiyor ye ha.kcttik
Leri yerleri alıyorlar. Bu olgu elbette birdenbire, tesadülen 
ortaya çlkmadı. Suuf mücadelesinin belli mücadele birikim ... 
nin sonuçlan olarak uç verdi. Bu yeni, genç ka.drobr "çi ıı
nıiınm politik hareketinde yer almaya adaylar ve hazuiar. 
Aradaki subjektif engdlcrin aşılması ve "çi sınıfının scndi
IW hareketinin yantbğı kadrolarla politik banketinin Jw. 
c�maı. çok zor olmayacak. 

Türkiye ilerici güçleri Jon bir-kaç YıJ� kalın çizgiJe
riyle böyle bir süreci yaşadı. Haziran-ıg77 Genel Seçimle
rinden ve sonuçlanndan çık.anlacak dersler bütün açıklığıy
la ortada dururken, şimdi neden yeni yanlışlar yapıhyor? 

Suuf mücadelesini, bu mücaddedeki bütün kritik ook
bIanıı qılmasıru �çi wufının ve yaodqlaruwı politik 
çıkarlan aç.mdan değil de, kendi dar grup çıkartanna geti
receği kar açumdan değerlendirenler Ekim seçiın1e:riyle iJCi-
li tuhunıannda da bir bqka yanlışa düştüler: BwjuYaziniıı 
sol-sosyalist güçleri sıkışbnnak. istediği dar bir alanda müca
deleyi seçtiler. Burjuvazi seçimleri sınıf mücadelesinin bir 
alanı olmaktan çıkarmak, burjuva partileri araanda bir yanş 
olarak sunmak. istiyor. En yeni örnc:� büyük ac:rmayenin 
Hürriyet gazetesinin yapbğı "Birliğe Çağn"sı da, seçim 
yasasında değişildi.k.ler yapı.ImaJı için girqimlcrle, yapılanlaı 
ve yapdma.smdan vazgeçilenler de burjuvazinin bu politika
sının sonuçlanyd!. Peki sol-sosyalist güçler seçimlerde ne 
yapacaklardır. Hesap ortada: Burjuvazinin isteği kendi suur
ladığı alanda, 501 içinde y�! 

Sol-sosya1ist �çlcıin bir bölümü bu alanda mücaddeyi 
şimdiden kabul emiş görünüyodar. Emperyalizmle, büyük 
bwjuvaziyle ve onlann politik. güçleriyle mücadele yerine, 
sol içmde D\i.icadde kolaylanna geldL Kimi "l'ürkiye ışçi 
Partisi'ne bir den vereceğini" aaruyor. Umudunu buraya 
bağlamış. TRT ve basında yer alan açıklamalanndan, kit
lelere bir tek bildiri bile �rtmamışken, sınırb mali olanak.
ianru ve diğer güçlerini ''T!p.'in ÇUmı""I"nı anlatmaya çah
şan kibplar yayınlamaya ha.çama1anndan an\afıhyor id, 
güçlerini faşizme, gericiliğe kartı nMicadele yerine Türkiye 
işçi Partisi 'ne karşı mücadeleye sürmeyi tCrCiJı ediyorlar. 
Kimileri de içinde bulundu.klan politik. sıkışıklığa bir çö
züm yolu bulmak için "bağımsız" adaylar çı.bra..ra.k, b .. 
juva.zinin IıbştJnna!r. istediği sol içinde mücadeleyi kabul 
ediyorlar. Hem de, seçimler gibi sınıf mücadelesinin ôncn:ıli 
platfonn1annda.n birini, gücünü denemek için Jaı11annıak g:i
b� bir gerüçeyle hafife alaıak kabul ediyorlar. 

Biitiin bunlar bwjuvuinin propaganda ettiği "batka 
politik çözüm yoktur, iyi-ya da kötü, burjuvazinin politik 
çözümleri içinde kalınacaktır." görüşüne inandmcılık ka· 
zandınnaklan başka birşeye yaramıyor. 

Politik mücadele, bir bütün olara.k işçi sınıhıun, bir bü. 
tün olar.ı.k kapit:a1.ist sınıfa kaf1ı mücadelesidir. Bu mücadele 
temeldir. Bilinen bir tck de aneı vardır: Parti. Onun için her 
nt' gerekçeyk: oluna olsun partisizliği saVUJl.Jllak, yalıuzca 
bundan dolayı bile burjuvaziye hizmettU. 

YUROYUŞ'ün geçen haftaki sayısında Zeki Kıhç, 
"Seçimler ve Sol"başbkb yaıasında değerlendirdi. I,çi su:u
fuun ilerici sendikal örgütlerinin yönetiminde bulunup da, 
SUUI mücadelesini kartıdan seyreden kimDerinin seçimlerde 
solu boy sırasına sokmayı beklediklerini yazdı. Burjuvaz..inin 
kendi giidümünde bir "sol politik örgütlenmeyi" iştahla öz· 
lediği bir dönonde bu uğursuz görev için koBan sıvaroaya 
hazır nice oportünist bekUyor. Umutlannı işçi sırufırun se
çimlerden başarısız çıkmasına bağlayarak, ONnnUŞ bekli
yorlar. 

Seçimlerden sol adına beklenen bu en mel'un umut el
bette boşa çıkan.lacak. Seçimleri, burjuvaziye kar,ı smd ha
reketini güçlendirmenin bi.r aracı değil de, 101 içi yaygara 
olarak ek: alanlar umduklanru bulamayacaklar. 

Bilimsel sosyalistler mmetik. JOnuç1an kiiçünlıcmecU. 
ler. lüçbir zaman seçimleri yalnızca aritmetik sonuçlardan 
ibaret de gÖ:nnediler. Iktidar sorunu nasıl, seçimlerin 
aritmetik sonuçlanyla başlayıp biten biı sorun değilse, se
çimler de öyledir. 

Işçi sınıfının bilimsel sosyalist hareketi, seçimteri 
olumlUzlukiann üzerine basarıık ve blumsuz1ukJarda.n medet 
umarak değil, sm.ıf mücadelesinin hedenerine doğru biraz 
daha yaklaşmak, örgüt gücünü artırmak için değerlendiri
YOt. Seçimlerin büyük politik kazan.unı da bu olacak. sc. 
çimlerin aritmetik5cl sonuçlan Uzerine hesap yapanlar da 
hesaplannın bo�a çıkbğıru görecekler. Hazir.ın-1977 seçim
leri bir yanlışı geride bırakb. Ekim-1979 seçimJeri de 
birçok yanbşı, bir dahil tekrarlanamayacak. şekilde geride 
bırakacak. Seçimlerin bir diğer kazanımı da bu 01aca..k. 



Gericiligin uygun adımları 
TIP BAŞKANLIK 
KURULU: 

"Cumhur-
, başkanı 

Anayasa 
dışına 
düşmüştür" 

'Türkly. Işçi Partisi Baş· 
kanlık Kurulu CumhuIbaşka.' 
nı 'nın 30 A!!ustos demed üze· 
rine geçalıimiz Cuma günü bir 
açıklama yayınladı. TRT'nin 
31 Ai!ustOl günlü bülteninde 
yasa dı,ı bir sansüre ul!rayan 
açıklamada ,öyle deniyordu: 

"CumhuIbqkanı 30 Alıus' 
toı demedyle Anayasa dı,ma 
d�m�tür. Cumhurbqkanı'· 
nm sınıf aynmına göre faali· 
yet olamaz sözleri bunun ka· 
nıtıdır. 

"Sınıf esasına göre faalıyet 
yürütülmesi şu veya bu kişi· 
nin fetvasına baj!lı de!!lldlr. 
Çünkü bu nesnel bir gerçek· 
lıktir. Toplumda sınırıar varsa 
sınıf mücadelesl de olacaktır. 
Türkiye toplumunda da ıınif., 
lar vardır ve sınıf mücadelesi 
de olacaktır, olmaktadır. Bu 
mücadele aynı zamanda Ana
yasa ve yasalann teminatı al· 
tındadır. Aslmda CumhuIbaş· 
kanının sözleri de sınıf müca· 
delesinin Içinde, egemen sınıf· 
lar safında bir vaziyet a11,tır." 

TIP 1lqkanlık Kurulu 'nun 
blldlrisl ,öyle devam ediyor· 
du: • 

"'ltrklye' de ,ömürücü en· 
men sınıflara karşı I,çl ıınıfı· 
nın, yoksul köylülerin, ilerici 
aydmlann ve ,ençlerln yürüt· 
tültü mücadele vardır ve bu 
mücadele geU,lp lÜçlenmek· 
tedir. Bu mücadeleyi durdura· 
bllecei!lnl veya yok edebilece· 
i!lni sananlar sadece aldana· 
caklardır. BUlÜne kadar bep 
a1danmı,lardır. 

"'Türkıye I,çl PartlUler bu 
sözlerle ILk defa karşılaşmı· 
yorlar. 1960'lardan sonra nl· 
ce 'muktedlr adam'· özentim 
ıçınde olanlar etrafa kükreyip 
durdular. Ama yaşam onlan 
bır kenara koymu" gerçek 
yerleri daha açıi!a çıkmıştır. 
Bugün bunlar y'ı bır hotdlngln 
Idare heyetlnde, yı bır banka· 
nın idare meclisinde koltukla· 
nnda oturmaktadır. 

TIP Ba,kanlık Kurulu bil· 
dirisinin son b'ölümünde de 
,öyle deniyordu: 

"Ezecek baş arayanlar baş· 
lannı demokrasi duvanna çar· 
pacaklardır. Işçi sınıfımız, 
yoksul köylüler, Ilerlcl aydın· 
lar ve gençler, Türkıye Işçi 
Partisi öncülüıtünde demokra· 
sının koruyucusu ve gellşUri· 
clsldirler. nemokras! saflan ve 
bu tür tehditlere pabuç bırak· 
mayacaktır. " 
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Geçtilılmiz ha rta başındaıi 
bqlayarak Türkiye'de gerlclıı!!ln 
yenl bır sistemli kampanyaya gi. 
riştl!!1 ııörüldü. Kampanya, "ülke 
bütünlülıünü bozmaya yönelık 
tehlikeleri" hedef alma görüntüsü 
arkasında, militarist üst kademe
lere IÜÇ kazandırmaya, uzlaş· 
macı CHP hükümeti üzerinde de 
yenl bir baskı yaratmaya ve bü' 
tün olarak demokratik güçlerl 
tehdlt etmeye yönelLkti. 

Sözü edilen kampanya Genel 
Cumhurbaşlumı 

30 Ağustos 

de me ciy le . Kurmay Başkanı Evren 'in 26 A· 
Itustos demeeiyle belirginlik ka· 
zandı. Evren'in çıkışı, yine 
ODTü'nüıi son açılış töreninde· 
ki olaylara dayandınlarak, "sol" 
dan gelen bir tehlikeye karşı 
"Türkiye Cumhuriyetini koruma 
ve kolLama görevin tam anlamı 
ile ve kusursuz olarak yerine ge· 
tlrilecel!l" anlatılıyordu. 

dışına çıktı ı=.Llo. ____ -'-'--' 

,�2�m��J:��;:;!�!�:s:;� ri.ii.ıiit�tiiiiiitrt!j::..iu ,ii:ii, i} ıii.ır.:!iıııi�·iıyiiı;iır't ıi{i1ıil
: 

meyi akıllanndan bile geçirme. � .AI, . .... ;.ıiı iı •• 
yenlerln, malzeme diye mumla An ti·kom u" n ı z· mde aradıklan birkaç mizansene san· 

CumhuIbqkanı Konıtlirk'ün 
30 Altustos demeci de gerçekte 
Evren 'In 26 _ltustos demeclnin 
bır devamıydı. "Olke bütünlÜ!!ü· 
nü bozmaya yönelik açık·kapalı, 
Içten ve dıştan destekli çabalan" 
asıl tehlike gösteren demeç, bır 
kere daba "Cumhuriyetl koruma 
ve kolLama" görevine atıfta bUlu, 
narak sürüyor, "belki bazılannın 
başı ezilecektlr" ölçüsüne. varan 
bir tehditle sonqçlanıyordu. 

larak "ülke bütünlüj!üne yönelen 
tehdltlere" karşı clhat seferberlı· II zIa Ş anı ar !!Ine girlşmelerl, gerçek amacını 
hemen ele verlyordu. Amaç, Ile
rldlli!ln güçlerlni saj!lamlaştır· 
mak, onlan demokratik lÜçler 
karşısında tek bir cephede blrleş· 
tlrmekti. 

"Uygun adım" biçiminde bır· 
bini izleyen bu çıkışlar, gerlcl 
basın tarafından büyük alkışlarla 
karşılandı. Faşist katliamlann 
kitle kınmlan boyutlanna uLaş' 
tı!!I, her blrl arasındaki örlÜtlü 
baj!lann ayan beyan ortaya çık· 
tılıı ve böylece faşist terör örgüt· 
lerinden kaynaklanan tehdldln 
boyutlannın apaçık beIU oldultu 
"Sıyaıd parti" sıfatmı tqıyan bır 
kuruluşun·MHP'nln bütün bu te· 

"Olke bütünlüi!üne yönelik 
tehditleri" öne slirerek "bır avuç 
azınlılıı yok etme" heyecanına 
kapılanlann, aynı günlerde Tür· 
kiye'nin NATO'ya sadakatini 
göklere çıkanp Yunanistan'ı ye· 
niden NATO'nun askerlne kat· 
mak Için davet göndermelerl de 
bır rastlantı dei!lldlr. Ya da aynı 
günlerde Türkıye'nın en büyük 
basın tekelinin, "komünizm e ve 
fqLzme karşı" CHP lle AP lider· 
lerlnin birleştilıini Uan' etmekte 
sabırsızlarımasında da yadırgana· 
cak bır yan yoktur. Tümü de· 
mokratlk lÜçlerl bedef alan bır 
saldınnın parçalandır., 

GENÇ öN€Ü ÜYESI 
MESUT KORKMAZ POLIS 
ENSTlTÜ'LO FAŞISTLER 

TARAFINOAN KATLEOILOI 

Genç öncü Nallıhan Şube Yönetim Kurulu Oyesi MesuL 
Korkmaz, 25 Allustos Cumartesi günü faşistler tarafından 
katledildl. . . 

Mesut Korkmaz ve dört arkadaşı, cumartesi akşamı ye· 
mek yemek için gittiklerl lokantada, ilçe savcısının da tabrlk· 
lerlyle olay çıkartmak istey"n bır grup faşlstlf karşılaşmış· 
lar ve lokantadan aynLınışlardl. Bindlklerl takslyi takıp eden 
faşLstlerln arasında Polis Enstltüsü öi!renclsL Aziz Ankan, Hü· 
seyin Yalçın, M. Kemal Karakoç ve BUaI Korkmaz bulunu· 
yordu. Faşist saldırganlann kurduklan pusuda açtıklan Uk 
yaylım ateşini atlatan Mesut, Ikinci kez yapılan saldında Aziz 
Ankan 'm kurşunlanna hedef oldu .... 

Mesut'un katledilmesi Uzerlne ilçe ve civar köylerden ge· 
len bine yakın emekçi, 'yapılan cenaze töreninde, "Faşist o· 
daklann da�ıtılması ve MHP ve UGD'nLn kapatılması"nı iste· 
dUer. 

Cinayet üzerine bır açıklama yapan TIP Ankara Iı Baş· 
kanı Zekl KılıÇ, katııamın, "askerlik şubesi komutanı asteg· 
men, savcı, Pol·Blr·U poUsler ve dL!!er MHP yanlıBI klşllerce 
ilçede öteden beri tezgahlanan oyunlar ve Çayırhan Kömlir 
ışletmelerınde faşist hareket tarafından başlatılan saldırılann 
başarıya ulaşamaması" üzerine planlandı!!ını bildirdi. Zeki 
KılıÇ, "MHP yanlısı olarak blUnen ve tertipleri n dışında·ol· 
mayan Naıııhan savcısının olaylan saptırıp adi bir vakaymış 
göstermeye çalışmasına ragmen" katliam faillerinin yakalan· 
dıııını da beıırtti. 

Hürriyet Gazetesinin iki' büyük partiye yaptı!!ı "birlik" 
ça!!nsı, demokratLk güçlerle, gerlci, faşist lÜçler ara.aındakl 
mücadelenin iyice kızlŞtı�I, MHP'nin iplij!inln açıkça pazara 
Çıktıltı günlerin ardından geldi. "Birllk" ça!!mının öncesinde
ki günler aynı zamanda, gerlci ve faşist güçlerln o ber zaman· 
ki"bölücülük" suçlamalanna sarılarak ve şoven ınl1liyetçl 
duygulan köriikleyerek, demokrasi lÜçlerlne karşı başlattık· 
ları yoi!un bir saldınrun da damgasun taşırnaktaydh 

MHP'nin ipllltinln pazara Çıkarıldı!!ı ve "MHP kapatılma· 
\ıdır" Lsteminin geniş kitlelerce dile getlrlldilti günlerde Lse 
CHP'nin yapabilece!!i iki şey bUlunmaktaydı. CHP, ya uz· 

'laşmayı bir kenııra bırakarak demokrasiden yana olan tüm 
güçl�rle birLLkte cesaretle faşist odaklann Uzerlne yüıüyecek, 
böylelikle gerici·faşist lÜçlerln saldın1annın da etkisizleş· 
tirilmesi salıLanacaktı; ya da gerlci·faşist güçlerln saldırılan 
karşısında bir kez daha uzlaşma zemini aramayı yeR tutacak· 
tı. CHP ikincisini"bir kez daba uzlaşmayı tercih ederek, yeni· 
den gerlci·faşist lÜçlerln istediklerl platforrna çekUdi. Yıllar 
önce "kendisini, kimsenin 'bölücüli)k' suçlamalarına Inandı· 
ramayacaltmı" söyleyen Ecevit, Dol!u ve Güneydol!u Ana· 
dolu illerlnde sıkıyönetlm uygıılanuwna başvurduktan, se
çim gezUerlnin temel teması olarak 'bölüciUük' teınuını 1,1e
dLkten sonra, bugün artık açıkça kendiainden söylenmesi is
tenenleri söylemek, yapılması istenenlerı yapmak durumun· 
dadır. 

Nitekim Ecevlt'in, Hürrlyet Gazetesi'nin asgari anlaşma 
koşulLan olarak Uan etti!!i "iLkeLer"de Demirel Ue bir araya 
geldi!!i ortaya çıkmıştır. Bır araya gelinen ve gelindli!! açık
Lanan temel antl·komünlzmden başkası del!ildir. Bugüne ka· 

,dar izledi!!i uzlaşmacı tutumunun ve Hürriyet Gazetesl'nln 
çaj!nsına verilen yanıtlarm sonucunda CHP'nin artık, "asp· 
ri sorunlarda AP ile anlaşıyoruz, ama ben hükümet olmalı· 
yım" noktasına sürüklendL!!i ortaya çıkmaktadır. CHP artık 
Lktlılarda kalabilmeniıi tek koşulunu bu noktada güvence 
vermekte aramaktadır. CHP'nln şLındl sanldıltı ,"Devletl ku· 
ran partiyiz, kurtaran da biz olaca!!ız" sloganının anlamı da 
budur. 

"Temel saptamalarda anlaşıyoruz, ama beD daha ıyı 
partiyim" çizgisine savrulmuş olan ve artık gerlde verecek 
ödün bırakmayan CHP'nin bütünüyle tesllm alınması lçiiı 
"milli birlik" temeli üzerinde yenı uzlaşmalar dayatılmakta· 
dır. Gerlcl basının Genel Kurmay Başkanı Evren in demechıl 
'muhteşem" diye nlteledil!! günlerde, Hürriyet Gazetesi tara· 
fından da iki lideriıi 30 Allustos törenlerl sırasında el sıkışma· 
larının "Genelkurmay'da olumlu bava yarattı!!ı" yazılarak, 
"Ordu genış tabanlı bır formül Istlyor" lzlenlmlerlnln yaratıl· 
ması anlamlıdır. öte yandan da Cumhurbaşkanı'nın Işçi sını· 
fının mücadelesinin önüne seL koymaya çalışmaktan başka 
hiçbir anlama gelmeyen demeclndekl "haIblyelilerln sözlerl· 
ne kulak verlniz" sözlerlnln ön plana çıkartıldı!!ı görülınekte· 
dır. 

Genlş emekçi yı!!ınlar anti·faşist Istemlere sıkı sıkıya sanı· 
mış durumdadırlar. İşçi sınırının poııtlk hareketi gün geçtik· 
çe yenı mevzilere ulaşmakta, kitleler Içindeki saygınlı!!ı ve et· 
kinli!!i giderek daha da artmaktadır. Geniş kitleler faşizme 
k\U'şı demokrasi Için mücadele etmekten bir an Için vazgeç· 
meyecektlr. 

• neşet kocabıyıkoğlu 



ODTÜ 
teh·ditlere bo yun 
etmeyecek 

Eeltimin iki yıldan beri kesintisiz bir 
biçimde sürdüi!ü ODTü, gerici-Caşist güç
lerin bir dizi provokasyonuyla kuşatılmak 
isteniyor. ünlversitenin açılış töreninde, 
birer oyuncaktan başka bir işlev taşıma
dıklan anlaşılan bazı sorumsuz gruplann 
da "canla başla" yaptıklan yardımlarla 
düzenlenen operasyonla birlikte, bugün 
ODTü 'de had safhaya varan bir gerglnUk 
bulunuyor. 

ODTü'TE ''YASAL'' TERöR 
27 Aj!ustos Pazartesi günü meydana ge

len olaylar, ODTü 'de hazırlanan operas
yonlano bir devamı özeıui!ini taşıyor. Bır 
ötı'encinln, üzerınde silah bulundueu ge
rekçesiyle jandarma tarafından korkunç 
biçimde dövülmesine tepkl olarak topla
nan ötrencilerin, kendUerlni korumak 
için Hazırlık Okulu binasına sıeınmalan ü
zerine, bir gün boyunca süren bir baskı ve 
yıldırma harekatı başlatıldı ... 

önce, yalnızca jandarmaya karşı 
koyan öi!rencllerin yakalanması gerekçe
siyle Hazırlık Okulu binası kuşatıldı. Kısa 
bır süre sonra da bine yakın jandarma ve 
komando motoriu araçlarla tüm kampusu 
sardı. öte yandan jandarmarun tutumunu 
protesto etmek ıçın bölümlerden çıkan 
öerenciler dipçlkli saldınlarla karşılaştı
lar. Dlpçık darbeleriyle yaralanan öeren
cUerln hasteneye gltmeleri ise, iki saat ge· 
ciktiriliyordu. Muhbirlikten rektör vekilli
!!ine terfl eden Mehmet Kıcıman'ın seçti· 
Ri yöneticiler ise sıkıyönetime başvurarak 
kent Içinden kalkan otobüslerin ünIversi
teye gelişlnl engelliyordu. 

Kısacası, bır öi!rencinin dövülmesı so
nucundaki gelişmeler, yeni bir "ODTü 0-
layı" yaratılmak için kullanılmak Isten
mlştı. Bu hesap sonucudur ki, Hazırlık O
kulunda bulunan öRrencilerln üzerine göz
yaşartıcı bombalarla yapılan "çıkartma" 
yla, ODTü adeta bır savaş alanına dönüş
türülüyor, bir tatbikat alanı glbi kullanılı
yordu. Gece yansı ise, 488 öRrenci göz
altına alınarak Mamak Cezaevi 'ne götürü
lüyordu. 

ODTü'DEN NE ISTENIYOR? 
ODTü�nün ilerici güçlerin a!!ırlıi!ını 

duyurduRu bır eeltım kurumu olması, 
onun öteden beri gericl-taşlst güçlerin 
boy hedefi olmasına neden oldu. Aynı 
güçler için, MHP'nln ve dieer faşist cina
yet odaklannın yüzlerindeki maskelerin 
sıynlıp, ardındaki katıl suratlannın orta
ya çıkmasının engellenmesi, yeni "ilgi 
alanları "nın bulunmasını gerektiriyordu. 
Ve ODTü belki de düşünülebilecek en iyi 
hedertı ! Aynca, seçim ortamı içinde 
olunması, bu güçler ıçın politik yatırım 

yapabilecekleri "olaylar" da gerektiriyor
du. Çıkartılacak provokasyonlar sonucu 
e!!itimln kesintiye u!!1atılmasl, hem 12 
bin öi!rencinin bulunduilu bir üniversiteyi 
işlemez ve etkinlikten uzak bir· konuma 
düşürecek, hem de h_ükümeti, " :anarşiyi 
önleyemedi" gürül tüleriyle yıpratma fırsa
tı elde edilecekti .  

ÇöZüM YOLUNDA ILK ADIM: 
BIRLIK 

Bu provokasyonlar ne yazık ki başany
la tersin':! 

çevrllemedi. özellikle açılış tö
renindeRı olaylardan sonra, kamuoyunda 
yıpranmış bir ODTü imajı doildu. Bu 
olumsuzluj!u ortadan kaldırmak elbette 
mümkündür. Ne var ki, bunun .önkoşulu, 
öTK'nın politikasızlıRı keymeştlren yö
netiminin dürüst, önyargısız ve sosyalist
lerie birlikten yana tutumundan geçmek
tedir. 

öTK üzerinde hiç kuskusuz antIde
mokratik baskılar vardır ama, bu baskılar 

öTK yönetiminin öerencl kitlesini yön
lendirmede gösterdiili aczin ve çaresizli
ilin mazereti deilildir. öTK yönetiminin 
içine düştüj!ü yönetimsiz bir yönetim ko
numu, aslında yıllardır ekilenin biçilme
sinden başka bir şey deilildir. 

Bu durumun aşılması, böylelikle de ile
ri bır demokratik kazanım olan öTK'nın 
varlıllının korunması için, ODTü'deki 
tüm ilerici güçlerin öTK yönetiminin or
tak çalışması yaşama geçirilmelidir. Var
olan koşullann dayattı!!ı en gerçekçi çö
züm budur. Olumsuz gelişmelerin tersyüz 
edilmesi ıçın sosyalistlerin yapıcı önerileri 
ciddi bir biçimde dei!erlendlrilmeli ; öi!' 
retim üyeleri ve tüm ODTü çalışanlanyla 
birlikte, ka�ı1ıklı anlayışa dayanan bir di· 
yalog «urulmalıdır. Sorunlar ve çözüm 
yoilan açıktır ve bu konuda grupçu 
tutumlar .. , sekterU!!e yer yoktur. 

Genç öncü An1!ara Şube Yönetim Ku
rulu'nun bu amaçlarla yaptı!!ı açıklamada 
da, ODTü üzerindeki baskılar kınananı!<, 
özeU� şu görüşlere yer veriliyordu: 

"OD'l'G 'nün açılış töreninde öi!renim 
özgüflüi!üne ve can güvenllj!ltıe yönelık o
larak düzenlenen provokasyonlar, yeni ye
nl operasyonlarla sürdürülüyor. 

"Gericl·faşlst güçlerin elblrllj!lyle giriş
tikleri bu sistemli saldınlann amacı, 
ODTü'de eilitimln normal gidişini dur
durmak ve ODTü öilrencilerinin kitle ör· 
gütü öTK'nın varlı!!ına son vermektlr. lıe· 
ricl ODTü öltrenci kitlesi, bu provokas
yonlan sonuçsuz bırakacaktır. 

"Suçlular ODTü 'de deilil, adı sanı her
kesçe bilinen eli kanlı faşist çeteler ve on
lan besleyip yetiştiren faşist örgütler için· 
dedir." 

Bahçe lievler katliamı 
faillerinden 
A .  Şahiner 
MHP yöneticisi Erdil 'i 

. avukat olarak talep etti 

Şohiruır 
lep ediyor 

- Ankara Manıak Cezaevinde bulunan MHP 
yanlısı tutukluIann, cezaevi dışına göndermeye 
çalıştıklan "Genel Merkez'e" ibareli bir mek
tup ele geçirildi. 
- Tutuklu MHP yanWanrun ihtiyaç listelerini 
kapsayan puSulada, Bahçelievler katliammın fa
illerinden olarak yargılanan Abidin Şahiner'in 
MHP Ankara II Yönetim Kurulu eski üyesi Ab
dülkadir Erdil'i avukat olarak talep ettiği orta
ya çıktı. 
- Avukat A.Erdil'in yazıhanesine geçen yıl ya
pılan baskında i i faşist suç aletleriyle yakalan
ınış, eylem planlan ele geçirilmişti. Av.Erdil'in 
Maraş'taki ETKO davası saruklanyla Ankara' 
d;ıki Tepecik, Balgat, Beşevler katliamlan dava
lannda da MHP yanlılannın avukatlığııu sürdür
düğü bildiriliyor. 

Ankara Sıkıyönetim 
Komutanlı!!ı Askeri Mah
kemesi'nde 15 Ai!ustos 
günü yapılan f1uruşmada, 
j\temak cezaevinde bulu
nan MHP yanlısı tutuklu
!ann, cezaevi dışına gön
dermeye çalıştıklan "Ge
nel Merkez'e" Ibareli bir 
mektup ele geçirildi. Sı
kıyönetim mahkemesi te
rafından adam öldürmeye 
tam teşebbüs suçundan 
yargılanan tutuklu sanık 
Hüseyin AkyıldlZ'ın tu
tuksuz aanık Hamdi Gü
ray Çelik'e verdiili mek
tup, savcılık terafından 
saptenarak ele geçirildi. 
!\Ilamak cezaevindeki tu
tuklu1ardan Selahattin 
Arpacı terafından gönde
rildiltı anlaşılan ka!!ıt to
ınannın üzerinde, "Genel 
Merkeze" yazısı bulunu· 
yordu. Olay üzerine tute
nak tutularak Sıkıyöne
tim Komutenlıi!ına baş
vuruldu. 

Cezaevindeki MHP 
yanlılan tarafından ha
zırlanan listelerde, tu
tukluların çok sayıda gi
yim ihtiyaçlan Ue, bun
ların her koj!uşte teslim 
edilecekleri "koi!uş so
rumlulannın" adlan bu
lunuyordu. 200'e yakın 
MHP yanlısı tutuklunun 
pantolon, gömlek vb. is
teklerinin isim Isim sıra
landıilı listelerde, Bahçe
lievler katliamı raillerin
den Abidin Şahiner ile 
Duran Demirkıran 'ın da 
sırasıyla 7. ve 5. koi!uş· 
lann sorumlulan olarak 
bellrtlldigı görüldü. 

DI!!er koj!'uşlann so
rumluiarı olarak Ise şu 

adlar belirlendi: Nevzat 
Bor (3. koiluş); Yaşar 
Şimşek (11. koj!uş); Ek
rein Selln (8-9-10. koi!uş
lar); S.Arpacı veya Mus
tera Çürük (4. kOilUş); 
Hakkı Kurt (6. koiluş). 

MHP Yanlısı tutuklu
lann isteklerini belirten 
listede, aynca bir dizi tu
tuklunun avukat ısteklerı 
de yer alıyordu. Bunlar 
arasında bulunan Abidin 
Şahlner Bahçelievler'de 
yedi Türkiye Işçi Partili 
nln katledilmesi olayının 
falilerinden idi ve listede 
Ismlnln karşılıi!ındaki sü
tunda, "davasına A.Ksdir 
Erdll'in katılmasını isti
yor" Ibaresi yer alıyordu. 

Avukat Abdülkadir 
ErdU MHP'nin Ankara İl 
Yönetim Kurulu'nun eski 
üyesiydi ve bu görevini 
9 Şubat 1978 günü An
kara Hanımell sokaktaki 
yazıhanesinde yapılan 
aramada 11 faşistle bir
likte ve patlayıcı madde
lerle yakalanmasına ka
dar sürdürmüştü. Erdil'ln 
MHP yöneticisi olduRu ,o 
günlerin. gazetelerinde yer 
almış, bu haber kendisi 
ve MHP Genel Merkezi 
terafından yalanlaiımaya 
çalışılmıştı. Yazıhanesin
de yapılan aramada " To
ros" obası adı altında ça
Iışmalannı sürdüren ko
mandolann eylem planla
nyla birlikte ele geçirilen 
Abdülkadir Erdll, yazı ha
nenln gerçekte kendisine 
alt olmadıilını ve başka
sına klralamış bulundu
i!'unu öne sürmüştü, ne 
varkl Erdil'ln h8lii aynı 
yazılıanede çalışmayı sür
dürdüi!ü bildiriliyor. 
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A bidin Şohi"", 

MHP eski Ankara İl 
yöneticisi Abdülkadir Er
diI'in yine MHP'1i tutuk
lulann başka dava1annda 
da görev a1dıi!1 bUdirlli
yor. Ankara Anıttepe 
Akşam Tıcaret Lisesinde 
ticaret bukuku dersleri 
de veren ErdU in avukat 
olarak görev aldıilı bu da
valar arasında, Maraş taki 
ETKO davasıyla Ankara 
Tepecik, Balpt ve Beşev
ler katilamianna Ilitkin 
davalar da yer alıyor, 

MHP yanlısı tutuklu
lann cezaevi ılıfına çıkar-' 
maya çalıştıklan bir bel
sede ele geçirilen bUglJer, 
faşist dnayet ve saldın 
Olaylannm birbirinden 
bai!1msız, "münferıt" 
olaylar olmadıilını bir ke
re daha kanıtlamışlardır. 
Bu olaylano sanıklan ce
zaevinde bUe örgütlü ol
mayı sürdürmekte, YUaJ 
görünümlü parti ya da 
yan kuru\uşlannm "Ge
nel Merkeziyle" Ilişkileri
ni sürdürmektedirler. 
Bunlann en baalt gerek
sinimleri bile "Genel 
Merkez" terafından kar
şılanrnaktedır. 

Şimdi bu olgulann be
sabını sormanm zamanı 
gelmiştir. Bu sanıklann 
üyesi ya da yandaşı bu
lunduklan parti ve )'tn 
kuruluşlannm, tek tek 
her bir tutuklunun yargı
landı!!ı saldın ve cinayet
lerle baRlantıian açıklan
malıdır. MHP'nln ya da 
yan kunıluşlannm, bu 
tutukluiann gerekslnlm
lerinl neden ve asıl hangi 
olanaklarla karşıladıi!ı or
teya çıkanlmalıdır. MHP 
eski il yönetielsl Abdül
kadir Erdinn Abidin Şa
hiner tarafından avukat 
olarak telep edilmeSınln, 
Erdil i\e Hahçellevler kat
liamı arasında hangi iliş
kiye dayandıAı da ortaya 
çıkanlmalıdır. 
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Boran : 
"30  A ğustos 

empery alizme karşı 
zafer günüdür" 

TİP Genel Başkanı Behice 
Boran 30 Aeustos zaferinin yıl· 
dönümü nedeniyle yayınladıRı 
bildiride şunları söyledi: 

"30 Ai!ustos 1922 herhangi 
bir düşmana karŞı deRii, emper· 
yalizmin ta kendisine karşı ka· 
zanıimış bir zaferdir. Askeri 
öneminin ötesinde politik ve 
topluırtsal sonuçlan olmuştur. 
Emperyatistlerin Türkiye'yi 
parçalamak ve paylaşmak emel· 
lerine son vermiş, karma bir 

imparatorluktan ulusal bır dev· 
letln doi!uşunun öz koşullannı 
gerçekleştirmiştir . 

"Ne var ki kurtuluş savaşın· 
dan sonra büYük toprak sahip· 
leri, tüccarlar ve sanayiciler ya· 
bancı sermaye ile, hiç bir za· 
man koparmadıklan baRlannı 
zamanla daha da sıkılaştırdılar, 
emperyalizmle işbirlii!ine gitti· 
ler. ülkemiz daha sonnıki yıl. 
larda NATO'ya sokuldu. Top· 
rakıannuz üzerine Amerikan üs· 

lerini diktiler. Ulusal bai!lmslZ' 
h!!a aykm ve emperyalizme tes· 
limiyet belgeleri olan ikili 
anlaşmalar yaptılar. 

"Cumhuriyet döneminin en 
büyük bunalımı denilen bugün· 
kü bunalım dış ilişkilerde em· 
peryalizme bai!ımlılıi!ın, iç dü· 
zende emperyalizmin iş ortai!ı 
büYük sermayenin ekonomik ve 
politik egemenlli!inin bir sonu.· 
cudur. Dayattıi!ı koşullarla 
Türkiye ekonomısini sımsıkı 

Secinıe 
dögru 

bai!layan ve bunahnun faturası· 
nı işçi, köylü ve emekçilere yük· 
leyen Uluslararası Para Fonu 
yurdumuz üzerindeki emperya· 
Iizmln kara pençesinden başka 
bir şey dei!i1dir. 

"Bugün de emperyalizme 
karşı mücadele içindeyiz. Bi· 
linçlenmiş işçi sırufı, köylü, 
kentli emekçi kitleler, aydınlar 
ve gençler emperyalizme karşı 
son kavgayı vermektedirler. 
Emperyalizme, faşizme ve 

, 

kapitalizme karŞı bai!lmSlZlık, 
demokrasi ve sosyalizm müca· 
de�si içiçe geçmiş üçlü bir mü· 
cadele halinde günden güne ke· 
sin zafere dol!ru gelişmektedir. 
Saflarınuzı sıklaştıralım, gücü. 
müzü katlıyalım. 

"Ulusal bai!ımalZlık ıçın 
NATO 'ya da, IMF'ye de ha· 
yır!" 

• 

" Can güvenliği sağlanmadan , 'Bayraınlar kutlanamaz " 
Türkiye Işçi Parti6i &şkanlık 

Kıu:ulu Vyeııi Yalçın Cerit 24 
ARlUtOl L/ÜIW verdiRi chmeçte 

şu noktalara değindi: 
"Bir bayram daha yaşıyoruz. 
"Basında, radyo ve televiz· 

Ayakka bı 
üre ti ci  leri ni n 

teke llere 
karşı 

mücade lesi 
y ükse liyor 

• Onbinlerce ayakkabı emekçi'iinin katıldığı di
reniş başanyla sona erdi. 

* Türkiye Işçi Partisi Eminönü Uçe Örgütü dağıt
tığı binlerce bildiriyle ayakkabı emekçilerini tekelle
re karşı ortak mücadeleye çağırdı. 

Te/teUerin ayakkabı malzemelerine yaptıklan haksız 
zamlan protuto etmek anuıcıyla ba,latılan direniş başanyla 
.ürdürüldü. Ayakkabı E.nafı ve Sanatkôrları Derneği'nin aldı· 
Rı direniş kararına onbinlerce ayakkabı ürcticiai .. na/Uı birlik' 
te. üretimin ara kademelerinde çalışan bittün işçi ve emekçi' 
ler de aktif olarak katıldılar. Tekellerin ve Kava/Uırın, direni· 
şi kırma çabalannın bo,a çıkanldığı mücadele bütün işçi ve 
emekçileri daı,o daı,a ıorarak tekellere karşı, onlann baıkı ve 
IÖmüriilüne karşı bir tokat ııibi patladı. 

Derby, E.em, Epa, Fulya, Site gibi ayakkabı malzemesi 
üreten tekeller malzeme fiyatlarına yaptıkları keyfi zamlarla, 
yarattıklan .uni darlıkla ayakkabı üretimini kontrolleri altına 
alml,lardl.·Son yapılan zamların '10 1 32 'y i  bulma.ına rağmen 
yine de malzemeyi piyaıaya .ürmeyerek, el altından karabor· 
lada (ohi, fiyatla IoIış yapıp milyonlarca lira vurdular. Aynı 
.e/tilde KGzlıçe.m. 'deki deri üreticiai tekdlerin de yaptıkları 
zomlar ve toptancı te/tellerin, Kovaf'ların malı uCuza kapama· 
ii bütün ayakkabı üretieiaini yı/tıma uğrattı. Bunun .onucun· 
da oyda ortalama 25-30 otölye kapanmak zorunda bırakılıyor 
ve yüzlerce ifÇ� emekçi .okaklara dÖkülüyordu. 

Atiilyelerin kapatılmak zorunda bırakılmaıına .on veril· 
meli, tekelkr'n keyfi ve kalfBIz zamlar yoluyla I.urdukları 
lxukı .... .ömürünün I .. nlmaı� milyonlarca lira tutarındaki 
.tok edilmi, malzemen;n ayakkabı üreticuine dokıtılnu:Ü1 için 
ayakkabı üretici/eri tek bir yumruh olarak direnişe ııeçtilcr. 
Direniş önce.i yayııın olarak bildiri, broşür dağıtılıp birlikte 
mücadele etıne bilinci bütün kundura ifçi ve emekçiainc gö!il· 
rülmediği halde kundura üreticileri bu haklı mücadelelerinde 
bütün işçileri, eme"çi/eri yanlarında buldular. Daha dune ka· 
dar kendiaine dÜfman gördüğü işçiainin, kalfG4ının, Iıomşu' 
,unun düşmanı olmadı/ilarını öbrendiler. Gerçeh düşmanı 
tanıdılar, ekonomik, politik örgütleriyle tchelleri tanıdılar. 

Türkiye Işçi Parlisi Eminönü Ilçe ÖrgülÜ'nün daRıltığl 
binlerce bildiri direnişteki i,çiler, emelıçi/er tarafından ilıiyle 
karşılandı. Direnişi deBtekleyen bildirilerde tekellerin baskı 
ve .ömürüıü açık açı" anlatılarak bütün işçi ve emehçiler bu 
ortak düşmana, tekellere, Kazlıçc,me Krallarına, Kaua(7ara 
karşı ortak mücadeleye çal/rıldı. 

Yine bu arada Türkiye ışçi Partiai Eminönü /Içe Başlıaııı 
ve YÜTÜYüf muhabiri Ayakkabı Esnafı ve Sanat/ıarları Deme· 
ğ;'n; ziyaret e ttiler. Ru ziyaret .ırcuında derneh başkanı Tc
mel Çoruh "mücadelelerinin t.lıe/lere karfl olduğunu, tekel· 
ler;n ayakkabı üreticilerini yohetmelerine {ırsat vermeyecek
lerini, .toklanmış ınallara el konıılarah üreticiye dağıtılmaıını 
w keyfi zamLara .on verilmeıin; talep ettiklerini" açı/ıladı. 
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yonda, yine yüksek makamların 
mesajları okunuyor. 

"Işçi ve emekçi halkımıza ha
yatı zindan edenler, sahte barış, 
sahte birlik·beraberlik ve sahte 
kardeşlik nutukları atıyorlar. 

"Amerikan emperyalizmine 
bağlı tekelci sermayenin has par
tisi Adalet ve eli kanlı faşist 
hareket ve diğerleri, hep cinayet· 
lerden, yoksulluktan, kuyruklar· 
dan şikayet ediyorlar. Ve bu 
olumsuz ortam içinde bayram 
kutlamanın sorumluluğunu bir· 
birlerine yüklüyorlar. CHP ise 
büyük bir vurdumduymazlıkla, 
faşist cinayet yuvalarının üzerine 

. gitmiyor. Üstelik, CHP genel 
başkanı, milyonlarca insanla alay 
edereesine 20 aylık hükümet dö· 
neminde, işçi ve emekçilerin ge
çim durumlarının düzelmekte ol· 
duğunu söylüyor. 

"Burjuva parti sözcülerinin bu 
tutarsızlıkları, savundukları kapi· 
talist sistemin artık Iyice çürü· 
müş olmasındandır." 

Cerit demeelne şöyle devam 
etti: 

"Işçiler, emekçiler, aydınlar, 
gençler! 

"Bu kapitalist sömürü düzeni 

değişmez-değiştirilemez değil
dir. 

'Türkiye'de Amerikan emper
yalizmine bağh tekelci sermaye· 
nin gücü kırılacaktır. Adalet Par· 
tisi ile eli kanlı faşist partinin, iş· 
çi ve emekçilere, yurtseverlere 
düşman yüzü, iyiee açığa çıkmış. 
tır. 

" F  aşist roerkezlerden tezgah· 
lanan cinayet ve saldırılar içinde 
kutlanan bayram, bayram sayıla
maz. Devamlı can korkusu için· 
de bayram yapılamaz. 

'Türkiye Işçi Partisi, işçi ve 
emekçilerin, yurtsever ilerici ay· 
dınların ve gençlerin faşizme 
karşı örgütlü birleşik gücünü yük· 
seltmektedir. Köklü bir işçi sınıfı 
partisinin yol göstericiliği olma· 
dan faşizme karŞı verilen müca· 
dele etkili olamaz. Onsekiz yıldır 
Türkiye Işçi Partisi, bağımsızlık, 
demokrasi, sosyalizm için müca· 
dele ediyor. Türkiye Işçi Partisi' 
nin kökleri, işçi sınıfımızın yüz 
yılı aşkın mücadele tarihine da· 
yanıyor. 

"Kurtuluş, işçi sınıfının, 
emekçilerin, ileriel aydın ve 
gençlerin örgütlü birleşik gücün· 
dedir. Kurtuluş, Çark-Başak'ta· 

' İşç i  sınıfımız i ş ten 
çıkarmalara karş ı' 

direnecektir '  , 
TıP Başkanlık Kurulu Oyesi 

Yavuz ' Onal basına ve TRT'ye 
verdi�1 29.8.1979 tarihli demeç' 
te şöyle dedi, 

"Yeni bir toplu sözleşıne dö· 
nemine girildiRi bu günlerde yo· 
�un bir işten çıkarma kampan· 
yası başlatıldı. Sudan bahaneler· 
le Işçiler işlerinden atılıyorlar. 
Bossa'da, Tekel'de, ülker'de ve 
Coca Cola'daki olaylann nedeni 
bu. 

"Işçiler elbette direnecekler· 
dır. Haklılar. SokaRa, açlıRa iti· 
len arkadaşlarını elbette yalnız 
bırakmayacaklarrlır. Yeni sözleş· 
me döneıninde emperyalizmin 
Işbirlikçisi büyük sermayeye işçi 
sınıfının birıı�lnl göstermenin 
tam zamanıdır. 

"Tefecilikle, stokçulukla, ka· 
raborsacıhklB , kaçakçılıkla dün· 
yanın en çok kAr eden tekelleri 
arasına girmeye çalışan büyük 
sermaye gruplannm gözü doy· 

muyor. Yabancı sermayeye Tür· 
kiye'deki işgücünün çok ucuz ol· 
du�undan bahseden bunlar. Sen· 
dikaların ücret taleplerini aşm 
bularak ai!laşanlar gene bunlar. 
Her sene Işçilerin beşte birini 
Işten çıkartıp, toplu sözleşmeler· 
deki kazanımları silip atan gene 
bunlar. 

"Hükümet cevap vermelidir. 
Sıkıyönetim, büyük patronlann 
çıkarlannı korumak ıçın mi ilan 
edildi? 

"Vatan, millet edeblyatıru ya· 
panlar, işçUerle ui!raşacaklanna 
gitsinler bu işyerlerinin hesapla· 
nna el koysunlar. Pahalılıi!m, 
vergi ve dövız kaçakçılıeınm, fa· 
şist harekete yapılan yardımlann 
hesaplannı sorsunlar. 

"Bu hesaplar mutlaka sorula. 
caktır. Işçi sınıfımız ve emekçi 
halk kitleleri Türkiye Işçi Partisi 
öncuıU�ünd. mücadelelerini er. 
geç başarıya ulaştıracaklardır." 

dır. Kurtuluşa, Türkiye Işçi Pu
tisi'nin mücadelesine omuz _. 
mekle ulaşılacaktır." 

Faşistler , 
emperya

lizme 
karşı 

olamaz 
Türkiye Işçi Partisi Baş. 

karılık Ku.nıIu üyesi Can Açık· 
göz 25 Aiıustos günü verdii!! 
demeçte şöyle dedl: 

"Faşist Milliyetçi Hareket 
Partisi'nın emperyalizm lafı· 
m diline dolaınası yutturma· 
cadır, sahteciliktir. Çürıkü em· 
peryalizm ve faşizm aynı ma· 
dalyonun iki yüzüdür. 

"Milliyetçi Hareket Partisi 
de dünyadaki gelmiş geçmiş 
faşistler gibi aynı yöntemle
ri kullanıyor. Sahte sol 110-
ganlarla, faşist demagojlyle 
kitleleri yanıitmak istiyor. 

Oysa Milliyetçi Hareket 
Partisi, Amerikan emperya· 
1izminin sadık bir uydusudur. 
Amerikan emperyalizminin 
çıkarlanmn savunucului!Unu 
yapan bir partidir. 

Milliyetçi Hareket PartIsi, 
bai!lmslZlıi!ımıza vurulmuş 
bir zincir olan NATO' dan ya. 
nadır. Milliyetçi Hareket Par· 
tisi NATO'dan çıkılrnuına 
karşıdır. 

Milliyetçi Hareket Putısı, 
Amerikan üslerinin ülkemiz· 
de kalmasından yanadır. Bu 
üslerin topraklanmlZdan sökü· 
lüp atılmasını Istemiyor. 

Faşist cinayet şebekeleri· 
nin ilericileri, demokratlan, 
yurtseverleri ve Türkiye I,çl 
Partisi üyesi bilimsel sosyaliıt· 
leri hedef alarak saldırmuı 
boşuna delılldir. 

Fakat bilinmelidir ki, ne 
saldınlar ne de faşist dema· 
gojl Amerilmn emperyalizmi· 
ne karşı verilen mücadeleyi 
du.rduramaz, saptıramaz. Tür· 
kiye Işçi Partis!'nin yıllardır 
sürdürdül!ü baRımsızlık, de
mokrasi ve sosyalizm mücade· 
lesi bütün engelleri yıkacak we 
zafere ulaşacaktıt. 



Sosyaliim 
sermaye ' güclerine 
korku salıyor 

A m �sy a 
14 Ekım günü Senato yenileme se

çimlerinin yapılacaııı Amasya'da da TİP 
Suluova İlçe Yönetim Kurulu üyesi Süha 
Kubilay'ın evine dinamit atıldı. Said ın
nın yapıldıııı aynı gece yine TİP Suluova 
İlçe yöneticisi Nejat Süzen'in evi oto
matik silahlarla tarandı, üyelerden Reşit 
Ozan 'm evinin camlan da atılan taşlarla 
kınldı. Tek merkezden planlandı�ı anla
şılan saldmlann f.iUerinden ise hiçbiri 
yakalanmadı. 

Kars 
Kars ilinin gerek merkezinde, gerek

se çeşitli ilçelerinde seçim çalışmalan
nı yürüten TİP üyeleri yasa dışı baskılar
la karşılaştılar. Partililer Kars'ta üç �aat, 
Ardahan'da altı saat, Göle'de dört saat, 
Sankamış'ta yedi saat süreyle gözaltma 
alııwak karakolda bekletildiler. Savcı
\ann ve dl�er emniyet yetkililerinin ya
saJardan habersiz gözüken tutumuyla 
bııdiri d�ıtımının engeııenmesine çalı
şılmaana �men tüm yörede seçim ça
lışınaJan aksamadan sürdürüldü. Göle'de 
lee bildiri d�ıtımında bulunan TİP'liler 
bu kez ' 'Halkm Kurtuluşu" yanJısı mao
culann saldınama u�adı. Saldınyı polise 
bııdiren TİP 1ilerin ,Ikayeti üzerine gere
ken Işlemlerin yapıInıası şöyle dursun, 

ii 
''SOZ�ŞME 

GORUŞMELERINE 
ıŞÇILERIN 

KATILMASINDAN 
VAZGEÇILEMEZ" 

'l1Irktye Itçı PartUI Bqkanlık Ku
rulu o,.t Gliııdllz Mutluay 26 A
IU-. ııımü verdlli demeçte ,öy
le dedi: 

"öııliDlzdeld ııtııı1erde bqlaya
cak ve diııer Itkolianyla blrnkte ö
zemide Maden-ı, ve Tekatil lşçııerl
nın yqama ve çalqma koşullannı 
belirteyecek toplu IÖZleşme CiSrüş
melen ıımf mücadelemizin bır par
ç .. dır_ 

"Kısa acıı MESS olan Madeni Eş
şe SanayU patronlarının öJ1Ütü Ile 
Tekatil patronlan, .. ndıkalan grup 
lÖZIe,melerlne zorlamaktadır. Pat
ronlann bır ön.mU dayatllWl da 
eendlka it yen temlııdlerlnln sözleş
m. IÖrllşmelerlne katıInıasıru engel
lemek Içindir. 

" MESS patronlannm ve öteklle
nn bu heveslerı kunaklannda bıra
kılmaJıdır. SÖZleşme görüşmelerine 
Işçi temsilcilerinin katılması kaza
nılmq bır haktır. Toplu sözleşme
lerde lşçııerln denetimini �layan 
bu hak asla terkedilmeyecektir. 

' 'Patronlar Işçi temıncilerinin 
katılacaklan sözle,me görüşmeleri
ne katılmayacaklannı söylüyorlar. 
Bu sözleri de, gazetelere verdikleri i
lanlar gıbı kuru sıkı bir tehdittir. 
ışçi ıınıfı kazanılmış baklannı terk
etmez. MESS patronlannı da, bütün 
öteki patronlan da dize getirmesini 
bııecektlr. 

"Türkıye Işçi Partls' Maden-Iş 
ve Tekıtil lşçııerlnl, bütün işçi sını
fımızı önümüzdeki yoııun sözleşme 
dönemi için birlik ve dayanışmayı 
daha da güçlendirmeye çalıınyor. 
lşçııerin örgütlU gücü patronlan dize 
getirecektir." 

TİP üyeleri "bildiri daıııtıınının yasal ol· 
madıııı" gerekçesiyle savcılılıa gönderil
dUer ve daha sonra serbest bırakıldılar. 
TİP'lilere yapılan saldınnm, Senato Baş
kanı Sırn Atalay'm seçim karargahmın 
önünde gerçekleşmesl ise dikkatten kaç
madı. 

Konya 
Konya'da seçim çalışmalannı baş1-

nyla sürdüren TİP üyeleri, geçtiııımlz 
hafta içinde Ilgın ilçeslnde bildiri da�ıt
tıklan gerekçesiyle gözaltına alındılar. 

Ri·ze 
TİP'nin Rize'deki seçim çalışmalan 

da son günlerde yoııun baskı girişimle
riyle karşılaştı. Kent merkezinde bildiri 
d�ıtan TİP 1iler birbiri ardmdan Iki kez 
gözaltma almarak serbest bırakıldılar. 
Ardeşen ilçesinde de polis, bildiri dalııtı
mmı tamamlayan Tİp üyelerini yakala
maya ÇalıŞtı, ancak başanya ulaşamadı. 
Fındıklı ilçesinde ise TİP üyelerinin bil
diri da�ıtımmı 'engellemek üzere bu kez 
kimi CHP'lIler ile "Halkın Yolu" yanlı
sı maocular harekete geçti. Fakat bütün 
bu engelleme girişimlerine ra�men Rize' 
nin bütün yöreleri nde blUmsel sosyallst 
mlUtanlar seçim çalışmalannı başanyla 
sürdürüyorlar. 

E rzu ru m 
Erzurum'da seçim çalışmalannı ara

lıksız sürdüren TİP üyeleri, bu kez lsplr 
ilçesinde TOSıAD'çılann has partisi �' 
nın saldınaıyla karşılaştılar. AP İl Başka
nı, "bölücülük yapıyorlar" gerekçesiyle 
TİP üyelerini savcılıııa ihbar ettı. 10 Par
till jandarma farafından gözaltına alın
maya çalışıldı. Geçtilıimlz Pazartesi 
günü savcılıııa götürülen TİP'Uler, savcı
Iılıın takipsizllk kanın alması üzerine ser
best bırakıldı\ar. 

An kara 
Ankara' da bır milletvekiıııııınln bo

.. lması üzeri.ne bu ııde de ara seçimlerin 
yapılıp yapılmaması üzerine başlayan 
tartışmalarla ilgin olarak, TİP Ankara 11 
Yönetim Kurulu geçtiııımlz perşembe 
günü bır açıklama yaptı. Açıklamada, 
Ankara 'da seçim yapılmasınm, "emekçi 
halkımızın temel demokratik haklann· 
dan olan seçme ve seçilme hakkını kul
Ianabıımeslnln bir gere�i" olduııu belir
tildi. Açıklamada daha sonra şöyle den
di: 

' t,çl, köylü emekçi kltieler, ilerici 
aydın ve gençler, seçimleri Ankara'da 
da burjuva partııerinden hesap sormanm 
bir platformu olarak kullanabıımelldlr
ler. Her türlü fa,lst tertip, katllam ve sal
dınyla maskesi düşen MHP 'den, rusl
AD'çılann has partisi AP'den Ankara'da 
da hesap sorulmalıdır. Emperyalizme ve 
tekelci büyük burjuvaziye; faşist odakla
ra ödün üstüne ödün vererek geriellilıe 
güç kazandıran CHP, bu politikasının 
hesabını Ankara'da vermelidir. 

"Emekçi halkımızın burjuva partııe
rinden hesap sorulması Istemi , Ankara' 
da da, gerçek kurtuluş umutlannın Tür· 
klye Işçi Partisi oldultunu göstermele. 
riyle ifadesini bulacaktır. Partimiz 14 
Ekim'de Ankara'da da işçi ve emekçi kit
lelerin, Ilerici aydın ve gençlerin karşısına 
çıkmaya hazırdır; bunu balıımsızlık, de· 
mokrasi, sosyalizm mücadelesindeki ka
rarlılılımın bı'r gerelıl olarak görmekte
dir." 

ARKADAŞıMız FERHAT GüN'üN YAZıSıNI,  ZORUNLU OLARAK 
ANKARA Dı ŞıNDA BULUNDUGUNDAN DOLAYı BU SAYıDA YAYıN
L1YAMIYORUZ. DUYURUR ÖZüR D ILERIZ ... 

TIP'NIN KADıN üYE SAYıSı TOPLAM OYELERDEN 
iKi KAT DAHA HıZlı YüKSELIYOR" 

Türkiye Işçi Partisi Genel Başkanı Behice BORAN geçtllıimiz Pazartesi 
günü kadın üyeler ve sempatizan kadırılarla bır sohbet toplantısı yaptı. BO
RAN toplantıda yaptılıı konuşmada şöyle dedi: '

''Son yıllarda yurdumuzda kadınlann politika ile daha fazla ilgilendii!!, 
�ol/lumSB! yaŞama ?aha fazla katıldılıının gÖrüJmekt� oldulıunu söyleyen B�
hice BORAN, "Kadınlanmız politik toplantılarda, dırenlşlerde, grevlerde, yu
rüyüşlerde yer almakta, aktif rol oynamaktadırlar" demiştir. , 

Bu durumun sevindirici oldulıunu benrten Behice Boran, nüfusun yan
sını oluşturan kadınlann katkısı olmadan ileri, ça�daş bır topluma erişmenin 
olanaksız oldu�nu söylemiştir. 

Behice Boran konuşmasına şöyle devam etti : 
" Kadınlar, kadın olmaya iiişkin sorunlannın çözülebilmesl için de ülke

mizin gidişatı ile, politika Ile ve bu arada seçimlerle ilgilenrnek zoruııdadırlar. 
"Kadm çifte sömürü ve baskı altmdadır. Hem işçi, emekçi olarak sömiJ. 

rülür, eziiir; hem de kadm olduııu için bu sömürü ve baskı katmerli olur. Ka
dın erkek farkı gözetmeksizin eşit işe eşit ücret gibi en temel ve basit bır hak 
bile bugün elde edilmiş de�ildir. Bır başka açıdan da kadın ikIU bır yük altında 
girmiştir; hem üretimde veya mesleki hizmetlerde eşitsiz şartlar altmda çalış
ma, bem de ev işlerini yapma, çocuk yetiştirme görevleriyle karşı karşıyadır. 
Üstelik kadını aşalıılayan, hor gören sosyal delıerler de tümden deıılşmemlş
tir. Kadm bala eşitlilıe ve özgürlül!e tam kavuşmuş de�ildir. Ülkemizde kadın
lara tanınan siyasal ve sosyal haklar yasalarda yer almakla beraber, bunların 
tüm kapsamıyla yaşama geçtii!!, gerçekleştii!! de söylenemez. Kaldı ki, yasa
larda eşltlllıe aykın hükümler de vard!l." 

Boran konuşmasınm son bölümünde ş)lnlan söyledi: 
"Kadının toplumsal dıı.rumu, hak ve ôzgiirlükleri sorunu genel olarak sö

mürü düzeninin kalkmasıyla çözüme kavuşabilecek bir sorundur. Nitekim LOS
yallst toplumlarda bu sorun, sistemin kökleşip gelişmesine koşut olarak çözü. 
me kavutturulmuştur. 

"Türkiye I,çi Partisi kadınlarınuzı kitlesel bır güç olarak h�ımsızlık, 
demokrasi, sosyalizm mücadelesine kazanmaya özel önem vermektedir. PartI
mizde kadın üyelerin, genel üye sayısı artışmı!) iki katı hızla artmakta oluşu 
bu görevi de başardllıımlZm göstergesldir. 

"Dilıer temel sorunlar gibi kadm sorununun temel çözümü sosyalizmde
. dir ve Türkiye Işçi Partisi ülkemizde sosyallzml gerçekleştlrebııecek olan tek 
partidir. " 

T iP 'e 
düş man l ı k  

. . 

I ŞÇ i 

sı n ıf ına 
, düşman l ı kt ır 

Türkiye Işçi Partisi 'nın seçim çalı,
malan, dilıer yerlerde olduııu gıbı 
Istanbul 'da da bır yandan gUyenUk 
kuvvetlerince, bır yandan da faşist ve 
maocu zorbalarca engellenmeye çalışı
lıyor. Billndilıl gibi bu kervana yer yer 
"UDC Slogancılan" da katılmaktadır. 

.Bu çabalannda öbürlerinden biç de 
aşalıı kalmıyorlar. Hatta bu işte yer 
yer öbürlerinden daha gönüllü görünü
yorIar. Saldırılannı, adam bıçaklamaya 
kadar vardınyorlar. 

Son olarak 29 Aııustos günü UZEL 
fabrikasında TİP'lııerln bildiri dallıtımı 
sırasında, aynı fabrikada daha önce ıkı 
kere oldu�u gibi gene "UDC Slogancı
Ian "nın provokasyonu ııe kavga çıktı. 
Devletin yardımcı gUçlerinl aratmaya· 
cak bir biçimde, daha önceden hazırla
nan demir çubuklarla ve ardından taş
larla ııııldırıya geçtiler. Bu arada bır 
TİP 'II iiçyerinden bıçaklandı. 

Bütün bunlara ralımen bildiriler da
Iııtıldı. BUdirl alan işçilerin elindeki 
bııdlrileri yırtma gayretleri de boşa 
çıktı. 

UZEL'de toplu sözleşme görüşme
leri yakında başlayacak. lşçııerin her 
zamankinden daha fazla blriilıe Iht!· 

"UDC S/oııoncılan" bir TIP Ü)l .. in. 
bıc,klo Mıdırdı. 

yaçlan var. Patronun karşısında tek bır 
yumruk gibi olmalan gerekti�1 bır dö
nemde, işçileri bölücü, birbirine düşü
rücü davranışlardan kesınlıkle kaçın
mak gerek. Ama bunun Için, Işçi sını
fına karşı sorumluluk1!uyulmasl gerek
klyor. Bu sorumlululıu duymayanlar, 
Işçi sınıfından hak ettiklerı cevabı ala
caklardır. "UDC s\ogancıları"nın tekke-
yı her şeyin üstünde tutan fanatik ta
vırlan, bö!Ucü bır rol oynuyor. öyle 
görünüyor kı, işçi sınıfı "UDC slogan
cıla'ını" "taammüden işçi sınıfını böl
,.,.,ek" suçundan yargılayacaktır ve bu 
gidişle bu kaçınılmaz olacaktır. 
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1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Türkiye Işçi Partisi 
tarafından bir bildiri hazırlandı. Bu bildiri Türkiye'nin dört 
bir yanındaki il ve ilçelerde yaygın olarak dağıtıldı. Bu bildiri 
yi okurlarımıza sunuyoruz: 

YUKı ıaşLARI 
1 EYLÜL, 

Emperyalizmin çıkardığı ve tüm insanlığa onulmaz yı
kımlar getiren ikinci Dünya Savaşı'nın başladığı gündür. Dün· 
ya halkları bir daha savaş istemiyor. Bu nedenle 1 Eylül, Dün· 
ya Barış Günü ilan edildi. 

DÜNYA BARIŞ GÜÇLERI SESLERINi YÜKSELTiYOR 

Türkiye işçi Partisi, ülkemizin işçilerini, köylülerini, ay
dınlarını,gençleri ve tüm barışçı güçleri mücadeleye çağırıyor. 

SAVAŞA HAYll{! 

SAVAŞ HALKLARıN DÜŞMANlDIR 

Savaşlardan zarar görenler, her zaman işçiler, köylüler, e
mekçiler oldu. Yalnız i kinci Dünya Sa.vaşında 54 milyon in· 
san öldü. 90 milyon insan yaralandı, sakat kaldı. 

Savaş halklara .açlık, salgın hastalıklar, ağır vergiler ve ta· 
rifsiz acılar getirdi. 

Savaş halkların düşmanıdır. !lütün dünya halkları haykı
rıyor: 

BARIŞ ISTIYORUZ, SILAHLANMAYA SON! 

SAVAŞLARı EMPERYALISTLER ÇıKARıR 

Dünyamııda yüz milyonlarca insan açlıkla karşı karşıya. 
Oysa silahlahmak için düşünülmesi bile zor olan paralar har· 
canıyor_ 

Silahlanmayı kışkırtan, Savaşlar çıkartan ve gerginlikten 
çıkar sağlayan emperyalizmdir. Emperyalizmin çıkarları ege· 
men sınıfların ırkçı ve şoven milliyetçi politikalarıyla çakışı
yor. Böylece yerel büyük sermaye kendi halkı üzerinde baskı· 
lar kuruyor. 

SOSYALIZM BARIŞ DEMEKTIR 

Sosyalizm savaşa karşıdır. Dünya Sosyalist sistemi, ulus
lararası işçi sınıfı hareketi, ulusal kurtuluş hareketleri barışın 
güçleridir. 

TÜRKIYE ıŞÇı PARTISI SARIŞ ıÇIN 
MÜCADELE EDIYOR 

Türkiye Işçi Partisi, kurulduğu günden beri kalıcı bir 
Dünya Barışı için ve silahlanmaya karşı mücadele ediyor. NA· 
TO'ya, ikili antlaşmalara, üslere karşı çıkıyor. Ülkemizi em· 
peryalizmin tutsağı yapan burjuva iktidarlarına karşı yürüttü
ğü onurlu mücadelesine devam ediyor. 

Işçiler, köylüler, aydınlar, gençler, kadın-erkek tüm e-
mekçiler, 

• Savaş kundakçısı, saldırgan NATO'dan çıkalım. 
LO ÜSleri sökelim, ikili anlaşmaları yırtıp atalım. 
• Emperyalizmi yurdumuzdan kovalım. 
• Bağımsız Türkiye'yi kuralım. 

Her yıl bütçemizin yarısına yakını silahlanmaya ve askeri 
harcamalara ayrılıyor. Savaş kışkırtıcılığına ve silahlanmaya 
son verelim. 

Silahlanmaya gerekçe yapılan antikomünist ve alitisovyet 
politikaları yerle bir edelim. Tüm komşularımızia dostluk ve 
saldırmazlık antlaşmaları imzalansın. 

Burjuva şoven milliyetçiliğini yıkalım. 
Ege'de savaş kışkırtıcılığına ve silahlanma yarışına sonl 

HAYDI, 
GüÇLERIMIZI BIRLEŞTIRELIM! 
SEsIMIzI YüKSELTELIM!  
SAVAŞA HAYıR! SI LAHLANMA YARıŞINA SON! 

BARIŞ ISTIYORUZ 

Romeş Çand",: Dünya Barış Ko,,"yi Ha,luını 

'Helsinki ilkelerini 
yaşatalım 

Banş güçlerinin ara1ılaız mü
Cadeleşinin sonucu olaıtit ger
çekleşen Avrupa Güvenlik ve Iş
birliği Konferana He1sinki Nihai 
Senedi'nin 35 ülke tarafından 
iınzalanmasından bu yana dört 
yıl tamamlandı. 

i Ağustos 1975'te imzalanan 
He1sinki Nihai Senedi, İkinci 
Dünya Savaşı'ndan bu yana Av
rupa Kıtasında güvenliğin temel 
ilkelerini ilk kez belirliyordu. 
Devletler arası ' ilişkilerin düzen
lenmesinde barışçı yöntemleri a
çıkça kural olarak belirleyen Ni
hai Senet, Avrupa 'da banş için
de birarada yaşama ilkesine da
yanan bir uluslararası ilişkiler sis
teminin temel hükümlerini içeri
yordu_ Helsinki Nihai Senedi, ay
nı zamanda devletler arasında 
politikadan kültüre kadar her a
landa geniş bir işbirliği kavranu
nın yerleştirilmesi için de büyük 
ufuklar açıyordu. 

Helsinki Nihai Senedi'nin inı
zalanınasından bu yana Avrupa 
kıtasındaki bütün olumlu geliş
melere, bu ilkeler damgasını vur
muştur. Helsinki belgesinin açtı
ğı yoldaki en büyük ölçekli son 
adım, ABD Be SSCB arasında 
SALT 2 aıi1aşınasının imzaJan
ması olmuştur. Bu antlaşma, 
Sovyetler Birliği ve diğer sosya
wt ülkeler tarafından. ııünümüz-

deki birinci bedef olarak görülen 
silahlanrna yanşının durduru1ma
sı hedefine doğru büyük bir adım 
olarak görülmektedir. 

Sosyalist ülkeler, politik yu
muşamadan askeri yuınuşamaya 
geçişisi ve bunun ilk aduru olan 
silalılanma yanşının' denetim al
tına a1ınınasını, Nihai Sened'iu 

. açtığı çığır yolunda ilerlemenin 
temel koşulu sayoıaktadırlar. Bu 
adımlann atılmasını sağlayacak 
ilk platfonn1ardan biri Avrupa'
da SiJahLı kuvvetlerin karşılıklı 
indirimi için ıiirdürülen görüşme
lerdir.öte yandan sosyalist ülke
ler, Avrupa'daki askeri topluluk-
1ann genişletilmemesi, askeri tat
bikat1arın ölçeğinin sınırlandırıl
ması , karşılıklı güveni yerleştire
cek önlemlerin Akdeniz'e de 
yaygın1aştınlınası için somut an
laşmalar önermektedirler. Yine 
sosyalist ülkeler, bütün Avrupa 
ülkeleri arasında bir tür saldır
ınazlık paktı yerine geçebilecek 
Helsinki konferansına katılan 
devletlerin nükleer ya da gele
neksel silalılara ilk kez başvur
mayacaklannı taalıhüt ettikleri 
bir anlaşmanın hazır1anınasını 
önermişlerdir. 

He1sinki ilkelerini yaşatmanın 
yolu, işte ı>anş yolunda bu so
mut adım1ann aı1ınasından geç
mektedir. 

Dünya halkltın 3QOOŞ görüntUlerini bellehlerinden iiIrnek i8tiyor. 

Dünya 
Barış 

Konseyi 
çağırıyor 

Dıinya Banş Oüçleri'ııIıı" 
uluslararası dev yıaınut ör
gütü Dıinya Banş Koueyl, 
2 - 5 şUDat 1979 tarIIıleıl 
arasında 98 ülke telıııl1c:lle
rinin katılımıyla BeılIn'de 
yapılan özel Oturumu' 
ndan sonra dünya iWIdan
na yayınladı� çaAnda, 
"banş ınücadeleslnlıı bu
günkü aşamasındaki bafh
ca talebin silablanma yan
şırun durdurulması oldu
!lunu" duyuruyordu. 

Silahlanma yarlflDl iv' 
"ekten ıınırlan� 
başlayıp durdurabUrnu ı
ç in gerçek 01anaklanıı vu
oldu� belirUlen 9BAnda 
şöyle denlyordu: 

"Yılınaal mltln .... 
gösteriler ve yürüyUşleıie. 
parlamentolara ve LıÜJıii. 
metlere ,unulacak dllekçe
lerle, protestolarla 18 ta
leplerle, banŞÇı lwnuoJll 
temsilcilerinin ullllll " 
uluslarara&ı topIantılaıuıı 
düzenleyerek, banş ciIIem
lerini dile ıellrmeıılıı OJa. 
naklı olan tiim biçim " 
yöntemlerini kııLLaDUat; 
çabalanınw başlıca 18 ... 
dı hedeflerimIM uiqiiii 
yönünde yoauıılq� 
yız!" 

Çaan 
şu Ivedi Istemlertyle ICIIL 
buluyordu: 

"Nuldeer liIaIıLara tıqırl 

"Notron bom_na ba
yır! 

"Savaş bütçelerine ba
yır! 

"Banş butcıelerlne mU' 



.Barış Derneği 'ne toplu başvuru 

.KİTLESEL VE ÖRGÜTLÜ BİR BA RIŞ 
MÜCADELESİ 

Geçtij!imiz Cuma günü An
ka'da araIannda çeşitli sendika 
ve demokratik kitle örgütleri 
yöneticilerinin, bilim adamı, sa
natçı, avukat, gazeteci ve öj!re
tim üyelerinin bu
lunduj!u 46 kişi toplu olarak 
'lUrkiye Banş Dernej!i 'ne üye ol
mak üzere başvuruda bulundu. 
Bqvuruda bulunanlar arasında 
Türkiye Işçi Partisi Ankara Iı 
Başkanıyla, n Sekreteri de yer 
alıyordu. TODAİE ö�retim ü
yesi Dr_ Gencay Şaylan tarafın
dan, başvuruda bulunanlann or
tak görüşlerini yansıtan bir bildi
ri basına ve kamuoyuna açıklan
dı_ Başvuruda bulunanlann basın 
açıklaması şöyle: 

"Biz aşaeıda adlan bulunan 
kişiler, uluslararası nitelikteki 
banş mücadelesine en özlü ve ka
lıcı katkının her üI�ede her banş
tan yana llÜçlerin siyası görüş, 
din, dil, cinsiyet aynmı olmaksı
zın birleşik ve örgütlü bir müca
deleye elrmeleriyle yapılabilece
li Inancını taşıyarak Banş Der
nej!i'ne üye olmak üzere başvu
ruyor ve ekli bildirgedeki ortak 
ıörüşlerimizi basına ve kamu
oyuna duyurmak üzere Dr_ Gen
cay Şaylan'ı-yetkili kılıyoruz_ 

Ahmet A bakay, Ça�daş Ga
zeteciler Derneği Ge",,1 Sekreteri, 
llhon A lkan, öğretmen, Abdur
rahman Atalay, Genç öncü Ge
nel Ba,kanı, HalOn Bedri Doğan
ay, DISK S06)'al-l, Genel Se.}<re
teri, Mıutafa Dö,emeci, Kimya
ger�r Derruıği Genel. Başkanı, _ 
Büle'f$ Erdem, A matör Sporcu
lar Der""ği Genel Sekreteri, Ca
ner Fida""r, Dr., TUMAS YÖ
""tim Kurulu Uye,i, Emin Gök, 
TMMOB MMO Genel Sekreteri, 
·Aykut Göker, TVTED Genel Haş
kanı, Dr. Gü""y Gönenç, ODTU 
öğretim Uye.i, Dr. Ercan Eyüb
oğlu, Hacettepe Oriue,..itesi öğre
tim Uy .. i, Nezahot Gündoğmuş, 
Auukat, Doç. Dr. Kemal Inan, 
ODTO öğretim Uye.i, Re,at Ka
dayıfçılar, TIp Ankara tı Sekre
teri, Dr. Raşit Kaya, ODTU öğ
retim Uye.i, TUMöD Ankara 
Şube Ba,kanı, Zeki Kılıç, TIP 
Ankara lı Ba,kanı, Ramazan Kı
zılkaya, Ankara Enerji-Iş Sendi
kaıı Genel Yönetim Kurulu Uye
.i, Dr. Orhan Kurmuş, ODTU 
öğretim Uye.i, Mükremin Mun
gan, Mimar-Heykellraş, Reşit O
ğuz, TVTED Genel Sekreteri, 
Yılmaz Onay, Işçi Kültür Derne
ği Genel, Ba,kanı, Dr. Oğuz 
Oyan. t.T.t.A. öğretim Uye.i, 
Hamza öreneik, Petrol-I, Anka
ra Şube Yönetim Kurulu Uy .. i, 
Dr. Oğuzcan özalhn, A . U. Fen 
Fakülte.i öğretim üye.i, MulO 
özdemir, Sayı,tay Denetçileri 
Der""ği Ba,kanı, Dr. Yılmaz öz
kan, AITIA öğretim Uy .. i, Var· 
lık özmenek, Gazeteci, Er,en 
Şanıal, A uuhat, Gül özgirgin, 
TUM-DER MYK Uye.i, Dr. O
mürSezgin, A. U. SBF öğretim U
ye.i, Dr. Sinan Sönmez, AITIA 
öğretim Uye.i, Dr. Gencay Şay
lan, TODAI öğretim Uye.i, Ya
,ar Tanzan, Arkeologlar Derneği 
Genel Başkanı , yük.el Tarhan, 

Hacettepe U. öğretim GÖreul;'i 

Doç. Dr. ılhan Tekeli, ODTU 
öğretim Uyesi, Doç. Dr. Nazif 
Tepedelenlioğlu, ODTU öğretim 
üye.i, Dr. Haluk Tosun, ODTU 
öğretim Uyesi, EMO Ankara 
Şube Başkanı, Melih Töreli, 
TMMOB - Metalurji JI-lüh. Odası 
Genel Başkanı, Dr. Gürel Tiizün, 
ODTU öğretim Uyesi, Aybars 
Ungan, TMMOB EMO MYK u
yesi, Enuer Unal, TMMOB MMO 
MYK Uyesi, Mesul Vuml, Genç 
öncü Genel Sekreteri, Tahsil Us
luoğlu, TUMDER Genel Başkan 
Yardımc18� Rüştü Yaralı, Yeni 
Teknik Enerji I, Sendikası Genel 
örgütlenme Sekreteri, F. Kemal 
Yıldırım, TMMOB IMO Genel 
Başkanı Vekili, Kenan Yurdakul, 
Tek-G .. tş Sendikası Genel Say
manı 

BARıŞı KAZANMAK VE 
KORUMAK YAŞAMSAL 

BIR DAVADIR 

ÇaeımlZda savaş ve banş 
soru nu;  insanlıj!ın gündeminin 
başında eksilmeyen bir önemle 
durmaktadır. Bu önem, sürekli 
gerileyen, sınırlan daralan ve ta
rihsel yok oluş sürecini yaşayan 
kapitalizm var oldukça sürecek
tir. Çünkü emperyalizm aşama
sındaki kapitalizm savaşın ve sal
dırganhj!ın tüm maddi koşulla
nnı oluşturmaktadır. Sömürü ve 
savaş birbirinden ayrılmaz yol 
arkadaşlandır, birbirinin doj!al 
sonucudur_ Sosyalizm ve banş 
da birbirinden kopanlmaz bir bü
tündür. 

Emperyalizm, dünya halklan
nı baskı ve egemenli� altında 
tutmak istemekte, bunun ıçın de 
doj!ası gereei, uluslararası düzey
de gerici, saldırgan, militarist bir 
politika izlemektedir. Insanlık 
bu politikanın sonucu olan iki 
dünya savaşının yıkımını yaşa
mıştır. Bugün, yeni ve daha kor
kunç bir savaş tehdidi ortadadır. 
Bilimsel ve teknolojik gelişmenin 
yarattı�ı olanaklann savaş araç
\anna yansıtılması, bunun termo
nükleer bombalar, nötron 
bombası ile somutlanması, insan
lı�ı toptan yokolma tehlikesi ile 
karşı karşıya bırakmaktadır. 

Bütün dünya halklan, bu teh-' 
dldin ve kaynaj!ının farkındadır. 
Ulu.iararası gericiU�n, saldırgan
lı�ın ve savaşın baş tahrikçlsl A
merikan emperyalizmi dir_ Ame
rikan emperyalizmi dij!er ortak
lanyla birllkte kurdu�u paktlar
la, Izledij!1 saldırgan polltlka ve 
hızlandırmaya çalıştıj!ı sIlahlan
mayla; sosyalist dünya ülkelerine 
uluslararası işçi sınıfı hareketlne, 
ulusal kurtuluş mücadelesi veren 
halkıara ve tüm Insanlıj!a karşı 
savaş tehdidi yaj!dırmaktadır. 
Uluslararası gericillk, militarizm, 
saldın ve savaş tahrikçill�;  insan 
eme�inin yarattı�ı maddi zengin
ılkıerin, Insanlıj!ın refah ve mut
lulultu ıçın kullanılmasını, top
ıumlann gelişmesini, ülkelerin 
kendı geleceklerini belirlemeleri
ni ve sosyal yaşamlannı serbest
çe örgütleylp Istedikleri düzenı 
kurmalannı engeliemektedir. 

Ancak, emperyalist saldırgan
lıltın ve savaş kışkırtıcılıj!ının ön
lenebllecej!1 bır zamanda yaşıyo-

ruz. Dünya sosyalist sistemının 
varlı�ı, onun öncülüıtünde ulus
lararası işçi sınıfı hareketi ve ulu
sal kurtuluş savaşı veren halkla
nn, tüm banşçı güçlerle dayanış
ması, birleşik ve örgütlü çabası, 
yeni bir dünya savaşını önleyebi
lecek güçtedir. Bu nedenl�, yeni 
bir dünya savaşına karşı müca
delenin tek tek ülkelerde yaygın
laşarak etkinleşmesi, uluslararası 
düzeyde yükselmesi ve gelişmesi 
yaşamsal bir öneme sahiptir. Va
kit varken saldırgan güçler gem
lenmeli, savaş kışkırtmalan ön
lenmelidir. 

Günümüzde dünya çapında 
genel ve kalıcı bir banşın kurul
ması uerunda mücadele, artık bir 
tercih sorunu olmaktan çıkmış
tır. Banş mücadelesi, ayn top
lumsal sistemlere sahip devletle
rin banş içinde yan yana yaşa
ması ilkelerinin, emperyallstlere 
kabul ettirilmesi mücadelesinin 
önemli bir parçasıdır_ Sınıf mü
cadelesinin bir parçası olan ban
şın savunulması, işçi sınıfının e
mekçi kitlelerin ,  tüm banşçı 
güçlerin örgütlü mücadelesini ge
rektirir. 

TüRKIYE KöKLü BIR 
BARIŞ MüCADELESI 

GELENECINE 
SAHIPTIR 

_ Dünya çapında güçlenen ve 
kuvvetlenen banş mücadelesine 
en özlü katkı, her ülkede tüm ba
nştan yana güçleri; siyasi görüş, 
din, dil, cinsiyet aynrnı yapmak· 
sızın son ferdine kadar birleşik ,  
örgütlü bır mücadeleye sokarak 
yerine getirilebilir. Bilimsel sos
yalistler, işçiler, emekçiler, bi
Ilm adamlan, ilerici gençler yıl
lar öncesinden beri ülkemizde 
barışın savunulması için amanslZ 
bir mücadele yürütmüşlerdir. Bu 
mücadele I9S0'lerde örgütlen
miş, Banş Cemiyeti adı altında 
ve onun öncülü�ünde geliştlril
miştir. 

Bu dernek, Amerikan emper
yalizminin, Kore halkına karşı 
yürüttüj!ü gerici saldınya, NATO 
ülkelerinin, bu arada 'I'ürkiye 'nin 
de aktlf olarak katılmasına kar
şı mücadele vermiştlr. Emperya
lizmin soj!uk savaş taktiklerine, 
anti-komünizm ve anti-sovyetizm 
politikasına karşı ülkemizde de 
dünyadaki banşçı güçlerle daya
nışma içinde yürütülen mücadele 
ile karşı çıkılmıştır. O dönemde 
yiirUtülen bu mücadele günümü
zün banş savaş Çı lan na güçlü bır 
miras bırakmıştır. -

Orta Doj!u ve Kıbns sorunla
nyla dünya banşının fiilen tehdit 
edildi�1 bir bölgede yer alan 
ülkemizde, banş mücadelesi bu
gün özel bır anlam taşımaktadır. 

ülkemizde banştan yana güç · 
ler, kalıcı bir banş ve uluslararası 
gUvenlik Için sa�lam, ileri adını
lar atılmasını saltlamak, emper
yalizmin soj!uk savaş politikası
nı engelleme ve bölgemizde, tüm 
dünyada silahınnma yanşını dur
durma mücadelesi ıçın seferber 
olmalıdır. Detantın kazanımIan
nın savunulması, Orta Doj!u ve 
Kıbns'ta Dirleşmiş Milletler ka
rarlan çerçevesinde geçerli çö
zümlerin gerçekleştirilmesi, nöt-

ron bombasının yapımının ve bu 
bombanın N ATA üyesi ülkelere 
yerleştirilmesinin önlenmesi, ba
nş mücadelesinin hedefleri ara
sındadır. Işçi sınıfı, emekçi kit
leler ve banşçı güçler, emperya
Ilst saldırı bloklanndan çıkılma
Si, askeriharcamalann azaltılması 
ve komşulanmızla dostluk ve sal
dırm.azlık anlaşmalan yapılması
nı talep etmektedir. 

BARIŞ MüCADELESI 
öRGüTLü BIR MüCADELE 

OLMALIDIR 

Banş mücadelesinin, bütün üi
'kelerde bir örgüte gereksinimi, 
bu mücadelenln kitlesel nltelili
nin bir sonucudur. Banş müca
delesi bütün dünyada eme�i ile 
yaşayan, ulusunun ve halkının 
mutluluıtu için çalışan insanlann, 
geniş kitlelerin çıkarlannı temsil 
etmektedir. Bu nedenle banş 
mücadelesi, emekçi kitlelerin, 
emperya1lzme, uluslararası gerici
liee miUtarist güçlere karşı bır 
mücadelesi olarak gelişmek zo
rundadır. Banş mücadelesinln, 
savaş kışkırtıcısı emperya1lst 
güçler ve onlann ekonomik, poU
tik, toplumsal dayana!!ı olan te

'keller ve onlann destekçileri dı
şında, toplumun bütün sınıf ve 
tabakalanndan en geniş kitleleri 
kapsamına alabilmesi, ancak bu 
kitlelerin banş mücadelesini 
hedef alan örgütlerde birleşme
siyle ve onlann mücadele &ücü
nün bu örgütler eUyle seferber e
dilmesiyle mümkündür. 

Kaldı kı, günümüzün en -önem
li özeıuklerinden biri, bıinş mü
cadelesine kitlelerin aktlf katılı
mının güçlenmesi, tüm dünyada 
güçlü hir banş hareketinin koşul
Iannın gelişmesidir. Dünya banş 
güçlerinin uluslararası kitlesel ör
gütü Dünya Banş Konseyi'nln 
son yıllarda geniş yı!!ınlan 
kapsama yönündeki güçlü ve sü
rekU atılımlan bu gelişmeyi sim
gelernektedir. 

Banş mücadelestnin bir örgü
te olan gereksinimi, aynı zaman
da, i)ütün banş güçlerinin eylem 
birli�inin saıtlanması zorunlu
luitunun sonucudur. Bütün ülke
lerde emperyalizme, tekellerin e
gemenli�ne, her türlü gericlliee, 
her türlü ulusal ve toplumsal bas
kı, eşltsizUj!e karşı mücadele e
den tüm güçlerin mücadeleleri 
nesnel olarak banş mücadelesintn 
de hedefleri do�rultusundadır. 
Ne var kı dünyadakı tüm banşçı 
güçlerin ve akımıann eylemleri· 
nin tek ve güçlü bır banş müca
delesi hareketl ıçınde birleştlril
mesl, ancak bu güçlerin somut 
bir 'eylem programı do�rultusun
daki blrU�1 ile sa!!lanabilir. Tek 
tek ülkeler ve dünya düzey.\ndekl 
banş mücadelesinin bır örgüt ça
tısı altında yönlendirilmesi zo
runluluj!u, bu eylem blrllRI zo
runlului!unun da kaçınılmaz bır 
sonucudur. 

Kısacası , banş mücadelesinin 
örgütlenmesi , temelde bir kitle
sel mücadele ve eylem blrllRI ör
gütlenmesidir_ 

Banş mlicadelesinin örgütlen
mesinin temel amacı bu oldu�u
na göre, nltellj!1 ve yöntemleri de 
bu amaca uygun olmak zorunda
dır. Danş mücadelesinin örgüt-
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Frederic 
JOLlOT -CURlE 

"Hedefimiz, yaklaşan 
sauaşı durdurmak, ülkele
rin mevcut sava,lan dur· 
durmalarını ıoğlamak ue 
barışı kurmak olmalıdır. 

''U/u.ları olu,turan, 
sa"",ın tehdit ettiği mil
yonlarca in,anın her biri. 
sava, ve barış lOTUnunun 
kendisinin de 'OTUnu ol· 
duğunu, bu aorunun onu 
doğrudan etkiledini ue 
bundan kaçamayacağını 
kaummak zorundadır. Ken 
di';ni aciz de hiaetmemeli
dir. Çünkü dünyada onunla 
birlikte ba,ka milyonkrca 
inıan da, birk,ebilmek ue 
bOTlfı llJUunabilmek için 
kendilerine aynı ıoruyu 
.ormaktadırlGr. (i 

i Paul Robeson 

i 
i 
i 
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"Ban,ı kazanmak ıçın 
ıo"",malıyu, çünkü barlf 
korunmayı gerektirir. Tar
tlfma ue karşılıklı IO)'gı, u
lu.lararaımda ban,ın geli,
m .. inin ilk gerekleridir. Ve 
kuuuet politikaıına ue nük
leer ku""et tehdidine de 
artık bir .on uerilmelidir. " 

- , - _ .. _ - -.. 

..Ienmeslnin somut biçimleri, ül
kede savaşa karşı ve banştan ya
na geniş kitlelerin banş mücade
lesine katılmasının nesnel koşul
lan na ve tüm banş güçlerintn ey
lem birli�inin gerçekleşttrilmesi
nin gereklerine göre saptanmak 
zorundadır. Banş örgütlerinin 
çalışma biçimi, yönetlmlnln ör
gütlenmesi ve benzeri sorunlar 
da sözü edUen tamel gerekleri 
yerine gettrebUecek biçimde çi;. 
zümlenmeUdir. 

Biz, yukanda adlan bulunan 
klşUer, bu görüşlerimiz doi!rultu
sunda, ülkemizdeki ve dünyadaki 
banş mücadelesine daha etkın ve 
daha aktif katkılarda bulunmak, 
bu mücadeleye daha çok sayıda 
yandaş kazanmak, mücadelenln 
temsil ettll!lmlz toplum katmın· 
Iannda yaygınlaşmasına ve ör
gütlenmesine yardımcı olabilmek 
amaç ve kararlılıi!ıyla, uluslarara
sı banş hareketinin ülkemizdeki 
temsilcisi ve örgütleyicl Banş 
Derne!!1 'ne üye olmak üzere baıj
vunıyor ve bu görüşlerimize ka
tılan tüm Ilerici ve demokratlan 
da Banş Derneıtl 'ne üye olma· 
ya ça�ırıyoruz. 

i 

1 

, 
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Şartlı salıveri lme konusunda 

Mahkemelerin 
uygulamaları 
doğrudur süre" olan 24 yıl üzerinden her 

ay için 6 günlük indirim yapılır, 
sözkonusu mahkumun cezaevin· 
de kalması gereken süre olan 19 
yıl 3 ay 7 gün bulunur. Aralannda 12 Mart dönemin· 

den ııerl hapis yatmakta bulunan 
müebbet hapse hükümlü siyasi 
tutuklulann da buiunduRu bine 
yakın kişinin af ve Infaz yasala· 
nndan yararlanarak ai!ır ceza 
mahkemelerlnce tahliye edilme· 
siyle ilgili tartışmalar uzun za· 
mandır sürüyor. Bir Yargıtay ka· 
ranyla bu uygulamanın geri çev· 
rilmesine yöneük girişimlerin yo· 
i!uniaşmasıyla birlikte sorun ye· 
niden büyük önem kazandı. So· 
run tekelci basın tarafından poli· 
tik bir kampanyaya dönüştürii· 
lürken, kimi çevrelerde de tutar· 
sız politikalann yansıdıi!ı bir ko· 
nu haline dönüştiL 

Sorunun özü nedir? 
Sorunun kaynai!ı 13 Temmuz 

1965 tarihli ve '647 . sayılı ceza· 
lann İnfazı Hakkındaki yasaya 3, 
ek madde ile geçici 7 .  madde· 
ye bir fıkra ve bir geçici madde 
eklenmesine ilişkin 2148 sayılı 
yasanın uygulanış biçiminden 
dOi!maktadır: Billndii!! gibi 647. 
sayılı İnfaz yasasının 19. madde· 
si ..... muvakkat hürriyeti bai!la· 
yıcı cezaya mahkum olanlardan 
bulunduklan cezaevinde hüküm· 
liilük süresinin 2/3 'ünü iyi hal ile 
geçirenler... mahkum olduklan 
müebbet ai!ır hapis cezasının 24. 
yılını iyi halil! geçiren hükümlü· 
ler talepleri olmaksızın şartla sa· 

lıveriUrler." Kuralını getirmiştir. 
647. sayılı Cezalann İnfazı 

hakkındaki yasaya ek olarak Çı' 
kanlmış bulunan 2148 sayılı ya· 
sanın Ek. 2. madde ise ..... yan 
açık veya açık müessenak nakno· 
lunım hükümiiilerin� anılan mües· 
seselerde kaldıklan her ay için 
6 gün 19. maddenın 1,2 ve 3.  fılr 
ralanna göre tesbit ediierek, şarl· 
la salıverılme tarihlerinden indi· 
rilmek suretiyle şartla salıverılme 
işlemi yapıiır." hükmünü taşı· 
maktadıro Aynı yasanın geçici 10. 
maddesi ise yasanın yürürlülte 
girdii!! tarihten önce ..... yan a· 
çık ve açık müesseselerde bulu· 
nanlarla kapalı infaz kurumlann· 
da olup,  açik veya yan açık in· 
faz kurumlanna aynımaya hak 
kazanmış ofan hükümlülerin, tu· 
tuklulukta geçen süreleri de ça: 
Iışm..kla geçmiş sayılarak dei!er· 
lendirilmek suretiyle Ek Madde 
2'deki şartlar dairesinde Indiri· 
min hesabında nazara alınır." 
denilmektedir. 

Bir örnek vermemiz gerekirse, 
müebbet ai!ır hapis cezasına hü· 
kümlü bir kişinin ceza evinde ka· 
1acai!1 süre hesaplanırken, öııce a· 
sıl ceza olan 36. yıldan 647. sayı· 
lı yasaya göre 1/3 'lük süre olarak 
hesaplanan 12 yıl düşülür. Sonra 
da geriye kalan ve 2148 sayılı ya· 
saya göre "içerde kalınacak 

Bütün bunlar Yargıtay Karar· 
lanyla kesinlik kazanmış, yüz· 
lerce binlerce örnekte uygulan· 
mış herkesçe bilinen uygulama· 
dır. 

Şimdi bir adım daha atıyo· 
ruz. Elimizde bir de 1803. sayılı 
Af Yasası bulunmaktadır. Bu ya· 
saya göre de her mahkumun İn· 
faz yasasından yararlandıktan 
sonra kalan cezasından 12 yılı 
yasa koyucu tarafından affedil· 
mektedir. 

Orneilin, 36 yıla hükümlü bir 
kimse sözkonusu ise, 647 . ve 
2148. sayılı İnfaz YaSalanndan 
yararlandmlarak cezası ' 19 yıl 3 
ay 7 güne indirılmiş bulunan bu 
kimsenin, 12 yıllık aftan da ya· 
'rarlanınca içerde yatması gere· 
ken süre 7 yıl 3 ay 7 gün olarak 
hesaplanır. 

SORUN GERÇEKTEN 
KARMAŞ ıK  MI? 

Müebbet hapis cezasına hü· 
kümlülerln cezalannı 24 yıla in· 
diren 1803 sayılı Af Yasası'nın 
7/A bendinde 647 ve 2148 sa· 
yılı İnfaz Yasalannın ana Indiril· 
miş olan ceza üzerinden uygula· 
naca!tı hükmünü getirdi!!inden 
yakın zamana kadar müebbet ha· 
pis cezasına çarptmlan mahkum· 

Maden -İş 'in b ir mektu bu 

ibret belgesi 
Hatırlanacağı üzere YiirüyüŞ'ün 224. sayı· 

sında, DISK'e bağlı sendikalann tavırlarına ili�· 
kin olarak yazılan haber·yorumda Sosyal.l� 
Sendikası'mn Maden·I�'e yazdığı mektuba da 
yer verilmişti. Maden·l� Genel Merkezi'nden al· 
dığımız yazıda, bu mektup üzerine kendilerinin 
Sosyal·lş sendikasına gönderdikleri cevap rnek· 
tubunun bir fotokopisi bulunmakta ve "dürüst 
yayıncılığın bir gereği olarak" bunun da aynen 
yayınlanması istenmektedir. 

Dürüst yayıncılığın gereklerini Maden·l� 
yöneticilerinden öğrenecek değiliz. Cevap rnek· 
tubunda Maden·lş ÜSt yöneticileri, kendi yo· 
rumları bir yana Sosyal·1 Ş'in yayınladığımız 
rnektubilndaki görüşleri ve olguları doğrulamak· 
tan öte birşey yapıyor değildir. Bu bakımdan 
haberimiz düzeltilecek veya doğrulanacak bir 
yanı da bulunmamaktadır. Ancak, mektupta 
yer alan Türkiye Işçi Partisi ve Yürüyüş hakkın· 
daki nitelemeler, Maden·lş üst yönetimi ve arka· 
sındakilerin görüşlerini ilk elden yansıtması ba· 
kımından ilginç bir haber değeri taşıdığından 
Maden·lş Sendikası'nın Sosyal.lş Genel Başkan· 
Iığı'na gönderdiği ve ek bir yazıyla suretini Yü· 

. rüyü�'e ilettiği cevap mektubunun metnini aşa· 
ğıda aynen yayınlıyoruz. 

SOSYAL-!Ş SEND!KASı 
GENEL BA ŞKANLlGI 'NA 

Maden'/ş, banh-Se1l ue Bay.en Sendikaları 
. adıııa, Kenuıl Day.al, Yücel Çubul,çu ue Ceual' 

özha8lrcl 'dan oluşan bir heyet, D!SK'e üye tüm 

oendikaların Genel Merkezleri 'ni ziyaret ederel, 
Konfederaşyonumuzun içinde bulunduğu buna' 
lımın nedenlerini ue çıkı, yollannı görüşmüşler· 
dir. 

Oç Sendilta Terruıilci8i bu görüşmede çıkış 
yolunu dı KonfedertJlyonumuzun Ilakit geçir' 
meden Genel Kurul'a gilmeoini ue üye tabanı 
deşteğini kaybeden bazı DISK yöneticilerinin 
durumunu da dikkate alarak tabanın desteiline 
ıahip bir yönetimin olu,turulnuuında görmü,· 
tür. 

Durum böyle iken işçi Blnl"mlZın .en(Jikal 
birliğini gözeten ue iyi niyetle yapılan bu görü,' 
mey� "Gelen heyetin, DISK'in olailanüstü 
Genel Kurul'a götürülme,i için SendikamucUın 
imza talep e ttiler. " şeklinde dar bir çerçeveye 
.. kıştırmak ue buradan da yola çıkarak. üç sen· 
dikanın yeni konfederaoyan kuracaklan iftira 
ue dedilıodularını yaymak, sendikal birliğin bo· 
zulmasını isteyen ka",nlık güçlerin ue çeşitli 
prouakatif çevrelerin işine yarar. 

Ayrıca, Sendikamua tarafınızdan yazılan 
bir rcım i yazının. sınıf ue kitle Bendikocrlıgıııa 
ue özellikle Maden'!' 'c karşı yeminli düşmanlı' 
ğı, ihanete kadar vardıran, Türkiye Işçi Parti,i 
isimli örgütün. yarı resmi yayın organı olan Yü
rüyüş iıimli bir dergide Iıer nasılsa yayınlanmış 
olması oldukça anlamlı lıarşılanmıştır. 

Bu uygulcmonm. ' Sendikaların aiyaa; parti· 
lerden örgütsel bağ/llısızllglQ ilkesiyle ne derece 
bağdaştıRımn t, takdirini &ize blra/uyoruz. 

Bilgilerinizi rica ederiz. 

En iyi dilelılcrim i,lc, 

Genel Sekreter Me/ımel ERTVRK 
Genel Başkan I '. Kemal DA YSA L 

lar için Infaz ve af yasal an şöyle 
uygulanıyordu. 

1803 sayılı Af Yasasının 7/A 
bendi gereltınce 24 yıl temel a· 
lınarak (çünkU Af Yasası mÜ8b· 
bet hapis cezalannı 24 yıla In· 
dirmiştL) 647 sayılı yasaya göre. 
24 - 8 : 16 bulunuyor, sonra da 
2148 sayılı yasa uygulanarak, 
16 yıl üzerinden her ay ıçın 6 
ııun Indirim yapılarak Içerde ka· 
lınması gereken süre; 13 yıl he· 
saplanıyordu. 

N e var ki Anayasa Mahkemesi 
1803 sayılı Af Yasası'nın yukar· 
da anılan 71 A bendini !PTAL 
ETTi. İptal gerekçesinde 7/A 
bendinın Anayasa'nın "Eşitlik" 
ilkesine aykm oldu!!unu belir· 
ten Yüksek Mahkeme, Infaz uy· 
gulamasının 1803 sayılı Al Yasa· 
sıyla çevrilen ceza üzerinden de· 
llil asıl ceza üzerinden yapılması 
gerekti!!ini bildirdi. 

2148 sayılı yasada İnfaz Yasa· 
sı oldui!una göre, bu yasanın uy· 
gulanışı da aynı esaslara tabı ol· 
mak zorundadır. Yalnız 2148 sa· 
yılı yasada 1/3'lük süre cezadan 
düşürüldükten sonra geriye kalan 
süreye her ay için 6 gün uygula· 
nacaltı hükme ba!tlandıl!ından, a· 
.11 ceza (36 yıl, örnekte verdi!!i· 
miz) 24 sene olmaktadır. Bu ne· 
denle mahkemelerce yapılan uy· 
gu

'
lamalar son derece do!!rudur. 

Içinde yer alan bir ırade 1803'ü 
de bai!layacak ,ekilde yorumla· 
namaz. Nitekim biç a! çıkmamı, 
olsaydı ne olacaktı? Ayda 6 ııun· 
lük Indirim nasıl uygulanacaktı? 
Parlamento kendi Iradesini kulla· 
narak Infaz Yasası'ndan ayn bır 
af yasası çıkarmış ve 12 yıllık 
bir Indirim sai!laml,. Bunu gör· 
mezUkten gelmek ve 1803 sayılı 
yasayı IIlnki 2148 �n bir ,,/tr .. ıy· 
mı, fibi .k almak mümkün mü· 
dür? Bu ııörü,e uygun hareket e· 
dilmesi haıınde 1/3'lük süre olan 
12 yılın düşülmesinden sonra ka· 
lan 24 yıldan 12 yıllık afta düşü· 
lecek ve 2148 en sonunda arta 
kalan 12 yıl üzerinden uygulana· 
caktır ki bu durumda da hiç af· 
tan yararlanmamı, bir mahkum· 
la 12 y ıllık aftan yararlanan bir 
1TUJhku mu" cezalan arGılnda ı 2 
yıllık bir fark olmuı ger.kirken 
bu fark 9.5 yıla indirilm.kte, a· 
çıkça parlam.ntonun irad.lin. 
tecauüz edilm.kt.dir. Yanl bu 
tür bir uygulama Anayuaya ay· 
kıdır. Yargının yasa koyucunun 
Iradesine tecavüzüdür. 

Nitekim, 1803 sayılı Al Ya· 
sasından sonraki herhangi bır ta· 
rlhte (örne!!ln 1975 yılında) mü· 
ebbet hapis cezUlna mahkum ol· 
mu, bir kimse ıçın içerde kalaca· 
!tı süre nasıl hesaplanacaktır onu 
göreUm: Bu kimse, 647 sayılı İn· 
faz Yaasına göre 36 yılın üçte bl· 
ri olan 12 yıl verilen cezadan dü· 
,üldükten ' sonra kalan 24 yılı i· 

Ceza Yasasında müebbet ha· _ çerde ııeçlrecektlr. 647 sayılı ya· 
pis cezasının karşılı!!ı olan ce- saya EK 2148 sayılı yasaya göre 
za 36 yıl oldultu Için de Anayasa de mahkum ceza evinde geçıre· 
Mahkemesi 'nin (647 ve 2148 ce!!1 24 yılın her ayı ıçın 6 gün. 
sayılı) İnfaz yasalan uygulanı\:: lük indirimden yararlanacaktır ki 
ken "Afla indirilen ceza dei!!l, bu da 4 yıl 8 ay 27 gün eder. So· 
mahkemelerce verilen ceza te· nuç olarak müebbet hapis ceza· 
mel alınır" .hükmüne dayanılarak sına (36 yıl) çarptınlan bır hü· 
36 yıla önce 647 sayılı yasa uy· kümiü 19 yıl 3 ay 7 gürılük bır sü· 
gulanıp 12 yıllık Indirim bulun· 
du , sonra geriye kalan 24 yıla 
2148 sayılı yasa uygulanarak (kı 
bu yasanın 647 sayılı Infaz ya· 
sasına Ek olarak çıkanldıl!ını dü
şünerek) 4 yıl 8 ay 27 günlük in· 
dlrim hesaplandı, sonra da 1803 
sayılı yasa müebbet hapis cezala· 
nnı 24 yıla indirmiş oldu!!u için 
24- (12+4 yıl 8 ay 27 gün)=7 yıl 
3 ay 3 gün hesaplanarak içerde 
geçirilmesi gereken süre belirlen· 
di. 

İşte Türkiye'nın bir çok ye· 
rinde A!!ır Ceza Mahkemelerinin 
birbirlerinden ballımsız olarak 
yaptıklan uygulama budur. 
Bunu şöyle de ifade edebiUrlz. 
36 yıla 647 sayılı yasa uygula· 
narak 24 yıl bulunur. Bu süre 
2148'e göre "Içerde Kalınması 
Gereken " süre oldultundan ay· 
da 6 günlük indirime tabi tutu· 
lup, 19 yıl 3 ay 7 gün bulunur. 
Sonra da, 1803 sayılı Af Yasası 
uyannca 12 yıllık indirim yapılır 
19 yıl 3 ay 7 gün - 12 yıl = 7 
yıl 3 ay 7 gün olarak belirlenir. 

Deniyor ki madem ki 2148 
sayılı yasada öngörülen ayda 6 
günlük Indirim "hükümlünün i· 
çerde geçirece!!i süre" temel alı· 
narak yapılır, o halde sanıl!ın 
1803 sayılı Af Yasasından yarar· 
lanaca!!ı 12 yıllık süre de içerde 
geçlrilmeyecel!i.nden bu süre 6 
günlük indirime tabi tutulmama· 
ııdır. Yanı Ihtllaf "2148 sayılı 
yasa, 1803 sayılı yasa uygulan· 
dıktan sonra mı, önce ml uygu· 
lanacak··noktasındadır. 

Aslında mesele apaçıktır. 
2148 sayılı yasanın metnindeki 
"içerde geçirilecek slire" Ifadesi 
ancak bu yasanın çerçevesi için· 
de ele alınabilir. Çiin kü J 803 sa· 
yılı ya.a ayrı bir yaıadır. 2148'ln 

reyi iyi halU geçlrirse 24 yılı ta· 
mamlaması beklenmeden şartlı 
olarak salıverllecektlr. Şimdi bu 
arada 12 yıllık bır affın Çıktıeııu 
düşüneUm. O zamana kadar Iyi 
halil olarak yatan hükUmlü artık 
19 yıl 3 ay 7 gün dei!!1 19 yıl 3 
ay 7 gün - 12 yıllık ar = 7 yıl 3 
ay 7 gün içerde kalacaktır. Mese· 
le bundan Ibarettir. 

Kaldı ki 1803 sayılı yasada ve 
Anayasa Mabkemesi'nin 1803 sa· 
yılı yasanın 71 A bendini Iptal ge· 
rekçesinde de açıkça beUrtildilti 
gibi infaz yasası afia Indirilen ce· 
za üzerinden del!il, mahkemeler· 
ce verllınlş, af uygulanmadan ön· 
ceki ceza üzerinden, bu ceza te· 
mel alınarak uygulanır. Sırf bu 
yüzden, aksi uygulamayı temel al· 
dı!!ı içindir ki 1803 sayılı. yasa· 
nın 71 A bendi iptal edilmiştir. 
7/A bendi infaz uygulanmasının 
afia düşürülen ceza olarak 24 yıl 
üzerinden yapılması gerektll!lni 
söyledilii Için iptal edilmemiştir 
de ne için iptal edilmiştir? 

Mahkemeler 2148'ln uygulan· 
masında da aynı durumu gözönü· 
ne almışlar, Anayasa MahkemesI' 
nin karan doltrultusunda hareket 
etmişlerdir. Yanı esas cezaya (36 
yıl) önce 647' yi uYllUlamışlar, 
sonra kalan ceza (24 yıl) 647 'ye 
Ek 2148'e göre yasal olarak içer· 
de geçirilnıesi gereken ceza oldu· 
ıtundan bu cezadan da ayda 6 
günlük indirimi yaparak . en so· 
nunda da hükümlü 1803 say.lı 
Af Yasasından ' yararlandınlmış 
7 yıl 3 ay 7 gün yatan tahliye e· 
dlimiştir. 

Ortada bır kısım çevrelerin ol· 
du bittiye getirerek yaymak Iste· 
diklerı gibi bir "adli hata" yok· 
tur. Seçim hesapıanna dayanan 
demagojl vardır! .. Ve mevcut ya· 
salar gözardı edilmedllti sürece 
de aksi yönde bir uygulama müm· 
kün delılldir ... 
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Şartlı salıverilme konusunda 

Mahkemelerin 
uygulamaları 
doğrudur süre" olan 24 yıl üzerinden her 

ay için 6 günlük indirim yapılır, 
sözkonusu mahkumun cezaevin
de kalması gereken süre olan 19 
yıl 3 ay 7 gün bulunur. Aralannda 12 Mart dönemin

den tı8r1 hapis yatmakta bulunan 
miiebbet bapse hükümlü siyasi 
tutuklulann da bulundu!!u bine 
yakın kişinin af ve Infaz yasala
nndan yararlanarak a!!ır ceza 
mahkemelerlnce tahliye edilme
siyle ilgiU tartışmalar uzun za
mandır sürüyor_ Bir Yargıtay ka
ranyla bu uygulamanın geri çev
rilmesine yönelik girişimlerin yo
Run1aşmasıyla birUkte sorun ye
niden büyük önem kazandı_ So
run tekelci basın tarafından poli
tlk bir kampanyaya dönüş türü
lürken, kimi çevrelerde de tutar
SIZ poUtlkalann yansıdı!!ı bir ko
nu haline dönüştü_ 

Sorunun özü nedır? 
Sorunun kayn�ı 13 Temmuz 

1965 tarlhU ve "647 _ sayılı ceza
lann !nfazı Hakkındaki yasaya 3, 
ek madde ile geçici 7 _ madde
ye bir fıkra ve bir geçici madde 
eklenmesine ilişkin 2148 sayılı 
yasanın uygulanış biçiminden 
do!!maktadır_ BlUndil!i gibi 647 . 
sayılı İnfaz yasasının 19. madde
si .. ... muvakkat hürriyeti ba!!la
yıcı cezaya mahkum olanlardan 
bulunduklan cezaevinde hüküm
lülük süresının 2/3'ünü iyi hal ile 
ııeçiren\er... mahkum olduklan 
miiebbet �ır hapis cezasının 24. 
yılını iyi baUe geçiren hükümlü
ler talepleri olmaksızın şartla sa-

Iıverllirler." Kuralını getinniştir. 
647 . sayılı Cezalann İnfazı 

hakkındaki yasaya ek olarak Çl
kanlmış bulunan 2148 sayılı ya
sanın Ek. 2. madde ise ..... yan 
açık veya açık müessenak nakno
lunan hükümlülerin anılan mües· 
seselerde kaldıklan ber ay için 
6 gün 19. maddenın 1,2 ve 3. Cık 
ralanna göre tesbit edilerek, şart· 
la salıverilme tarihlerlnden indi
rilmek suretiyle şartla salıverılme 
işlemi yapılır." hükmünü taşı
maktadır. Aynı yasanın geçici 10. 
maddesi Ise yasanın yürürlü!!e 
girdil!i tarihten önce " ... yan a
çık ve açık müesseselerde bulu
nanlula kapalı infaz kurumIann
da olup, açik veya yan açık in
faz kurumlanna aynımaya hak 
kazanmış oTan hükümıüıerin, tu
tuklulukta geçen süreleri de ça' 
lışmakla geçmiş sayılarak de!!er
lendirilmek suretıyle Ek Madde 
2'deki şartlar dairesinde Indiri
min hesabında nazara alınır." 
denilmektedir. 

Bir örnek vennemlz gerekirse, 
miiebbet �ır hapis cezasına hü
kümlü bir kişinin ceza evinde ka
lac�ı süre hesaplanırken, öııce a
sıl ceza olan 36. yıldan 647. sayı· 
lı yasaya göre 1/3'lük süre olarak 
hesaplanan 12 yıl düşülür. Sonra 
da geriye kalan ve 2148 sayılı ya
saya göre "içerde kalınacak 

Bütün bunlar Yargıtay Karar· 
lanyla kesinlik kazanmış, yüz
lerce binlerce örnekte uygulan
mış herkesçe blUnen uygulama
dır. 

Şimdi bir adım daha atıyo
ruz. Elimizde bir de 1803. sayılı 
Af Yasası bulunmaktadır. Bu ya
saya göre de her mahkumun İn
faz yasasından yararlandıktan 
sonra kalan cezasından 12 yılı 
yasa koyucu tarafından affediı· 
mektedir. 

örne!!ln, 36 yıla hükümlü bii 
kimse sözkonusu Ise, 647 . ve 
2148. sayılı İnfaz Yasalanndan 
yararlandırılarak cezası 19 yıl 3 
ay 7 güne indirilmış bulunan bu 
kimsenin, 12 yıllık aftan da ya
-rarlanınca içerde yatması gere· 
ken süre 7 yıl 3 ay 7 gün olarak 
hesaplanır. 

SORUN GERÇEKTEN 
KARMAŞıK MI? 

Müebbet hapis cezasına hü
kümlülerin cezalannı 24 yıla in· 
diren 1803 sayılı Af Yasası'nın 
7/A bendinde 647 ve 2148 sa· 
yılı İnfaz Yasalannın afla Indiril· 
miş olan ceza üzerinden uygula· 
naca!!ı hükmünü getlrdi!!inden 
yakın zamana kadar müebbet ha
pis cezasına çarptınlan mahkum· 

Maden -İş 'in b ir mektu bu 

ibret belgesi 
Hatırlamağı üzere Yürüyüş'ün 224. sayı· 

sında, DISK'e bağlı sendikalMın tavırlarına iliş· 
kin olarak yazıliın haber.yorumda Sosyal.lş 
Sendi�'nın Maden·l ş'e yazdığı mektuba da 
y� verilmiştı' Maden.lş Genel Merkezi'nden al· 
dığımız yazıda, bu mektup üz�ine kendilerinin 
Sosyal.l, sendikasına gönderdikleri cevap mek· 
tubunun bir fotokopisi bulunmakta ve "dünist 
yayıncılığın bir gereği olarak" bunun da aynen 
yayınlanması istenmektedir. 

Dürüst yayıncılığın g�eklerini Maden-Iş 
yöneticilerinden öğrenecek değiliz. Cevap mek· 
tubunda Maden.lş üst yöneticileri, kendi yo
rumliırı bir yana Sosyal-Iş'in yayınliıdığımız 
mektubilndakl görüşleri ve olguları doğrulamak· 
tan öte birşey yapıyor değildir. Bu bakımdan 
haberimiz düzeltilecek veya doğrulanacak bir 
yanı da bulunmamaktadır. Ancak, mektupta 
yer alan Türkiye Işçi Partisi ve Yürüyüş hakkın· 
daki nitelemeler, Maden·lş üst yönetimi ve arka· 
sındakilerin görüşlerini ilk elden yansıtması ba· 
kımından ilginç bir haber değeri taşıdığından 
Maden.lş Sendikası'nın Sosyal.lş Genel Başkan· 
Iığı'na gönderdiği ve ek bir yazıyla suretini Yü-

. rüyüş'e ilettiği cevap mektubunun metnini aşa· 
ğıda aynen yayınlıyoruz. 

.endikolann Genel Merkezleri 'ni ziyaret ederek 
Kon{ederoıyonumuzun içinde bulunduğu buna
lımın n.denlerini ue çık.ş yollannı görüşmüşler' 
dir. 

Oç Sendi�a Terruilcisi bu görüşmede çık.ş 
yolunu d. Konfeder06yonumllZun uakil geçir· 
meden Genel Kurul'a gitme.ini ve üye tabanı 
deıteğini kaybeden boz. DISK yöneticilerinin 
durumunu do dikkate ala"," tabanın deıleğine 
"'hip bir yönetimin oluşturulmasında görmü,· 
tür. 

Durum böyle iken işçi "nı{ımuın ıen(likol 
birliğini gözelen ue iyi niyetle yapılan bu görüş
meyi. "Gelen heyetin, nlSK'in olağanÜ8tü 
Genel Kurul'a götürülmeıi için Sendikamudan 
Imza talep eniler. " şeklinde dar bir çerçeuey. 
Ilkıştırmak ue bu",dan da yola çıko",k, üç .en· 
dıkanın yeni kon{edera.yon kuracaklan Iftira 
ue dedikodularını yaymak, sendikal birliğin bo· 
zulmasın. isteyen ka",nlık güçlerin uc çeşitli 
prouokati{ çevrelerin işine yarar. 

Ayrıca, Sendikomua ta",{ınızdon yazılan 
bir re6mi yazının. ıınıf ve kitle sendikacılıgına 
ue özellikle Maden·/ş 'e karşı yeminli düşmanlı· 
ğı, ihanete kadar uardITon, Türkiye Işçi Partisi 
iiimU örgütün, yan resmi yayın orgoııı olan YÜ
rüyüş "imU bir dergide Iıer na81lsa yayınlanmış 
olmaBI oldukça anlamlı harı,lanmıştır. 

Bu uygulamanın, "Sendikaların 8;ya,; parti
lerden örgütsel bağım" zlıl!'Q ilkeBiyle ne derece 
bağdaştığının " takdirini Bize bıralııyoruz. 

SOSYAL-IŞ SENDIKASı 
GENEL BA ŞKANLlGI'NA 

Bilgilerinizi rica ederiz. 

En iyi dilehl.rimizle, 
Moden./ş, bonl,-Sen ue Boy.en Sendikalan 

. admo, Kemal Doy.ol, Yiicel Çubul'çu ue Ceuat 
OzluuırCl 'don oluşan bir heyet, DISK'. üye tüm 

Genel Sekreter Melımet ERTORK 
Genel Başkaıı I '. K.mal DA YSAL 

lar için Infaz ve af yasalan ,öyle 
uygulanıyordu. 

1803 sayılı Af Yasasının 7/A 
bendi gere�lnce 24 yıl temel a
lınarak (çünkü Af Yasası müeb· 
bet hapis cezalannı 24 yıla In· 
dirmlşti.) 647 sayılı yasaya göre, 
24 - 8 : 16 bulunuyor, sonra da 
2148 sayılı yasa uygulanarak, 
16 yıl üzerinden her ay ıçın 6 
ııün Indirim yapılarak Içerde ka· 
lınması gereken süre: 13 yıl he· 
saplanıyordu. 

Ne var ki Anayasa Mahkemesi 
1803 sayılı Af Yasası'nın yukar· 
da anılan 71 A bendini LPT AL 
ETTI. İptal gerekçesinde 7/A 
bendinln Anayasa'nın "Eşitlik" 

. 

ilkesine aykırı oldu�unu belir· 
ten Yüksek Mahkeme, Infaz uy
gulamasının 1803 sayılı Af Yasa· 
sıyla çevrilen ceza üzerinden de· 
�ii asıl ceza üzerinden yapılması 
gerekti!!inl bildirdi. 

2148 sayılı yasada İnfaz Yasa· 
sı oldu!!una göre, bu yasanın uy· 
gulanışı da aynı esaslara tabı ol· 
mak zorundadır. Yalnız 2148 sa· 
yılı yasada 1/3'lük süre cezadan 
düşürüldükten sonra geriye kalan 
süreye her ay için 6 gün uygula· 
naca!!ı hükme ba!!landtl!ından, a
&ii ceza (36 yıl, örnekte verdi!!l· 
miz) 24 sene olmaktadır. Bu ne· 
denle mahkemelerce yapılan uy· 
gu

'
lamalar son derece do!!rudur. 

Ceza Yasasında müebbet ha· 
pis cezasının karşılı!!ı olan ce
za 36 yıl oldu!!u ıçın de Anayasa 
Mahkemesı'nın (647 ve 2148 
sayılı) İnfaz yasalan uygulanı\, 
ken "Afla indirilen ceza del!il, 
mahkemelerce verilen ceza te· 
mel alınır" .hükmüne dayanılarak 
36 yıla önce 647 sayılı yasa uy· 
gulanıp 12 yıllık Indirim bulun· 
du, sonra geriye kalan 24 yıla 
2148 sayılı yasa uygulanarak (kı 
bu yasanın 647 sayılı Infaz ya· 
sasına Ek olarak çıkanıdıRını dü
şünerek) 4 yıl 8 ay 27 günlük In· 
dlrim hesaplandı, sonra da 1803 
sayılı yasa miiebbet hapis cezala· 
nnı 24 yıla indinniş oldu!!u için 
24- (12+4 yıl 8 ay 27 gün)=7 yıl 
3 ay 3 gün hesaplanarak içerde 
geçirilmesi gereken süre belirlen· 
di. 

İşte Türkiye'nın bir çok ye· 
rinde A�ır Ceza Mahkemelerinin 
birbirlerinden ba!!lmslZ olarak 
yaptıklan uygulama budur. 
Bunu şöyle de Ifade edebiUriz. 
36 yıla 647 sayılı yasa uygula· 
narak 24 yıl bulunur. Bu süre 
2148'e göre "Içerde Kalınması 
Gereken" süre oldu!!undan ay
da 6 günlük Indirime tabi tutu· 
lup, 19 yıl 3 ay 7 gün bulunur. 
Sonra da, 1803 sayılı Af Yasası 
uyannca 12 yıllık indlrlm yapılır 
19 yıl 3 ay 7 gün _. 12 yıl = 7 
yıl 3 ay 7 gün olarak belirlenir. 

Deniyor ki madem ki 2148 
sayılı yasada öngörülen ayda 6 
günlük Indirim "hUkümlilnün I· 
çerde geçlrece!!1 süre" temel alı· 
narak yapılır, o halde sanı!!ın 
1803 sayılı Af Yasasından yarar· 
lanaca!!ı 12 yıllık süre de içerde 
geçlrilmeyecegl.nden bu süre 6 
günlük indirime tabi tutulmama· 
Iıdır. Yani Ihtllaf "2148 sayılı 
yasa, 1803 sayılı yasa uygulan· 
dıktan sonra mı, önce ml uygu· 
lanacak··noktasındadır. 

Aslında mesele apaçıktır. 
2148 sayılı yasanın metnindeki 
"içerde geçirilecek siire" Ifadesi 
ancak bu yasanın çerçeLıelı' iç;n
de ele alınabilir. Çünkü 1 803 ıa' 
yılı yasa ayrı bir yaıadır. 2148'10 

ıçınde yer alan bir Ifıde 180a'ü 
de b�layacak ,ekilde yorumlı· 
namaz. Nitekim hiç ıf çıkmamı, 
olsaydı ne olacaktı? Aydı 6 ııün' 
lük Indirim nasıl uygulanacaktı? 
Parlamento kendi Iradesini kulla· 
narak İnfaz Yasası'ndan ıyn bır 
af yasası çıkarmı, ve 12 yıllık 
bir Indirim �lamı,. Bunu gör· 
mezUkten gelmek ve 1803 sayılı 
yasayı ıonki 2148 'in bir {ı�r .. ,y· 
mlf gibi ,le olmak mümkün mU· 
dür' Bu ııBrii,e uygun harakat e· 
dilmesi halinde 1/3'lük süre olan 
12 yılın dÜfülmeslnden sonra ka· 
lan 24 yıldan 12 yıllık alta dÜfü, 
lecek ve 2148 en sonunda arta 
kalan 12 yıl üzerinden uyııulana· 
caktır ki bu durumda da bIç ar· 
tan yororlan"",mı, bir mohkum· 
la 12 y.llık aftan YGTorlallOn bir 
mahkumun cezalan arcuınd4 1 2  
yıllık bir fork olması ,,,,klrk,n 
bu fark 9,5 Y'� indirilm,kte, o· 
ç.kça /XIrlom,ntonun irod,ıine 
t,caIJÜZ edilm,kt,dir. Yani bu 
tür bır uygulama Anayasaya ay· 
kıdır. Yargının yasa )(oyucunun 
Iradesine tecayüzüdür. 

Nitekim, 1803 sayılı Af Yı· 
sasından sonraki herhancı bır ta· 
rihte (örne!!ln 1975 yılında) mü· 
ebbet bapls cezasına mahkum ol· 
mu, bır kimııe ıçın Içerde kalaca· 
!!I süre nasıl hesaplanacaktır onu 
ııöraUm :  Bu kimse, 647 sayılı İn· 
faz Yauına göre 36 yılın üçte bl· 
ri olan 12 yıl verilen cezadan dü· 
,üldükten sonra kalan 24 yılı I· 

_çerde geçırecektir. 647 sayılı ya· 
saya EK 2148 sayılı yasaya ııöre 
de mahkum ceza evinde ııeçlre· 
cel!1 24 yılın her ayı ıçın 6 ııün' 
lük Indirimden yararlanacaktır kı 
bu da 4 yıl 8 ay 27 gün eder. So· 
nuç olarak müebbet hapIs ceza· 
sına (36 yıl) çarptırılan bır hU· 
kümlü 19 yıl 3 ay 7 IlÜDlük bır sü· 

reyi iyi halU geçlrirse 24 yılı ta· 
mamlaması beklenmeden ,artlı 
olarak salıverilecektlr. Şimdi bu 
arada 1 2  yıllık bır arfın çıktı!!ını 
düşüneUm. O zamana kadar Iyi 
halil olarak yatan hükUmlU artık 
19 yıl 3 ay 7 gün del!il 19 yıl 3 
ay 7 gün - 12 yıllık af = 7 yıl 3 
ıy 7 gün içerde kalacaktır. Mese· 
le bundan Ibarettir. 

Kaldı ki 1803 sayılı yasada ve 
Anayasa Mahkemesi'nin 1803 sa
yılı yasanın 71 A bendini Iptal ee· 
rekçesinde de açıkça beUrtlldil!i 
gibi Infaz yasası afla Indirilen ce· 
za üzerinden de!!i1, mahkemeler· 
ce verilmiş, ar uygulanmadan ön· 
ceki ceza üzerinden, bu ceza te· 
mel alınarak uygulanır. Sırf bu 
yüzden, aksi uygulamayı temel al· 
dı!!ı Içindir ki 1803 sayılı yasa· 
nın 7/A bendi iptal edllınl4t1r. 
71 A bendi Infaz uygulanmasının 
afla düşürülen ceza olarak 24 yıl 
üzerinden yapılması gerektiRIni 
söylediai için iptal edilmemiştır 
de ne ıçın iptal edilmiştir? 

Mahkemeler 2148'ln uygulan
masında da aynı durumu gözönü· 
ne almışlar, Anayasa Mahkemesi' 
nin karan do!!rultusunda haraket 
etmişlerdir. Yanı esas cezaya (36 
yıl) önce 647' yi uygulamışlar, 
sonra kalan ceza (24 yıl) 647 'ye 
Ek 2 1 48'e göre yasal olarak içer
de geçirilmesi gereken ceza oldu· 
gundan bu cezadan da ayda 6 
günlük indirimi yaparak, en S"
nunda da hükümlü 1803 say.1ı 
Af Yasasından ' yararlandınlmış 
7 yıl 3 ay 7 gün yatan tahUye e· 
dılmıştır. 

Ortada bır k ısım çevrelerin ol· 
du bittlye getirerek yaymak Iste· 
dikleri gıbı bir "adli hata" yok· 
tur. Seçim hesapıanna dayanan 
demagoji vardır! .. Ve mevcut ya· 
salar gözardı edilmedil!! sürece 
de aksi yönde bir uygulama müm· 
kün de�lIdir ... 
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B�rış taraftarları 1. Dünya Kongresi 'nden bu yana 

Savasa karsı barıs - - -

yol unda 30 yıl 

Birinci 
Dünya 
Kongre.i 
tari/ıse/ 
belgesini 
onay/ıyor. 

Ikinci 
Dünya 
Kongretıi 
Prezidyumu 

iıiıiiiiıiiiii_ ... ;... ........... _______ -----.. "" Jo/iot'Curie 

'(Ifacia. 
Italt.rl.r 

22. KONGRESINI TAMAMLAYAN 
ABD KOMONI�T PARTISI 

60. KURULUŞ YlLDöNOMONO 
KUTLUYOR 

Amerika Blrle,1k DevleUert Komilnlst Par· 
tıSı'nin 22. musa! Konlll'esl ABD'nin allır sana· 
yl lşçUerlnin eD yolun oldui!u Dellolt kentin· 
de yapıldı. 23·26 Aıtustos tarihlerinde topla· 
nan 22. Kongre Ue aym zamande ABD KP'nin 
60. kurulu, yı!dönliınü de kutlanmaktaydı. 
ABD KP'sl 22. Kongresinde 35 tilkeden kar· 
de, parti temailcilerlnln yer almasıyla burju· 
vazinin bır y-Rı kırılıyor ve Amerıkan emek· 
çUerl yeni bır demokratik mevzi kazamyordu. 

4 gün süren Kongre'de tilke sorunları ve 
iüncel mücadele hedefleri saptandı. Bu arada 
ABD 'de temel Insan haklan ve Salt ii anlaşma· 
sının ABD Konlll'esl tarafınden onaylanmasına 
yönelık mücadele eylemlerinin yoltunla,tırıl· 
ması kararlqtırıldı. Konlll'e sonunda yenı or· 
&anlar lçbı seçimler yapıldı. Parti HaşkanlıRı' 
na Henry Wlndston, Genel Sekreterilite Isa 
Gus HaU tekrar seçUdiler. 

ıRKçı GONEY AFRIKA'DA 
IŞKENCELER 

DEVAM EDIYOR 

SOWETO (Güney Afrika) öğrenci Konse· 
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Paris sokaklan Birinci Kongreyi selamlıyor. 

i 
BARI Ş TARAFTARLARıNıN BI RINCI DüNYA KONGRESI 
2()'25 NISAN 1949 TARiHLERINDE 2005 DELEGENIN KA· 
TlLlMIYLA PARIS VE PRAG'OA TOPLANDı'  BIRINCI 
KONGRE'NIN SEÇTIGI DAIMI KOMITE 1950 2. DüNYA 
BARI Ş  KONGRESI NDE DüNYA BARIŞ KONSEYINE Dö· 
NüŞTü. 

1 952 
Viyana 
Kongresi 
top/antı 
ıolonu 

1 955 
Dünya 
Bant 
A .... mble.i 

İkinci Dünya savaşından son· 
ra yeniden yükselen militarizm 
ve savaş tehUkesine karşı banş 
güçlerinin mücadelesinin tümdün· 
yayı kapsayan yıitınsal bir hare· 
kete dönüşmesini simgeleyen ilk 
dönemeç, 20 · 25 Nisan 1949 ta· 
rihlerinde Paris ve Prag'ta Banş 
Taraftarlan Birinci Dünya Kong· 
resi 'nin toplanmasıydı. 

Kongre 'nin toplinması, 1948 
Altustos'unda Polonya'nın Vroş· 
lav kentinde toplanan Dünya Bi· 

yt eski başkanı 18 yqmdakl Linda Moplo 
geçon hafta "çinayete teşebbüs ve kundakçı
lık" suçlaıbasıyla 24 yıl ajır hapse mahkum 
edildi. öjrenci lideri duruşmasında suçlama
ları reddederek. �laylarla ııı,kisi olmadılını 
bildirmiııi. Mahkemede Linda Mopte'o • p0-
lisin elektrik akımı vererek ve dö_ek lıken· 
çe y.aptıjı kanıtlanmış ve yargıç da bu duru· 
mu resmen kabul etmek zorunda kalmıştı. An
cak ırkÇı militanlardan olu,turulan jUrl genç 
kızı "suçı .. " ilan evnokten geri kalmamış ve 
mahkeme 24 yıla mahkum etmilllr. 

ıSRAIL: BIR MIL YON GREVe. 

Isran'de hükümetin temel ilıtlyaç maddele· 
rine verdiği sübvansiyonu kaldu'ması iiz.erine, 
liit ,  et, un, şeker, kahve gibi gıda maddeleriy. 
le toplu taşunacılıkta fiyatlar % 50 yükseldi. 

Hükümet temel ilıtiyaç maddelerindeki liib· 
vanıiyonu kaldıruken, büyük sermayeye verdi· 
ği kredileri artırmakta. Büyük tekellerin 1araiJ' 
de geçen yıl uJaıııklan kArlar tüm kamu kredi· 
lerinin rniktanrun üzerinde olmasına rağmen 
iktidar haIkUt temel gereksinimlerinden yaptı· 
ğı kısıt1arnalarla kredileri tekeDere peşi<eş çek· 
meğe devam ediyor. ıSrail de emekçiler için 
yaşam koşullan giderek gilçleşlyor. Eııflas. 
yon orantıun 1979 ym sonunda % lOO'e UJa· 
şacağı hesaplanmakta. 

Bu gel�meleri protesto etmek amacıyla 
geçen hafta i milyon işçi 2 saatlik bir iş dıır· 
dunnası yaptı. ısrail KomUnlst Partisi ve De· 
mokratik Cephe sendikal grubu ilerici politik 
örgütlere ve diğer sendikalara önUmüzdeki 
gi1nler için genel grev yapılmasını ve kitlesel 
gösteriler düzenlenmesini öneriyorlar. 

!im ve Kül tür lşçii,eri Kongresi iie 
aynı yılın Aralık ayında toplanan 
Uluslararası Demokratik Kadın· 
lar Federasyonu 'nun İki�ci 
Kongresi 'nin eşgüdümlü girişim· 
lerinin sonucu olmuştu . 

Kongre 72 ülkeyi temsii eden 
ve aralarında 163 politikacı, 31 
blUm adamı, 152 yazar, 73 sa· 
natçı, 664 işçi, 37 köylü, 45 iş· 
adamı ve 14 din adamının bulun· 
duııu 2005 delegeden oluşuyor' 
du. Kongrede 46 tilkeden 52 mil· 
yon 634 bin genci temsil eden 
gençlik örgütlerinin temsilcileri, 
85 milyon kadını ve 90 kadın ör· 
gütünü temsil eden 368 delege ve 
aynca203 milyon Insanı temsil e· 
den 16 uluslararası kuruluşun 61 
delegesi yer alıyordu . Kongrede 
temsil edilen ulusal örgütlerin ü
yelerinin sayısı ise 300 mllyonu 
aşkındı. 

Paris'de toplanması kararlaştı· 
rılan Könlll'e'ye "soRuk savaş " 
daha başlamadan meydan oku· 
maya kalkmış, Fransız hükümeti, 
SSCB, Çin, Polonya, Romanya, 
Yugoslavya, Bulgaristan, Maca· 
ristan, Çekoslovakya, Yugoslav· 
ya, Arnavutiuk, Almanya ve A· 
vusturya'dan gelen 380 delegeye 
Fransa'ya giriş Izni vermemişti. 
Sözü geçen delegelerde bu kez 
Prag 'da Kongre'nin Ikinci bır 
"kolu "nun çalışmalannı başlat· 
mışlardı. 

Banş Taraftarlan Dirinci Dün· 
ya Kongresı, büyük bilim adamı 
Frederic JoUot·Curle'nin başkan· 
lıltında çalışmalannı sürdürdü. 
Kongre çalışmalarının sonunda 
Dünya Banş Taraftarlannın nk 
Bildirgesi yayınlanıyor, aynı za· 
manda, Kongre çalışmalannı sür' 
dürecek bir Dünya Banş Konse· 
yI'nin kurulması kararlllştırıh· 
yordu . örgütlenme Komisyonu ' 
nun konuya ılışkın karar tasarısı· 
nı Kongre'ye sunan, Dünya De· 
mokratlk Gençlik Federasyonu 
Başkanı Guy de Boisson Idi. 
Louis Aragon tarafından okunan 
Bildirge 1S4!, dünyanın tüm barış 
güçlerinin ortak mücadele Ilkele· 
rinin bır belgesi niteUalndeydi. 
Kongre 'de Barış Taraftarlarının 

Dalml Komitesi saçlidi. 
Dalml Komlte 19 Mart 1950' 

de Stockholm'de a1d�1 bır karar· 
la, halk yıaınlannı kitle haUnde 
imha edecek olan atom ııllabının 
yasaklanması Için bır çalın ya· 
yınıadı. 500 milyon bantleVer 
Insan tarafından Imzalanan 
Stockholm çaıtnsı , bant hareke
tinin hızla yükselen gücünü kanıt· 
hyordu. 

Dünya Sanş Taraftarlan'nın 
oluşturduau Daimi Komlte 16·22 
Kasım 1950 tarihlerinde 80 ülke· 
den 2065 delegenın katılımıyla 
2. Dünya Banş Kongresi 'nin top· 
lanmasını saitlayaetlk ve bu 
Kongre'de, Daimi Komlte Dünya 
Banş Konseyı blçimlni alacaktı. 

Dünya Banş Konseyl 'nin giri. 
şimiyle, dünya banş güçlerinin 
güçlü Çıkışlan birbirini izledi. 
1952 Aralık ayında Viyana'da 
Banşı Savunmak ıçın Dünya 
Kongresi topiandı. Konsey 1955 
Ocak'ında bir atom savaşının ön· 
lenmesi için yeni bir çaj!n yayın· 
ladı ve Viyana çai!rlSl da 700 
mllyon insan tarafından imza· 
landı. 1955 Hazıran'ında Helııln· 
ki 'de bu kez Dünya Barış 
Asamblesi toplandı. 1958 yılınde 
Ise Dünya Banş Konseyı Silahsız. 
lanma ve muslararası İşbirUl!i I· 
çın Dünya Kongresi 'nın toplan· 
masım �ladı. Barış güçlerinin 
bütün bu çıkışlan, mlUtarizmln 
tehditlerinin ve bay�ı demego· 
jilerinin etkisizleştirilmesi yolun· 
da beUrleyici adımlar oldu. 

1962 yılınd! Moskova'da Ge· 
nel Silahsızlanma ve Barış için 
Dünya Banş Güçleri Kongresi 
toplandı. 124 ülke ve 20 uluslar· 
arası örgütten 2484 delegenin ka· 
tıldıltı bu toplantı, genel ve tam 
bir silahsızlanma için mücadeleyi 
birinci sırayı aldı ve bu amaçla 
bir eylem programının temeUeri· 
ni oluşturdu. 1965 Temmuz a· 
yında ise Helsinki 'de Sanş, mu· 
sal Baıtımsızhk ve Genel Silahsız· 
lanma Dünya Kongreııl çalışma· 
larına başladı. 1969 Hazıran 'ında 
ise BerUn'de yapılan Dünya Ban, 
Konseyı toplantısı'nda Avrupa'· 
da güvenlik ve lşblrUl!ine lUşkin 
temel siırunlar ele alındı. 

Dünya Barış Konseyl'nin glri· 
,imiyle gerçekleşen bant güçle-

. rlnin en kapsamlı toplantısı, 25· 
31 Ekim 1973 tarihlerinde topla· 
nan Moskova Banş Güçleri Dün· 
ya Kongresi oldu. Bu kongreye 
143 ülke ile 120 uluslararası ve 
1 100 ulusal örgütten 3500 dele
ge katıldı. 1975 yılında ise Dün· 
ya Banş Konseyi Ikinci Stock· 
holm çaRrlSınl yayınladı. 700 
milyondan çok Insarun Imzaladı· 
Rı bu çalın, kitlesel kınm Sılahla· 
nnın yasaklanmasımn yarunda, 
bır Dünya SlIahsızlanma Konfe· 
ransı'mn toplanması Istamlnl dile 
getirdi. 

6 . II Mayıs 1977 tarıhlertn· 
de de yine Dünya Banş Konseyı ' 
nin girişimlyle Vartova 'da 125 
tilkeden 1500 delegenin katılı· 
mıyla Dünya Banş Kuruculan 
Kongresi toplandı. Kongre, ba· 
nş güçlerinin tüm dünyada hızla 
kltieselleşmeslnln ve bant hare
ketinin bileşlmlnln zenginleşme
sinln bır göstergesi oldu. 

Dünya Banş Konseyl'nln bu 
yıhn Şubat ayında toplanan 
özel Oturumu Ise, ban, mücade
lesinin ivedl görevi olan silahlan· 
ma yanşının durdurulması ıçın 
savaşta banş güçlerinin güncel 
görevlerini belirledi. 
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İran 'da soykır ıma son 
Şah diktatörliilünün devrilme

,ind.n ıonro lran 'ın Far, olmayan 
halklanna özerklik verilme.i sözü
nün Humeyni iktidarı tarafından 
y.rine ,.tiri/memesi, sonunda 
merkezi d.vı.tk Kürtler arOlında 
büyük boyutlmari,.n çarpışm4la
nı yolaçtı. tnın 'ın kuzeybatııınela
ki kentlerd., yüzkrc. kişinin ölü
mÜ)!le sonuçlanan çatışmalar, tnın 
ordusunun ve devrim muhaflZlan-

n alır .ilDhlarlD bölgeye harelı<!
ta g.çmeleri sonucu tam bir soykı
nma dönüetü. Pave/ı. Sanandai, 

Sakez ve ft1an'uon kentlerinin kanlı 
çarpışmalDrdan .onra tran ordu.u
nun denetimine ıeçme,;";" ardın
dan. çarpışma"'r Kürtlerin deneti
minde bulunan Mahabad kentinde 
yolunlD,tl. 

Kürt emekçiler üzerindeki top
lu kınmın sürdürülm .. ind. kararlı 
görünen Humeyni. çarpışma"'rı 
durdurmak ve .orunu gÖTÜfmeler 
yoluyla çözme yanlııı ela hiç gö
rünmemektedir. Hume;yni iktida
nn," bu tutumu, bMın üzerindeki 

-YOl4klam4lar ve TUDEH 1e birlik-

te tüm siyasi partilerin kapatılma
sından ıon'a, Iran uluıal demokra
tik devriminin geleceli konu8unda 
kuşku"'r uyandıran ve dolallık'" 
emperyalizme ümit veren ıeli,me
lerdir. Kaldı ki. Kürtlerin i.temleri 
konusunda Tahran 'o önceden Şah 
yanl"ı oldulu belirti/en .ubaylar 
tarafından yanlış billiler verildilti 
ve soykırımda bu nitelikte ki,i/e
rin de rol aldılı .öylenmektedir. 
Ayaklanmanın "mutlaka ezileceli ii 
ve Kürdi.tan Demokratik Parti.i Ii
derlerinin 'wtan hainkri " oldultu 
YaTf16ıyla • •  orunun çözümle neme
yutli de açıktır. 

tran 'da Fa,.. olmayan halk"'r 
üzerindeki toplu katliam lirişimi. 
Iran dıurimi"i" kazanımlonn," ıe
nye döndüriilme,; için bir döne
meç noktası özeliili taşırken • •  0-
TUnun yalnızca tran 'ı deltil tlim 
bölgeyi illilendiren bir nitelili de 
bulunmaktad� _ 

Iran 'ın yeniden emperyalizmi" 
alına düşmesinin engellenmesi 
tran işçi sınıfı partisi TUDEHYn 
öngörüleri etrafında. tüm ifÇi ve 
emekçi kitlelerin. Fa,.. ve Farı ol
mayan halk"'rın birlilti ile müm
kündür. Emperyalizmden balımıız

� lılın titizlikle korunmOlI ve deu-

tnın Xiirt halkının özerklik takbi yaşamllOldır. 

ABD-Ç i n  

rimin kazanımlonnın ilerletilmesi 
ancak böyle mümkün o"'bilir. 

Kutsal ittifakta yeni adım 
ABD Ba�kan Yardımcısı W. 

Mondale1n Çin Halk Cumhuriyeti'
ne yaptığı gezi, Sovyetler Birliği 'ne 
yönelik tehdit konu�maları ve iş
birliği olanaklarının ara�tırılması 
doğrultusunda devam ediyor. Ame-

rikan emperyalizminin uluslararası 
ilişkilerde, uluslararası örgütlenme
ler içerisinde soyutlanma sürecinin 
hızlandığı bir dönemde. ABD-Çin 
yakınla�ması süreci de yoğunlaş
maktı. Ba�kan Yardımcısı Mondale' 

ABD ve to su Fili stin 
halkının geleceğini 

belirlemesi ni engelle-yemez 
Flllltln IonıDUDun B.M. Gü

venUk KODa)''1ııde gölÜfmeleri
ne IIIÇUıımız bafta devam edil
di. Göriltmeler ıoııııcunda Kon
le)' üyesi AfrIka lBkelerl v, bızı 
blllantlllZlarca hızıdanan ka
r&!' tuanlmıD OYIanması Eylül 
aymdan ıoıırakl bır toplantıya 
ertelendi. 

Fiıı.tin halkı ABD'nin 
fetvOlını beklemlyor. 

kuşkusuz olan karar tasansını en
geliemek ıçın vetodan batka se· 
çenek bulamaması filistin hal
kının mücadelesinde kazandıRı 
başanlann yenı bır somut Ifadesi 
ve emperyalistlerin politlkalan
nın uluslararası platfonnda tecrit 
olmalannın yenı bır kanıtıdır. 

Nlteklnı emperyalizmin ulus
lararası forumlarda tecrit olması 
sonucunda ıSrail Lübnan'da canl
yane saldırılanna yenl bır hız 
vennlştlr. Ancak tüm bu saldırı
lar da yenilgiye uRrayacaklar, 
uluslararası örgütlerde banş ve 
demokrasi güçleri karşısında tec-

in gezisi yoğunla�an ilişkiler süre
cinde önümüzdeki aylard� Ba�kan 
Carter'in Çin'e yapması planlanan 
geziyi hazırlamaya yönelik. 

U nutmayalım bu ola
yı. Oi ... lomatlk tari
hin en cüretli kor
sanbklarından birl-
sinin adını açıkça 
koyalım. Korsanı. 
emperyalizmin pat
ronunu, dünyanın 
her köşesine özgür
lük, Insan hakları. 
hukuk maskesiyle 
pannagını sokan ABD yönetimini Iyi tanıya
lım. 

Tüm 'dünyanın �<izlerl önünde bir Sovyet uça
i!ı 73 saat New York 'tan sahnmadı. Gerekçe. 
uçaktaki bir Sovyet yurttaşının ABD'den 
"zorla" kaçırılması olarak açıklandı. U luslararası bukuk kurallan çok açık_ ABD iç 
hukuk kuralları kesin_ Söz konusu "fiiı" ger
çek olsaydı ABD koliuk giiçleri uçaga zorla 
girerler "kaçınıan" kişiyi kurtarabilirlerdi. 
Hatta kurtarmak zorundaydılar_ Uluslararası 
hukuk ABD Yetkililerine bu hakkı verıyor, 
ABD-- iç hukuk dilzanlemesL!ıunu emrediyor
du. "Eylem" tümüyle meşru olurdu. Aynca 
"zorla adam kaçıran" Sovyet yetkililerinin ko
vuŞturulmasl, tevkif edilmesi gerekirdI. Diplo
matik dokunulmazlıgı olanlar ise derhal ülke
yi terke zorlanabilirdI. 

Devlet 
korsanlığı 

Bütün bunlar ancak bir koşulla mümkün olur
du; ortada gerçekten bir zorla kaçırma fiili ol
saydı. Ya da bunun için inandırıcı kuşkular 
bulunsaydı. Hiçbiri yoktu ki, ABD yetkilileri 
yetkilerini kuJlanamadılar. Ama yiDe de uçaRı 
73 saat tuttular. Korsanlık yapblar. Çünkü on
ların da kendilerine göre nedenleri vardı. 

B ir Sovyet yurttaşı kirıı dolarlann şehvetine ka
pılarak tercihini yapmıştı. Bundan yararlan
mak gerekiyordu_ Kirıı dolarlann bu "zaferi-
ni" politik bir kazanuna dönüştünnek gereki
yordu. Olay sistem sorunu yapılarak antisov
yet, ant\komünist propagandalara bir payanda 
eklenmek isteniyordu_ Sözkonusu Sovyet va
tandaşının eşi de kandınlablUrse kazanım. kat
merlendirmek de mümkün olabilirdi. 

Ludmilla Vlaşova ile yalnız konuşmak istiyor
lardı ABD yetkilileri_ Ama kirli dolarlan, vaad, 
şantaj ve tehditleri yanlannda olacaktı bu kor
sanlann. Ayrıca sonuç aIamasalar bile kuşku 
tohumu ekilmiş olacaKtı. Gerisini propaeanda 
üstadlan halledebiUrlerdi. 

T eknlk gelişme karanJı�1 seven giiçlere bir kez 
daha yar olmadı_ Televizyonda Vloşova 'yı gö
renler hiç zorlama olmadıgını anladılar. Yurt-
sever ve bilinçıı Vloşova oyunu bozdu. 

Bu kadarı olayın sadece bir yüzü idI. Başka ne
denler de vardı_ Olay sırasında ABD Komünist 
Partisi Kongresi toplanmıştı. Ulkenln toplum
sal ekonomik, politik sorunları sergilenıniş, A
merikan emekçileri banş ve demokrasi safla
rmda mücadeleye çallnlmıştı. ABD K.P. 60_ 
Kuruluş yılını da kutluyordu_ Bütün bunlar 
komünizmin dışsal bır olgu. yabancı pamıa�ı
nın eseri oldu�una kitleleri koşullamak Iste
yen büyük burjuvazinin iktidan için tahammül 
edilemez gelişmeierdI. Kitle 11etişim araçIann

daki denetime rallmen halktan saklanılması da 
olanaksızdı. ABD komünistlerinin mesajlannın 
kitlelere ulaşmasının engellenmesi için bir o
lay gerekiyordu. İşte korsanlı�ın bır başka ne
deni de buydu. Oıay sonrası bir ABD yetkilisi "tatmin oldukla
rını" söylemiş. Sermaye basını "çeklşmeli ge
çen maçın berabere bittlllini" ileri sürüyormuş 
"Onlar" açısından sonuç buymuş. Dünya ban-
şını, uluslararası ışbırligını dinamitleyen kor
sanlıklam "maç" anlayışıyla yaklaşanlan banş 
ve demokrasi güçleri de dellerlendirecekler. Ve 
onları yenecekler. Bilinçleriyle, kararlılıklany
la. Onlanıı sayısı çok daha fazla. Dolara kan
mayan. �antaja boyun eilmeyen Vloşova'nın 
bilinci yalnızca bir örnek. 

raşit "aya 

Oylanmuı Deri bır tarihe er
telenen karar tasansı İsrail'In Iş
gal ettI�1 tüm topraklardan çe
kilmesi yanında filistin haikının 
kendı geleceflnl kendisinin belir· 
lemesini de öngönnekteydl,ABD 
Ise karar tasarısı oylamaya sunu
lursa, tasanyı veto edeceklerlnl 
önceden açıklamıştı_ Güvenlık 
Koıueyi 'nln FIlistin konusunda 
son oturumu Filistin halkının 
kendı geleceltinl belirlemek Için 
verdlAt mücadelenln yenl bır ka
zanımı oldu. Hazırlanan karar ta
sansının oylanmamış olması, Fi
listin haikının mücadeleyle ka
zandıilı mevzilerin anlamını hiç
bir şeklide gözlerden kaçıramaz_ 
ABD 'nln veto nakkını kulianma 
tehdidi uluslararası düzeyde FI
listin halkının kendı gelecejtinl 
belirlemesi hakkının kabul ed 11-
dllti gerçelllnl deiliştiremlyecek
tır. Filistin halkının gerçek tem
silcisi FKö'nünde Bıl 'de Güven
lik Konseyi'ndeki görüşmelerde 
yer alması bu gerçeilin en .omut 
bir ifadesidır. Emperyalizmin 
patronu ABD'nln kabul edilece�1 

rit olan emperyalizm, Filistin 
halkının savaş alanlannda da 
hakb mücadelesi karşısında ye
nilgiye u�amaktan kurtulama
yacaktır. 

ABD Ba�kan Yardımcısı'nın Çin' 
ii üst düzey yetkililerle yaptığı gö
rüşmelerde, her iki ülke halkının 
i�birliğini gerçekle�tirmek yerine, 
Sovyetler Birliği 'ne kar�ı ortak bir 
tutum alma üzerinde durması em
peryalizmin sosyalist ülkelere karşı 
stratejisinde Çin Halk Cumhuriyeti' 
ne verilmek istenen işlevi ortaya Çı
karmaktadır. Çin yöneticilerinin ise 
ABD ii� olan ilişkilerde kendilerine 
emperyalizmin yenı stratejlsiniıi be
lirlediği yükümlülükleri kabullendi
ği açıkça görülmektedir. Bu işleve 
kar�ın ABD 'nin Çin'in Vietnam 
Sosyalist Cumhuriyeti 'ne ve tUm 
Güneydoğu Asya halklarına karşı 
sürdürdüğü saldırgan politikaya ye
�ii ışık yakarak yardımcı olmayı 
üstlendiği anlaşılmaktadır. Gerçek
ten de ABD Ba�kan Yardımcısı ve 
Çinli Liderlerin gezi boyunca yap
tıkları konuşmalarda Çin 'in askeri 
açıdan güçlendirilmesi konusunda 
özellikle durdukları gözlemlenmiş
tir. ABD Ba�kan Yardımcısı Monda
le, Çin 'in izlediği bu politika karşı
sında "Güçlü bir Çin'in ABD Çı
karları açısından vazgeçilemez" ol
duğunu belirterek hoşnutluğunu 
ortaya koymu�tur. ABD Başkan 
Yardımcıs . .  ··ÇI n'i n zayıflaıılmasının 
kendi çıkarlarına karşıt dü�tüğünü" 
en kesin bır biçimde belirtmi�tlr. 
ABD Ba�kan Yardımcısının "Çin'i 
zayıflatacak gelişmelerden" kastı
nın " Çin'de sosyalistlerin, devrimci
lerin Çin I�çi sınıfının Ulkelerinin 
yönetimine sahip çıkmaları olasılı
ğ ı"  oldu�u anla�ılmaktadır. Ancak 
emperyalistlerle yapılan tUm işbir
likieri , sosyalist Ulkelere karşı hazır
lanan planlar , Çin emekçilerinin ül
kelerinin geleceğine sahip çıkma 
mücadelesinin önünü alamıyacaktır. L!=====================� 
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Pro leterlerin Milliyet sıııırı tanımayan birliğinin bir örneği 
_ 

S A C C O  ILE VANZ ETTI 
MEHMET KÖK 

Nikola »cco bir kunduracıy
dı. Bartolomeo Vanzetti fırın ve 
kireç ocalında çalışmış o sıralar
da seyyar balıkçılıkla geçinen bir 
işçiydi. Ikisi de ıtalyan asıllı idi
ler. lwya'dan kalkıp bir çok işçi 
gibl,aeçlm peşinde, büyük umut
larla, Amerika'Yagelip yerleşmiş
lerdi. Ikisi de yoksul ıtalyan köy
LU ailelerinden yetişmişler ve ya
şamları boyunca güçlerini, emek
lerini patronlara vererek durma
dan çalışmışlardı. Amerika'Ya 
l,eldiklerinde bir kelime bile Ingi
lizce bilmiyorlardı. 

Aynı işi birnkte yaptıkları 
Amerıkan işçileri ile zamanla ya
kınlaştılar. ıtalyan olduklarını 

unutmaya başladılar. Vanzetti 
tuğla fabrikasında, taş ocağında 
iki yıl boyunca taş kırdı, taş kU
reledi, taş yükl�di. Q sırada ya
nında çalışan Tuskanyalı işçiler
den T uskanya lehçesi ile konuş
mayı öğrendi. Ocakta çalışan iş
çiler başka başka diller konuşu
yorlar, fakat aynı işi yapıyorlar, 
aynı patrona çalışıyorlardı. Pat· 
ron, onlar çalışırken başlarına di
kilir, "Konuşmayı bırakın, işini
ze bakın, lanet olası herifler." 
derdi. 

Vanzetti'nin yanında bir Ame
rikalı çalışıyordu. Bir gün Van
zetti 'ye, "Hey, Vanzetti, iki dil 
var, biri patronun konuştuğu-dil, 
öteki de seninle benim konuştu
ğumuz dil." dedi ve gülümsedi. O 

SAKKO i le VANZETTİ 
ONSöZ 

Y uvUıaıııyor iri, sıcak damJaIar 
bakır yanaklanmlZdan! 

Yuvarlanıyor Iri, ilicak damlalar 
kalbimize! 

Kalbimiz artık dar ,eliyor bize! 
Kopamak 

kanlı sareılan 
yaramlZdan, 

sokaklarda haykırmadaylZ 
hep bır aalZdan! 

DI,1 bir kapıanız kı biz, 
kara .. plı bır hançer deldi yavrulanmlZın gölsünü! 
Dlti bır kaplanız kı biz, 
dltlerlmlzde tqıyoruz a1tm ba,1ı yavrulanmızın ölüsünü. 
Kln'ln kızıl 'özlü san alnına 
sardık _cının beyaz çlçekU ÖflÜlÜllü!.. 
Kan .. UYO! Kiin&tm rencı bize! 
Yuvarlaıııyor Iri licak damlalar 

bakır yanaklanmlZdan 

HİKAYE 

. 
kalbimize! .. 

0nIann ceblnde fırkamlZm bileti yoktu. 
Onlar, kurtulu,un kapıııına varmayı, 
terdln onur hamlelerlnden uman 
ıkı sat ve namUllu çocuktu! 
Ne milyonlann rebberiydl onlar, 
ne de Iıızibatlı bır Inlulip ordulUnun ukerl! 
Ibtllilln ma neterlydl onlar, 
Ihtllilln namullu ıkı neterı. 
Yanıyordu kanlannde .. vkı ltalya güne,lerlnln 
ko,tular temiz emıer aImIarIa hayatın sesine, 

. dÖVÜftlier yanınde dÖVÜfen karde,lerlnln. 
Yenı dünyada dÜftÜıer eski zulmün pençesine! 
Yedi yıl ölümün kaztlSınde 8iilerek durdular. 
ElektrlkD iakemleye 

. kadlle bır koltukmu, gıbı oturdular. 
Yilreklerl dört bin volta yedi dakka dayandı. 
yandı yilrekleri 

yedi dakka yandı!.. 
Canı deliidiler, kurben gittiler bır dnayete, 
kurban gittiler dolarlann emrindeki adalete! 
Hayatlannda olmadılarsa da kitlelerin rehberı, 
ölümleriyle .. ha kaldırdı kitleleri 
bu Ikl lbtlıaı neteri ! ..  

KıSSADAN HISSE 

Burjuvazi, 
katlettl Içimizden Ikimizi 
bu iki ölü ölmeyen ıkı ölümüzdilr! 
Burjuvazi, 
kavg.y. davet etti bizi 
davetleri kabulümüzdilr! 
Biz naııl bIDraek hep bır a�ızdan eülmesinl, 
bıııriz öylece yaşamasını ölmesini 
hepimiz · birimiz ıçın, 
birimiz , hepimiz ıçın!.. 
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Nazım Hikmet 
Mo!kova, 22 ARuıtos 1927 

zaman Vanzetti'nin yüreği olan
ca sıcaklığıyla o işçiye aktı. Van

. zetti, sınıf bilincinin komünistle· 
rin uydurduğu bir deyim olmadı
ğını ve gerçekten yaşamsal bir ' 
güç olduğunu işte o zaman kav
radı. Ve bunu kavrayınca, o günü 
getirmek üzere patronlara karşı, 
sınıfı için mücadele etmeye baş· 
ladı. Sacco ile tanıştı ve Sacco da 
Vanzetti 'nin yanında yerini aldı. 

Salsedo adında i talyilll asıllı 
ilerici bir matbaa işçisi New York 
kentinde Park Row caddesinde 
bir yapının on dördüncü katında 
bulunan Adalet Bakanlılı'na bağ
lı bUronun bir odasında siyasi po
lis tarafından göz altına alınmı�ı. 
Salsedo 4 Mayıs 1920 günü bu 
odanın penceresinden polis tara
fından aşağı atıldı. »Isedo, Sac
co ile Vanzettl 'nin arkadaşıydı. 
Sacco ile Vanzetti tehlikenin ken
dilerine de yaklaştıl ını anladılar, 
ellerinde .saklamak gereğini duy
dukları bildiriler vardı. Uyarılma
sı gereken başka arkadaşları var
dı. Bu işler için de bir araba arı
yorlardı. Bir arkadaşlarının araba
sını aradılır. Araba onarımdaydı. 
Garaja gittiler. Daha onarılma
mıştı. Garajdan ç ıktıklarında ga
raj sahibinin karısı onları polise 
haber verdi. Garajdan ç ıktıktan 
sonra Sacco ile Vanzetti tramva
ya bindiler. Bir polis memuru da 
onlarla birlikte bindi ve onları 
orada tutukladı. 

LS Nisan 1920'de Massachu· 
setts eyaletinin South Braintree 
kasabasında, haydutlar tarafın
dan yapılan bir soygunun ve bu 
soygunda öldürülen bir mutemet 
ile bir mUhafızın suçunu Sacco 
ile Vanzetti'ye yüklediler. Ikisi 
de Dedham kasabasında cinayet 
sanılı olarak yargılandı, yalancı 
tanıklar ve uyduruk kanıtlarla o 
zamanın (h·oş Amerika'da bu za
manın da pek farkı yok ya) ko
şullandırılmış gericilerinden olu
şan jüri tarafından suçlu bulun
dular. Hem de olayın asıl katili .. 
rinden biri olan Madeiros adlı ki
şinin yakalanması, suçunu itiraf 
etmesi, »cco ile Vanzetti'nin 
suçsuz olduğunu söylemesine 
karşın. . 

Yargılama Mayıs 1920'den 9 
Nisan 1927'ye kadar sürdü. Ken
dilerine Idam cezası verildi. 10  
Temmuz 1927'de Infaz edilecek
ti. 22 Ağustos'a kadar ertelendi. 
I nfaz 22 Ağustos'u 23 Ağustos'a 
bağlayan geceyarısını geçe yeri
ne getirildi. I şlemedikleri bır suç 
için öldüler. 

Karar verildikten sonra Sacco 
ile Vanzetti'ye, "Karara karşı bir 
diyeceğiniz var ıyı i ? .. diye sordu 
yargıç. 

Sacco şöyle dedi : 
"Verilecek hUkmün iki sınıf 

arasında verileceği ni biliyorum 
- işçi sınıfı ve sermaye sınıfı. Riz 
insanları kitaplarla, yazılarla bir
birlerine kardeş ediyoruz. Siz in
sanları kovuşturuyor, onlara bas· 
kı yapıyor ve onları öldürüyor
sunuz. Biz her zaman Insanları 
eğitmeye çalışıyoruz. Siz, bizler
le bir başka ulus arasında bir nef· 
ret uçurumu açmaya çalışıyor· 
sunuz. I şte bugUJ1 ben bu neden· 

::ı STA TE CO UR TS REFUSE SACCO NEW TRJA. �,� I TR/AL JUDGE TO RULE TODAY ON DELA 
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Sacco ile Vanzetti 'nin cellatlannın i,birlilıçiıi üniversite relıtör/erj 
. . 

le, ezilen sınıftan olduğum için 
burada bulunuyorum. Siz ise ezen 
sınıftilllsınız ... 

Vanzetti ise kararın oku nma
sından sonra yaptıı i savunmada 
şöyle dedi: 

..... ömrümde gerçekten hiç 
suç işlemediğim gibi, bütün öm
rümce suçu, yani bugUnkü yası
ların ve ahlakın suç saydığı şeyi .. 
ri yeryüzünden yok etmenin mü
cadelesini verdim. Bunların yanı 
sıra bugUnkü yasaların kutsadığı 
suçu da, Yillli insanın Insanı ez
mesi ·ve sömürmesi suçunu da iş
lemedim. Ve burada bir suçlu 
olarak bulunmamın bir nedeni 
vana, birkaç dakika sonra beni 
mahkum ermeniz için bir neden 
varsa, o da işte bundan başka bir 
şey değildir." Daha sonra Van
zetti yargıca dönüp, "Sizin ye av
cının kemikleri bile çürüyüp kay
boldulu zaman, Sacco'nun adı . 

- insanların yUrelinde ve şükran 
duygularında yaşayacak. Sizin 
adınız, savcının adı, yasalarınız, 
kurumlarınız insanın insanın kur
du olduğu lanetli bir geçmişin si
lik anısı olmaktan öteye geçme
yecek ... " dedi. 

rrifaz saatine yakın kapatıidık
ları hücrelerin camlarındiiii birbir
leriyle konuşuyorlardı. Vanzetti, 
"Ben, Bartolomeo Vanzetti, nasıl 
olsa sonsuza kadar yaşayacak de
ğildim, er geç ölecektim. Ama 
şimdi, bu biçimde ölünce, sen ve 
ben dünya durdukça yaşayacağız 
ve adlarımız hiç unutulmayaak 
Sacco." dedi arkadaşına. 

Bu duruşma Amerıkan adalet 
sistemi açısından Sacco ile Van
zetti'nin grev hareketlerine katıl
mış devrimci Işçiler olmalarına 
karşı bir sınıfsal öç eylemi idi ve 
"Kızıllar"a karşı başlatılan kam· 
pilllyanın sinyalı ve Amerlka'da
ki tüm ilericilere bir uyarı olarak 
tasırlanmıştı. 

Ancak Vanzettl'nln maden 
ocalındakl Amerikalı Işçi arkada
şının dediği gibi dünyada ıkı dil 
vardı: Patronun konuştuğu dil ve 
Işçinin konuştulu diL. Sacco ile 
Vanzettl'nin konuştuğu dilden 
bUtUn dUnye Işçileri ve emekçile· 
rı anlıyorlardı. 1927 yazında ce
zanın değlştirllemeyeceğl, sonun
da açıkça ortaya çıktığ ında bU· 
tUn dUnyada protesto hareketleri 
yaygınla.ştı. ABD, Kanada, Ingil. 

tere, Almanya, Frana, Is�ç, 
Çin ve Latin Amerika ülkelerin
de kuruliili, »cco ile Vanzetti 
savunma komıtelerinin örJütledl
ii kitlesel protesto hareketi dIln
yaya yayıldı. I ıııiltere'de sadece 
1 927 Alustosunda 1 S8 SÖsterl 
ve protesto yapıldı. New York 'ta 
SO 000 işçi gösteri yaptı. Uluslır
arası protesto hareketi fırklı po
litik görüşler, elllimler ve inilllç
lar taşıyan insanları birleşik bir 
cepheye çekti. Ilerici aydınlır, 
sosyal.<femokriltlır, bilimsel sos
yalistler, katolilder aynı sam bir
leşti. Sacco ile Vanzettl'ye yapı

·Ianların tüm ülkelerdeki i lerici 
güçlere bir saldırı oldulunu bil
'tün dünya anladı. 

»cco ile Villlzetti idam edildi. 
Bu öç �ma eylemiyle kaplwlst 
"demokrasi" tüm dünyaya ser
çek yüzünü .österdl. 

slcco ve Vanzetti'yl kurtar
ma mücadelesi emekçi halkın 
dev bır gösterisine dönüştü. Ame
rikiU1 cellatlarına karşı ıellşen 
öfke öyle bir. dorula ulaştı kı, nil
fusun en geniş kesimlerine yayıl
dı ve bir kaç ülkede ülke çapın
da bır nitelik kazandı. 

Adalet mülklin temelldır. Bu 
söz bilimsel ��ıiim açısından 
da doğrudur. Yalnız mülk kimi .. 
rindl ? 

»cco Ile Vanzetti öldüklerl sı
rada dünyada bir tek Sovyetler 
Birlill'nde mülk artık Işçi ve 
emekçi sınıfların elindeydl ve 
adalet de onların olmuştu. Şim
di dünyanın üçte birinde mülk Iş
çi ve emekçi sınıfların elinde ve 
adalet de oralarda onlara çalışı
.yor. Başta ABD emperyalistleri 
olmak üzere tüm dUnya kaplta
listlerinin mülklerlnln temeli ve 
ona dayalı "adalet"lerl sanılıyor. 

Dünyanın bu.ünlere ıelmesin
de Sacco Ile Vanzettl'nln de, dlln
ya işçi sınıfı ailemizln bu ıkı yi
ğit ollunun da tuzu var. 

I şçi sınıfı unutmayacak ve af
fetmeyecektir. 

Not: Genış bilgi ıçın Howard 
Fast'in yazmış oldulu Payel Ya
yınıarınıJan çıkan "Suçsuzlar, 
Sacco ile Vanzettl" adlı roman
dan ve Bilim Yayınlarından bu 
ay çıkan "üçüncU Enternasyona
lin Kısa Tarihi" adlı kitaplardan 
yararlanılabilir. 
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Büyiik Sovyet ODlll, plyes 
yazan ve romancısı Konstantin 
Simonofu geçtiğimiz hafta yitir
dik. Birçok yapıtıyla ülkemizde 
de tanınan ve sevilen Simonof 28 
Kasım 191 5'te Petrograd'da doğ
du. Ortaokulu bitirince sanat 
okuluna giderek tornacı oldu. 
Daha sonra Moskova'daki Gorki 
Edebiyat Fakültesi'ni bitiren Si· 
monof �iir ve piyesleriyle ün 
yaptı. 1938'de ilk �iir kitabı, 
"Gerçek Insanlar" yayınlandı. 
1 940'da da ilk oyunu olan "Bir 
A�kın Öyküsü"nü yazdı. Ikinci 

- Dünya Sava�ı'na Kızıl Yıldız Ga
. zetesi adına sava� muhabiri ola
rak katıldı, Beyaz Rusya'da, Kı
rım'da ve Kuzey Cephesi'nde bu
lundu; Stalingrad Sa�larını 
�tan sona izledi. 1 944'te Sta
lingrad Sa�ını kon'u �Ian "Gün
ler ve Geceler romanını, 1952'de 
konusu Moskova'dan Iç Sav� 
Ispanyası'na, oradan J apon saldı
rısı altındaki MOğolistan Steple
rine uzanan "Silah Arkada�ları" 
romanını yazdı. Simonof'un 
bundan sonraki eserleri arasında 
büyük epik iiçleıııesini olu�turan 
"Ya�yanlar ve ölüler" (1 959), 
"Insan Asker Doğmaz" (1 964) 
ve "Son yaz" ( 1971) vardır. Bu 
üçleme Sovyet edebiyatında çok 
önemli bir yer tutar. Tol�toy ge
leneğinde büyük bir yapıt olan 
bu üçleme 1 974'te Lenin Ödülü 
aldı. Yazarın 1 973'te yayınlanan 
"Sa�S/z Yirmi Gün" ve "Lopa
tin'in Notları" adlı yapıtları yeni 
bir üçlemenin bölümlerini olu�
turmaktaydı. 

Türkçeye yalnızca romanları 
çevrilmi� olan Simonofun öteki 
�iir kitapları "Yol Şiirleri", "Li
rik Günlük", "Seninle ve Sensiz" 
ve "Cephe Şiirlerı" adlarını ta
şır. Oyunları arasında "Bizim 
Kentten Bir Delikanlı" ve "Rus 
Insanları" vardır. 

Konstantin Simonof Sovyet
ler Birliği'nin önde gelen yazın 

AÇiKLAMA 

YüRüYüŞ'Un 228. sa
yısında bu sayfalarda ya
yınlanan "Büyük Ya�
mak" ba�lıklı yazı Celll 
Oker arkada�ımız tarafın
dan kaleme alınmıştır. Du
yurur, özür dileriz. 

Simonof ardında 

onurlu bir 
eıer bınıkh. 

ve toplum emekçileri arasınday
dı. Eserleri ye4i kez Devlet ödü
lü almış olan Simonof Sosyalist 
Emek Kahramanı idi. 1949 yılın· 
dan beri Sovyet Barış Komitesi 
Yürütme Kurulu Üyesi olan Si
monof aynca Sovyet Yazarlar 
Birliği Genel Sekreterliğini yü
rütmekteydi. Hazım Hikmet'in 
yakın dostu olan Simonof "Na
zım Hikmet Edebiyat Ar�ivi"nin 
de b�kanı bulunuyordu. 

FERrr EDGO'NüN 
AÇıKLAMASı 

Bır reklam ajalllUllll yö
nelicill olan Ferit EdgIi, 
YüRüYOŞ'Un 30 Tem
muz 1979 II\IIlU 225. sayı
lIDda yer alan "Salt FaIk 
ReIr.1am Şlrlr.etleıtnln Me
tin yazan D8I\Idlr" başlık
b yazıda yer alan kendilIy
I. iıeıD bölüm hakkında 
derllrnlze bır açıklama ıön
derdi. Edgii'nUn açıklama
LIDI aynen yayınlıyoruz: 

"Deriinlzin 30 Tem-
muz 1979 günlü 225. sayı_o 
anda yayımlanan 'Salt Fa· 
Ik reklam ,irketlerinin me· 
lin yazan delildir.' ba,lıklı 
yazıdan yenı haberdar ol; 
dum. 

"Bay C.ııı Oker, yazısı
nın ıonunda 'Salt Falk ar
ın&i!anı sahibi, TüSİAD · 

yazan Fedt Edgii gibi'. 
\erinden sözetrnekledır. 

"Gibi 'lerın kimler oldu
Runu bilmiyorum. Ancak, 
kendimle ilgili bır yanlıfıı
Lİ düzeltrnek g"RinI du
yuyorum: 

"l)Ferlt EdııU'niin bugU
ne delln TüsIAD ile (söz 
konusu kampanya dahil) 
hiç bır 1/illıW olmamıştır. 

"2)TüSİAD kampanya
sını gerçekleıtlren relr.lam 
ajııııı lle de Ferit Edeli'nün 
ve yönetıdı;! olduj!u aj�n· 
sın hiç bir ıu,klsl yoktur. 

"Dolayısıyla, TosİAD 
bildirisi Ferit Edgü tarafın· 
dan kaleme alınmı, de�il· 
dır. 

''Bu açılr.lamayı, bır suç· 
lamaya kBrfI kendimi sa· 
vunma amacıyla delil (ne
yi, hangi suçu, kime kar,ı 
18V\ınacaj!lm?) yalnızca 
kampanyanın gerçek yazar· 
lamın başan ya da ba,an· 
sızlı�ının bana alt olmadı· 
�ını belirtmek için yapıya· 
rum. 

"Bu açıklamama dergi· 
nizde yer verecei!lnlzi uma
rım. 

Saygılanmla. " 
FERlT EDGO 

• 

. .  i ..... ...... k.i 
ü mer Faru k Toprak'a saygı 

Nızım Hlkmet'ten sonra .. 
Bu üç sözcük, bır yenı dönemı Ilmgelemek ıçın, edeblyatıml1.a 

özgü bır deyim olarak kullanıldı yıllar yılı. 
Yeni dönem dedll!!m, "milll edebiyat" akımının CHP Ideolojl-

slnlnyatai!ma dÜ4erek rahminde faşizmi dölledli!l evrede, 
antl�mperyaHsı ve Insancıl 
nitelikleriyle 
belirml,tlr. 
Antl-emperyaHst nlteliitlnl 

hiç kuşkusuz Kurtulu, Sava· 
,ımlZın felsefelinden alır. 

lnsancil nitelil!!, çaRda, 
humanlzmanm kaynaklandıi!ı 
markı;!zmde yöntemini bulur, 
zenginlikler kazanır. 

Nızım Hikmet'ten sonra 
gelenler tüm blUm daHannda 
ve sanatta bu temel doerultu· 
ya koşut çalışmalarla, işçi sı· 
nıfınm dünya görüşün. bai!lı 
geli,melerl rayına oturttular. 

özellikle 1936·1946 yılla· 
nnı kapSlyan on yı1m dÜ4ün 
ve sanat hareketleri blUnme· 
den yenı edebiyatımlZın da 
'1deaHsı" yorumlardan kur
tulma olanai!ı yoktur. 

1940 ku,ai!ını bu tarıhsel 
çerçeve içinde dÜ4ünmek ge· 
rekir. Bu belirlemeden .salt 
1936 'Iardan sonra Ilk ürünleri· 
ni veren düşün ve edebiyat a
damlannı anlamak tümel bir 
yaklaşım olur. 

Bu anlamda "ses", "Serve· 
tI-rıinun·Uyanış", '1nsan", 
Sanat ve Edebiyat" v.b. 1938· 
1946 tarihlerini taşıyan dergi· 
lerde YlZan tüm kalemler 40 
kuşai!ının temel özelliklerini . 
(antl-emperyaHst, insancıl, an
ti-faşist olma özeiliklerını) be· 
nlmseiıılşlerdir. Ama tümü 
sosyaHst gerçekçi akıma bai!iı 
dei!ildirier. 

ömer Faruk Toprak, yaşıt· 
ian Niyazi Akıncıoi!lu, Rıfat 
Ilgaz, Suphi Taşan, A. Kadir, 
Enver Gökçe v.b. gıbı 
marksist öi!retiyl benimsedi· 
i!lnI, 19401ardan sonraki ya· 
pıtlarmdan anladli!mlZ ,air
lerden biridir. 

Tek Parti döneminde CHP' 
nın kül tür ve sanat politikasını 
yönlendirenlerin oyunlarına 
kapılmayan ... 

142. madde gibi yaratma 
özgürliij!ümüzün üıtUniüi!ü 
ilkesini blçe sayan faşizm kö
kenli yaaalara bakıp ui!raşmı 
özünden saptırmayan .. 
. Asker slvli orta tabakanın 
kendi içinden burjuva yarattı· 
eı tek parti ve bürokrasi·bur· 
juvazl-toprak ai!aları baRda· 
,ıklti!ının ı;!mgeı;! olan De· 
mokrat Parti iktidarı döne· 
mınde, bilimsel sosyalist güç
lerin Çıkardıeı tüm dergilerde 
ömer Faruk Toprak şIIrine 
raslamamlZ herşeyden önce o· 
nun direnç adamı kimlieinl 
kanıtlamaktadır. 

ömer Faruk Toprak ,1Ir1 
Ilk aşamada (Insanlar, 1943) 
Yeşıl Tulumbaiı Ahmet, Bı· 
ÇakÇI SUleyman, Tahte Ba· 
caklı Kaptan v.b. örneklerde 
öykü·,lIr özelUeinl taşır. Bu 
tür çalışmalatın en önemlisi 
Barralılar (Ant Dergisi, Sftyl 
4, 1945)'da destansı bır ha· 
vayla karşıia,ırız. Suat Taşer' 
le bırlıkte yayımladıklan 
"Hürriyet" (1945) teki ,lIr· 

lere çoj!un antl·faşl,t tema· 
lar egemendir. 

1956'larda yayımladii!I 
"Dai!da Ate, Yakanlar"da I .. 
artık kendı seline Inanan bır 
,air çıkar kBrfımıza. Temala· 
nnı Işlerken en yalm gerçek
i.ri ,Iirln gerçei!lne dönü.· 
türmede yardımcı olan buIu,· 
lan Ile ıdeolojık bütünliij!ü 
bozmadan dize düzeyini koru
yan bir şalr. Bu döneminde 
güncele de korkusuzca giren 
ömer Faruk yenı bir ülke 'II· 
rinln kapılannı korkusuzca 
zorlamayabaşlar. 

Bu a,amayı başarı Ile aş. 
tıktan sonra duyarl�ı dün· 
yaya yayılan bir '"' eıliidlr. 

"Şubat ayı daha sonra telli 
turna ilkbahar 

Ardmdan ilk ylZ günlerı 
yai!mur gibi gün 1,1i!\ 

Yürej!im kınk bir pencere 
. demi ,tım sana 

Vietnam'da rüzgar eae ben 
aallanınm 

üç gündür Mekong yaylasına 
yai!an yai!mur 

Bilin ki benim üıtüme dÜ4üyor 
slcim gibi 

Böyle karanlık böyle ıslak bir 
gecede 

Anılann sıcak yÜ7iinü 
getlremem sana 

Ama gözbebeklerindekl sava, 
panitısını tanınm 

Uykusuz gecelerinde saçlannı 
ok,anrn biraz." 

"Kınk BirPencere" (yansı
ma dergisi, ekim 1972) adlı 
şIIrinin son dızelerlnde örne· 
i!inl gördüi!ümüz duyarlık ö
mer Faruk Toprak 'm sanat 
yaşammdan hiç eksik olma· 
mı,tır. 

AnıBına saygılar sunuyo· 
rum. 

He mşehrim 
" Genç 
Ö ncü ı l l er 
Sendikanın (TYS) ıZmir 

Fuan 'ndaki Pavyonu 'ndı dü· 
zenledll!! imza töreninde bu 
yıl konuşma olana�ı bulabll
dil!!m kimi okurlar ilginç BO
rular yönettiler, Isteklerde bu-
lundular. 

. 

Toplu olarak gelenler ara· 
sında Parti 'nın lzmlr Merkez 
llçe yöneticileri ve Karşıya· 
ka'lı Genç öncü'lerle ayaklia' 
tü ' yaptıeımız söyleşi nasıl 
duygulandırdı beni bilemez· 
ı;!nlz. 

Bireysel bır tarıhı yaşıyo· 
ruz hepimiz. Ya, aldıkça; 
gençler Için "uzak geçmiş" 
nltelil!!nde olan zamanlar bi· 
zlm için ' 'yakın geçmiş" özel· 
lil!!ni taşıyor. 

Bizim uzak geçmişimiz, 

neredeyse, onlarm Ir.itaplar· 
dan öi!reııdlklerl tarihlere ben 
zlyor. 

ltın gllzellll!!, onlarla Ir.o· 
nu,urlr.en gerçekten aynı co,
Ir.uyu, aynı duyarlıtı paylata
bUmelr.tlr ama. Kavganın 
özündelr.i beraberUlr.ten gelen 
sevgiYi duyabilmelr.tlr. 

Kartıyalr.a'lı Genç öneii'ler 
bu gllzeWl!!n ,erçelr.lll1n1 du
yurdular bana. 

Şimdi belki ıkı yüz binler
ce dolru giden Ir.entlerlnln 
Sofulr.kuyu 'yu pçende 10' 
mutlanan yerel ıoruolarını 

. onlardan öi!renecei!lz. 
O Ir.entin ilir. IosyaHat Iru .. • 

�ını oluşturan ki,lIerden biri 
de benim. 

''Yurt ve Diinya", ''Yürü
yu.", Adımlar" derglJerinl o
kumayı Karşıyaka 'da öi!ren· 
dım. 

Ayalr.larun toprai!a butı. 
19461arda, Ulr. lr.ez kitapla· 

rımın bulunduj!u odayı muha
rebe alanına çevirdi polisler. 

Bölünmenin, fire vennenln 
ilumete ui!ramanm acılarını 
tattık. 

"Geçici �ol arkadaşlan" 
mg: oldu bizim de. 

Büyük esnaf düzeylndekl 
''Boyacı Durmu, Yaşar Bey" 
in atlı tramvaya bindlll ve "a
yıpta- söylemeııl bugünlr.ii tam 
makulesi, eıbi boy'a lrutulannı 
saklayıp piyasaya yülr.salr. fi
yatla &ürmesi nedeniyle· tu
tIllr.landıtl ılır. gençlilr. yıIIan
mızda, bır çay lçlmUlr. zaman
da kentin özeWl!!nI tepeden 
tırnaj!a öi!renml, olurdunuz. 

Bır ayaklan SaUhU 'lerde, 
Aydm 'larda, Sökeıerdekl çif· 
liklerInde, bir ayaklan KBrfI' 
yaka 'da olan alleler klmlerdl? 
Kurtulu, Savaşına kimler ka· 
tılrnlf, kimler Yunan Subayla· 
n ile kol kala kordon boyla
nnda ,ezml,lerdl? Bilirdiniz. 

Kurtulu,&an ıonra kimler 
CHP 'ye egemen olarak "Imtl
YIZSIZ mıdSlZ kaynaşmış Ir.lt
le" edebiyatı lle sömürü Ç8I'
kmm 1,letllmeane Ir.atlr.ıda 
bulunuyordu? Billrdlnlz. 

Kent, burjuva1qma lInCI 
içinde büyük mesafeler aldı 
artık. 

Şimdi "nüfus patlarn ... " 
denilen olay, Soj!uklr.uyu 'yu 
geçip Hacıhiiteylnler'e doRnı 

'yürüd�ünüz zaman bu süre
cin başka özelliklerine tanık· 
lık etmektedir. 

Genç arkadaşlar bu özeW· 
i!in bilincindedirler ku,kusuz. 
Ama tanıkl�m blllnclne sahıp 
olmak yetmez öncüler Için. 
Onlar da bu sürecin, proletar
yanın günlük yaşamına yansı· 
yan, tüm özeıuklerlnl özün· 
den kavramak görevi Ile karşı 
karşıyadırlar. 

Etkileşim yalnız sanat ü· 
rlinlerl yoluyla sanatçı ve top
lum arasında olmız. Toplum 
.avaşçısı Ile toplum arasında 
da hergün yenı dönüşümlere 
yol açacak biçimde ıörünür. 

Güçlerini blUmin yasalann
dan alan tüm Genç öncü'ler 
bu dönHşümün yapıcılan ol· 
mak durumundadırlar. 
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[ Behice Boran 'zn 1 Eylül Mesajı 

Barıs m ücadelesini 
güclendirelim 

yaygınlastıralım 
Türkiye J şçi Partisi Genel 
Ba,kan! B.hice Boran, ı 
Eylül Dünya Banş Günü 
dolayısıyla aşaifıdaki mua
iı yayınladı: 

1939 'da faşizmin saldın
sıyla İJdnci Dünya SavlISı'nın 
başladı!!ı gün olan 1 Eylül 'ün 
dünyaca banş günü olarak ka
bulü anlamlıdır_ Böylece in
sanlık savaşı reddettiitini, sa
vaşın getlrdiiti felaket ve yı
kıntılan bir daha yaşamak iı;
temediitini dile getlnnektedir_ 

Banş, hem tüm insanbl!ın 
özlem ve dileitidir, hem de 
toplumsal gelişmede yeni aşa
malara ilerleyişinin ve uIaş
masının ön koşuludur_ Yir
minci yüzyılda tarih sahnesin
de dünya savaşlannın belinne
si ve atom silahlannm �eliştl-

rilmesiyle savaş, tüm Insanlıl!ı 
ve insalUn ürünü olan uygarlı
Rı tehdit eder bir hal alnuştır_ 
Bu tehdit mutlaka yok edil
melidir_ 

Dünyada savaş güçleriyle 
banş gUçlerimücadele halinde
dir_ Hangi "ulustan olurlarsa 
olsunlar tüm ülkelerde işçile
rin, köylülerin ve emekçilerin 
savaş tan kazanacaklan bir şey 
yoktur_ Onlann dilekleri ve 
yaşamdaki amaçlan sömürü 
ve baskıdan kurtularak, özgür 
ve insanca yaşabilmektir_ Bu 
amaçla onlar hem yerel ser
maye sınıfı burjuvaziye, hem 
de uluslararası tekelci serma
yeye" karşı toplu mücadele 
vermektedirler. Bu mücadele
nin bir kolu da savaş tehlike
sine -karşı banş için mücadele-

dir. Çünkü savaşlann kayna
i!ında emperyalist-kapitalist 
devletlerin uluslararası pazar, 
ham madde, yatırım alanlan 
çekişme ve çatışması, çıkar 
kavgalan vardır_ 

Dünya banş güçleri savaş 
güçlerinden daha büyük, daha 
ai!ırlıkbdır_ Dünya sosyalist 
sistemi, uiuslararası işçi sını
fı hareketi, her toplumun ile
rici, yurtsever, sosyalist güçle
ri banştan yanadır, yana ol
maktan da öte, banş için bi
linçli ve kararlı mücadele ver
mektedirler. Bu mücadeleyi 
daha da yaygınlaştırmak ve ' 
güçlendinnek durumundayız_ 
Çünkü nükleer bir dünya sava
Şı tehlikesi ortadan kalkmış 
dei!i1dir_ Türkiye İşçi Partisi 
Jdtlelerin banş mücadelesinin 
Türkiye'de kararlı öncüsüdür. 

Boran 1977 &.m'ında lA .... MNOIabıbs 6 .... 

Barasseverler Cemiyeli 

Behice Boran ç ağ rılı 
olarak Moskova 'ya 

gidiyor 
Türldye İ,çl partısı Genel Bqlıaıu Behlce BolU, çia

rıJı olarak 5 Eyliil ÇlqlUllba günü Sovyetler BlrHlI'ae p
diyor_ Ttı' Genel Başkuu BolU bu seyalıııtlnde, Di\o
ya Çocuk Yili dolayıayla 7-11 Eyliil tar\lıı.rlııde MoIko
va'da toplanacak olan ''Tüm Çocuk1ara Barıt lçiııde, 
Güvenli Bır Gelecek ıçin" adh 1979 DiIııYa KoııteraD
R'na da katılacal\tır_ 

Türkiye banş hareketinin ilk 
örgütlü ÇıkıŞı Türk Danşsever
ler Cemiyeti'nin kuruluşu, 14 
Temmw: 1950' de gerçekleşti_ 

Banşseverler Cemiyeti'nin ku
nıIduğu günler, "emperYalizmin 
"SOi!uk savaş" . politikasının 
tüm dünyada miııtarizm ve nük-
1eer bir çatışma tehlikesini yük
selttii!! ve bu politikanın Tür
kiye'yi de etkisi altına aldığı, 
Türkiye'nin saldırgıın NATO 
blokuna sokulması için girişim
lerin yoi!unlaştlRı günlerdi. 
Yükselen savaş tehlikesine kar
Şı dünyada banş hareketinin ilk 
örgütlü adımianıu attıeı dö
nemde Türkiye'de Banşseverler 
Cemiyeti'nin kuruluşu, ulUsal 
düzeyde banş güçlerinin bir 
bıışansı ol<!ui!u ka<4r, dünya 

banş hareketiyle Türkiye banş 
güçleri arasındaki dayanışma
nın da güçlü bir adımıydı_ 

Banşseverler Cemiyeti'nin" 
kuruluşu üzerine bir açıklama 
yapan Cemiyet Başkanı Behi' 
ce Boran, "Gerek dünyanın 
gerekse metnleketlmizin duru
mu bakımından banş davasının 
bugünün en başta gelen, en ha
yati ehemmiyetteki davası" 01-
du!!unu belirterek şöyle diyor
du: 

"Hayattaki her iyi ve güzel 
şey gibi banş da ancak uRrun
da çalışarak, didişerek, müca
dele ederek kazanılabilir. Banş 
davası da ancak umumiyetle va
tandaşların ve halk Jdtlelerinin 
alakası ve gııyretleri sayesinde 
kazanılabilir _" 

Banşseverler Cemiyeti'ni, 
daha kuruldul!u ilk günlerde 
ivedi bir mücadele hedefi bekli
yordu_ Türkiye'yi emperyalist 
bloklara daha büyük bir bedel 
karşılıltında bai!layabilmek için 
gerici iktidıırlar, dünya gericill
Itinin Kore'de" başlattıltı saldın 
savaşına katılmak üzere Türki
ye'den de asker gönderme ka
rarını ilan etmişlerdi. Banşse
verler Cemiyeti bu karara ve 
uygulanınasına kararlılıkla kar_o 
şı çıktı_ Kanırın hem Türk Ana
yasasına hem de BM Anayasa
sına aykırı olduğunu vurgulaya
rak, Türkiye'nin Kore bunalı-
ıiiinın çözümü yolunda banşçı 
yöntetnlerle tutum almasını ta
lep ettı' Barışseverler Cemiyeti' 
nin Kore ye asker gönderiIme
sine karŞı Çıkan bildirisi 28 

Türkiye barı ş hareketi n in  i l k  sesi  
Türkıye bant hareketinin ilk sesi, "Banş" 

derglai, 15 Nısan t950'de yayımına başladı. 
"Ban�" dergisi, Türkiye banş güçler\nin em
peryalizme ve savaş tehdidlne karŞı gür sesi
ni yükseltirken, dünya banş hareketinin Çı
kışlarını da yakından Izliyor, bu adımlann 
Türkiye banş hareketini güçlendirmesi yo
lunda etkin çaba harcıyordu_ 

Danş dergisinin ilk sayısında yükselen sa
vaş tehdldine şöyle deltiniliyordu: 

"Yaşamak isteyen, daha iyi bir gelecei!e 
dOi!ru hamle eden milletler ve bütün namus
lu i�nlar için harb nasıl bir afet Ise, saadet
lerini miııetlerin sefaleti ve perişanlıltı üzeri
ne kurmak Isteyenler için de bant bir fela
kettır. Emperyalistler ve yardakçılan bu 'fe
Iaketten' korunmak için yeni bır lıarb hazır
lamakla meşguldürier. İktisadi birtakım plan
larla ve onlan takip eden askeri paktlarla bir 
kısım metnleketlerin siyasi ve lktlsadi baltım-

sıziıklan yok edilmiştir. Amerıkan emperya
ııstleri mahalli mürtecilerin yardımianyla 
yerle-ştlkleri veya i1jgallerl a1tınaa tuttuklan 
metnleketleri askeri bir i.is, bir silah deposu 
haline getirerek sulhü tehdit etme�e başla
ıruşlardır. " 

HatırlanacaRı üzere 'Ilirkiya ı,çl partısı Genel Başka
nı Behice Boran, Genel Sekreter Nlbat Saııım'la bırlıkte, 
1977 Kasım'mda da çaRnlı olarak Sovyetler BlrHIl'nl 
ziyaret etmişti_ Boran ve saııım bu ziyaıetlerinde BiiYIIk 
Ekim Devrimi'nin 60_ yıldönümü dola)'lllYla terI:Iplenen 
uluslarara.sı konferansa katılmıtlar, yıldönilmü toplantı 
ve törenlerinı Izıetnl,lerdl. 

Temmuz günü 24 bin adet bası
larak daeıtıldı_ 
- Banşseverler Cemiyeti 'nin 
bu etkin barışçı girişimi, gerici 
iktidan ,büyük panilte düşür
müştü_ İktidar, deme�in bildiri
sini gerekçe yaparak Cemlyeti 
kapatma yoluna gttti ve Başkan 
Behice Boran dahil olmak üzere 
yöneticilerini tutukladı_ Der
nek yön�tlcilerl eRır hapis ceza-

!arına çarptınıdılar. 
Barışaeverler Cetnlyeti, Tür

kiye banş hareketinin ülke tari
hinde salllarn geleneklere da
yanmasının göstergesidir_ Tür
kiye bant güçleri, ülkemizdeki 
banş hareketlnin dünya bant 
hareketinin do!!uşuyla eş za
manlı olan bu geleneklerine 
bal!1ı kalarak mücadeleyi zafe
re ulastırmavı blleceklerdlr_ 

1 4  TEMMUZ 1 9S0'DE KURULAN TüRK BARI ŞSEVER
LER CEMIYETl üYELERI,  "KORE'YE ASKER GöNDE
RILMESI" KARARıNA KARŞI ÇıKMAK VE BILDIRI DA
�ITMAKTAN ASKERI-SIYASI MAHKEMEDE YARGILA
N IYORLAR_ AYAKTA BARI ŞSEVERLER CEMIYETl BAŞ
KANı BEHlcE BORAN GöRÜLÜYOR. üÇ KEZ SERBEST 
BıRAKıLIP YENIDEN TUTUKLANAN BORAN VE ARKA
DAŞ LARı MAHKEME SONUNDA A�I R  HAPIS CEZALA
RıNA ÇARPTlRILMIŞTI .  
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