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Ol.yü tabanı ulıu/arol'Oll tek.U.re karşı ",,,,,,la kanırlı 

Yirmibeş yıla yakındır ülke· 
mlze emperyalist güçler bır şey· 
leri sürekli kurtulll4 yolu olarak. 
dayatmaya çalı4ırlar. Bazen der· 
ler ki; "siz bölgenizin bahçıvanı 
olun". bazen de "ne güzel ikU· 
miniz var. eüneş bol. hava temiz. 
öyleyse siz turizm yapın." 

ı.te böylesi yöniendirmeierie 
Emekli Sand�ı. SSK fonlan 
kent merkezlerinde çok katlı. 
çok lüks otellerin inşaatı ve do· 
natımı Için kullanılır. yatınlır. 
Daha ıonra I •• bizim işletmeci· 
ikteld yeteneksizURlmiz açıkça 
belli oldu tu Için. gelıin çokulus
lu tekeUer 1,letsinler. tekeUer 
kirlaruıa memurun. lşçlnln m· 
tmdan yenı kArlar eklesinier, de· 
niiir. 

Çokulullu tekeUerin at oy· 
nattıklan turizm .ktöriinde 
yaklqık 9 aydır OLEYIS Sendı· 
kası ile Iki emperyalist tekel ara· 
sında kıyuıya bır sınıf mücadele· 
si sürüp i1dlyor. tki emperyaUst 
tekeUn anlqmuı ıonucu Isten· 
bul 'da 1 Mayıs AIarU 'nda yUkse· 
len 24 katlı Otelde 76 eünü aş· 
kındır grev var. I,çiler Anayua' 
dan ve yuaiardan doRan grev 
haklannı kuUarurlarken, lOter· 
Continenta! adlı emperyalist te· 
kel de I,yerinl kapattıRıru Iddia 
ederek açıkça yuaian çıaniyor 
miiıstemleked mantlRı ile grevi 
tı.ırmaya çalıtıyor. 

NEDIR GREVIN öZONDE 
YATAN NEDEN 

Oamanlı Bank .... blllndii!i il 
IIbl ülkemizi Osmanlı devleti dö
neminden beri IÖmüren bır çok 
ulu.1u tek. 1 ve kapltliluyon artı· 
Rıdır. ı,te bu maU .. mıaye oda· 
Rı. 'lUrklye'den tranaf.r edeme· 
diRI artık !anlanoı d.Rerlendlre· 
bilmek ıçın. bır dlRer emperya· 
1I1t tekeli. anlqarak 1 Mıyıs A· 
lanı 'nın yanıbafını bu çok IW . . 
oteU Inşaa etmeye bıtlar. Bu 
arada blı1kml, bır bıtkı fonda 
O'l8l11man aracı olarak kullanılır. 

O da. bınka çal .. anlannın prim 
öd.dlklen "Oımanlı Bankuı 
Çal .. anlan Emekli ve Yardımla,· 
ma SındıRı'dır. Dolayısıyla ot.ı 
tümiıyl. uluul \ır.tlm v. uluııl 
deaerden aynlan fonlarla ödenen 
dövlz\e ,erçekJ.,UrlUr. Açıkçı .. , 
otel ';1' 100 bizimdir. ılınt.erimlz· 
dır, .me�lmI1.dtr. bizden Çı lınan 
artık deaerlerin harcanmuı�ır. 

Binanın In,.all v. don.tımı 
en lükı biçimde lerç.kle,Uril· 
dlkt.en ıonra Int.er-Cımtlnentıl 

fırması 400.000 dolarlık bir ser· 
maye transferi Ile kalkar ülkemı· 
ze gelir ve oteUn işletilmesini üst· 
lenir. İkı çokuluslu t.ekel arasın· 
da bugüne dek sır gıbı saklanan 
20 yıllık bir kira/ortaklık anlaş· 
ması da bu arada yapılmıştır. 

OteUn açılması 'Ile blrUkte In· 
ter-Continental'in yasa tanımaz 
emperyalist tavrı da hemen beli· 
rir. öncelikle sırtını M C'ye. 
devrin bıtbakanına dayayan te· 
kel. Belediye'yi, Belediye'nin bir 
i,letmerıln açılmuına ıu,kin ku· 
ralıarıru hiçe sayarak kapılannı 
görkemli bir biçimde lşbirUkçi 
buıjuvazinin hizmetine açar. Ar· 
kuından I.. Amerikalı Genel 
Müdür ve m .... ı bilim adamı kı· 
lıklı mÜfavlrlerinln ... ndikal ör· 
güUenmeyl kırmak ıçın lliri,tik· 
leri oyunlar IIhnelenir. 

ömej!ln. kamuoyunda hep 
sendlkalann IIhte üyeler göst.erlp 
yetld aldıklanoın yazılıp çizildi· 
Ri bır dönemde Işverenin mÜfavi· 
rı bır eskJ Bölge Çalıtma Müdürü. 
IIhte Işçi isimleri vererek .. ndi· 
kanının yetki almuını engeUer. 
Ancak. I,çlnln kararlı tavn ve 
mücadele bıund tüm engeııeri. 
aRır kayıplar da ve .... atarak bır 
toplu Iş sözle,mesl Ile bıtanya 
ulqır. 

Ne var kı; aynı dönemde In· 
terContlnental ve Osmanlı Ilan· 
kuı arasında da t.ekel kAnnda 
aslan payıru kimin aıacaRı konu· 
sunda bir kavga ba,ladı. Kavga. 
nın döneminin seçııı,ı ve koşul· 
lar da çok uygundu. Nuıl olsa 

OLEYIS. 480 I,çl ıçın sözle,· 
meye oturmll4tu ve araJ�nndaki 
kavgayı gizleyerek. doilacak so· 
nuçı.rdan I,çileri suçlamaktan 
kolay hiçbir şey yoktu. Böylesi 
sürdürlilen IÖzle,me eö�mele· 
rı. hiçbir ıonuç alınamadan bitti 
ve grev karan Hazıran ayının 
ba,lannda kellnle,U. Alga" Ur· 
reUn 64oo.·TL'na çıktli!1 bır dö· 
nemde 4.800.· TL. Ucret alan I'· 
çllerln grevden bı,ka kullanRcak 
ıllahlAn yoktu. 

Dolal olarak ıırev karannın 
&Undeme gelmHI Ilı bırlıkte 
renkli baaında turızm rr.ev�lml· 
nın ba,ındı "BüyUk Otellerde 
Grev". "Turızm &eklllrU Tehlike· 
de" ,Ibi Iıaberler de Ilk ıık lö' 
rtllmeye ve I,çllerlp· .. ndlluı boy 
hedefI yapılmayı bl,l.ndl. Oyun 
kur.llanna uygun oyn.nıyurdu. 
ı,çller ve .. ndıkı ıreve çı kını,tı 
ve tekeli r onlan ıuçlayarak Otl· 

Ianndaki paylaşım kavguını gü. 
rültüsüzce haııedebillrlerdl. 

Bır süre ıonra aralenndaki so· 
run haUedUemeyince. açıkçası. 
Inter-CorıUnenta! tekel payını 
büyütameylnce işyerini kapattı· 
ılını. Osmanlı Bankası'nın yavru 
kuruluşu Istanbul Turizm ve O· 
telciUk A.Ş. ile yaptı!!ı anlaşma: 
� tek taraflı fesbettiRini açıkla· 
dı. Bu yolla. Sendiluı. işçiler. si· 
yasi Iktidar ve diller tekelOs· 
manlı Bankası köşeye kıstınlmak 
istendi. 

Ancak şu açıktır: I,çl sınıfı· 
mızın vardıRı bilinç düzeyi ve ge· 
çlrdii!i deneyler artık çokuluslu 
tekeUerln oyunlannı, kendı ara· 
lannda oynadıldan ıonu ba,lan· 
ilicından beııı hlleD kunıarian bo· 
,a çıkaracak kararlılıRa ulaşmış· 
tır. İki çokuluslu takeUn Işçile
rin sırtından oyun oynanmuına 
kimse Izin vermlyecektlr. 

Nitekim, grev 27 Temmuz' 
dan beri ,aşmaz bır kararlılıkla 
sürüyor. Işçiler ve Sendika Ana· 
yasa'nın 46 ve 47 Ind maddeleri, 
275 sayılı Yaııyı açıkça çlllne· 
yen tekeUere karşı amansız bir 
sınıf miicadelesl veriyorlar. Yar· 
gıtay'ın ÇBS ve DEDEMAN O· 
TELI grevleri gibi benzeri olay· 
larda verml, oldui!u kesin karar· 
lara kar,ın, I,veren 275 sayılı 
Yaıının 27. ve 30. maddelerini 
açıkçı yok sayabıııyor. Ya,..tay 
bırakınız grevln uygulanmakta 
olmuını. sözleşme proI8dUriinün 
yürUttüRU bir I,yerlnde bile I,ye. 
ri kapatmaya "Kanunsuz Lo· 
hvt" 6ayarken. lnter-Continen· 
tal'ln suç 1,lemlş ABD'II Genel 
MUdürü eUnl kolunu sıllıyarak 
yurt dı,ına kaçabiliyor. Oyıı 
YaSl'nın 61. maddesı lokavt hak· 
kının kötüye kuUanllmasl haUn· 
de. bu hakkı kötüye kUIIRnanlar 
1,ln 3 aydan 1 yıla deRin Iıapls 
cezasını öngörüyor. 

I,çl sınıfı ve I,çl sınırının 
önderleri ıçın her Anayasıl dı· 
renme hakkının önüne çıkartılan 
ceza hükUmlerl emperylUıt t.e. 
keller ve onlann temsilcileri ıçın 
nedenıe devleUn hiç aklına .. I· 
mlyor. 

Ancak, 1"1 sınırının ö"UtllI 
mllcıdel"lnln bayroeı J Mayıs 
Alanı'nda burcuna çekllml,Ur. 
Inter·ConUnentnl ve Oımanlı 
nankuı yaka .. nı Işçi ıınırının 
ellerinden kurtıramıyacıı�lar· 
dır. Uu �ez lam Ilıçüstll yakı· 
Iandılar. Yııı.mır IÖmlirdllkl.ri 
I,çl ıınırınn ve )'I)k III i 'ıı,'k kıt· 
i lerine Iıuap v�recekltrdlr. 

----------------------------

i EyJ/JJ Dünya &ıMf O/mU 

"Çocuklar savaşı 
görmesin" 

Bursa'da 7 demokratik kuruıu,un ve Ba.>ı, DemeRI'nln 
ayn ayn yaptıklan toplantılarla "1 Eylül Dünya Ban, Güıı�" 
kutlandı. 

Bursa Barosu. Sinematek. I,çl Kültür Demeiii, Sanat 
Severler DemeRi. Bursa·Bileclk Tablp Odalan. 'l'ilmu. Makına 
Mühendısle" Oduı Bölge TemIUciUi!!. "1 Eylill Dünya Ba", 
Günü'nU" "Çocuk Yılı'yla" blrle,tlrerek. "Ban, ve Çocuk I· 
slli çe,ltli yaş gruplanndan çocuklano katıld�ı düzyazı ve 
,Iir yanşmuı düzenlediler. 

Yanşmanın ıonuçlan aynı kurulU,lann 1 Eylül Dünya 
Banş Günü'nde düzenledikleri "Ban, ve Çocuk" ilimii gecede 
duyurulacaktı. Bu amaçla. Kültür BakanllRı genelgesiyle de 
tür toplantılar için kullanılması gerekHIlRI bildirUmi, olan 
Ahmet Vefik Paşa Devlet TIyatrosu ulonu gecenin yapılmuı 
Için tutuldu ve ücreti ödendı. Duyurular yapıldı. davıttyeler 
daRıtıldı ve tüm hazırlıklar tamamlandı. Gecenin yapılııwuıa 
iki gün kala tiyatro müdürü Ziya Demirel ge« düzenleylclletl· 
ne salonu vermekten vazgeçtl!!inl lÖyledi. Bu anl tavnna hiç 
bir gerekçe göstereme)'en Demirel israr edUm.1 üzerine. bazı 
çevrelerin kendisini "uyardıRını" dilinden kaçırmak duru· 
munda kaldı. Aslında amacın gecenin yapılrnasını engellemek 
oldueu apaçık ıörülüyordu. Ama oyunlar IÖkmedl. Batka bır 
salon bulunıırak bu engel de a,ıldı. 

Gecenin açı, konu,muıru yapan, I,çl Kültür Derııetı 
Cenel Yönetim Kurulu üy .. ı Osman Saffet Arolat. bant ıçın 
mücadelenin dünya ve 'lUrkJye'deld geDtlmlne kıaaca defiııe· 
rek. ban,ın güvencesinin looyeUıt dltem ve Itçl IIDIfı oldutu· 
nu, bu mücadelenln de l,çllUUflmn poHtik öl'(Ütü öncüli\IiiD· 
le kalıcı ıonuca ula"catını vuıııulayaraIı. konUfIDUllll. ço
cuklanmız ııva,ı tanılDUln" ve ".Iam dünyanın ve 'IlirIdye' 
nln ban, içindeki gürılerlne" IÖzleriyle bltlrdl. BUlII Buoıu 
Ba,kanı Av. Oi!uz ölün i. yan,ına jürisi adına bır kODUfma 
yaptı. 

Büyük bir co,kuyla lÜren gecede daha ıonra ödil CIatı
tımlan yapıldı. Baz ozanı Dem, Partak ve Mehmet KınIııııt 
bant ve özgürlük türkilleriyle gecenin co,kusunu pqlqtııu. 
I,çl Kültür Derneill Buna Şubesi'nin hazırlad�ı "Bant ... 
Çocuk adlı oyunla gece ıon buldu. 

Ilu arada, Bursa'da bant mücadelesinn anlamıyla bii· 
dlfmayan bır durum ortaya çıktı. Yedi demokratik kunılu· 
şun hazırlıklannı bır aya yakındır sürdürdükleri Ban, Gece
si'nin yapılmuına Iki eün kaia bir yerel gazet.ede. Bant Der· 
neRi'nin Bursa'da da dünya bant eününü bır geceyle kutla· 
yaca�ını duyuran Ilanı yayınlandı. ı. Eylül Diinya bant 
gününü demokratik kuruıu,lar orUk bir ,ekilde kutlamaya 
hazırlanırken. banş miicadeieslnln kltieselie,meslnl llllamayı 
ııörev bilmesi gereken Ban, Derneai'nln bu çıkı,ı. bant mil
cadeleslnln anlamıyla ballda,mıyordu. 

Ban, DemeRi'nin düzenlediRI gecede konuk olarak yur
dumuzda bulunan SSCB Yüluek Predium Uyesl yazar Pa, ... l 
Sagrebelnl II. SSCB Ban,ı Koruma Komitesi üyesl Proresör 
Mihail Krutoııolov bulunuyordu. M. Krutogolov yapt�ı ko· 
nuşmasında. Sovyet halkının savaşı çok Iyi tanıdıııını. halkla· 
nnın banş mücadelesinin bırer savaşçııı olduklannı. ııva,ın 
emperyalistlerin, barışın Ise I,çl ve emekçilerin çıkarına oldu· 
Runu \'uıııuladı. 
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SECIMLER --- . . 

VE BURJUVAZ·I 
ZEKI KlUÇ 

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Boran'ın ve diğer parti yet
kililerimizin bir,çok kez belirttikleri gibi, buıjuvazi, ülkeyi artık es
kisi gibi yönetememektedir. Içerisine girilmiş olan ekonomik ve 
politik bunalım, buıjuvazinin bu aczini açık seçik gözler önüne ser
miş, bu durumu nesnel bir olgu Jıa1ine gelimtiştir. 

Diğer yanda, sol'on örgütlülük düzeyi ve etkinliği arzulanan 
düzeyde değildir. Ama bu haliyle bile Türkiye solu, buıjuvaziyi 
ciddi şekilde korkutmakta, onu sola duvar çekmek için tedbir 
üstüne tedbir alınaya sevketmektedir. Gerçekten de, karşılaşılan 
her dönemeçte, solun ciddi bir alternatif olarak ortaya çıktığı 
açıkça görülmüştür. 

Bu nedenle, buıjuvazi, kimi zaman doğrudan, kimi zaman da 
dolaylı yollardan sola saldırmakta, böylece solun örgütlülük ve et
kinlik düzeyini yükseltmesine engel olmaya çalışmaktadır. Sol'a 
yönelik operasyonların, çoğu zaman önceden hazırlanmış bir pla
nın ya da senaryonun biribirini izleyen parçalan olarak ortaya çık
maSı, buıjuvazinin içine düştüğü aczin oluşturduğu nesnel boşlu
ğun, öznel önlemlerle doldurulmaya çalışılmasından ileri gelmek-
tedir. 

. 

Egemen sınıfların tüm kurumları ve partileri eliyle bugüne.ka
dar aldığı, bundan sonra almayı tasarladığı önlemlerin tümünün yö
neldiği tek bir hedef vardır: O da, buıjuvazinin ve onun iktidarının 
tek alternatifi olan işçi sınıfı politik hareketinin gerçek umut ola
rak ortaya çıkmasının ve demokratik toplumsal muhalefetin ekseni 
durumuna gelmesinin önünü almak. Başka bir deyişle, ciddi ve güç
lü bir a1maşığın ortaya çıkmaması için her yola girmek mubah sa
yı1nıakta,sonuç verecekse de buna tereddütsüzce girilmektedir. 

Buıjuva partileri, bu seçimlerde, bır yanda seçim sonrası ge
lişmelerin koşullarını yaratmaya çalışırlarken, diğer yanda, solun 
güçlü bir alternatif olarak ortaya çıkmaması için �aba göstermek
tedicler. Özellikle CHP' ile AP'nin, seçim mücadelesini kendi arala
rındaki bir mücadele görüntüsüne kavuşturma çabaları, yalnızca bu 
seçimler sıraşında işçi sınıfı bilimsel sosyalist hareketinin solu to
parlayan bir güç haline gelmesine engel olmak amacıyla sınırlı kal
maınakta, aynı zamanda seçim sonrası olası olumlu gelişmıılere de 
bugünden ambargo koymaya çalışmaktadır. 

Seçim mücadelesini buıjuva partilerinin biribirleriyle boğuş
tukları bir alan haline getirmenin koşulu, solu biribirleriyle çatışan 
böylece onu dağınık, bölükopörçük gösteren, ciddiyetini azaltan 
duruma getirmektedir. Yani sol, kendi arasında mücadele eden bir 
konumda tutulabildiği, ve gösterildiği ölçüde, seçim mücadelesi 
buıjuva partileri arasında olan bir mücadele durumuna getirilebile
cektir. 

Ayrıca böylece hem seçimler CHP-AP arası bir mücadele gö
[ÜnıÜSünde olacaktır. hem de sol'a karşı bir birliğin zemini gerçek
leşecektir. 

Bugünkü verili somut koşullarda, buıjuvazinin CHP veya CHP 
AP işbirliği almaşığından başka bir seçeneğinin koşulları henüz 
görünmemektedir. Kaldı ki, CHP'ye seçim sonrası gelişmeler açı
sından hala gereksinim duyulmaktadır. Olağanüstü hal yasaları, 
anti-demokratik yeni yasa düzenlemeleri, demokratik güçlerin to
parlanmasına yol açacak olası gelişmelerin önilne yeni engeDer ko
yan, yeni toplumsal anlaşmalar v.b. gibi önlemler, içinde bulunan 
somut koşuÜarda ancak CHP eliyle yerine getirilebilir. Tüm bu ön
lemlerin alınabilmesinin koşullarından biri sola karşı duvar örmek
tir. Diğeri ise, solu toparlayarak örgütleyecek ve onu olınası gere
ken hedefe etkin bir şekilde yöneltecek olan gerçek almaşığın ba
şarı kazanmasını önlemektir. 

Sıkı )'Önetim koşullarında seçime girmek, Korutürk ile Genel 
Kuı:may Başkanı'nın "balyoz harekatıru" ,anımsatan son çıkışlan 
ve ön plana çıkartılan doğu ve güneydoğu yöre halkına ilişkin teh
ditler, bir bütün olarak CHP'nin "sola duvar çekme", "solu ezme, 
en azından sulandırmaya" yönelik politikasının somutudur. Çünkü 
bu önlemlerin tümü, izleyen herkesin de görebileceği gibi, seçim 
mücadelesini tüm yönleriyle sınıf mücadelesinin bir alaru olarak 
'kullanan işçi sınıfı politik hareketinin çalışma koşulJanru ortadan 
kaldırmaya yöneliktir. Sıkıyönetimin ve sıkıyönetim uygulamaları
nın daha çok etkinJeşmesine yaramaktan öte bir işlevi olınayan 
uygulamalardan, hiç kuşkusuz çalışıİıa1arının tümü radyo v.b. gibi 
genel ve zahmetsiz olanaIan kullanmakla sınulı olanlar etkilenecek 
değillerdir . 

AP bu seçimlerden daha toparlannuş, daha güçlenmiş bir gö
rünümle çıkmaya çalışırken; aynı zamanda seçim sonrasındaki po
litikasının da gerçekleşme olanaklannı şimdiden yaratmaya uğraş
maktadır. Böylece AP, hem seçimlerden kazançlı çıkmayı; hem de 
bu seçimler yoluyla CHP'yi iyice sıkıştırmayı, daha sonraki dö
nemler için onun tekelci büyük buıjuvazinin politikasıru daha kap
samlı yürütmesini sağlayacak konuma ge.tirmeyi amaçlamaktadır. 

Buıjuva partilerinin seçintler sırasında ve sonrasına iiişki.ıı pu 
politikalarıyla, öznel niyetleri ne olursa olsun, kimi sol çevrelerin 
seçime ilişkin tutumlan üst üste çakışmaktadır.Seçime giren kimi
lerinin, TIP düşmanlığı politikasıyla- bağıınslZ aday gösterenlerin 
veya seçimleri boykot edenlerin tutumlan, nesnel olarak buıjuvazi
nin istediği alanda kalmaya razı olunduğunü 8Östermektedir. 

Ecevit'in doğu ve giineydoğu yöre halkına ilişkin son çıkış
larına gelince, bu, bütün demokratikgüçleri baskı altına alınak, on
ları sindirmek için, dün olduğu gibi bugün de aynı amaçlarla orta
ya sürülmektedir. Örneğin sistemli olarak abartılıp önplana çıkartı
lan apoculuk ve B�cak ağa ailesi boğuşması bahane edilerek özel 
olarak yöre halkının, geııe1 olarak da tüm ülke demokratik &'içleri
nin mücadelesinin 6astırılıp ez ilmesi koşullan bugünden hazırlan
mak istenmektedir. Bu ise, bir yandan , şoven ve milliyetçi duygu
lan körükleme yoluyla aynı mücadele cephesinin içerisinde yer al
ması gereken ilerici, demokrat güçlerin karşı karşıya gelmesine yol 
açacak, böylece demokratik güçleri parça parça karşıya almasırun 
olanaklarını yaratacak, diğer yandan ise tekelci büyük buıjuvazinin 
çok arzuladığı CHP-AP işbirliğinin gerçekleşmesine temel taş ola
caktır. 

Somut koşulların somut çözümlenmesine dayalı olmayan hiç
bir politik tutum ilkesel olamaz. Böyle tutumlarda ısrar etmek düş
man güçlerin ekmeğine yağ sürmekten öte bir işlev görmez. 

Dün koşulsuz olarak CHP'ye destek çağrısı yapanlar, o günkü 
koşulları fırsat bilerek kitle örgütleri kongrelerinde bile TIP'in se
çimlere ilişkin olası tavrmın istismarı üzerine taktikler kuranlar, 
CHP'Werden daha çok CHP'Ii olanlar, seçime katılma gereğini sap
tayıp. seçinıe giren TlP'i hain ilan edenler; bugün sözkonusu tavır
larının mantığını ve gerekliliğini nasıl göğüslerini gere gere söyliye
miyorlarsa, yarın da seçime bağımsız aday olarak katılmanın, ya 
da seçimleri boykot etmenin somut koşullan olmadığı için mantı
ğını ve gerekliliğini anlatamayacaklardır. Çünkü 1977 seçimlerinde 
CHP'yi koşulsuz olarak desteklemekle ne yapılmak istendiyse, bu
günkü tutum farkılılıkla.nna rağmen, yine aynı sonuçlar alınmak is
tenmektedir. 

Bilimsel sosyalist partiter, bilimsel sosyalistler ber koşulda yil
rüttükleri mücadelelerinin onuruyla yeni yeni hedeflere koşarlar. 
Onuru duyulamayacak işleri yürütenlerin dün yaptıklan için 
başları bugün nasıl eğikse; bugün yaptıkları için de başları yann 
öyle eğik olacaktır. 



Gerici-faşist güçlerin demok
rasi güçlerine karşı çeşitli cephe
lerden başlattıklan saldm ivme 
kazanıyor_ Genel Kurmay Baş
kanı ve Cumhurbaşkanı'nın, 30 
Aj!ustos'a ilişkin açıklamalıınn
da beliniz bırakılan, ama aslın
da tüm sola, demokratik güçlere 
karşı olduııu gün geçtikçe aydın
lık kazanan politik tutum, en ge
rici, faşist çevrelerden CHP 'ye 
kadar genış bir yelpazenin hara
retli onayıyla karşılaştı_ 

Ecevit 
.ola 

karşı 
kutsal 

ittifakla 

• 

Bola 
Türk Hür Teşebbüs Konseyı 

Başkanlar Komitesi, Cumhurbaş
kanı'run 30 Al!ustos demecini 
"Içtenlikle" destekledi!!1ni be
lirtti!!1 açıklamada, "Devletimi
zin bekOlU14, ülkesi ve milleti ile 
böliinmez bütünliiiNne klJlteden 
böliicü akımlar ve anarşik eylem
ler hakkında .. yın Cumhurbaf
kanımızın ve Sayın Genel Kur
may Başkanı nın 30 Ajt""toı Zo
fer Bayramı dolay16IYla yapmış 
bulunduklan konuşmalarda yer
alan .on derece iIobetli teşhi< ve 
temennilere içtenlikle kahlıyo
rw:" denlıdikten sonra, "bütün 
sorumlu kuruluşlan" ilerici.de
mokratik güçlere karŞı ittifaka 
çaltmyordu. 

"Hür teşebbüsçüler"in bu 
gayretkeşlikleri boşa gitmedi. 
Beklendiit! gibi, faşist parti bu 
gerici amaçlara dört eUe sanıdı, 
çirkin yüzünü gösterdi. Sadi So
muncuol!ıu'nun yaptıllı açıkla
mada, MHP'nin Cumburbaşkanı' 
nın açıklamasının yanında oldu
l!ı( saVl!lluldu. Bu arada tekelci 
basının, en başta da Tercüman' 
ın ınilliyetçl kalemlerinin günler 
süren alkışlan da dinmek bilme
di. 

karsı kutsal13� 
ii 

ittifak i 
GENİŞ TABANLI BtRLİK 

Cumburbaşkanı nın ve Evren' 
in demokratik hak ve özgürlükle
ri rafa kaldırmak anlamına gelen 
konuşmalıınnın asıl tartışma 
zemini, gene bükümet sorunu ol
du. En büyük basın tekelinln 
"devleti kurtarmak" Için başlat
tıi!ı "Birlik" furyası, AP ve CHP 
tarafından bemen benlmsendi. 
Kime karşı ve kimler arasında bb 
birliktl bu? Hürrlyet gazetesinin 
bütün boyutlanyla açıkladıltı bu 
"birUk" çaitruı, güçlü bir bükü
met fonnülüne çıkartılmış dave
tlyeydi ve ber iki parti lideri ta
rafından da olumlu karşılanıyor
du. 

Ecevit'in partisinin Küçük 
Kurultay'ında yaptı�ı konuşma-

da CHP dışı solu bedef alması ve 
Ilerici-demokratlk güçleri tebli
keyrnlş gibi göstenne çabası, 
Hürrlyet gazetesinln saldırısına 
adeta bır umutmuşçasına sanı
masındandı. CHP llderinin sol, 
sosyallst güçleri asıl bedef seç
mesi', berhalde yalnızca seçim 
döneminin gerektirdi�1 bir besap 
de�Udi. Bu kuşkusUz önemll bir 
etkendi ama, işçi ve emekçi kit
lelere bu denlı ters düşen bir par
tinin, gerici-faşist güçlerle anti
komünlzm temelinde uzlaşmak 
zorunda kalması da kaçınılmaz
dı. 

Gerici bükümet seçenekleri
nln, CHP tarafından da geri 
dönülmez bır dayatmaya dönüş
türülmesinde, Türk Hür Teşeb
büs Konaeyl, MHP ve AP'nln ya
nında yeralması gereken bir 
başka kurulus daha vamı. Bu ku-

"SALDDULARIN CEVABı ı 4 EKIM 'DE 
VERILECEK" 

Wrldye ışçi Partili Ba,kanlık Kurulu tıyell C. Açık
'öz 7 Eylül eüııü verdlR! demaçte ,öyle dedI: 

"Ne gerici !atlst saldmlar ne de 801 görünümlü oyun
lar ve tertipler Türkıye t,çl PUtlal'nln 14 Ekım ba,maını 
engeUeyemeyecektir. Çarkbaşakıl yüce sosyalizm bayra�ı 
seçlmlerde daha da yükselecektır. Bundan biç ldmsenln 
ku,ku8U olmuın. 

"Son bır ay içinde Türkıye t,çl Partisi bildirisini da
Iıtan 200'e yakın arkadaşımız ,özaltına alındı. Bır kıı
mına ı,kence yapıldı. Suluova'da llçe yönetloısı arkadaş
\anmlZın evine bomba atıldı, lllabla terandı. Nallıhan'da 
blr Genç öncüöldürüldU. "Ban, Istiyoruz, Sava .. Hayır!" 
bOdlrillnln daitıtılnwından ıonra Aııın Ilçe lokaUmlze 
bomba atıldı. Saldırganlar ve tertlpçller ortalıkta dola,ı
yorlar, arna Ilçe yöneticilerimiz ıııdan babanelelerle Ilkı
yönetlmce ııözaltına alındılar. Pırtl üyelerlmlze daha 
önce çe,ltU saldıntann yöneltiIdIRI Tanus'ta TİP w.leri 
devamlı tebdit altında tutuluyorlar. Ce,ltıı tertiplerI. 
Tarsus ta Ikinci bir Kahramanmaraş yaratılmak Isteniyor. 
Bazı IÖZde IoUar da Türkıye ı,çl Partlsl,dlltmanlıaında 
buıjuvlZlyle aynı aa1'ta yer alıyorlar. 

Can AçikgÖZ sözlerlnl li!YI' tamamladı: 
"t,çller, yokıııl köyıufer, tüm emekçiler artan bır 

hızla Çarkbaşak II8flannda blrle,lyorlar. Çarkba,ak TİP' 
nın I .. retldlr ve emekçllerln mücadele blrURlnln ılmeesl
dır. Bu blıtlk (Üçlenlyor. Telatlan ve korkulan bundan� 
dır. Saldınların ve oyunlann cevabı 14 ekım'de verllecek
tır." 
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ruluş da çok geçmeden politik 
tutumunu bellrledi. Türk-tş, Ri
ze'de yaıitı�ı Genel Yönetim Ku
rulu toplantısında, seçimlerde 
"partUeriistü" kalacaltını Ilan et
tikten sonra, bükümetin teslim a
lınmasındakl katkısının ne olaca
ltını bellrliyordu. Geçtiltırniz 
günlerde Toplumaal Anlaşma'nın 
tek yanlı olarak askıya a\ınmaaı 
da, bu katkının bır uzantısı ol-

. rnalıydı. 

DENİZctER'İN 
HOV ARDALıGı 

öte }rahdan, Türk-iş'in MC'ci 
Genel Başkanı tbrablm Denlzcier 
'in Rize'de yaptıltı bir açıklama 
oldukça Ilgi çekiclydi. Denizcier, 
Rizespor'un İstanbul'da yapaca
ltı maçlann bütün masrat\annı 
karşılamak ıçın kulüp yöneticile
rine söz vermlş! Bu arada daha 
önce aynı kulübe, üç milyon lira 
vaadettilti de söylenlyor. Deniz
cier'ln bu hovardalı�ı, Işçi aldat
larından oluşan Türk-tş kasalan
na mı dayanıyor acaba? .. 

TEHDITLER KİME 
YöNEL TILtYOR? 

Sol, demokratik güçlere karşı 
kurulan bu kutsal ittifak, bilin
melidir kı, Evren'in ve Cumhur
başkanı'nın demeçleriyle hız ka
zanmıştır. Her iki konuşmada sa
vurulan tehditlerin asıl olarak ne
reye yöneldl�i, bugün artık a
çıkça belli oldu. Tekelci büyük 
burjuvazinin örgütleri, faşist par
ti ve di�erleri bu çal!nlara "kur
tancı" gibi sanldılar. Bundan da 
anlaşılıyor ki, gerici-faşist güçler 
bu tehditlerin muhatabı de�ııdir. 
Tam tersine onlar, bu Ittifakı 
güçlendirmek ıçın koUan sıva
mışlar, ezecek baş aramaya ko
yulmuşlardır! .. 

Bırıık avazeleri elbette AP ve 
CHP arasında genış tabanlı bır 
hükümet özlemine dayanmakta
dır ama, aynı blrliein bir ucun· 
dan faşist hareketin yasal görü
nümlü odaeı �mp tutmaktadır. 
Antlkomünizm üzerinde oluştu
rulan seçeneklerin, zaten antlko
münistlerin en azgını, en demok
rasi düşmanı olan MHP'yl yanına 

----------_. __ ... . .,.-,-_. __ .. ,,--� ---

a\masl 'kaçınılmazdı ve böyle ol
du_ 

tşçi sınıfı ve emekçi ldUeler, 
bu ittifaka, bölücülü�e karşı 
"mllli birlik ve bütünlü!!ün ko
runması" perdesinin ardında fa-

,ıst partlnln kend1nl gIzleıneslne 
karşı dlrenmeye kararlıdır ve bu
nun yoUanm bula�ına da ku,
ku yoktur_ Antlkomünlzme kartı 
demokrasi güçlerlnln safiannm 
koruııması Ivedi görevdlr_ 

:ı IJ]: '�l�!]] , i ::1 !! fl! i; t{ t .li 
"Umutların partisi" 

CHP Genel Başkanı Ecevit'in son yıllarda blllmael sOlyaliz
me, sola karşı giriştiit! polemik denemelerinin temelini, i,çl 
sınıfı ideolojisinin "bilimsel" nlteliltinl küçümseme, "bilim
set;' bir ideolojinin varolabileceltini yadsıma çabası olu,tur
muştur. 

Bu çaba, bir yanıyla, CHP Genel Başkanı'nın I,çl sınıfı 
ideolojisinin bilimsel bir dünya görüşüne dayanınasını içine 
sindirememesinin, sosyal demokrasinin bilimsel sosyalizm 
karşısındaki kompleksinin bir yansımasıdır. 

Ne var ki, CHP yöneticilerinln işçi sınıfı ideolojlslnln 
bilimsel nlteliRini reddetme çabalannın temelinde, aynı za
manda sosyal demokrasinln, bir yandan politik pragmatlzme, 
dil!er yandan bilim dışı spekülasyonlara dayanan nltellR! yat
ınaJ<tadır . 

Insan toplunılarının nesnel yasalara dayanan geıışmesinln 
reddı, bu yasalann yerine birtakım spekmasyon\ann ve bilim 
dışı umutların yerleştirilmesi, daha sosyal demokrat akımın 
doRuşunda, başlıca faktör olmuştur.Sosyal demokrasi, bu tür 
"umutları" emekçi kitlelerin sınıf bilincine yeterince ulaşa
mamış kesinılerinde egemen kılabildi!!i ölçüde, onlan sınıf 
czlaşmacılıeı çizgisinde tutabilmiştir. 

1970'lerin başından beri CHP'nin politik stratejisini de, 
özellikle seçinı döneınlerinde, sınıf güçlerinin ülkedeki nes
nel konumuyla ilgili gerçekleri perde arkasına iterek, geniş 
kitleleri CHP 'ye bal!lı tutacak umutlan canlı tutma çabası be-
lirlemi,tir. . 

öyle anlaşılmaktadır ki, CHP'nin 14 Ekim seçimlerine yö
nelik politikasının temelinde de, bu kez "14 Ekim'den sonra 
ik tidann deeişıııeyecel!i" umudunun en başta CHP örgüUe
rinde ve CHP tabanında ayakta tutulması yatınaktadır. 

I!U "umut", CHP tabanının bir kere daha CHP'nin şansını 
deneme eRilimini belki bır süre güçlü tutmaya yarayabilecek
tir. Ama bu "pragmatik", faydacı politikanın da sonucu asla 
emekçi kitlelerin sınıf ınücadelesinin yaklaşan zorluklara ha· 
zırlanması, anti-faşist mücadelenin kitlesel boyutlannın yük
seltilmesi olmayacakbr. 

Işçi sınıfına ve emekçi kitlelere ba!!mısizlık, demokrasi, 
sosyalizm mücadelesinin daha zor görevlerine hazırlanma yo· 
lunu gösteren politika, bu seçimlerde de yine işçi sınıfının bi
limsel sosyalist partısı tarafından temsil edilmektedir. tşçi sı
nıfının bilimsel sosyalist partisinin, bu seçimlerden kitlesel
leşmesinln boyutlannı daha da yükselterek çıkması, tüm snti
faşist güçlerin yenı mücadelelerinin başansının da güvencesi 
olacaktır. 

• mehmet aközer 



Tl K 
uyelerine 
saldırı 
t'alimatı 

• 

verıyor 
Maden'de 

faşist 
terör 

püskürtüldü 
Elazıl �n Maden ilçe,in-

d. ıürdürüIen Türkiy. Işçi 
Partic Ilçe örgütü kuruluş 
çallfnuıları fa,;'I�ri lela
şa dÜfürdü_ TIp örgütünün, 
bakır i,�lme.ind.ki ,oıya
IUI işçilerin öncülüj1ünde 
fÜçlü bir ,.kild. kurulaca
j1� k .. a .ür.de MHP 'nin 
kar,unna diki�c.j1i çok iyi 
biliniyordu. 

29 Aj1u.lo. fÜn;;, Parti 
örgütlenme8l' için Medtn'e 
giden TIP Elazıj1 11 Say ma
nı Ercan Ayhan, Ioıorlanan 
Ioldırının h.d.fi oldu. Pa� 
ti yandaşı iki arkada,ıyla 
biriikI. yürürk.n, .Ii sopa
lı � naylon lorbalar iç.ri
.incU kırmızı biber laşıyan 
Iıi,iler, küflirlg .derek 101-
drrıya ,eçti�r_ Dil., arka
da,lannın Iıcndioini koru
nuıya çollfnuılan sonucu, 
Ercan Ayhan "afacına ye
dili birbç ıopa darbe.iy� 
Ioldrrıyl hafif yaralarla al
lath. TIp Errani .,ki ilçe 
bo,kanı Cebrail Akboyun 
i" yüzüne yedlll sopa efor
beleri)''' ciddi ,ekilde ya
raland� Mad.n 7i oldulu i
çin, Iı�ndiı.rini tanlmol.n· 
dan ç.lıindikleri Rauf Nac' 
ın I,. yüzüne bir ıorba do
lucu kırmızı biber atan 101-
dırganlar aniden Iıaçarak 
ortadan kayboldular. 

Olay bir gün sonra Ma
den 'de herk., larafından 
duyuldu. Ancak umulanın 
lam ter'; bir etki yarattı_ 
Maden in tüm ilericileri 
TIPin kararlı tutumunun 
yanında olduklan"ı ,ö.ter
m.k için el�rind.n ,e�n 
çabayı ,ö.leriyorlar, bazı
lan partiye iiye olmak için 
bo,vuruyorlardı. Maden 7i 
ilerici�rin ,ö.terdikleri ça
ba ,onucu, aynı ,ün so/
dır,anlardan bazılarının ad
lan belirlenerek. .avcılıla 
bildirildi. 

TIP E/azık ii &,kanı 
Necati D.mirel iu, Elazıl 
Sıkıyönetim Komutan/ılı' 
na ,önderdili YCzıda "o/a
yın ,.Ii,iml ,ö.termekl.
dir ki, Partimizin Maden 
Ilçe örrütünün kuru/maıı
na en,eI o/mak 1,ley.n"r, 
.Indirmed. bu/unnuık üz.
rı bu ıo/dmyı lertıp elmi,
/erdir_ .. Saldırganlar, MHP 
yan/ .. ı ki,iı.rdir. O/ayın 
,oru,turmaıının, liyo,; ni
lellli 'öz önünde bu/undu
rularak, tertipçil.rinin de 
ortaya çıkan/maıını IoIIa
yacak ,ekiıd. Sıkıyönetim 
Savcı/ılı ıarafından la ki bal 
yapı/maıını la/.p ediyo
ruı. " demi,tir. 

Türleiye Işveren Sendıkılan 
Konfederasyonu (TıSK) üyeol 
olan Işverenler Için bır bro,lir 
butırarak datıttı_ "Yasa Dı,ı 
Davranışlarda lşverenlerce iz
lenecek Yol" admı taşıyan bro
,lirde, Işverenlerin işçilerin "ya
sadışı" olarak nitelenen davra
nışlarma karşı nasıl önlem ala
caklan, devlet KÜ"enlik güçleri
ni işçi smıfına karşı ne biçimde 
"kullanacaklan'_ öi!retlliyor. 

Bro,lirde "yaıadışı' _ olarak a
nılan davranışlar, doilal olarak 
Işçilerin işverene karşı Yapacak
Im her tlirlü direniş eylemleri. 
Bro,ürün "Gıri," kısmında, bü
yük sermayenin "sendıkuı" üye
lerine amacını şöyle anlatıyor: 

'1şçilerin ve İşçi SendikaIm
nın hiçbir hukulei dayanaeı bu
lunmayan taleplerini, baskı yo
luyla Işverenlere kabul ettlrmek 
amacıyla giriştikleri yasa dışı dav 
ranışlar karŞlSmda işverenlerin 
de tlirlü yaıal baklarmı kullana
caklan ve işyerinde verlmD ça
I14mayl ve ban,ı satıayacak ted
birleri alacaklan tabii dlr_ " 

YASALLIK VE 
YASA DIŞILIK 

TıSK, üyeleri ıçın hazırlattıiii 
bro,ürde, yasa dı,ı olarak nltele
diRi I,çl eylemlerlnl bır bır sara
lıyor_ Bunlar araımda dlrenl" ve
rimin düşürlUrnesi, oturma,lflaI, 
ku,atma gıbı eylemler bulunu
yor_ Bu eylemlere kar,ı almması 
öi!ütlenen "yaıal" [önlemler Ise, 
bütünüyle I,çi düşmanı bır zlh
niyet tarafından hazırlanmış an
tldemokratlk bazı yasa ma�ele
ri_ Büyük sermaye, Işçi sınıfına 
karşı kendı dayatmasıyla hazır
lanmış olan bazı yasa maddeleri
ni kullanmaya çalışıyor_ Bu ara
da, Işverenlere Işçilerin dIrenIş
lerIni kırmak Için "GüvenDk kuv
vetlerlnden" nasıl yararlanacak· 
Im öRretlDyor_ 

TıSK broşüründe, Işçilerin dı. 
renl, yaptıklan işyerlerinde, bu' 
dlrenlşl kırmak için poDsten na
sıl yararlanılacaRı anlatılıyor ve 
"Poliı Vazife ve Selahlyet Yasa
sı "nın bazı maddelerine yer ve
rlDyor_ Bu arada, "yetldU poUı a
mlrlerlnin" poDslere nasıl "Iıta
dIklerI gıbı" emir verebilecekleri 
anımsatılıyor_ Yaıanın anılan bö
lümU 'u şeklide: ''YetklU amir 
tarafından verılecek sözlü emirler 
derhal yerıne getiriUr. Bu emirle
rin yazılı olarak verilmesi Istene
mez. Bu hallerde emrln yerıne 
iletirilmesinden doRabllecek so
rumluluk emri verene alttlr_" 

Bu antidemokratik yasa mad
desi lIe,l,verenlerln amlrlerle an
la,arak poUs! dırenışçı Işçilerin 
Uzerine saldırtablleceklerl Ima e
dlllyor, 

Hür T.şebbüı J(onı.yi 

"Gericiliğin 
arkası ndaki güç 

büyük 
sermayedir" 

IUler değiL. Tüm emeii ile yaşayan insanlar, es
naflar, zanutkarlar ve kUçük sermaye grupları
nın bunalımı artıyor_ Her yıl onbinlerce esnaf 
ve unutkar iflas ediyor ve işsizler ordusuna 
katılıyor_ 

Yavuz ünal demecini şöyle sürdürdü: 

Türkiye Işçi Partisi Başkanlık Kurulu üye
si Yavuz ünal geçtiğimiz Perşembe günü verdiği 
demeçte şöyle dedi: 

"Emekçi halk bunaldıkça büyük sermaye
nin karları artıyor. Büyük tekellerin montajeı 
işleunelerinin yıııık karları dünyanın yüz bUyük 
firması içinde yer alıyor_ Çünkü bunlar her yıl 
dışsatımdan sağladığımız kadar tam 2,5 milyar 
dolar döviz kaçırıyorlar: Çünkü, karaborsacılık 
ve stokçuluk yapan bunlarılır. Büyük tekellerin 
bir yılda verdikleri vergi işçi ve memurların 
verdikleri verginin üçte biri kadar. Yılda 70 mil
yar lira vergi kaçırıyorlar_ 

"Yaşam pahalılığının, işsizliğin, yokluk ve 
yoksulluğun baş sorumlusu emperyalizmle iş
birliği halindeki büyük sermayedir. Faşist saldı
rıların ve her türlü gericiliğin arkasında bunlar 
var. Devlet tüm olanaklarını büyük sermayenin 
çıkar çarkını geliştirmek için kullanıyor. 

"Kurtuluş, işçi köylü, tüm çalışan halk kit
lelerinin ellerindedir. Birleşelim emperyalizmi 
kov.ılım, Türkiye Işçi Partisi saflarında birleşe
lim ve büyük sermayenin �cünü kıralım_ Kur
tuluş adıyla sanıyla sosyalizmdedir_" 

"Emperyalizmin ve büyük sermayenin bas
kısı altında ezilenler sadece işçi ve yoksul köy-

- Türkiye Işveren Sendi
kaları Konfederasyonu ta
rafından yayınlanan bro
şürde, işverenleriıı, işçi ey
lemlerine karşı yasaların 
boşluklarından doğan her 
türlü sindirme yöntemini 
kullanmaları istendi. 

- TıSK'in broşülÜnde, ay
rıca sermayedarların gerek
tiğinde polise ve güvenlik 
kuvvetlerine "görevlerini _ 

hatırlatmaları" gerektiği 
de vurgulandı_ 

TOPLUM 
ZABIT ASININ 

GÖREVI 

PoDsin görevinin anımsatılma
sından sonra, bu görevin "nasıl" 
yerine getlrlleblleceili de açıkla
nıyor. "654 ve l422 sayılı Top
lum Zabıtası Kurulması Hakkın
daki Yasa "nın birinci maddesin
den yapılan alıntıda aynen şu 
Ifade bulunuyor: 

"._. toplumun ve kişinin mad
di ve manevi varlıklannm kanun
lara aykın greY ve lokavtlar yü
zünden kısmen ya da tamamen 
tahribe uRramasınm önüne geç
mek, toplumun kendisi veya ka
deri Uzerinde büyük ölçüde 
olumsuz etkısı olabılecek her çe
,It kanunıuz toplumsal olayın 
meydana ııelmemeslnl sai!lamak 
ve geldii!1nde ııerekirse zor kul
lanarak etkisiz hale getlrmek_" 

Böylece toplum poUslnln "as
U görevinin" ne oldueu da I,ve
renlere anlatılml6 oluyor. 

Büyük sermayenin "sendika" 
ıinın bu broşürü, sermayenln I,çl 
sınıfına karşı her türlü yoldan 
saldınyı denemeye kararlı oldu
Runu ııösterlyor. AntIdemokra
tIk yasa maddelerini kullanarak 
I,çl sınıfının tamel haklannı eUn
den almaya yöneDk bu girişimler 
kar,ısında elbette Işçi sınıfı Ile 
Ulkenin demokratik güçleri sessiz 
kalmayaClklar_ Demokratik mU
cadelenin temel ko�ulu olan Işçi 
sınıfının dlrenl�1 kınlamayacak. 

Bulutoğlu 
kimleri 
danışman 
yapıyor? 

* Profesör Kenan Bulutoğlu'nun eski Teksif Baş
kanlanndan ilk okul mezunu danışmanı, 657 sayılı 
yasaya göre 35 yıl çalışsa ancak 4_ dereceye yük
selebilirdi. 

• Sicilinde "Hazine aleyhine açılan davalarda göre
vini kötüye kullandığı anlaşılnuştır_" yazan yargıç 
danışmanın derecesi 1 x 150_ 

İşletmeler Bakanı Profesör Kenan BulutoRIu 'nun danı,· 
manhilmı ilkokul mezunu bir emekD II', Keban Barajı kamu
\aştırmalannda hakkında soruşturma açılarak "tavblh" cezuı 
verilen bir yargıcın yaptıRı öj!renildl_ 

30 Ocak 'tan bu yana BulutoRlu'nun danışmanlıRını ya
pan emekU "Işçi", eılei Teksır başkanlanndan BllaI ŞI,man' 
ın atamasınm 657 sayılı yasanın 3S_ ve 59. maddelerı gerei!ln
ce yapıldıRı belirtlliyor_ "Personel Hareketleri Onayı" başlık
h, İşletmeler Bakanhilı'nca dUzenlenen sicil betceslnde, BllaI 
Şlşman'ın emekDUk mükteseblnin 15. derecenin 3. kademe
sinde olduRu kaydedilerek, "S57 sayılı yasanın 54. madde 
hükmü uymnca açıktan tayini yapıldı'! deniliyor_ 

öte yandan BulutoRlu 'nun 1. dereceli danışmanı Muıta
ra Kutlui!'un da, Elazıfda yargıç olduRu sırada, "hazine a
leyhine açılan davalarda göreVini kötüye kullanması nedeniy
le Yüksek Hakimler Kurulu, tarafından tevbih Ile cezalandı
nldı�ı" ve bu cezaya Itıraz hakkını kullanmadıRı için cezanın 
kesinleşti!!1 öRrenildi. 

Kutluil'un siciUnde kayıtlı Yüksek ilakimler Kurulu 3. 
bölümU tarafından alınan kararda şöyle deniliyor: "Adı eece
nın, başkanı buiunduRu mahkemesine ait baiı dosyalann ke
şlflerlnl yaptıRı, sebeplerini zabıtla tesbit etmediili, üstüste 
tetklke alarak sürüncemede bıraktıi!ı anlaşılmakla, hakkında 
hakimler kanununun 89_ maddesi gerei!1nce tevblh cezuı ve
rilmesine oyblrURlyle karar verilmiştir. 

.. Adı geçenln Keban Barajı inşaatı dolayısıyla yapılan 
kamulaştınna işleri aleyhine açılan tezyl bedel davalannı ·IÜ
yetl sırasında görevi kötüye kullandıi!ı anlaşılmıştır. 

"Adı geçen hakkında tevbih cezası uygulanmasına dair 
. 3. bölümce verilen 2-10-1974 &ün ve 235-274 sayıh karar adı 

geçene 13.11.1974 günü tebli!! olunmasına raRmen bu kara
ra karşı bır Itırazda bulunmadıRından karann 13,12,1974 
&üne süre bakımından keslnleşti!!i, YHK 3. bl. bşk_ının 17.12_ 
1974 &ün ve 2354 sayıh yazılanndan anla,ılmı�tır_" 

İşletmeler Bakanı Kenan Bulutoi!lu 'nun, BakanhRı'na 
bai!1ı kuruluşlarda yuvalanmış MC artıklannı koliama anlayı
şını slirdürürken, Ilkokul mezunlanndan ve görevini kötüye 
kullananlardan danışmanlar yapmayı tercih etmesi şa,lrtlCl 
dei!lIdlr. Fa�lstlerl lirkUtmeme anlayışının yanında, devlet ku
rulu,lannın yaklhlan ıçın yemllk olarak kullanılması, MC 
partilerinden CHP'II bakanlara miras kalmış olsa gerek! __ 
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Seciıne 
dögru 

Boran Moskova 'ya gitti 

" Barış sosyalizmin gereğidir" Boran Mo.kouo 'ya dogru Partiliuru uUurIGndl 

Çaıınlı olarak Sovyetler Bir
li�i'ne giden Türkiye Işçi Parti· 
si Genel Başkanı Behice Boran, 
5 Eylül Çarşamba günü Türkiye' 
den aynıdı. PartiUlerin oluştur· 
du� kalabalık bir grup tarafın· 
dan Yeşilköy havaalarundan 
saat 14 .00'te u�rlanan TIP 
Genel Başkanı, bu gezisinde 
Moskova'da toplanacak olan 
"Tüm Çocuklara Banş Içinde, 
Güvenli Bir Gelecek Için" ko· 
nulu 1979 dünya konferansına 
da katılacak. 7-1 1 Eylül tarihle· 
ri arasında çalışmalanru ta· 

mamlayacak olan Konferans' 
tan sonra Boran 'ın gezisini bır 
süre dah� sürdürece!!i bildirildi. 

TIP Genel Başkanı Boran 
Türkiye'den aynlırken hava· 
alarunda bir demeç verdi .  
Boran demecinde şöyle dedi: 

"Moskova'da 'Çocuklar Için 
banşçılca güvenli bir dünya' 
konulu uluslararası konferansa 
katılmaktan büyük memnunluk 
duyaca�ım. Ban, ve çocuk ko· 
nulan birbiriyle yakından ıı�li' 
dir. Ban,ı, özellikle genç ku· 
şaklar için, onm savaşın ıona· 

"Sansür uygulaması 

kökten kaldlrllmahdır ! " 
Türkiye Işçi Partisi Basın Bü· 

rosu Sekreteri Gündüz Mutluay, 
Antalya Film Yarışmalarının san· 
sür tarafından engellenmesi üzeri· 
ne geçtiğimiz Çarşamba günü bir 
bildiri yayanlayarak şöyle dedi: 

"Sinema üzerinde uygulanan 
anti·demokratik sansür Antalya 
Ulusal Film Yarışması'nın yapıl· 
masını engellemişter. Yıllardan 
beri uygulanagelen anti-demokra· 
tik sansür, sinemamızın gelişme· 
sini engelleyen gerici bir baskıdır. 

'Toplumumuzun gelişmesini 
engelleyen bütün anti·demokra· 
tik baskılar gibi sansür uygulama· 
sı da, toplumsal gelişmenin önü· 
ne konulan bir engeldir. Toplum· 
daki ilerici gelişmeleri engelleyen 

� 

sansür egemen sınıfların bir baskı 
aracıdır. Sinema afişleri, halkın 
bilincini, değer yargılarının ileri· 

. ci ögelerini yıkmaya yönelik, bur· 
juva ahlaksızlığının en süfli örne· 
ği seks filmleriyle doluyken ileri· 
ci öz taşıyan filmlerin yasaklan' 
ması başka türlü açıklanamaz. 

"Ulusal ilerici sinemanın önün· 
deki engellerin temizlenmesi gere· 
kirken, tam tersine bu alandaki 
olumlu girişimlerin de engellen· 
mesi artık sansür uygulamaları· 
nın nereye kadar vardığını göster· 
nıektedir. 

"Bütün sorumlular sansür uy· 
gulamasının kökten kaldırılması 
için derhal harekete geçmelidir
ler." 

Türkiye Işçi PartiBi Gireıun Iı Başkanı Şansal Dikıııen 

A lnuznya 'do Server Taniıli'yi ziyareti ,ıraıında 

SEı<VER TANILLl 
SOVYETLEı< HıRLıCı'N DEN 

1 NG1LTERE'YE GEÇTl 

Faşistlerin silahlı saldınsıyla a�ır yaralanan bilim adamı 
Server Tanılli bir süredir tedavi edilmekte oldu!!u SovyeUer 
Birliği'nden I ngiltere'ye �eçti. Tedavisine Ingiltere'de devam 
edılecek olan Tanılli, bir süre Almanya'da kaldı. Almanya'da 
kaldıiiı süre içerisinde lıir �ezi dolayısıyla yurt dışında bulu· 
Ilan TIP Giresun Iı lIdşkanı ;iansal Dikmen ve Almanya'daki 
TIP'IiIer tarafından da ziyaret edildi. . 
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nlmaz acılanndan, kayıplann· 
dan annmış bir dünya bıraka· 
bilmek için istiyoruz. Dünya· 
nın eelece!!i yeni ku,aklann 
elindedir. Bu geieceitin güvence 
a1tma almabilmesi de sava, de· 
nilen belamn yok edilmesine 
ba!!lıdır. 

"Bu çeşit konferansıar dün· 
ya kamuoyunun dikkatini ko
nuya çekmek, dünyanın ilerici, 
banş taraftan güçleri arasmda 
dayanışmayı pekiştirmek açı· 
sından önemlidir. Bu konfe· 
ransın So,vyetler Birli!!i'nde 

toplanması aynca anlamlıdır. 
Çünkü sosyalizm banş ve ço· 
cuk konulanna büyük önem 
verir. Sosyalist ülkelerde ço· 
cuklann doitumlanndan ye· 
tişklnliklerine kadar Iyi yetiş· 
tlrilmeleri, Iyi e!!itim görmeleri 
için tüm topluınsal önlemler 
alınmıştır. Eııitim olanak ve fır· 
satıan olgunluk çaltlannda da 
devam ed .. , Banş sorunu ve is· 
teiti Ise günlük yaşamın aynı· 
maz bır parçasıdır. Devamlı 
işlenen konudur ve törenlerde 

.'ulusal bayraklann yarunda ban· 

,ın mavi bayraklan hiç eksik 
olmaz. Ban, ıçınde bırarada 
yaşalna, detant, nükleer ıllahla· 
nn sınırlandırılması, eenel silah· 
sızlanma etbl ban,ı güçlendir· 
meye yönelik önerilerın hep 
Sovyetler BirliRI ile dil!er SOl
yalist ülkelerden eeli,ı, onlann 
ısrarla bu konunun takipçlli 01-
malan raatlantı deltUdlr, Ban" 
sosyalizmin eereııidlr. Ve ba�, 
çocuklanmıza verebileceAlmlz 
en büyük amıaitandır. 

ADALET BAKANLıCı ŞARTLı SALINANLARıN 
TOPLANMASI ıÇIN GENELGE ÇıKARDı 

Adalet Bakanlıııı , ara· 
'lannda 12 Mart döneminde hü· 
küm giymiş çok sayıda kişinin 
de bulunduııu bine yakın eski 
mahkumun, yasal haklanndan 
yararlanarak wıverilmesl i,ı .. . 
mini geriye çevirmek için giri· 
şimierini sürdürüyor, 

Adalet Bakanlıııı'nın 29 
A�stos tarihini taşıyan bir ge. 
nelgesiyle, Yargıtay 1. Ceza 
Dairesi 'nin 27 Altustos WlhU 
bir karan yineleyerek, şartla sa· 
lıverilmlş bulunanlann yenlden 
tutuklanmasının, yolunu açtı. 

kullanarak tahliye edilmlt bine 
yakın ki,ıyi, 12 Mart dönemı 
hüküınliilerlnl yenıden tutukll
yabllmek ıçın bu lıalı:lanndaıı 
yoksun etmeye yöııeUk ..ro 
tutumu, son gIinIerde oIu,tu
rulmak istenen 12 Mart'çı lrut· 
sal Ittifakın bır sonucudur, Hükümetin, yasal haklanru 

" Kapitalizm 

iflas ederken 
burjuva 

partileri de 
kokuşuyor" 

TürKiye i�çi Partisi Başkanlık Kurulu üyesi 
Gündüz Muıluay, 3 eylül giinü verdiği demeçte 
şöyle dedi: 

"Eınperyalizme Iıağımlı, geri ve çarpık Türki· 
ye kapitalizmi, toptan iflas etmiştir. Her geçen 
gwı emperyalizme biraz daha bagunlı hale gelirl· 
len ülke ekononüsi tam oir çIKJnaza lIku1ınuş. 
tur. Kapitalizm i�çilere, köylülere ve tiim emek· 
çilere tam bir yıkım getirmiştir. Büyük tekelci 
sermaye .. üçlik esnaf ve zanaatkarlan bir bir yut
nıakta veya ifIasa sürilklenıe�tcdir. 

"Kapitalist ekonoıııi iflas ederken kapitalizmi 
savunan bwjuva partileri de kokuşmaktadır. 
l\<lIiP ve "ISP'li iıd eski Varlanıcnter eroin ve esrar 
kaÇaKçılığııldan Avrupa hapislıanelerinde yat· 
ınaktadır. Veıııirel'in yeğeni Yalı ya Demirel , 
sayısız yolsuı.luğu" sanığı olarak aranmaktadır. 
!iimdiliı.. yundışına kaçar dk paçayı kurtannıştır. 
Çimento , nıobilya, Lockhecd, Wels Fargo yolsuz· 
lukları ortadadır. 

"IlUlun ııüyük kapitalistler vergi kaçakçılığı 
yapınaKta, lıalkın en temel ihtiyaçlannı stok ede· 
rek karaborsa yaratmaktaılırlar. Halk ılüşmanı 
patron urgüllerinin yöneticileri stokçuluktan sa· 
ıuktırlıır. 

"Sis ""rdesi arkasmda Jalıa iÜce yolsuzluk, 
rli�v<1, vergi kaçakçılığı, karaborsacılık suçlan 
yatıııaKtadır. ii urj uva panilerinin yöneticileri 
polillKa sahnesiıün caıııbazlıın ııüyük şirketlerin 
orıağı ,  temsilcisi, sözcüsüdür. Yolsuı.luklan ort· 
oas elme!.. için elbirliği etıııeı..tedirler. 

"Kurıulu�, i�çi, köylü, tüm çalışan halk kiı· 
Iderinin ellerindedir, Uirleşelim, emperyalizıııi 
kovalıııı. Turh.iye I�çi Partisi sallannda birleşelim 
ve uuyu" serıııayenin gücünü kıralım. Kurtuluş 
aılıy la ,,"ınylıı susyalizıııdedir." 

"Bine yakın 
insan gizl ice 

yeniden 
tutuklanmak 

isten iyor" 
Türkiye Işçi Partisi Başkanlık Kurulu 

üyesi Yalçm Cerit 4 Eylül günü verdıeı de· 
meçte yasalara uygun'olarak tahlıye edilen 
bine yakın insanm, bugünlerde gizlice tutuk· 
lanarak tekrar cezaevine konulmak üzere 
oldu�nu belirterek şöyle dedi: 

"12 Mart faşist uygulamalar dönemin· 
de binlerce ilerici, yurtsever, sosyalist gözal· 
tına alınnuş, tutuklarımış veya aeır hapis 
ce-talanna çarptınlmıştı. 

"Bir ay kadar önce, müebbet -Itır hap
se mahkum olmuş bin kadar insan hakkın· 
da önce 647 ve 2148 sayıh Infaz Yazalann· 
daki ceza indirimleri uygulanımştır. Aynca 
1803 sayılı Af Yasasından da yararlanan bu 
kişiler böylece yedi yıl 97 gün sonra Ilgili 
a�ır ceza mahkemelerince serbest bırakı\· 
mışlardır." 

Yalçm Cerit sözlerine şö)'le devam etti: 
"Bu ceza indirimi uygulaması, herkes· 

çe bilinen, binlerce öme�i olan', Yargıtay 
kararlanyla kesinlik kazanmış bir uygulama· 
dır, 

"Şimdi ise, Adalet BakanllRı'nın kamu· 
oyundan saklayarak gönderdllti bir tebliele, 
malum 12 Mart hukukuna göre mahkum 
edilenler başta olmak üzere bine yakın in· 
san tekrar tutuklarup cezaevine konulmak 
Istenmektedir. Bu uygulama ile eenel hu· 
kuk ilkeleri ayaklar altına alınmakta ve mev· 
cut yasalar hiçe sayılmaktadır. 

"Bu durumun 12 �Iart dönemini anım· 
satan resmi beyanlann birbiri peşine ortaya 
atıldı�ı bir dönemde yer alması elbette bir 
rastlantı de�ildir. Bu olay, "özgürlükçü de· 
mokrasi" şampiyonlu�unu elden bırakma. 
yan CHP hükümetinin, yeni 12 Mart özlem. 
�ilerine ve demokrasi düşmanlanna boyun 
eRmesinin bir ömeRidir," 



Onceki hafta sonunda 2 
Eylül Pazar glinü Tiirkiye 
Işçi .Partiii Istanbul il Or· 
gütü tarafından, BeyoiJlu 
Kazabla"ka düiJün . salo· 
nunda Parti üye ue yandaş
ları ile bir toplantı düzen
lendi. Toplan tıda bir ho' 
nuşma yapan TIP Genel 
Sekreteri Nilıat Sargın, 
ülkedeki politik durumla 
Parti 'n;n seçim çalışmala
nna deiJindi. Sargın ',0' 
nuşmasında özetle şöyle 
dedi: 

"Kapitalist sistem genel 
bunalun içindedir. Burjuva 
iktisatçılanmn tüm tah· 
minierini alt üst ederek 
kriz dönenıleri giderek 
sıklaşmakta, adeta içiçe 
geçmektedir. Aslmda sis· 
temin iflasııu karutlayan 
bu duruma, Türkiye'nin 
geri ve ' çarpık kapitalist 
yapısının getirdiei aeır so· 
rurılar da eklendieinden ül· 
kemizde bunalım gitgide \ 
derinleşmekte, şiddetini 
artırmaktadır. Her zaman 
olduğu gibi, karlanna ke· 
sat getirmeksizin faturayı 
işçi SllUfl, yoksul köylüler 
ve emekçi halk kitlelerine 
ödeterek bunalırru aşmayı 
planlayan sermaye sınıfı, 
başta işçi sınıfımız olmak 
üzere tüm emekçi yıemlara 
karŞı genel bir sııldırının 
hazırlıeı içindedir, Son 
günlerde 12 Mart günlerini 
anımsatan üst üste resmi 
beyartlar, toplu sözleşme 
dönemine girilirken rutur· 
suzca başlatılan lokavtlar, 
çarşaf çarşaf özel sektör 
ilanlan, dışta Sovyet teh· 
didi masıılı, içte bölücülük 
iddialan gibi artık kanık· 
saruruş temcit pilavlanDıD 
yeniden piyasaya sürülınesi 
saldıorun ilk habercileridir, 
Her alanda provokasyortlar 
birbirini kovalamakta, par· 
lamenter göriinümlü faşist 
bir iktidan gerçekleştire· 
bilmek üzere geniş tabanlı 
denilen yeni hükümet ve 
benzeri formüller için ka· 

TIP Istanbul örgütü bir üye toplantıs, düzenlcdl 

Sargın: Seçimler 
emekçi  halkın 

kararlılığının 
göstergesi olacak ! 

mu oyu oluşturulmaya ça· 
lışılmaktadır". 

vel denemesinde istediği 
kesin sonucu almasına tek 
engel olan Türkiye İşçi 
Partisi ve partililerin seçim 
çalışmaları bunun için en· 
gellenmeye, baltalanınaya 

. çalışılmaktadır. Yalnızca 
Aeustos başmdan bu yana 
her giin, her saat sayısız 
saldırı ve yüzlerce gözaltı· 
na alma olayları ile karŞı' 
laştıysak nedeni budur. 

Tİp Genel Sekreteri Sar· 
gın, ülkenin bu koşullarm· 
da 14 Ekim seçimlerinin 
taşıdıeı önemi de şöyle di· 
le getirdi :  

"Bu durumda önümüz· 
deki seçimler ve sonuçlan 
olağan deeerini kat kat 
aşan bir önem taşımakta, 
burjuvazinin saldırı plan ve 
niyetlerini geri püskürtme 
do�tusunda işçi sınıfı· 
rruzın ve emekçi halk kitle· 
lerinin bilinçli ve kararlı 
tutumunun göstergelerin· 
den biri olarak da anlam 
kazanmaktadır. Sermaye 
sınıfı da bunu en az bi· 
zim kadar bilmekte, öyle 
deeerlendirmektedir. 
Geçmiş dönemde 12 Mart' 
a karŞı kararlılıkla dikilen 
tek örgüt olan, bugiin de 1 
Mayıs'ta burjuvazinin işçi 
sınıfına karşı giriştij!i kuv· 

"Ancak bu yollarla, 
Türkiye İşçi Partisi ve o· 
nun öncülüeünde işçi sınıfı 
ve emekçi halk yığırıları· 
nın burjuvazinin saldırılar1· 
nı püskürtme . azmini kıra· 
bileceklerini, baeımslZlık; 
demokrasi, sosyalizm mü· 
cadelesine set vurulabile· 
ceeini sanarılar dün oldueu 
gibi bugün de ve tüm dün· 
yada oldueu gibi ülkemiz· 
de de aldanmaktadırlar. 
Tarihin şaşmaz yanıtı kar· 
şılanndadır. 

ıŞÇILER, 
EMEKÇILER, 
ILERICI AYDINLAR, 
ILERICI GENÇLER! .. 

Türkiye I,çi Parti.i i 4 Ekim 1 979' 
da "'çim yapılacak 29 iUn tümünde birden 
.eçimkre giriyor. 

. 

Seçim dönemleri, Partimizin, baRım· 
,ızlık, demoknui, ıoıyoliım mücadelııin· 
d., ",riıu ülke çapında ve yoRun biçimde 
duyurabiim. ola""klannı vermeht.dir. 

Seçim çallfmalannm en ethin ve 
ba,.nlı ıonuca ula,mıııında Partililerin ce· 
,ur, özveriU çalışmalannın yanı .ıra, Par
timize inanmil, gönül vermi, arkada�kırı
mlZm da katkıları büyük önem ta, ımak ta' 
dır. 

" 

Türkiye I,çi Partiıi Merkez Yön.· 
tim Kurulu 'nun Parti 'nin tüm üye ve aday 
ilyekrinin ayl,k gelirlerilUn belU bir yüz· 
derini AiJu.to., Eylül, Ekim aylarında Par
ti merkezine baRIf olarah göndermekri 
konuıundaki karann, Parti do.tlarma da 
duyurmaktadır. 

Gerçek ue kurtulu, yolu olan 80.' 
yalizmin ue lolyaU.t mücadeknin güçlen· 
dirilm .. i, ayn, zamanda fa,izme harfI mü· 
cadelenin de kallCJ .onuca ulaşmasını ,ai
layacaktır. 

Yurt�uerkr, antfta,i.tler, ilericiler, 
demokratlar, 

Tüm 806)'a/il/ler! . .  
BaRış kampanyasına. Göreu Ba,ma! 

TüR K IYE ışçı PARTISI 
GENEL MERKEZI 

TORKIYE IşçI PARTISI 
BaiJı, Kampanya .. , lIeıap 1\'0 : 60 
Zıraat Banka .. - Çem berlito, Şu besi 
ISTANBUL 

• 
TK! IŞÇILERl lLE 

DAYANI ŞMA 

Türkiye Kömür İşletmeleri 
(TKİ) Genel ?lfıidürlüeü'ne ve Ge· 
nel Müdürlüee baelı işyerlerinde 
yetkili olan, Türk.İş.e ba�lı Ma· 
den Federasyonu Sendikası 6 
Eylül giinü greve gitti. 

TKİ'ye baelı kömür tevzi iş· 
yerinde grevde bulunan işçiler 
ile dayanışma gösterisine İŞÇı 
KULTUR DERNEOI Ankara 
Şubesi halk türküleri korosu ile 
katıldı, özgiin halk türküleriilin 
ve halk oyunlannm sergilendi�i ' 
gösteride grevel işçiler Işçi Kül· 
tür Derne�i gösterilerine türkü 
söyleyerek ve halk oyunlan oy· 
nayarak katıldılar. 

Gösteri bitiminde konuşan İş. 
çi Kültür Derneeı Genel Sekrete· 
ri A. Naki öner "işçi ve emekçi· 
lerin ekonomlk.<Jemokratlk ta· 
lepleri yönünde geliştirilen ey· 
lemler, işçi ve emekçilerin salt 
bu haklannın elde edilmesine yö· 
nelik de�ildlr. Grev, Işçilerin sı· 
nıf mücadelesinde önenıli dersle· 
rin alındı�ı bır eylemdir, grevini· 
zi destekliyor ve başarılar dılı· 
yoruz. Yaşasın örgütlü mücadele· 
miz!" <ledi. 1 saat SÜTen gösteri 
sonrasmda tüm işçiler İşçi 
Kültür Derne�!'ni büyük bir coş· 
ku Ile ui!urladılar. 

TKI 'ye ba�lı tüm işyerlerinde 
gidilen grev aynı altşam Bakanlar 
Kurulu tarafmdan yasaklandı. 

Sigara ve fayda 
Klasik buıjuva ekonomi kitaplann· 

da şöyle bir laf vardır: Sieara tıbb.n 
faydasız bir maldır ama ekonomik ola· 
rak Caydalı bir maldır. 

Daha ekonomiye "ce!"  der demez 
bunun yazılması boşuna olmasa gerek· 
tir. 

"Fayda "nın kapitalist sistemde böy· 
le bir maddi işlerli�e oturması deeil mi· 
dir ki , her şeyi kllr konusu kılan. 

örneltin silah, tabanca, tüfek, tank, 
top. Bunlar halklann, kitlelerin üzerine 
ölüm kusan mallardır ama uluslararası 
silah tekellerice' sorun bir de bunlan. 
Savaşlar çıkmalıdır, dünya yeni gerilim 
alanlan kazanmalıdır, böyle olmalıdır 
ki, müşteriler çıksm, çok çok satı!sın, 
kar daha çok kar olsun ... 

örne�iıı hastalıklar. I nsan saelı�ını 
tehdit eden hu tehlikeleri bir kendini· 
ze sorun, bir de ilAç tekellerine ... Sae· 
lıj!ın ticaret konusu oldueu bir sistem· 
de hastalıklar da "faydalı" deltil midir? 
Hasta olacaksınız ki, sai!1lemlZ iizerine, 
derecesine göre küçük·bÜYiik kar sofra· 
lan kurulsun. 

örneein fuhuş. örrıe�in seks. Kitap· 
lanyla, dergileri, gaz.teleriyle, filmleri 
ve maeazalanyla ... Kapitalist anlamda 
"faydalı "dır. Siz, toplumu kemiren sos· 
yal bir hastalık dersiniz, ama gidin bir 
de endüstrisine sorun bakalım. 

Iız, namus, şeref, haysiyetL Sadece 
televizyondaki dizileri şöyle incelikli 
süzgüden geçirin bakalım ne göreceksi
niz. Emperyalist·kapitalist sistemin de· 
�er pazarlannda sadece ambalaj yan sa· 
nayii kurulamamış metalardır bu kav· 
ramlar, 

Uzun sözün kıSası, utangaç burjuva 
ekonomielleri sigara örne�iyle yetinip 
kalırlar, Oysa mekanizma tabak gibi 
açıktır . .  , 

• • •  

Burjuva ekonomık anlamdaki Cayda, 
burjuva politika alanında adına "fayda· 
cılık" dedi�miz kılıkta sahnede boy 
gösterir. Patentl Makyavele tapulanan 
bu düşünce ve yaklaşım biçiminin poU· 
tlkadaki seyri, ekonomideki seyrinden 
daha gizli, daha sinsi ve daha habistir. 
Blzatihi kökeni Itibariyle burjuva ıdeo
lojisine dayanan bu met sadece burjuva 
politik panayınyla yetinmez. Yetinme· 
dielyle kalmaz yerleşim alanı buldu�u 
bazı beyin ve politikalarla sola, blUm· 
sel sosyalist harekete yayılmaya, bulaş· 
maya çabalay'n etkili ve "faydalı" bır 
burjuva ideolojik saldın aracı olur Çı' 
kar, 

SOL adına, sosyallstUk adına yola Çı' 
kan "faydacı" politikaya slz istedieiniz 
kadar Makyavelizmin revizyonu deyin, 
adam kalkacaktır "İşçi sınıfının yüce 
çıkarlan icin yapılır" diyecektir, 

Bakm son dönernu. "birlik" sorunu· 
nu politik meta halıne getiren bir parti· 
nın Genel Yönetim Kurulu, o "parti" 
nın Birinci Kongres! 'ne sundu�u rapo· 
runda, o "partl"nin belli bır dönenılni 
nasıl anlatıyor: 

"- O dönemdeki ilkesiz diyebIIece. 
itimiz tutumun --yahut da temel Ilke 
faydacılıktı denebilir o dönem lçln- bl· 
ze hiç de ters gelmeyen tezahürlerldir .. " 

Bır dönemde Ilkesiz tu tum! 
Ya da Caydacılık ! 
Temel ilke faydacılık ! .. 

Geriye ne kalıyor, diyeceksiniz. 
Aman efendim, o "parti "nın yöneti· 

cilerine hiç de ters gelmeyen tezahürler 
bunlar, 

Ama haksızlık yapmayalım! Bunlan 
niçin yapıyorlar biliyor musunuz? Ge· 
ne o raporda yazılı: 

"- Işçi sınıfının yüce çıkarlan I· 
çin! .. " 

Eh, öyleyse yapılır mı, diyeceksiniz .. 
Söz gelimi, adamdan "ver bakayun" 

diye saatini isteyeceksiniz, verince de 
"işçi sınıfına demirbaş kaydettirn" di· 
yeceksiniz! 

Hangi kitapta var bu? 
Bir tarihte, belli bir takım şaşmaz il· 

keler üzerinde IsranmlZl göriince bun· 
lardan birinin verdi�i yanıt ömür bir 
şeydi: 

" - Siz azizim, burjuvaziyl aldatma· 
smı bilmiyorsunuz" demişti..: 

* * *  

Elter bir takım politikalar, pratiein 
örsünden süzülüp gelen nesnel temeUer· 
de, tarihsel, evrensel ve ilkesel raylars 
dayanmıyorsa, dayandırılamıyorsa, ki· 
şi ve kadrolann siibjektif irade, davra· 
nış ve tutum kalıplannda deforme ol· 
maya, sapmaya, abur·cubur olmaya 
mahrum olur. 

"Faydacılık" dediltirniz burjuva lde· 
olojik vibriyonunun kısa vadede giinde
lik sonuçlar aldıltı, a1abildi�1 de görül· 
müştür. 

Ama nereye kadar'? 
Şimdi hatırlıyorum da, bundan üç· 

dört yıl önce tartıştıilım Iki. "keskln 
devrimci" ,  "ııkı solcu" · kl,lIerin ko
numlan beni bir hayU güldürüyor ,ImdI. 
Ama daha çok düşündürdüj!ü de bır pr· 
çek, 

Böleedek! pnçlerln el üstünde tut· 
tuklan, bu yaman bayıar, söze "oUgar
şi" diye başlıyorlar, ıene "oUgarşi" Il. 
bltirlyorlardı, 

İ,çl ıınıfı ve emekçi kiUeler ittifakı 
gibi kavranılar saygı Ile karşılanmakla 
beraber "devrimci ıençler" daha aızlp 
eöriinüyordu onlara, Evet, ıma "dev
rir.,cI gençler, I,çl sınıfının yolunda ve 
önciilü�ünde" saplaması Ise onlara 
"oportünist" bır yaklaşım gıbı iÖriiniJ. 
yordu", 

Bu bayıann benimle tartıştıktan 
sonra, benimle llglli kanılannı bır doı· 
ta özetlerneleri de çok şeker ,eydı : DiJ. 
rüst ama oportünist bir TİP'lI ll. tanış· 
mışlardı!.. . 

. 

Şımdı bu hukuk tahsll etml, baylan 
merak edecekslrılz. Söyleyeyim :  BIrisi 
CHP'nln bır II başkanı, öteki bır koope· 
ratiC blrli!!lnln ıenel müdürü ... 

Dobra dobra "ben CHP'IIy1m" dı· 
yen kişiye sayeılıyun, Ama bır takım 
tramplenlerl kullanmak için bu laf kala· 
bal��ma ne gerek vardı de illi ml? 

14 Ekim seçimlerine gidiyoruz, 
Şimdi Iyice bir bakalım ve çok de illi 
bır iki yıllık geçmlşl de gözönüne alıp 
Iyice düşüneıım, 

Kım veya kimler "sigara tıbben fay. 
dasız ama ekonomık olarak Caydalı bır 
maldır" diyor. Tıpatıp böyle söylen· 
mese bile bu mantıi!m suyuyla besle. 
nen politlk tutum ve gelişmelerl ıyi ta. 
nımak gerek. Bu mantıi!ın kapitalist 
özü çok şeyi anlamaya ve anlatmaya 
yetecektir ... 

ferhat Gün 
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1 .  Behice 
Boran 

ikili"" Boran (Ha.ko) 1910 yılın· 
da Buna'da doğdu. 1927'dc Arnavut
köy Ka Kolejinin orta kısmmdan, 
1931 'de li� k,slUmdan mezun oldu. 
1934 ıonbahanada Michigan ORiver
stteslnden \�rikn bir bunb Ameri

.ka'ya gitti. Sosyolojide doktora yapa
rak 1939 ytlJ başlannda yurda döndü. 
Aynı yıl Ankan DiL Tarih CoğTa.fya 
Fakültesi 'ne sosyoloji doçcnti obrak 
taYin �iJd.i. 

1941 aQk ayında bir grup arkada
şıyla birlikte ''Yurt ve Dünya" dergi
sini yayınlamaya başladı. Daha sonra 
da "Adımlar" dtrgisini çıkardı. Hcr 
iki dergi 1944 bahanDda Bilinlar 
Kurulu kara.nyla kapatıldı. Bu dergiyi 
Çıkaranbr solculukla suçlandwr ve o 
Slr.dıı yayınlanan ''Göl'Ü.1lcr'· dergi

sindt .Boran \n yazısı Çtktığı, diğer üç 
öğn:tim üyesi de aynı dcrgiye yazı va
at cttikJçri için dördünün de hakJann
da idari tahkikat açıldı, ba.bnlık em
riM alındıb.r. Dan" ,ay'a açtıklan da
vayı kazanıp görevlerine iade edilmek
le bcrabu tahkikatlann ardı usüme
di. 1 948'dc Boran dahil üç öğretim 
üyesi akyhine AJliye <:tta Mahkeme· 
si 'nde dava açıldı. Dil Tarih Coğrafya 
Fakültesi bütçesi Millet Meclisi 'nden 
geçcrkcn üç öğretim üyesinin kadr�la
n kaldınidı . Daha sonrajan Behice Bo
ran 1 5  ay hapis cczasma mahkum 
olunca üniversite öğretim üyeliğinden 
ihraç olundu. 

2. Alp 
Selek 

Turkiye I�çi Partisi 
Merkez. Yönetim Kurulu 
('yesi. Avukat, i 930 do· 
ğumlu. evli. hli çocuk b.· 
bası. 

Tip kurucu uyelerinden 
.. olan Alp Selek, �Ierkez Di-

�:�� ö��:I�de B�ı;�ıcn��� 

1950 Temmuz'unun ortalannda 
T'tirk Ban'lıCverler Demeli 'ni kurdu_ 
Aynı ay ıonlannda, Demokrat Pa.rti 
hükümeti konuyu Meclis 'e getirme
den, Kore savaşına asker göndermek 
karan alınca, Banfıcverkr Derneği 
Meclis Ba,kanı'na bir telgraf çekerek 
olayı protesto etti. Ertesi gün de 1.
tanbul'da aynı konuda 30 bine yakın � 
bildiri dağıttı. Bunun üzerine Behice 
Boran ve arkadaflan tutuklanarak as
keri mahkelJlcye snokedildiler. Ccza 
Kanununun 1 6 1 .  madde 4. bendine 
gö� 15 ay hapis cnasına mahkum 
edildiler. 

ı 946 Mart 'ında Nevzat Hatko ile 
evlenmi, olan Boran 'm bu dava sıra· 
sında Eylül 1 95 1  'de bir oğlu diinyaya 
",ldL 

ı 953 Eylül ayının ıonlanna dol
ru. 1 9 5 1 'de bilflatılan 'Giz& Komü
nist Partisi Kovu,tunnası 'na ilifkin 
olarak yapılan toplu tutukla.ma1ar LO· 
rasında tutuklandı. Şubat 1954'de ilk 
duruşmada tahliye oldu ve yargılama 
sonunda bcraat etti. 

19fi2 yılı sonlanna doğru ıurüye 
işçi Partisi 'ne üye oldu. 1964 Şubat' 
ında ıZmir'de yapılan i. Büyük Kon
grede Genel Yönetim Kurulu üyeliği
ne. o kurul tarafndan da Merkez YÜ
rütme Kurulu üyeliğine seçildi. 1966' 
daki n. Büyük Kongre'de yine aynı 
göreviere getirildi. 1965 seçimleri so
nunda miDetvekili olarak parlamen
toya girdi. 1 969'da Partinin Genel 
Seknderliğine. IV. Büyük Kongre 'de . 

Sekreterlili ve izmir �filletvekiUiA:i görevlerinde bulunmu, olan Cemal Hakkı 
Selek 'in oğludur. 

1 962 yılınd. TIP'e üye olan Alp Selek, i 97 i yılına k.dar ilçe b.ık.nhğı, 
ii yönetim kurulu üyeliA:i yaptı. 4. Büyük Kongre'de Genel Yönetim Kurulu'na 
seçildi. Anayasa mahkemesinde TİP'in kapatılması için açılan davada savunma 
görevi yaptı. 12 Mart sıkıyönetim mahkemelcrinde TIP yöneticileriyle birlikte 
birçok samğın !avunmalannda görev aldı. DISK v� �d.e�.t, ilc çe

f
itli ıcn�ka. 

la.rm aV\Jkatl�ını üstlenen Selek, DisK Hukuk Mütavırliği, Maden· , ve Tunzm 

I, Hukuk Dairesi Müdürlükleri yaptı. 
Kavel grevinde tutuklanan işçi liderlerinin savunmaSlru ü.tlenen ve 15/16 

Haziran olaylarmda tutuklanan DISK yöneticilerini ve i,çileri .avunan Alp Se
lek, Karablik 'ten Karadeniz [reğlisi'ne, Adana'daki Boua olaylanndan Islan

bul'daki Demir Döküm olaylanna kadar yüzlerce direni, ve grevlerde i,çilcri 
.avundu . 

AlD Selek halen Türkiye Barolar Birliti Disipin Kurulu uyuidir. 

3.  Aykut 
Göker 

TOTED Geael Ba,
kanı Aykut Göker, 
1938 yılında Eskltehlr' 
de dolldu. İlk ve orta
öl!renlmlnl Eskl,ehlr'dl! 

I i 
tamamladıktan sonra 

( 1960 yılında İTO Maki
na FakWtesl'nden me-

zun oldu. 1 960'tan bu yana kamu kesiminde id çe,ltlI kurulu,tann 
delli,ik kademelerinde görev yaptı. Aykut Göker tU anda Sümerbank 
Genel MüdürtüRü'nde Kimya Proje Şubesi'nin Müdürl�U'nU de 
5Ürdüriiyor. TOTED Genel Ba,kanı Göker, 1968'ten bu yana Teknık 
elemanlarla i1giU bazı demokratik kitle ve mealek örgUtlerlnde de 
ııörev yaptı. 5 Hazıran 1977 mlUetvekut ııenel ieçlmlerlnde TİP 
latanbul aday Ustealnde !lÖrev aldı. 

i Partisi a 

Genci Yönetim KunıJu &yeiğine, ora· 
d .... da Gcnd Batkarıl"a seçildi. 

12 Mart 'tan birkaç ay .onra Tm-. 
kiye I,çi Partisi Merkez Yönetim Ku
rulu 'nun bir lusım üyeleriyle birlikte 
gözaltma alındı. 6 Ekim 1971 'de tah· 
liye edildiler. 23 Haziran 1972 günü 
duru,mada yeniden wtuklandılar. 
1974 ythnda af kanununun kendileri· 
ni al dJşı bırakan maddesinin Anaya
sa Mahkemesi tarafından Ipt.lI üzerine 
tahliye oldular. 15 yıb. mıınkumedi
Icn Boran'ın hapisliği 29 ay slirmÜftUr. 

1975 yılında Parti ıuzüğü uyann
ca Büyük Kongre yetkisini ta,ıyan ku
rucu1ar heyeti Boran '1 Genel Başkan
bğ. ICÇti. Şubat i 977'de .oplanan i. 
Büyük Kongre sonucunda Genel Ba,
bnhğa getirildi. Behice Boran U. Bü· 
yük Kongre .onucunda yeniden Ge
nel Baıkan seçildi. 

4. Tayyar 
Bora 

Eıe üniversitesi Ziraat FakWte,; 
ölretim Uyesi Prof. Dr. Tayyar Bon 
1959'da Buldan'd. doğdu. 1961 yı· 
Iınd. sözü geçen (akWteyi bitiren Bo
ra, i 966 yılDıda doçentlik çaltımala· 
nm tamamladı. Prof. Bora'nın uker
lik sUrcsini tamamladıktan tonr. 
197! yılmda Universiteye dönmek 
üzere yaptılı bafV\Jru, atama karar
nameJinin yasalaruu çilneyerek, 
onaylarn.yan Milli Eğitim Bakan1ığI' 
nca engellenmek istendi. Sonunda ka
rarnamesi onaylanan Bof'a, 1977'de 
Prof<ıör�ğe yükleltildi. 1974 yılında 
TOBtr AK üyeliğine seçilen Prof. Bo· 
ra, 1�77 'den itibaren .ıruıyla TO· 
MöD ıZmir Şubesi Yönetim Kurulu 
üyeliii, TOMöD ıZmir Şb. Baıkan· 
1.1 görevlerinde bulundu. Bant Der
nelinin ıZmir Temsildili'nde Yöne· 
tim Kurulu Uyesi olarak görev alan 
Bora'run, doktora, doçentlik ve pro
felÖrlll!< 'akdim tezieri lle blrHkte 16 
arattırm&, 5 derleme ve 2 den kitabı 
olmak üzere 35 yayınlanını, yapıtı 
vardır. 

A(;R1: ı) Tonk Ziya Eı.ı..c� Hekim, DaIıilly. toiiu
....... , 

AMASYA: i) Twp. AlUn, V ........ holdm. 
ANTALYA: ı) Prof.Vdi Lük, E", Onıv.nit .. i Tıp 

Fakültcıi öğretim üyesi, 2) Turhan Tuna, Makine 
YükKk Milb.adiJ� r.dJnı Aliağa Kompı.UI 
Grup Batkaabit Malz.m dlunol 1\IÜdiir;j. 

ARTVIN: i) S.lahattin Kuababa, lnıaat YükKk Mü
hoodisi 

BAUKESIR: ı )  Rldyan Vural, Eiitime\, ı.tanbul
Kadıköy R.lıbc:rIik ve Aratbrma Mu ..... 1 EğItim 
Uzm_, 2) Aydm Obuz, J ....... MTA -.. 
Edici Dalr .. indo T.knik Gö...ı� S) Ccmil Fı,""', 
Avuka' 

BtrLls: i) Taluin Ekinci, Avuka' 
BURDUR: i )  toIi,rık E .. m, YükKk Mlırıar-Milbmdös 
ÇANAKKALE: i )  Sükyman Kandomlr, bmir Eti-

tim Enstitillü Oğr.bn.ni, 2) Ikril Eytibo!lhı, .... 
kolOS 

ERZINCAN: ı) VociJıj 11muroilu, Milli Elitim 1Ia
lwılığı Dam,m_, Aııbnı Atatilı-k LIiıai !oki 
MtIdiIıÜ 

ERZ UR UM: ı) Buri San.lıaya, MakIiıC Vlbc:k Tek
ııLIıeri, 2) Ibralılııı AtNn, FJ.lttrlt Ylibc:k *-
cıı.ı, ') Kodir ToIu, lı.tıuııı TIC.-I ........ AbıIe
mili Mezuııu, _ 

HAKKARI: ı) Erol Altaylı, Yibc:1t MIıaar __ 

5 .  Necati Yardımcı 
Kırklareli Vali Mua

vini. Hatay-1934 do
ğumlu. Evli, iki çocuk 
babası. 1957 yılında Si
yasal Bilgiler Fakültesi
ni bitiren Yardımcı, 
Taşova Türkeli, Çer
mik, Dicle, Enez, Mu
radı, Çayeli ve Pınarba
Şı· ilçelerinde kaymakamlık, ı çel, Sakarya, Kütahya ve Edırne'de Hu
kuk Işleri Müdürlüğü yaptt. Çermik I lçesi kaymakamı iken faşistler
ce öldürülen Doğan Öz ile birlikte görev yapan Yardımcı, her sosya 
Iişt aydın gibi çeşidi baskılarla karŞılaştı. 

6. Mehmet Selik 
Ankara Oniftnltlll 

SBF öRreılm OYIII 
Doç. Dr, Mehmet Sellk 
1932 yılında KUfAduı' 
nda dolldu_ 1954 yılın
da SBF'den mezun olan 
Sel"', 1955-ô0 YıJIan a
ruında İTO İktllat Fa

kWteal'nde doktorasını tamamlayarak 1968 yılında doçent oldu. 
1962 yılında TİP 'ne üye olan Doç. Dr. Sellk 1966 Malatya Koncr.ı' 
nden sonra da Genel Yönetim Kunılu asU ve yedek üylll olarak 
görev yaptı. 1971 yılında GYK karanyla Genel SekreterUk Ve1ı:iU ve 
Malı SekreterUk görevlerini yürüttü. SeUk'1n Kapital çevrili yıuııııda 
Marksist DeRer. Teorisi (üç baskı) ve İktisadi Doktrinler Tarıhı (ıkı 
baskı) Ile bır dizi çevrllerl yayınlandı, 

7 . -Hüseyin Baş 
Gazeteci· Yazar Sam

sun 1929 dol!umlu. Ev
Li. 

Halen Politika gaze
tesinde d.ş polıtıka ya
zarlıııı yapan Hüseyin 
Baş 1962 yılında TİP'e 
üye oldu. Partinin ilk 
program çalışmalannda 
görev aldı. Türkıye GazeteeDer Sendikası, Türkıye Yazarlar Sendllıa
kası ve Banş Demeet üyesi olan Baş, Sinematek Demeııı ve Bant 
Demelll'nın kurucu üyelerindendir. Ayru zamanda Banş Demelil o.. . 
nel Yönetim Kurulu ve DUnya Banş Konseyı üyeu olan Baş, çe,ltU 
uluslaranıaı banş toplanblarına katıldı. 

Birçok dergi ve günlük gazetede dış poUtlka ve sanat yazılan ya
yın1anan Hüseyin Baş, yazı1anndan dolayı birçok kez yuıılandı. 
Hakkında açılan davalar arasında Başbakan'a (Demirel) hakaret, ko
mUnlzm propagandası gıbı konular yer alıyor. Halen komünizm pro
pagandası yapmaktan açılan bır davası devam etmekte olID Ba" 
?a1atuuay ve Parii GazetedUk YUkaek Okulu Mezunudur. 

---------------------



i 
MUŞ: 1) Salih Şahin, Avukat. 
RIzE: l )Ahm.t Ali Akar, Avukaı. 

i 
SAMSUN: 1) AbduUah Ça_oğlu, Eı.ktrik Yü .... k 

Mühendisi, 2) Ncrmin Alum, Avukat, 5) Ccbl Pi· 
� Türkiye Çimento Sanayi A. Ş. Teftiş Heyeti 
Eski BaŞkanı, 4) Oğuz Erokay, Ecucı. 

.. Yaau. 
l'IIrtiYe "çi PartiA Gend 
� D.ktrik YBkaek Mü
i Çeti, MokiDe Jllibendili 
r ......... Avukat, 2) HOIi1 
"'- Nifettiti. 
-. Ankat, 2) Abdurrah
,. JIoIiIIcDdiIi. 

SiiRT: Yücel Onen. Avukat 
TOKAT: Abdunahim Uluğ .. , Emdili Teknik Oğr.ı· 

men, 2) NU5tct GüIaJ, Emekli Oğrctmco 
VAN: Yavuz Erk.oçak, Dahiliye Mütctıu,uı. Ankara 

Numune Hastanesi Birinci Dahiliye Kilinik. Şefi 
YOZGAT: 1) Iıhan Alkan, Oruolwl öğretmen;' 

2) Nabi Dinçer. Devlet Planlama Teşkilaımda Uz· 
man 

MILLETVEKlLl ARA sEçIMI ADAY LARı 

AYDIN: i) Ahmeı Ok, "çi 
EDIRNE: 1) Hamdi Akman, Köyü 
KONYA: 1) Ali Kurt; "ç�Teknik Re.sam . 
MANIsA: 1) Huan OJıie .. Tanm I,çisi, Satdika YÖ· 

octiıcili 
MU�LA: 1) O.awı Aybcn, Mimar 

CUMHURIYET SENATOSU 
MANisA ARA SEÇIM ADAYı 

1) Huan HiiKyin Saçaklınğın, Avukaı 

8 .  GUney Gönenç' 
ODTO Elektrik MOhendlstlOI BO

IOmü ooretlm Oyesl Y. Prof. Dr. GO
ney Gönene, 1933 yılında An kara'da 
dogdu. 1955 yılında ıTO Elektrik Fa
kOltesl 'nl bitiren GÖnene. bu fakülte
de asIstanlık yaptıktan sonra 1 963'ta 
ODTÜ'deki görevine başladı. Daha 
sonra ABD'de M .S. ve ıngıltere'de 
doktora e"ltlml yapan GOnenç, ha
len bllglsayarteknoıoJlsl ve ılışkın dal
larda eOltlm ve araştırma çalışmaları
nı sürdürmektedlr_ Vurtlçl ve Yurtdi
ŞI  bilimsel kongrelere katılarak Türkl
ye'dekl ve yabancı bilim dergilerinde 
makaleler yayınlayan GOnenç Kana
da'da Wlndsor O nlversltesl'nde araş
tırma gorevllsf, HO ye KTO 'de OOre
tım OyellOI görevlerinde de bulundu. ' - nca Elektrik Mlılendlsll§1  Odası'nn 
GOnenç New York TOrk öOrend Der· çeşıtlı yönetim ka.demelerlnde göre1 
ne§I, ı ngıltere TOrk ö§renellerl Fede- yapan GOnenç, TOMOD 'Ün kuruel 
rasyonu ve TOrkiye BIlişim Dernegı Dyelerl ,ve MVK Uyelerl arasında dı 
Genel Başkanlıklarında bulundu. Ay- yer. aldı. 

9 .  Fatma Mina 
Urgan 

ıngiliz 011L ve Edebiyatı 
Profesorü, emeklı' i stanbUl-
1915 do§umlu. Dul, iki ço-
euk anası. 

I stanbul üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Fransız 
FlloloJlslnl bitiren ve i ngl
ıız Dılı ve Edebiyatı bOlo-
mOnde doktorasını yapan 
Fatma M. Urgan, 1962'de '. ıP'e Oye oldu. Demokrat Parti hQkümeUnu profıı
sOrıüOü engellenen Utgan 27 Mayıs'tan hemen sonra profesörlÜk hakkını aldı. 
üç ay sonra 141'I8rle bırlıkte komUnist Oldu§u gerekçesiyle Onlverslteden atıl
dı. i961'de kurulan Temel Hakları Yaşatma Oerne§I'nln kurucu OYMI oliıın 
Urgan, 12 Mart döneminde gOzaltına alındı. Ur9an'ın çevirileri ve Incelemeleri 
20 cılt tutarındadır_ 

10.  Yılmaz Onay 

------------- ·Kars -----------
Nihat Sargın 

TIP'nln Kars ilinde Cumhurıyet 
Senatosu seçimıeri aday listesinin ı .  
sırasında yer ılan Parti Genel Sekre
teri N. Sargın 1926 'd.a Istanbll'da dOO
du. I lk ve orta (>grenimini tamamla
dıktan sonra Istan�uı Tıp FakOltesl' 
ne gırdı. 1946'da Onlverslte öarenclsl 
Iken dönemin sosyalist öarenellerlnl 
biraraya getiren "I stanbul YOksek 
TahsilGençlik Oerne§ı" kurucuları 
arasını katıldı. i kı dönem bu derne
Oln Oenel Sekreterııgını yapan Sa,
gın daha sonra derne§ln yayın organı 
"HOr Gençlık" dergisinin sahibi "e 
yazı Işleri mO dO rO oldu. 1950'de De� 
mokrat Parti hükUmeti 'nın Kore'ye 
asker gOnderme kararı UZerine "HOr 
Gençllk''te yayınladıgı "GençllQI Ba
rış MOcadeleslne Ca§ırıyoruz" ve "Ba
rışçı Gençlık Protesto Ediyor" başlık
lı yazılardan dolayı tutuklanarak As· 
kerl Siyasi Mahkemece 3 yıl 6 ay aGır 
hapse mahkum edildI. Cezasının biti
mine 40 gOn kala yasanın deOlşme
slyle tahlıye edildı' 

Fakülteyl bitirdikten sonra Yıldız . 
Baştımar'la evlendı' 6-7 Eylül 1955 
olayları sırasında Sıkıyönetım tarafın
dan tutuklandı. 4 ay tutuklu kaldı. 
AslstanllOI sırasında 1962 başlarında 
"Temel Hakları Yaşat.ma oernegı" 
nın kurucu yönetim kurulunda görev 
aldı. Aynı yıl Türkıye iŞçi  Partısı'ne 
gırdı ve partinin Merkez EtOd BOrosu 
ve örgUt BUrosu'nda çalıştı. 1964 ba
şında yapılan Ilk BUyük Kongre'de Ge
nel YOnetlm Kurulu'na ve Genel Sek
reter yardımcılı§ına seçildi. 1966'da 
Malatya'da yapılan i kinci BüyQk 

Kongre'de yenıden Genel YöneUm 
Kurulu'na seçildi ve Genel Sekreter
ngo getirildi. 

1968'do Oenel SekreterllOI sırasın
da Partl ıçınde başgösteren sag sapma
ya karşı muh'alefet Içinde yer aldı. 
OçUnco BüyOk Kongre'de Genel Yöne
tim Kurulu yedek Oyell§lne ve 45 gOn 
sonra yapılan Ola§anOstO BOyOk Kon· 
gre'de Genel Yönetim Kurulu Oyell· 
§Ine seçildı' Daha sonra sapmanın yö
netimden tasfiyesiyle yenıden Merkez 
VürDtme Kurulu Üyell§lne getirildi. 
DOrdUneO BOyük Kongre'deden Parti 

Ağrı 

kapatılıncaya kadar Genel Yönetim 
Kurulu üyesiydı' 

12 Mart döneminde sıklyönetlmce 
tutUklanıp 141.  maddeden yargılandı. 
6 ay tutuklu kaldı. 

1975'te afla bırlıkte Türkıye 1 sel  
P"artlsl'nln kuruluş hazırltkl.rında gö
rev aldı. Parti kurucu Oyelerl arasında 
yer aldı ve Gen'eı Sekreter seçildı' Bi
rinci BüyOk Kongre'den sonra Genel 
sekreterll§e seçildi. Nihat Sargın i kin
ci BOyük Kongre'de yeniden aynı gO· 
reve getirildI. 

Tarık Ziya Ekinci 
TİP'nin Cumhuriyet Sena

tosu Kars ili' adayı Tank Ziya 
Eklnci 1925 'te Lice'de doRdu. 
İstanbul üniversitesi Tıp Fa
kültesi 'nde ö!!renimini tamam
layan Dr. Ekinci ihtisasını 
Fransa'da tamamladı. Tank Zi
ya Ekinci 1965-1969 yasama 
döneminde Türkiye Işçi Partisi 
Diyarbakır milletvekiii olarak 
parlamentoda görev aidı. Ekln
ci 'nin TİP yönetim kademele
rinde aidı!!ı görevler arasında 
Genel Sekreterlik ve Genel YÖ
netim Kurulu üyelij!i de vardı. 
1971 yılında 12 Mart 'la birlik
te T.z. Ekinci de gözaitına ah
narak hüküm giydi. Ekinci, 

1975 yılında 'riirkiye Işçi Par
tisi 'nin yeniden kuruıu,u ça· 
h,maianna da katıldı ve Parti 
kuruculan arasında yer .Idı. 
TİP Merkez Disiplin Kurulu ve 

Diyarbakır Iı Yönetim Kurulu 
üyeli�i görevlerinde de bulun
muş olan Ekinci, 197i seçim
lerinde Diyarbakır'da TİP mil
letvekili aday listesinde ynaidı. 

--Antalya---Aydın 

Veli Lök 
TiP'nin Cumhuriyet Senatosu seçimleri AntaJya 

aday listesinde 1. sırada yer alan Ege Oniversitçıi Tıp Fa· 
kültesi Ortopedi-Travmatoloji öğretim üyesi ProL Dr. 
Vc6 Lök., 1 932'dc ıZmir'in Uzundere köyünde doğdu. 
1956 yılında Istanbul Oniversitesi Tıp f-'akülteıi'nden 
mezun olan Lök, Ege ve Istanbul Oniversiteleri Tıp Fa-

Ahmet Ok 

Işçi KUltUr 08rneOl Ge· 
nel Başkanı Yılmaz Onay, 
1937 yılında Gazıantep'In 
OÇkubbe köyünde dogdU. 
Ilk, orta Vfı lise Ogrenlmlnl 
Ankara'da tamamlayan 
Onay, yOksek ögrenlml"1 
IstaAbuI Teknık üniversite· 
sı l-nşaat Fakültesi'nde ta· 

L lÜııelerinde asistan olarak görn yaptıktan sonra, 1 964 

. 
yılında Egc Oniversitesi 'ndtkl görn'inden aynldı ye 1965 
yıJma kadar F. Almanya'da çalıımajanna sürdürdü. Veli 

ızmır Belediyesi ESH OT Genel MüdürmRü' 
nde I,çi olarak çah,an Ahmet Ok, 1934 yılrnda 
Denizli iii Acıpayam ilçesinin Alaattin köyünde 
doRdu. 1956 yılında Edirne Erkek Sanat Ensti
tüsü'nü bitirdi. öRrenimini tamamladıRı lliinden 
bu güne, birçok I,yerinde I,çi olarak çalıştı. tş
çilik yaşamı boyunca blrç,ok baskıya göRüs ger
mek zorunda kaldı. Sendlkai çalışmalan nedeniy
le birçok kez ı,ten atıldı. çeşitli yerlere sürgiine 
gönderildi. 1971 yılında TEK'e baltlı ızmır Ter
mik Santralı'na nakledııdl, burada Ges-tş Sendi
kası'nın İzmır TEK Şubesi'ni kurdu ve şube baş
kanlıi!ı'na seçııdi. Ges-I, Sendikası'nın DisK', 
katılması ıçın uzun yıllar mücadele etti. Bu çaba
sı sonucu fiili saldmlarla karşılaştı. Geı-i. Sendl
kası'nın DISK'e katılması mücadelesinde yaptı!!ı 
öncülük sonucu, 1975 yılında Sendıka'nın Ge
nel Sekreterlilli'ne seçildi. Ancak bai .. yönetici
lerin giri,lmleri sonucu 1976 yılrnda sendıkadan 
Ihraç edildi. 

mamladı. Bu arada ıTO S.nat KulübUna. tiyatro çalısmalarınaa Duıunau. 12 
Mart döneminde Ankara Sanat Tiyatrosu'nda "Hitler Rejiminin Korku ve Sefa
letI" adlı oyunu sahneledI. Daha sonra Ankara CaQd.ş Sahne'nın kurucuları 
arasında yer aldı. "Yusuf Ile Menotls" ve " Grev" oyunlarındaki başarısı Ile 
çeşıtlı OdOller aldı. Yılmaz Onay daha sonra çalışmalarını i şçi KUltUr DerneQI 
çatısı altında sOrdUrmeye başladı. 1978 yılında da Torkiye I şç i  Partısı'ne Oye 
Oldu. I şçi KUltOr Dernegl'nln son genel kurulunda da Genel Başkanııga seçildi. 

Halen TOBITAK Yapı Araştırma EnstitüSü'nde çalışan Yılmaz Onay 
aynı zamanda sosyaı-h Sendikası Işyeri temsilcisi olarak görev yapmaktadır. 

Lök. ı 969 yılında Ege Üniver.iteıi 'nde ortopedi ve trav
matoloji bilim dalında doçent, ı 975 yılında ise profesör 
oldu. Yurtiçi ve yurtdıtı bir çok yayında 50'ye yakın 
Çalıımalı yayınlanan Prof. Lök , Uluslararası Ortopedi· 
Travrnatoloji Derneği, Uluslararası, Artroskopi Derneği, 
Akdeniz ve Orl.adoğu Ortopcdi-Travmatoloji Derneği, 
TUrk Ortopcdi.Travmat.a1oji Birliği, Türk Spor Hekimliği 
Derneği, Türkiye Spor Hekimliği Federasyonu, Ege Or
topcdi.Travmatoloji-Rehabilita.syon Derneği, TonlTAK 
Daru,ma Kurulu üyeliklerini de sürdürüyor. TOM·DER 
ve Barı, Derneği üyesi de olan Lük yurtdı'lnda kabldığı 
9 ulullararau k.ongrenin yanmra yumçinde de 19 bilim
.ci toplanbya batkanlık. etti. 

ıL 



T ARIK ZIYA E KINCI 

31 Temmuz 1979 gecesi Hil· 
van ilçesinin Kırbqı köyünde 
Urfa Mlllemkm M. Celal Bucak' 
m yaralanmasıyle sonuçlanan SI· 
1ahI1 çatışma üzerıne AP lideri 
Süleyman Demirel'In öncüliilün· 
de tüm burjuva partilerinin katıl· 
dıRı ve burjuva basınının destek· 
lediRl doRuda bölücülük savlan 
yoRun bır biçimde yenıden gün· 
deme geldi. 

. 

TUrlı:lye 'de demokratik yaşa· 
mı balkı altmda tutmak için sü· 
rekll şeklide eUndemde tutulan 
bölücülük savlan, zaman zaman, 
yoRunluk kazanmakta, toplum· 
sal ya,amm başta gelen büyük 
boyutlu blr sorunu olarak yanıı' 
tılrnaktadır. özellikle tekelci 
burjuvazinin ekonomik, sosyal 
ve polıtık bunalırnlannm yoRun· 
laştıi!ı dönemlerde, büyük burju· 
vazinin sözcüleri, onu temsil e· 
den has partilerin yöneticileri ve 
denetimindeki boyalı basın "bö' 
lücülük teblikesi "ne karşı kamu 
oyu oluşturmakta birbirleriyle 
yanşmaktadırlar . 

Olkede tırmanan faşizmin 
tezgahladıRı terörist eylemler, 
soykırımma varan toplu katil o· 
laylannın sıklaşması, özelUkle 
Myaş olaylarlyle doruk noktası' 
na ulaştılıı dönemde " can ve mal 
güvenlij!lnI tehdit eden, demok· 
ratlk yaşamı teblikeye sokan si· 
1ahI1 saldırı olaylannı önlemek ve 
faillerini yakalamak için" sıkıyö· 
netlm ilan edildI. 

Fa,lst katılamm falUerl yaka· 
landıkça, bunlann arkasındaki 
güçler, gizli ve açık örgütler peş 
peşe ortaya çıkıyordu. Bu geUş· 
melerden büyük ölçüde rahatsız 
olan büyük burjuvazi, denetimin· 
deki basın organlan, onun bas 
partilerinden' AP ve MHP sözcü· 
leri dikkatleri bqka alana çek· 
mek, tekelci büyük burjuvazinin 
bunalırnlanna çözüm getlrecek 
yenı bır Iktidar biçimi Için de· 
mokratlk bak ve özgürlükleri da· 
ba da kısıtlamak amacıyle, doRu' 
da bölücü akımlann ülkeyi tehdit 
edici boyutlara ulaştıRı konusun· 
da blr kampanya açtılar. Bu 
kampanya ile, çoktan büyük bur· 
juvazlye yaalanma politikasını 
!>enlmııeyen CHP ve onun hükü· 
meti de bölücülük tehlikesini ka· 
bul ederek, doRu ve eUneydoRu 
ıllerini de ııkıyönetim kapsamı 
içine aldı. 

Büyük burjuvazi ve onun ön· 
de gelen temsilcisi AP 've MHP' 
nın "vatanın ve ulusun bölün· 
mezHRI"nln teblikede olduRu şa· 
malaIanna karşın, sıkıyönetimin 
6 aylık uygulaması, dlRer yandan 
akıl almaz baskı yöntemlerinin 
1,letilmesine karşın bölücülük 
savlanna haklılık kazandıracak 
ciddi hiç bır kanıt bulunamamış· 
tır. Sıkıyönetim mahkemelerinde 
bölücüliile mşkln saRlam daya· 
naklı hiçbir dava açılmamıştır. 

TOPRAK ACALARI 
VE BöLOCOLOK 

Somut gerçekler karşısında 
bölücülük savlan tuzla buz olan 
bUyük burjuvazi ve sözcüleri pro· 
vokasyon ıçın yenı fırsatlar kol· 
lamaya başladılar. 31 Temmuz 
1979 gecesi Hilvan'ın Kırbaşı kö· 
yünde, aRalar arasındaki rekabet· 
ten kaynaklanan silahlı çatışma· 
da AP Urfa Milletvekili M. Celal 
Bucak 'm yaralanması olayı ile bu 
olana!< doRdu. Iran'daki son ge· 
lIşmelerin çai!nşımlanndan ya· 
rarlanıp bölücülük savlanm yenı· 
den canlandırarak ortaya sürmek 
ıçın bu olay burjuva sözcüleri I· 
çın bulunmaz bır fırsat oldu. AP 
Uderi Süleyman Demirel başta 
olmak üzere, bUyük burjuvazinin 
tüm sözcüleri ve burjuva basını 
koro haUnde bölücülük savlarını 
yenıden yoRun bır biçimde or· 
taya sürdüler. AP Başkanı Süley· 
man Demirel kamuoyu önünde 
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DölDeülük , toprak alaiılı 
yineledilti bu savlan Cumhurbaş· 
kanı katma da iletmekten çekın· 
medi. Oysa olay, aRalık kurumu· 
nun Iç çelişkilerinden birini ser· 
glliyordu. Olayı katılan bazı ki
şilerin özel niyetleri bu gerçeRI 
degı,tlremeıdl. 

Topnık aRalan kapitalist ge· 
lI,menln sai!ladıel olanaklarla 
birlikte Sıyasal gücü de arkalanna 
alarak doRuda büyük bir etkinlik 
kazanmışlardır. Geniş köylü yı· 
ıımlanna ve emekçi kitlelerine 
yaşamı bir cehennem haline ge· 
tlrmlşlerdir. Toprak a!!aları, a,l· 
ret .Ilişkileri, ai!alık kurumu ve 
şeyhlik otoritesinin kaynaklandı· 
Rı feodal üst yapı olanaklan ya· 
nında, ekonomik güç ve siyasal 
destek ile güçlenerek bir yandan 
denetledlkleri fakir köylü ve e: 
mekçl halkı en al!ır biçimde sö· 
mürürken, dlRer yandan kendı Iç 
çelişkilerini de silahlı çatışmalar· 
la çözerek daha üstün güç odak· 
Iannın oluşmasını saRiamayı ba· 
şarmışlardır. Kanun kaçaklan, 
katiller, hırsızlar hep aRalarm hı· 
mayeslne sıltınarak bu güç odak· . 
larının etkinlik kazanmasına ola· 
nak vermektedir. 

Yıllardan beri a!ıaların dene· 
tlmindekl silahlı eşkıyanın köy 
basması, dai!a adam kaldırması, 
bayvan hırsızlıRı, faili belirlene· 
mly en clnayetler, Iç rekabetten 
kaynaklanan çok sayıda Insanın 
katlldıRı silahlı çatışmalar DoRu' 
da köylü ve emekçiler için yaşa· 
mm doRal bir parçası halin6 gel· 
mlştlr. Fakat büyük burjuvazinin 
ne sözcüleri, ne siyasal temsilci·' 
lerı ve ne de denetimindeki buı' 
nın bu yaşam biçimine kar,ı hlç 
bir tepkisi olmamıııtır. 

Kasaba ve şehirlerde yqıyan 
emekçiler de bu baskı ve zulüm· 
den nasiblni almaktadır. Işçi ve 
esnaftan aRa payı, şeyhlik öden· 
tlsi alınması doi!al sayılmaktadır. 
Bunun yanında haraç almması, 
alman borçlann ödenmemeııl 
gıbı zora dayalı uygulamalar da 
ekalk degildir. Son zamanlarda 
toprak aıtalannın himayesındeki 
vurucu tımler şehır ve kasabalar· 
mn köye IItmek Için kıraladık· 
lan taksilerı köye vardıktan son· 
ra alıkoyarak ancak 50·1000 bın 
lira ka"llıRında Iade etmeyi yay· 
gın bır uygulama haline getırmı,· 
lerdir. Yerel gii7enlik örgütlerine 
yapılan şikayetler de hiç blr lo· 
nuç vermemektedir. Bu gasp o· 
laylarında bazı "iyi niyetU" gü. 

i venUk yetkııılerlnln maRdur va· 
tanda,la gasip toprak aliası ara· 
sında aracılık yaparak Istenen 
fidyenın indirilmesi ıçın paz .... 
lıRa katıldli!ına Ili,kln söylentller 
vardır. Bu olaylarda bazı ıorum· 
luların aRalarla l,blrlli!1 ıçınde 
oldultunı ilişkin ,Ikayetler de 
yaygındır. Bu IşbirliRi ya da zo· 
runlu koruyuculuk aıtalık otorı· 
teslnln güçlenmesine büyük kat· 
kıda bulunmaktadır. 

Agalır arasındaki Iç rekabet· 
ten kaynaklanan silahlı çatı,ma· 
lır da yaygmdır. AP Genel Ba,· 
kanı Süleyman Demirel'in evreni 
ayaklandırmasına neden olan 
Hllvan olaylanndan kısa süre ön· 
ce aynı yörede benzerı pek çok 
olay geçmı,tlr. ömellln Hllvan' 
da belediye ba,karılı!!ını kazanın 
Paydaş 'lar Süleymaniar'la gırış· 
tıklerı silahlı çatışma sonunda 
arkada bır kaç ölü bırakarak, Be· 
ledlye Başkanlıi!ı'ndan ayrılmak 
zorunda kalml,lardır. Güçlenen 
Süleymanlar, Boledlye Başkanlı· 
Rını aldıktan sonra savaşım de· 
vam etml" bugün üzerınde fırtı· 
nalar kopanlan Apocu 'Iann dea· 
teRini slılllıyan Payda,'lar, Süley· 
manları tasfiye ederek kendı de· 
netlmlerlnde bır Belediye Başka· 
nı ııeçllmeslnl başarmışlardır. 
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Siverek· Viranşehir sınırınaa 
Bqbuk muhtarlıRına baRlı bır 
meırada katıl olayı Ile biten aRa 
ve köylü Ihtilafında, ·Siverek böl· 
gesinin şeyhlik nüfuzu da olan 
en güçlü toprak aRası salt kınlan 
a!!alık otoritesini yenıden kur· 
mak ıçın adamlariyle köylülere 
karşı silahlı bır saldın düzenle· 
mıştır. Bu saldında be, kl,ı öldü· 
rülmüş, be, kl,ı de dalıa kaldırıı· 
mı, ve köyün tüm tqınır mallan 
yaRma edilmi,tir. Bu olaylar üze· 
rlne ne burjuva partilerinden, ne 
de burjuva basınından hiç bır 
tepki gelmeml,tır. 

1977 Mllletvekm Genel Se· 
çimierinde, AP'U toprak a[talan, 
Siverek ve Hllvan'ın köylerinde 
silahlı terör estlrerek oyların he· 
men tümünün AP'ye verilmesini 
saRlaml,lardır. Seçim sonunda 
oy vermeyen orta mülk sahibi 
köylülerle Iklncl derecedeki güç. 
süz ai!aların traktörlerının yakıl· 
ması, hıyvarılannın çalınması, 
köylerine silahlı baskınlar düzen· 
lenmesl olayıan, resmen fal U 
meçhul olaylar . ..olarak gösterll· 
meslne karşın, gerçek faliler he· 
men herkesçe blUnmektedlr. AP' 
nın seçim ba,arlSl olarak yansıtı· 
lan bu güç gösterisi köylü ve e· 
mekçllerln slnmesine ve AP'U 
toprak a!!alannın daha çok et· 
kınllk kazanmasına neden ol· 
muştur. 

Hllvan'daki son olayda, Kır· 
başı köyüne silahlı adamlariyle 
bırlıkte mlsafirli!!e giden millet· 
vekili M. Celal Bucak saldırıya 
ui!rarken derhal tüm adamlarlyle 
silahlı karşı saldırıya geçmiş ve 
bu çatışmada M. Celal Bucak ha· 
flf bır yara ılırken saldınyı yö· 

netenlerln bnde gelen yöneticisi 
öldürülmüştür. Olayın oluş blçi· 
mi, AP milletvekm Ile adamlan· 
nın tümunün silahlı oldullunu, 
yemek eınasında bile sllahlannı 
ate,lemeye hazır durumda yanla· 
nnda bulunduklannı göstermek· 
tedlr. Bır hukuk devletlnde yasa· 
ma organının bir üyesinin yanın· 
da en az on uzun menzlm silahlı 
kı 'I Ile gezlye çıkmasının açıkla· 
masını hiç klmııe yapmamakta· 
dır. Olay üzerıne bUyük görültü
ler -koparan AP Lideri Demirel 
de Işın bu yanını hiç sözkonusu 
yapmamaktadır. Aganın ve i· 
damlannın silahlı gezmesı, gerek· 
tlRlnde silah kullanması "hukuk 
kurallanna çok balllı "burjuvazi 
için doRal sayılmaktadır. Güven· 
lik kuvvetlerince yapılan soru,· 
turmada Işın bu yanı üzerınde 
durulmamı, olması da dıkkat 
çekicidir. Olaydan Iki gün sonra, 
milletvekili'nin karde,1 Hakkı 
Bucak'ın ba,kBnlıRında bir grup 
silahlı, olaya katılanlann ııgııı 
olduklan Siverek ilçesinin Arap 
Kazanı köyüne saldırmışlar, er· 
tesl günü aynı topluluk, yine ay· 
nı amaçla bu sefer Siverek ilçesi· 
ne baR lı Arabük köyüne 'sllahlı 
saldın düzenlemiştir. Bu her ıkı 
saldırıda da en az dört masum 
yurtta, (kadın, çocuk) öldürüi· 
müş, aralannda kadın da bulu· 
nan be, kı 'I da!!a kaldınlmıştır. 
Ne burjuvazinin denetimindeki 
basında, ne de olayı sömüren AP 
lideri Demirel'In açıklamalannda 
bu Insanlık dı,ı saldınlara yer ve· 
rllmedi. Intikam amacı Ile düzen· 
lenen bu saldırılardan ötürü, kım· 
likleri bilinen saldırganların bu· 
güne kadar yakalanmamı, olması 

da ıon derece anlamlıdır, 
ARalar aruındakl rekabetten 

kaynaklanan çat .. ma ve mücad .. 
lelerde humı ezmek, ya da. ba· 
Rımlı hale getirmek ıçın olası her 
araca ba,vurulur. Şikayet ve ih· 
bar da çok bqvurulan araçlar
dandır. Rakip aRalar birbirlerini 
katlı suçu 1,leml, olmak, kıçak· 
çılık yapmak, hırsızlık ve gup 
suçlan Ile şikayet ettikleri IIbl, 
bürokrasinin duyarlı olduRu Bö· 
LOCOLOK suçlaması il. de Ih· 
bar ederler. ARalar denetHyem .. 
dıklerı memurlan ve aydınlan dı 
bölücülük suçlaması Ile Ihbar et· 
meyl yaygın olaıak ,kullanmakta· 
dırlar. Yargı organlannı 
yansıyan bu ,Ikayetlerlnl kınıt· 
lamak ıçın yalancı ,ıhlt kullan· 
maktan da geri kalmarnaktadır· 
lar. Toprak aRalan ıçın BöLO· 
COLOK, rakiplerini ezmek, .y. 
dınlan da slndlrmek ıçın kullanı· 
lan blr araçtır. Burjuvazi lee bu 
Ihbarıan ve savlan yaygınlaştıra· 
rak kendı sınıfsal egemenIIRi için 
polıtık bır araç olarak kullan· 
maktadır. 

ARalar arasındaki çatışma ve 
savaşımda, güçsüz düşen, yenıle· 
rek buiunduRu yöreyi terk eden 
aealar bazan radikal görüşlerin 
sözde savunuculuRunu yaparak 
rakip aRalara ka"ı I,çl sınıfı par· 
tilerinin desteRIni dahi aramadan 
çekinmezler, Bu duruma düşmüş 
azılı bır toprak aeııının 1970 
öncesi Siverek TIP toplantılanna 
katıldıRma, agalık kurumu aley· 
hlne konuşmalar yaptıRına ve 
toprak reformunun y�man bır 
savunucusu keslldıglne bizzat ta· 
nık olmuşuzdur. Anlaşmazlık 
çözümlendikten, bu zat eski du· 
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rumuna kavuştuktan sonra yenı· 
den zulüm ve işkence makinası· 
DI lşlettli!inl ve bu gün en kanlı 
olaylann faili olduRunu duymak· 
tayız. 

BOYOK BURJUV AZI 
AOALIK KURUMUNU 

NEDEN 
DESTEKLEMEKTEDIR? 

Kuramsal olarak sanayi burju· 
vazısının gerek Iç pazann genl,· 
lemesl, gerek tanm sektöründen 
olası ölçüde kaynak traıııferl 
Için ve gerekse burjuva demok· 
raai§nI yaygınlattırarak sınıfsal 
egemenUlinl peki,tirmek ıçın 
büyük toprak sahlpUi!lne dayalı 
a&alak aRalık düzenine kartı ol· 
ması ve aealık kurumunu tasfiye 
etmek ıçın milkal glrl,lmlere 
öncülük etmesi gerekir. Oysa 
Türkıye 'de gerçek durum bunun 
tam tersi bır doıırultudadır. Bü
yük burjuvazi aealık kurumunun 
savunucusu, destekçisi ve güç ka· 
zaııııwımın yardımcıııdır. Bu 
terank Türkıye 'de kapitalist sana· 
yiletmenın emperyalizme baeım· 
lı çarpık bır geU,me süreci izi. 
meslnden kaynaklanmaktadır. 

Ancak büyük sanayi burjuva· 
zlıılnln a&alak toprak aealıi!ı dü
zenini, desteklemesine neden 
olan ekonomık etkenler yanında 
aaıi poUtlk nedenler söz konusu· 
dur. Türkiye'de sanayi burjuvazi. 
sı tek bqma Iktidar olma olana· 
Ima abip olmadlRmdan toprak 
qalannı Iktldanna ortak ederek, 
Iktidar ıçın aealık düzeninin des
teRIni saelarnayı zorunlu ,ör· 
müttür. Bundan ötürü çok partiH 
yqamla birtikte aealık düzeni 
bem poUtlk, bem de ekonomık 
pıçle donatılarak, gelenekaal et· 
kınnıınl daha da artıimlt, küçük 
le orta mülk sahibi köylülerie, 
topraksız köyWlerl büyük ölçüde 
ezme ve sömürme olanaRına ka· 
vu,mu,tur. 

Etkın toprak ai!alan burjuva 
partllerinin yerel örgütlerinde 
yöneticlUk yapmakta, gerekti· 
Rinde ya bIzzat seçilmekte, ya 
da temıılldlerlni mllletveklli seç· 
tlrmektedlrler. '!Um bu olanak· 
larla baskı ve IlÖmürü altmda tu· 
tulan genl, köylü yıi!ınlan aynı 
zamanda burjuva partilerinin oy 
deposu görevini de yapmaktadır· 
lar. 

Küçük ve orta mülk sahibi 
köylüler de ekonomık baRımslZ' 
lıklanna kaq'ın, güçlü ai!alarm 
otoritesine boyun eRerek Sıyasal 
iradelerini baeınlaz olarak orta· 
ya koymaktan çeklnmektedlrler. 

BöLOCOLüK SAVLARı ILE 
BURJUVAZI NE ELDE 

ETMEK isTIYOR? 

Burjuvazinin bölücülük savlan 
lle neyi eld� etmek tstedli!lnln 
yanıtmı vermeden önce, bölücü· 
lükten ne kastettiRIni açıklamak· 
ta yarar vardır. Büyük burjuvazi· 
nın sözcüleri hiçbir gizlemeye ge· 
rek görmeden bölücülük saVl Ile 
"DoRu ve Güneydoi!u 'da ya,ı· 
yan kürt kökenll vatandlflanmı· 
zın aynlıkçı emeUerle devletin ve 
ulusun bütünlüRünü bölmeyl a· 
maçladıklannı" belirlemek iste
mektedlrler. 

Toplumsal sorunlann sıpıfsal 
açıdan derinlemesine çözümle· 
mesının henüz yaygınlık kazan· 
madlRı ülkemizde bu savlar yü
zeysel bakı,la dddlye alındlRın
dan antldemokratlk önlemlerin 
ylfarna geçirilmesinde toplum· 
sal destek sa!!lamaktadır. Aydın 
kesimde, özellikle bürokrasinin 
üst katmanlarında olu,turulan 
,artlanmadan yararlanılarak bö
lücülük savlan Ile genel bır tepki· 

Şouen ue ırkçı b""kılara karşı mücadele için tüm emekçilerin birliği 

yi olu,turmak her zaman olası
dır. 

Işçi sınıfı politik hareketinin 
önemU bır etkinlik kazandı!!ı ül· 
kemizde işçi sınıfının kazanımla
nnı hedef alan girişimleri hangi 
biçim altmda olursa olsun def
etmek mümkündür. Oysa tarih
ten ıelen genel ,artİanmanın etkı 
alanı ıçınde demokratik hak ve 
özgürlükleri kIJltlamak, gerilet· 
mek için bölücülük savı henüz ge· 
çernııeini koruyan önemli bir a· 
raçtır. 

Burjuvazi ekonomık ve sosyal 
bunalımlanna bir çözüm bulmak 
ıçın tek yol olarak açık ya da ka
palı (parlamenter) fqlst bir yö· 
netlml özlemektedir. Burjuvazi I· 
çın, I,çl sınıfının ekonomık ve 
sosyal kazanımlannı gerlletmek, 
bunalımın yükünü I,çl ve emekçi 
sınıflann omuzlanna yıkmak 
Için blfkaca bır yol yoktur. Bö
lücülük savlannı yaygınlattırarak 
burjuvazinin özlemını çektl!!1 ge· 
nı, taban lı bır Iktidar oluştur· 
mak mümkün oldui!u gibi, henüz 
ko,ullan var olmıyan açık bir 
dlkta rejimini de gerçekleştır. 
mek mümkUndür. Artık "mllU 
blrUk ve beraberlik ruhu ıçınde" 
"ulusun yüce menfaatlerı ıçın" 
demokratik hak ve özgürlüklerı 
askıya almak, burjuvazinin özle· 
diRI tüm ekonomık önlemlerı ya· 
,ama geçirmek kolayca mümkün 
olur. Fakat geU,en i,çl smıfı si
yasal hareketı, bu hareketin ön· 
cülerl blUmsel sosyalistler olay· 
lann üstündeki perdeyi kaldıra· 
cak, gerçekleri kitlelerin gözleri 
önüne serecek ve tezgahlanan 0-
yunu bozacaktır. Tekeld burju· 
vazının özlemi kursai!ında kala
caktır. 

BöLüCOLOK VAR MIDIR? 

Her toplumsal olay smıfsal bır 
lçerli!e sahiptir. Hiç bır olayı ya 
da sorunu toplumu oluşturan 
temel sınıflardan bai!lmBlz olarak 
düşünmek mümkün dei!lldlr. Bö· 
lücülük savını Irdelerken bu ol· 
gunun temel smıflarla ııışklslnl 
Inoelemek gerekir. 

DoRuda egemen belirleyici 
toplumsal güç toprak aRalıRıdır. 
GeU,�n tıcaret burjuvazisi de 

toprak altalan ile uyum içinde 
aynı ideolojik birliktelilte sahıp· 
tir. Toprak a!!alan, Türkiye'deki 
egemen sınıf burjuvazi Ile, özel· 
likle tekelci büyük burjuvazi ile 
bütünleşmiş olarak, emperyalız· 
me ba!!ımlı kapitallst düzenin 
koruyuculuRunu yapma.ktadır. 
Aralannda uzlaşmaz hiçbir çeliş· 
ki yoktur. Doi!ulu toprak aj!alan 
ve ticaret burjuvazisi Için ulusal 
pazar Türkıye'nın ulusal sınırla
rına dayanır. 

DoRulu toprak aRalan kapita· 
listleşme &üreci içinde ürünleri· 
ni pazarlamada, kredi bulmada 
ber türlü devlet deste!!lni kolay· 
lıkla saRlıyabilmektedirler. PoU· 
tik ve Ideolojik .alanlarda da bır 
bütünleşme vardır. Bundan ötürü 
doRulu toprak aRaIan ile burju· 
vazi arasındaki bütünleşme orga· 
nik bır bütünleşmedir. Bu bütün· 
leşmenin doi!al bir sonucu ola
rak, DoRuda toprak aealannın 
öncülUi!ünde geUşen bir bölücü· 
lük hareketı söz konusu olamaz 
ve yoktur. 

DoRuda sanayi henüz çok za· 
yıf olduRundan, Işçi sınıfı da ni· 
cel bakımdan çok zayıftır. Köy· 
lülükle baRIan devam etmekte· 
dır: Aşiret balılan, şeyhUk otori
tesi, v.b. kurumlar yoluyla ai!ala· 
nn denetımı altındadır. Köylü yı· 
Rınlar da genel olarak ai!alık ku
rumunun denetimi altmdadır. Bu 
koşullarda doRuda var olan Işçi 
sınıfı lle genış köylü yıi!ınlannın 
ekonomık, demokratik istem ve 
özlemleri hızla geUşmektedlr. Bu 
Istem ve özlemlerle "bölücülük " 
Iddiasının hiç bir ilgisi yoktur. 

Bu çözümlemeden çıkan so· 
nuç şudur: Bu günkü ko,ullardR 
doRu da temel sınınardan kay· 
naklanan bır bölücülük akımı 
yoktur ve olamaz. 

Toplumun bu ıkı temel sını(ı 
dışında kalan aydın küçük bur
juvazi Ile emekçi küçük burjuva 
katmanlan Ise, politik bakımdan 
aktif olmalanna, ai!alann baskı
sına, antldemokratik uygulama· 
lara duyarlı olmalanna karşın 
toplumsal olaylarda belirleyici 
olmaktan uzaktırlar. 

Bu günkü koşullarda, ülke ee· 
nelinde variıRını sürdüren küçük 

burjuva devrimci akımlann bir 
yaııııması olarak dOi!uda da sayı
sız küçük burjuva devrimci grup· 
lan ortaya çıkmıştır. Antlde
msıkratik uygulamalara, ırk.çı, 
şoven milliyetçi baskılara ve asi
mllasyoncu girişimlere karşı tep· 
ki nit�ilinde ortaya çıkmakla 
birlikte işçi sınıfından kopuk ol· 
duklan için bunlann attıklan 
her adım sonuçta burjuvazinin 
dei!irmenine su tlfımaktadır. 
Içlerinde bireysel terörizmi te· 
mel politika olarak benimseyen 
gruplar da vardır. Tüm bu akım
lar eylemleriyle hem burjuvazi
nin bölücülük savlanna çanak 
tutmakta, hem de aRalar arasın· 
daki iç çatışmada çoRu kez taraf 
olarak yeni güç odaklanrun olu'
masma hizmet etmektedirler. As· 
Imda öznel niyetleri ne olursa ol· 
sun küçük burjuva politik akım· 
lan son çözümlemede egemen si' 
nıflann ıdeolojık etki alanı ıçın· 
de oluşan hareketlerdir; ve gi. 
ri,tikleri her eylem egemen Il' 
nıflann yaranna sonuçlar ver· 
mektedir. 

Tekelci burjuvazi ve onun 
poUtlk, ideolojik temslldlerl Tür,. 
kiye 'de bölücülüi!ün nesnel sına!· . 
sal dayanaRı olmadlRıru çok Iyi 
bilmektedirler. Ama bölücülük 
savlarnı canlı tutmak, kamuoyu· 
nu bu konuda ,artlandırmak, sı· 
nıfsal egemenliklerı Için gerekU· 
dir. DoRudaki her türlü anayasal 
hak istemlerını bölücülük suçla· 
ması ile susturmak, ve aealık dü· 
zeninl sürdürmek ıçın böıücliıük 
en geçerli bır araçtır. Bunalım 
dönemlerinde de demokratik ba· 
yatı baskı altına almak ve Itçl sı· 
nıfının kazarumlannı geriletmek 
için gereklidir. 

. 

BöLüCOLOK VE 
İRAN OLA YLARI 

Tekelci burjuvazinin ve tem· 
siIcilerinin bölücülük savlannı 
yaygmlaştırmada lçteki nedenler 
yanında, OrtadoRuda özellikle I· 
ran'da gelişen olaylar da yardım
cı olmaktadır. Iran'ın batı bölge· 
slnqe yqıyan Kürt'lerle Humey· 
ni yönetimi arasında ortaya Çı' 
kan anlaşmazlık, bölücülük savla· 
nnın etkınllk kazanmasında 
önemli bır destek olmuştur. 

Oysa, her ülkenin sosyo-eko· 
nomlk yapısı Ile bu yapıdan kay· 
naklanan demokrasi mücadelesi· 
nın ulaştıi!1 boyutlar ve smıflar 
arası çelişkiler birbirinden fark· 
Iıdır. özellikle egmıen sınıflar 
arasındaki lUşkl ve çelişkilerin 
boyutlannı özde,le,tlrmek asla 
olası deRildir. lran'da kapitalist 
geli,me çok geri bır düzeydedir. 
Feodal ıu,kiler ön planda yer al· 
maktadır. Kürt kökenU feodal 
toprak aRalan ile Iran feodal 
aRalan arasında bır bütünleşme 
yoktur. TIcari yaşam tümü Ile 
İran tıcaret burjuvazisinin dene
Iiml altmdadır. Iran bürokrasisı, 
özelllkle bürokrasinin üst kat· 
manlan feodalltenin ve büyük 
tlcaret burjuvazisinin bır parça
sldır.BUrokrasi egemen sınıfların 
dışında dei!ildlr. Bunlar Kürt 
toprak altalan Ile uzlaşmaz çe· 
li,ki Içindedirler. Bır dlRer ö· 
nemli neden de, Iran'da egemen 
fan ulusunun şII mezhebine men· 
sup olmasıdır. Humeyn!'nln 
oluşturmak Istediiii yönetim bl· 
çimi 'II mezhebine dayalı dlruıel 
nitelii!I ai!ır basan bır hareket 
olarak görünmektedir. Oysa, Iran 
daki Kürt'lerln tümü sünni mez· 
hebindedlrler. Sınıfsal çeU,ki ya· 
nında, devlet yönetiminde aeırlı· 
Rı ön planda olan dlıııel çelişki 
de bu sürtUşmenln ortaya çıkma· 
sında önemli bır etken olmuştur. 

OrtadoRu ülkelerinde ıeli,en 
antlemperyaUst ve demokratik 
hareketleri denetlemek ve gide. 
rek tam kontrol altma almak a· 
macı ile Amerikan emperyaliz
mi bütün olanaklardan yararlan· 
mak için pusuda yatmaktadır. 
Humeyni yönetimine açık des
tek sunmak için, bugün Için, çe· 
kingen davranan Amerikan em
peryalizmi ona dolaylı deatek 
saRIamanın yollannı aramaktadır. 
Türkıye 'de bölücülük savlannm 
yaygmla,ması ve etkınllk kazan· 
ması bu dolaylı destalin sunul· 
masmda önemli bir rol oynayacak 
tır. Bu nedenle Amerıkan emper. 
yallzmi Türkiye'de tekeld burju· 
vazl ile uyum ıçınde bölücülük 
savlannın yayııınlaştınlmasında 
büyük çabalar harcamaktadır. 
Devletin bünyesinde yer alan 
glzU Iktidar odaklannın tezgahla· 
dıR" provokasyonlan gözden 
uzak tutmamak gerekir. 

DoRudaki küçük burjuva 
akıınlano bu provokasyonlara 
alet olması olasılıRı vardır. Tekel· 
d burjuvazinin ve emperyalizmin 
l>lrUkte tezıahladıi!ı bu provo
kasyonlara .. karşı bu gün her za
mankjnden daha çok uyanık ol· 
mak gerekir. Akııl halde demok· 
ratlk yqam tehlikeye aırecek ve 
doRuda ıoykınmına varan btU· 
arn &iritimlerine yol açacaktır. 

AOA BASKlSI 
VE 

BöLüCOLOK 
YAYGARALAR! 

NASIL SON 
BULACAKTıR? 

DoRu ve güneydotu ıllerınde 
genl, köylü Yıi!ınlan ile emekçi 
halka cebennem hayatı yqatan 
aR alık düzeninin etkisizletmesı 
ve giderek ortadan kalkmuı kök· 
iü ve yaygın bır toprak ve tenm 
reformu Ile mümkündür. Bu da 
ülkedeki genel demokraııl müca· 
delelinin leU,lp kökle,meslne 
baRlı bır sorundur. Keza burjuva· 
zlnln bölücülük yayıaralanrun, 
ırkçı, şoven, mlUyetçl baskılann, 
aslmllasyoncu "rI,lmlerln le 
provokasyon tertiplerinin ıoa 
bulması da demokratik yqamm 
geU,ip güçlenmesine batlıdır. 
Emperyalizmin tezgahladıi!ı o· 
yunlann son bulması da demok· 
rasi mücadelesinden aynlmayan 
antiemperyalist mücadelenin da· 
ha ileri boyutlara ulatmuı ve et· 
klnUk kazanmasıyle mümkündür. 

Türkiye'de baRımslZlık ve de
mokrasI mücadelıııl sosyalizm 
mUcadeleıılnden ayn olarak yü. 
rütülemeı. Sosyalizmi amaçlarnı· 
yan baRımsızlık ve demokrasi 
mUcadeleslnden kalıcı sonuç al .. 
namaz. 

Demokratik hak ve özgürlük· 
lerln en kararlı ve tutarlı savunu· 
curo ve ilerIeticisi Işçi ıınıfıdır. 
I,çl sma!ı siyasal hareketinden 
kopuk bai!ımsızlık ve demokraııl 
mücadelesini düşünmek havanda 
su döRmektlr. 

DoRu ve GüneydoRu'da ata· 
lık düzenine karşı demokratik hak 
ve özgürlükler ıçın yürütülen mü· 
cadele, ancak I,çl ıınıfı poUtlk 
hareketı ıçınde ve onunla bütün· 
leştirllerek verilince kalıcı ve ba· 
şanlı olur. 

ARalık düzenine kartı ava,ım 
veren, DoRu 'da uygulanan ırkçı, 
şoven,mllUyetçl baskılara ve ul· 
mllasyoncu uygulamalara kartı 
çıkan tüm yurtseverlerin, aRa· 
burjuvazi Ittifakına kartı I,çl ii· 
nıCınm bütünlüRünü saRhyara!< 
Türkiye Işçi sınıfının bıumael 
sosyaUst partısı saflannda top
lanmalan tarihsel bır ıörevdlr. 

Burjuvazinin bölücülük yay· 
ııaralanna, provokasyon glrl,lm· 
lerlne karşı demokratik ya,amı 
korumak ve Ilerletmek ıçın de 
tüm demokratlann, ileridIerin ve 
devrimcilerin burjuva ,artlanma
sından kurtularak Işçi sınıfı bi
limsel sosyaUst partıaının safla· 
nnda kararlı ve tutarlı bır sava· 
şım ıçın tezeIden yerlerini alma
lan kaçınılmaz bır ıörevdlr. 
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Bağ lantısızhk hareket inin bir l iğ i  iç in 
Küba 'nın başhenti Havana ' 

da çalışmalarını sürdüren Bağ
lant16u ülkeı" 6. Doruk Top· 
lantııı, harekete üye &o.yolist 
ve ontiemperyaliıt ülkelerle 
ulusal kurtuluş hareketlerinin 
etkin ";rişimiyk. hareketin an
tiemperyali.t nitelilinin güç' 
�ndirilmesi, birlilinin peki,ti· 
"'Ime,i, tüm dünya ban, güç
leriy� e"üdümün salllamlaştı· 
nlmoıı yolunda yeni bir adım 
oldu. 

Balllant16ızlık hareketini 
bölmeye ve ro tasından ,oplu
maya çal,şan emperyalist güç
lerin Doruk sırasında ba,lıca 
hedef .. çtik�ri sOoYali.t Küba'  

nın  devıet ba,kanı ('cslro, d()o 
ruh konuşmasında ABD '"in 
konferansı etkilemeye yönelik 
gizli firişimlerini açığa ııı"du 
ve dorullun. ' ?larehete gölge 
dii,ürmıye çalışan ,iiçlerin 
amaçlarını ortaya dökmesini " 
di/edi. 

90 kadar ülke ve ulusal kur' 
tuluş hareketinin temail edil· 
dilli Doruk 'a gönd"diği mesaj· 
da SBKP MK Genel Sehreteri 
ue SSCB Deulet Ba,kan, Leo' 
nid Broineu de, dünyada gerçek 
bir .ilahsızlanma döneminin 
başlamaıı için NA TO ue Var
şoua Paktların,n birlikte dağ" 
tılma.sı öneris;n; tekrarladı. 

ABD Komünis t Partisi: 

}'ugoslavya Devlet Ba,kan, 
Tito 'nun Doruk 'un dördüncü 
gününde yaptığı konuşma ise, 
bcl lant16lZlıh harehetinde çat· 
'aklık yaratmaya çalışan em· 
peryalist odaklarm bu amaçla 
Yugoslavya'n,n tutumu üzerin
de yoğunlaştlrdıkları spekülaı' 
yonların ıeçer,izlilini orta)ıa 
koydu. 

Doruk konferansı, Fili,tin 
halkıyla l'e onun tek temsilci.i 
FKD ile uluslararası dayanl,
manln güçlenmesi için dt 
etkin bir forum oldu. FKO li· 
deri Arafat yaptıı, konu,mada, 
ABD 'nin CENTO 'dan sonıu 
Ortadoğu 'da yeni bir pakt 

oıu,turma firi,iml,ri"i açılo 
uUlUrak, Mu,,'," da Jıra1l 1e 
anla,arak böy� bir pd�ta ,im· 

diden katı/dilin' ve bal"'nt .. ıı· 
Iı� öztlliğini yitirdiğini vu",,' 
14d,. 

Tek el lere karsı isci  sınıfının b ir ligi 
22·26 ARtıstos tarihleri ara· 

sında Detroid'te XXII. Kongresl· 
nı yapan Amerika Birleşik Dev· 
letleri Komüıllst Partisi. kurul,,· 
,unn 60. yılını kutluyor. 60 yıl· 
dır yo�un baskı ve terör girişim· 
lerine karşı uzlaşmaz biçimde di· 
renen ve gücünü koruyan ABD 
KP, 60. yılına daha da artan bir 
güçle başlıyor. 60 yıllık mücade
lesi suasında Amerikan ışçi sını· 
fının çıkarlannı en iyi biçimde 
temsil eden Parti, XXIL. Kongre
sı'nde benimsediei Ana Karar'la 
bundan böyle de aynı yolda ka· 
rarlılıkla yürümeye devam ede· 
c�ini kanıtlıyor. 

AJjD KP Merke. Komite.i üye,i Angela Dauia 

ABD Komünist Partisi'nin 
başlıca özelli!!i, kuşkusuz dünya 
emperyalizminin en güçlü merke· 
zinde çalışması ve bu nedenle ıiu 
konuma özgü ai!ır baskılar altın· 
dı tutulmak istenmesidir. 1919 
Eylül başında kuruluş kongresı' 
nı yapmasından hemen sonra, 
Amerıka'da Komünist Partisi'ne 
karşı dev bir baskı ve izleme me
kınlzması harekete ,eçlrilmlşti. .  
Burjuvazi, BUyük Ekim Devrimi' 
nin kendisinde yaratt�ı korku· 
nun dı etkisiyle Partiye ve ülke
deki tüm ilerici güçlere ka",ı sal: 
dınya ilrişti. Bu baskı ve Izleme 
kampanyası doruk noktasına Pal· 

'(Ifacia. 
Ita".rl.r 5 

VIETNAM'DA 
I\iAOCU VATAN HAINI 

VAN HOAN YARGıLANıYOR 

) 

Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Ulusal 
Meclisi Daimi Komitesi yaptı�ı bir toplantıda, 
Komitenin eski başkan vekili olan ve daha son· 
ra Çin'e kaçan maocu vatan baini Hoang Van 
Hoan'ıo yargılanmasını kararlaştordı. Vietnam 
haber ajansı VNA'nın haberine göre, yüksek 
organ Van Hoan'ın i�ledilii suçlann araştırıl· 
masına karar verdI. Vietnam Komünist Partısı 
Sekreterli!!i daha önce yaptıli' bir açıklamada, 
Van H08n'ın ülkesine, partisine ve halkına iha· 
net ettii!ini belirtmiş ve Hoan'ı "Pekın'deki 
gerlci ve saldırgan yöneticilerin maşası" olarak 
nitelemiştl. Mart ayında Çın 'in Vietnam'a kar· 
ŞI giriştl!!i saldırı sırasında da hain Hoan, Vlet· 
nam Komünist Partisi ile Vietnam Sosyalist 
Cumhuriyetine çeşitli iftiralarda bulunmuştu. 

NlKARAGUA'DA 
ILERICi llASIN YASASı 

YüRüRıÜCE GIROI 

Nikaragua hükümeti, yeni ilerici basın-
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yasasının yürilrlüğe girdiğini açıkl�ı. Yeni ya
saya göre gazetecilerin "halk düşmanLtrının Çı' 
karlarına araç oLtınayacağl" ve çalışmalarını 
"toplumsal sorumluluk içinde" yüriltmek zo
runda oldukları hükmü getiriliyor. Bu arada, 
yeni basın yasasına göre pornografı, alkol, si· 
gara ve ilaç reklamları yasaklanıyor. Ayrıca ga
zetecilerin yasaların çiğnenmesini kışk,rtııcak 
yayın yapamayacakları ve mahkeme kararları· 
nı eleştiremeyecekleri hükümleri de yeni basın 
yasasının iç inde yer alıyor. 

FEDERAL ALfIlANY A'OA 
SEKIZ AYDA 400'0 AŞKIN GENÇ 

EROIN YÜZüNDEN ÖLDO 

Gençııein hızlı bir yozlaşma içine itH· 
rnek istendl!!i Federal Almanya'da eroin kulla· 
nımı yüzünden yaşamını yitiren gençlerin sayı· 
sının yıldan yıla arttıeı blldirillyor. Federal 
Saıııık Bakanlı!!ı sözcüsUnün yaptıeı bir açıkla· 
maya göre bu yılın ilk sekiz ayı içinde bu ülke· 
de eroin kuııanan 400'U aşkın genç öldü. öte 
yandan bazı Federal Alman polis yetkilileri, 
gençler arasında eroin yüzünden meydana ge· 
len sayısız ölüm olaymın istatistiklere yansıma· 
dı!!ını, bu yüzden ölenlerin gerçe k sayısnun is· 
tatistik rakanılarının çok üzerinde oldui!unu 
belirtiyorlar. Federal Almanya 'da sisteın kur· 
banı eroinmanlmn sayısında du bUyük artışlar 
oldugu bildiriliyor. 

GUl Ha/l 

mer'in ünlü Adalet bakanllRı dö
neminde ulaştı. Bu dönemde on· 
binlerce Amerika 'lı komünist tu· 
tuklanarak cezaevlerine doldu· 
ruldu. 

Amerika Blrle,lk Devletleri'· 
nde Komünist PıMlsI'ne ka",ı 
lkincl bUyük terör dalgası İkinci 

.Dünyı Savaşı'ndan sonraki "so· 
Ruk savaş " döneminde ,erçek· 
le,tI. Bu terör, Mc Cuthlzm a· 
kımında Ifıde.lnl buluyordu. 
Antidemokratik, antlkomUnlat 
yasalar Ile Parti 'nin Kongre ko· 
misyonlannca kovuştunnalara 
u�ratılmısı, komünist aVlnl "le
galize" �Iyor ve Komünist Par· 
tlsi'nl yok ederek tüm ilerici güç. 
lerin eylemierine son vermeyi i· 
maçlıyordu. 

Ancak Komünist Partisi, tüm 
bu baskı, terör ve yok etme glri· 
şimierinden yine de vartlRınl ko· 
ruyarak 'çıkmasını bUdl. Bu yol· 
da birçok kurbanlar verildI. Ama 
Amerikan Komünistleri, Partlle· 
rini yaşatmak için, her yenl te· 
rör girişiminde Partilerine daha 
çok bai!lılıkla hızmet ettller. Par· 
tl bütün saldınlan aştı, Marksist· 
Leninist çizgisini güçlendirdi ve 
sanannı sıklaştırdı. 

ABD Komünist Partısı, sayısal 
gücünün azh!!ına raRmen, bugün 
politik·ldeolojlk konumlannda 
saRiam; sendikalann tabanında 
etklli; banş mlicadelesinde, ırkçı· 
Iıi!a karşı savaşta ve demokratlk 
eylem birU�1 hareketinde deeış· 
mez bır yer kazanım, güçlü bır 
partidir ve gitglde hızlanan bır 
bUyüme içindedir. 

Amerıkan komünistlerinin 
partısı, sol güçlerin blrli�1 soru· 
nunda beıu bır çıkış noktasından 
hareket etmektedir. Partinin 
XXII. Kongresi 'nde kabul edılen 
Ana Karar taslai!ında birlik ko· 
nusunda şöyle denmektedir: 

"ırkçı ve ulusal baskının kur· 
banı olan tUm Insanlann blrıı!!ı 
yaşamsal bir sorun hall ne gel· 
miştir. Irkçılıem ve mllllyetçlll· 
i!in üstündeki Işçi sınıfı bu bır· 

..!IRin ana faktörü olabılecek ko' 
numdadır. Bu, tekeUere kı",ı 
mücadelede en önemlı etkenler· 
den biri olabilecek, ekonomik ve 
kültürel alanlar ve dolayıııyla se· 
çimlerde etki yapabilecek bır 
birliktir." 

Amerika Hlrleşlk Devletleri'n· 
deki bu ortamda. birlik tüm Ueri· 
ci güçlerin önünde en güncel bir 
,örev olarak dunnaktadır. Ame
rikan işçi sınıfının partısı, ABD 
KP bu güncel görevin blUnclnde· 
dır ve ai!ırlıklı çalışmalannı bu 
alanda yoi!unlaştırmaktadır. 
ABD 'Il komünistler, yaşımın 
tüm alanlannda, tüm ilerici ve sol 
güçlerin en ,eni, Oketi birURl 
ıçın mücadele etmektedirler. Par· 
ti, bu mücad.lenln. ,erekllUR!nl 
Kongre'deki ına ·karardı dı 1'1.· 
miştir. 

"En bltta sol lliçlerin bır ara
yı ,elmesi zonınludur .,. bu blr
Ulin talep ve taktlklainl fonnli. 
etmek Ilk IÖmlmlzdlr. Bu birlik 
"sol" bır Çı!tq nolctuına IIhlp 
olmalıdır. " 

"Bununla blrDlcte 101 kanatta
kı I,çllai, kendUerlnden hınUz 
dahı az radikal konumlarda olan 
yı da merkezd.kI l,çll_Iı bU
tUııIe,m.1erI &erekDDRln. Ikna 
etmeliyiz. ış yerlerinde kunıla
cak böylell sol blrUkl.r bize Iki 
mlsU iÖrev yiiklemektedlr :' 

ABD I,çl ıınıfı partisi, Anı 
Karar belıesinde, üyelerinin tiim 
güçlerini Işçi sınıfının tekeUere 
ka",ı blrll�lnl saılamak ıçın se
ferber etmesi ,erekliUlinl vureu· 
lamaktadır. Kongrenin ına kara· 
n, Komünist Partisi'nin i,çl sını· 
fının birliRi Için ,bir güvence ol· 
duRtınu bır kez daha ortıyı koy· 
muştur 

60 yıllık yaşamı boyunca tüm 
çabalara karşın yok edilemeyen 
ABD KP, bu süre içinde bUyük 
deneyimler ve yüksek bır olıun· 
luk kazanmıştır. Bu olıunluk, 
gerek Detroid 'In en büyük kapalı 
salonunda yapılan konırede, ge· 
rekse parti merkez oraanlannın 
kararlannda, parti tabanının ça· 
lışma ve eylemlerinde Ifadesini 
bulmaktadır. XXII. Kongrenin 
Ana Karan 'nda ,öyle denmek· 
tedir: 

"60 yılımız, geU,menin, ol· 
gunlaşmanın yıIIan olmuştur.Bu, 
tarıhsel boyutlarda bır hazırlık 
süresı sonunda gerçekleşmlştlr. 
Devlet·tekelci kapitalizminin çö· 
kUşU ölçüsünde, sosyalizme geçış 
ıçın nesnel altyapı da oluşturula· 
caktır. ışçi sınıfı gelışmeye, ol· 
ıunlaşmaya ve tarihsel göuvlnl 
yerıne getlnnek ıçın hazırlanma. 
ya devam edecektlr. Ve Işçi sını. 
fının devrimci partisi olan ABD 
Komünist Partisi bundan böyle 
de toplumsal Ilerleme ve sosya. 
IIzm mücadelesinde bır mevzi ol· 
mayı sürdürecektir." 



Lübnan 'da 

A ımaıı Demokratik 
Cumhuriyeti kuru
luşunun otuzuncu 
yılıru kutlamaya 
hazırlanıyor. 1949' 
un 7 Ekim'inden i 
bu yana �eçeıı otuz ' 
yıl, ADC'de hem iç 
hem de dış politika 

"$ açısından sosyaliz
min başanlannın_ 

Lübnan "P Genel S".�eri Nikokl Şaui 

bir göstergesi oldu. özellikle soiıuk sav", 
yıllarında emperyalist dünya - tarafından yad
sınmak, çeşitli baskılarla soyutlanmak istenen 
ve birtakım kışkırtmalarla yıkılmaya çalışılan 
Alman işçi ve köylülerinin devleti bütün güç
lükleri aşmasıru ve dost-dUşman herkese kendi
sini "tanıtmasıru" bildi. Emperyalist Federal 
Almanya'yı önce "tek Alman devleti" olarak 
lanse etmek isteyen batılılann çabalan suya 
düştü. Dünya sosyalist sistemi içindeki devlet
lerin sıkı dayanışmasıyla Alman Demokratik 
Cumhuriyeti ayakta kaldı" sosyalizm yolunda 
ilerlemesine devam etti. 

İhanete karşı 
halk cephesi 

A D e'nin 
dış po li tikası 

KUŞkuSUZ ADC'nln başanlanndaki en bü
yük pay, marksizm-leninizmin ilkelerinden ne 
Iç ne de dış politika uygulamalannda ödün 
vermeyişi, sapmayışı olmuştur. Tutarlı bir çiz
gide banş ve sosyalizm mücadelesini sürdüren 
ADC, bunun sonucunda birçok ileri adımlar 
atmış, ber geçen gün yenı kazanımlar elde et
miştir. Bu yolda birçok güçlüklerle karşılaşıl
mıştır. Ama işçi sıruCının iktidarda olduiıu 
sosyalist devlet, tüm güçlükleri aşmayı başar-

I 
Sizce Yakın Do�u ıorunu 

luınli )'olklrdan çözüme �kl
nabmr1 Bu açıdan Camp Da
",d 'le ""rıkln tek taraflı anla,
manın .onuçlan nOl11 de�.,... 
lendirilebilir1 

Lübnan bunalımı Orta Do� bu
nalımıyla Içiçe Lübnan'daki auru
ma daha da kann",ık bır hal kazan
dırdı_ SaReı &Uçler kışkırtıcı eylem
lerini aralıksız hazlandırmaktadır_ 
Bu durumda ülke ıçınde yeni bır 
çatışmanın her an patlak vermesi 
olasılıRı da artmaktadır _ öte yandan, 
Güney Lübnan'daki ıSrail iUali ve 
Tel Aviv'ln şimdiki durumu koruma 
yeltenl,leri sütegelmektedir_ ıSrail, 
Güney Lübnan'dan işgal birlikleri
nin çekilerek, onlann mevzilerine 
Birleşn,lş Milletler kuvvetlerinin yer
leştirIImesini öngören GüvenDk 
Konseyi'nın 425 nolu karannın uy
gulanmasını engellemekledlr_ Bu ise 
Israll'ln saRCI güçler ve f",lst miU. 
birOklerine açıktan açlRa silah ve 
savaş malzemesi saRiamasına, faşist 
mllls birliklerini eRitmesine, faşist
leri savaş uçaklan ve gemileriyle des
teklemeslne ko,ul yaratmaktadır_ 

Enver Sedat'ın Ihaneti ve Camp 
David'te yürütülen pazarlıklar, Ya
kın Do� 'daki güç denge.inl deRIş
tIrerek, ısrail'in yelteni,lerine .sin 
kayneRı oldu _ Şimdi yenı bır çatış
ma olasllıRı çok daha_ kuvvetUdir, 
Amerika 'nın Lübnan yönetici çevre' 
lerine uyguladıRı baskıyla bunalıma 
doRnı çözüm bulunması yollannın 
kapatılması Istenmektedlr_ Amerika 
Birleşik Devletleri, Filistin Kurtulu, 
örgütü, Suriye ve öteki Arap ülkele
rini, bunalımın Amerikan reçetele
rine göre çözüme ba�lanması yelte
ni,leri karşısında dize ietlrmek, FI
listin halkının haklı davasını orta-

dan 91dırmak ve FlUstin halkına ya
sal haklannı vermemek u�runda ça
ba harcamaktadır, 

Fakat bu planı uygulama yelte
nIşleri kesin bir tepkiyle karşı kar
şıya kalmaktadır_ Lübnan ve Filis
tin halktannın dört yıldan beri gös
tereieldiRi yılmazlık, bunu uyııula
mada gerçekiemektedir. Halkın iLe
rici güçleri, on binlerce kişinin öldü· 
riilmeslne, Lübnan ekonomisinin 
kargaşal�a ltilmesine ve ülkenin bö· 
lünmesl tehlikesine karşın, kesin za
fer istendyle mücadele etmektedir, 
tlerld &Uçler arasında Lübnan Ko
münist Partisi çok önemli rol oyna-
maktadır. . 

Bu açıdan, Yemen Demokratik 
Halk Cumhurıyetı, Etiyopya ve Af
ianıstan'da devrim güçlerinin zafer 
kazanması, tran'da halk hareketinin 
genişlemesi, Enver Sedat'ın ihaneti
ne kar,ı "Red cephesinin" oluştu
rulması, Suriye ve Irak arasında ya· 
kınlaşmanın gerçekleştirilmesi ve 
Baedat Zirve Konf.ransı 'nın yapıl
ması da önemU etkenler arasında 
yer almaktadır. 

Orta Doeu sorununa ancak, Sov
yetler BlrURi'nin de katılışıyla çaeı· 
nlacak Cenevre Konferansı ve altın
da B",kan Carter'in de Imzasının bu· 
lunduRu, Orta Do�'yla ıııııli Sov
yet - Amerıkan Bildirisi 'nin ierçek· 
leştirilmesi yolundan çözüm saRla
nabilir, 

Biz, Yarşova Antlaşması PoUtik 
Danışma Komitesi'nin Orta DoRu'y
la ilıııD Bildirisine yüksek deeer ver
mekteylz. Bu Bildiri bölge halklan 
Için bir destektir, 

Biz, emperyalizmin konumlannın 
zayıflamasının ve Orta Do�, Çin· 
bindi ve Afrika'da uerad,�, darbele
rin, onu Lübnan'daki baelaşıklannı, 
iilkede yenı, büyük ve tehDkeU ça
tışmalar kı,kırtmaya iteblleceei gö
rüşUndeyiz. Arap ulusal kurtulu, 

hareketinin ieleceeı konusunda 
ümitliyiz. Arap Kcunünistlerinln, 
Arap ülkelerindeki Komünist Parti
lerinin soruna poUtlk çözüm bulun· 
ması yolunda giderek daha büyük 
rol oynayacaCı görüşündeyız. Çaba
lanmlZl komünistler, Nasır'cılar, Bs
as'çılar, ulusal lIer1d güçler ve em
peryalist kuvvetlerin komplosuyla 
Camp David'te alınan kararlara kar
şı çıkanlan birleştirme amacına yö
neltmeliylz. Bu temel üzerınde, 
Camp David karartannın uyııulanmı
Si yeltenlşlerl önüne aşılmaz set çe
kecek ienlŞ ve etkın bır halk cephe
si kurablUrIz, 

Arap halklannın haklı davasına, 
Sovyetler Rlrlil!l, Bulprlstan Halk 
Cumhuriyeti ve bütün öteki sosya
Ust ülkeler biiyük destek göstermek
tedir. 

Soruna ıırorla politik çö' 
züm aranmasına karşın. Orta 
Do�u 'da halô a.keri güce ba,
vurulmoktadu. Lübnan Komü· 
ni.ı Partili ilerici halk giiçleri 
.ilahlı müfrezelerinin rolü ve 
önemini naııı d.�erlendiri)'or' 
Bu .ilohlı müfrue/ere komü
ni.tlerin kolılışı nedir? 

Biz, Orta Do� sorununun banş
Çı araçlarla çözuımeslnden yanayız. 
Bunun en Iyi çözüm yolu oldul!u gö
rüşündeylz. RIz halkın acılanna, ül
kenin yıkımına, kan dökümüne, kar
deşi kardeşe öldürten savaşa, yetsin 
artık diyoruz, Fakat karşımızda küs
tah, kanlı ve kendi amaçlanna ulaş-
mak için her ,eyl göze almış aman
Sız bir düşman var. Bundan dolayı 
biz sllahlanmlZl teslim etmeyeceeız. 

KomUnistler ve yurtsever güçler, 
FlDstln Kurtulu, örııütü müfrezele
riyle birHkte her saldırıyı püskürte· 
bilmek ıçın dalma hazır durumda 
bulunmaktadır. Riz hergün türlü 
yönlerden saldırılara hedef olmakta· 
YIZ. Komünl.ter, ilerici halk güçlerl 
ve FlUstln Kurtuluş örgütü'nün des
te�1 olmadan tek lübnan'ın varola· 
mayaca�ını bilmektedir. 

Dü,manlanmlZın gerçek amaçla
rı konusunda hayallere kapıimıyo· 
ruı, Bundan dolayı da silahlı müfre
zelerlmlzln gücünü artırmak, sava, 
hazırlı�ı düzeyini dalma yüksek tut
mak ve tüm yurtsever kuvvetlerle 
blrDkte Lübnan'ın ba�ımsızlıeı, öz
gürlü�ü ve blrııeı uerunda omuz 
omuza mücadele etmek yolunda ça
ba harcamaktaylZ. 

D
mıştır. 

emokratik Almanya'da yayınlanan "Horizont" 
adlı haftalık derginin son sayılannda bir dizi 
yayınlanıyor. Güntber Kohrt'un bir kitabının 
geniş bir özeti olan ve "Banş ve Sosyalizm 
için ADC tutariı çizgide - ADC'nln dış politi
kesırun duraklan" adını taşıyan dizide, ülke
nin otuz yıIIık�uluslaransı banş mücadelesi 
konu ediliyor. Yazar, ADC'nln başaniannı 
"devrimci Alman işçi sınıfırun mücadele gele
neainln bir sonucu" olarak görüyor ve şöyle 

K diyor: 

arı Marks ve Friedricb Engels neyle başladılar· 
sa August Bebel ve Wilhelm Liebknecht Prn.· 
ya-Alman militarizmine ve onun saldırılanna 
karşı mücadelede aynısıru sürdürdüler. Karl 
Liebknecbt ve Rosa Luxemburıı yaşamlannı 
emperyalizm� ve savaşa karşı, sosyalist devrım 
için mücadelede verdiler. KPD 'nin genç Sov
yetieri korumak için eylemleri şu sloganla süt
dürülüyordu:  'Sovyetlerden elinizi çekin!' -
llütün bunlar, Alman işçi sıruurun dış politika-

Y
sı deail miydi?" 

IZi dizisinde, aslında bir tek örnekle genel bir 
. dollru ifadesini bulmaktadır. Bu da, bır devle

tin kendı ülkesinin toplumuna yarariı olabil-
mesinIn temel koşulunun iktidarda işçi sırufı
run ve müttefiklerinin bulunması oldulludur. 
Tariiıin en ıievrlmci, en dinamik sırufı olan 
işçi sınıfı, iktidar mücadelesini sürdürürken, 
bunu hiçbir zaman "savaşa karşı banş" mü· 
cadelesinden ayırmamaktadır. Bugün, tüm Al
manlann onur duydueu bir sosyalist devlete, 
Alman Demokratik Cumhuriyetine sahip olan 
Alman işçi sını!ı bunun bir ömeeidir. Alman 
Demokratik Cumhurlyeti'nde işçi sınıfının 
partisi, Sosyalist Birlik Partisi ve onun marksist
leninist çizgide ödünsüz yürüyen iktidan, yu
karıda da belirttieimiz glbi sosyalist devlete 
yönelik rum saldırılan boşa çıkarmıştır. Bu 
doerudan doeruya ADC'de iktidara sahip olan 
Alman Işçi sınıfının başansıdır, 

• nail serikoğlu 
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Bulgaris tan devrimi 3 5  yaşında 

Faşist boyunduruktan 
sınıfsız topluma 

Dimitrou IN! Jiukou i 946 'da bir giJ.şteri .. rasında 

9 Eylül 1944 Bulgaristan hallunın 
fqist diktatörlüğü yede bir edip ikti· 
dan ele �çirdiği n sosyalist toplu
mun kun.ılmasma yöneldiği tarihdir. 
Bu tarih, dünyada ilk ka işçi .mıfı 
partisi önderliğinde fatizmc karŞı 
aya.k1anan üu1g:ar emekçilerinin nnıf
az toplum yolunda aıUklan cn önem
Li adunı .imgeler. 

Bulgar halku'lln rqıZmc kartı mü· 
cadeLesi, Bulgaristan Komünist Partisi 
önderliğinde 20 yili qkın sürmüştür. 
1923 yılında ra.şi,ı iktidara karŞı 
ayaklanan halk IUtlclcrinin mücadek· 
ıi ı 944 yılına değin k.csintiıiz sürmüş, 
bu kararlı, kararh olduğu kadar da 
kanlı kavga z.aferlc ıonuçlanmlfltr. 

BuJpriJtan'da fqist örgütlenme 
ı 920'&hc değin uzanmaktadır: Bal· 
kan lavqı ve ukasından da 1. Dünya 
Sava,ı'run getirdiği yıkımlar kartum
da sola yönelen, dC'Vrimci potansiyeli 

sürekli yükselen emekçi halkın talep
lerini bastırmaya çalı,an Bulgar ege
men sınıflannın baskıcı ye terörcü bir 
iktidar kurma çalıımaları 9 Haziran 
1923 tarihinde iktidardaki Sosyal De· 
mokrat ve Bulgaristan Çiftçi Partisi 
koalisyonunun bir askeri darbe ilc yı
kılmasıyla doruğuna ula,tı. Bu darbe 
o zamana değin çeşitli ilerici dönü
,ümleri KcrçeklC=,liren, lOpra,k rdor
mu yapan hükümeti ortadan kaldır
mman yanında devrimci potansiyeli 
tümüyle ortadan kaldırma amacını ,.
düyordu. Doğal olarak da ilk hedener 
arasında Bulgaristan Komünist Partisi 
vardı. 

Bulgaristan itçi sınıfı partisi faşist 
diktatörlük altında da müeadclesin� 
den yılınadL Faşizmin yalnız k.omü
nı$lleri değil, fakat tiim halk kitle
lerini hedd aldığıN sürekli vurgulaya
rak halk kitlelerinin geniı eylem ve 
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· 
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mücadele birliğini olulturma çabası 
iç \ne girdi. Bu çaba da sonuçlarını 
verdi. Artık Bulgaristan halkı ra,izme 
kartı topyekün bir savaş içine girmit-
ti. 

lık anti-faşist silahlı ayaklanma 
hemen 9 Haziran darbesinin ardından 
BKP militanlan ve Bulgaristan Çift
çi Partisi üyeleri tarafından gerçekleı� 
tirildi. Bu ayakJanma faşist iktidar 
tarafından bir süre sonra bastırıldı. 
Ancak ayaldanmanın yenilgiye uğra
masında BK.P'nin o tarihsel anda düş
tüğü yanılgmın da payı büyüklÜ. nu 
yandgıyı oluşturan ana öge, Parti 'nin 
verdiği tarafsız kalma kararı idi. Böy
Le bir karar sonucunda da silahlı ayak
lanma faşist güçler t.ara.fından boğul-
du. 

Ayaklanmanın başansızlığa uğ
ramalı ve bunda da BKP'nin ıutu
munun rol oynaması gerek parti mili
tanlan ve örgütJeri içinde gerekse: de 
Komintem içinde ağır ele,tiriJerin 
yapılmasına yol açu. Işte bu nokta
dan itibaren tavrını gözden geçiren 
BKP fa,izme kar,ı mücadek konu
sunda tutarlı ve kararlı adımlar atmil
ya bafladı. Böylesi bir yapıyla da 
hem BUlgaristan içind<- giiçlu hir anti
faşist cephenin oluşmasını !tağtadı, 
hem de uluslararası planda ra�i7.me 
kar,ı mücadde 'veren halklilrol öm('k 
oldu. 

Bulgar halkının faşizme kar,. sa
vilfl sürerken 8KP önderi Dimitrov 
da, f"'ıizm vc faşizm,' karşı mücadele 
konulannda uluslar.u3.."1 planda dün-

ya halklanna rehberiik edecek ça1L1-
malanm sürdürüyordu. ÖZellikJe Ko
mintem 'in 1. Kongresi bu alanda en 
önemli uluslararası toplantı niteliğini 
kazandı. Dimitrov bu toplantıda sun
duğu raporda "filfizmin saldınsı ve 
faşizme kar,ı itçi ımıfınan birliği mü
cadelesinde Komintem'in görevleri" 
sorununu işledi. Bu tarihsel raporda 
Dimitrov, faşizmin tamıni yapıyor ve 
dünya işçi sınıfı hareketinin faşizme 
karşı mUcadclc taktiklerini açıklıyor
du. Raporun t'n Önemli özeUiklcrin
den biri de faşizme karıı birleşik ccp
henin ilkelerinin açiklanması ve 
dünya işç;i sınıf. pratiğine sunulması 
idi. Komintem 'in 7. Kongresi, tüm 
devrimci ve demokratik güçlerin ra
şizmt ve savaş tchlikesine kar,ı yer
dikJcri mi.icadeknin yaygınhk kazan
dlrdması konusunda gerek komünist 
ve işçi har"kcti için, ((erckse: anti-fa
şist hareket için belirleyici bir rol oy-

nadı. Bulgaristan işçi sınıf. rqiıme 
kar, i tarihsel görevini yerine getirir
ken, dünya işçi sınıfı hareketini de 
faşi1.nU' karşı mücadele konuıunda 
aydın�lJyorrtu. 

Ikinci Dünya Savaşı yıllan Bulga
ristan anti-faşist mücadelesinin de en 
üst boyutlar.. ulaıuğı ylUar oldu. 
Daha savaşın başlangıcında fatilt At
man ordularının Çekoslovakya'yı it
g-.t.Iinde Bulgar emekçileri yapuk1an 
gösterilerle bu inali proıesto ettiler. 
Ku prote'to eylemlerinde yüzlercesi 
katıedildi, binlerce militan ise tutuk· 
lanıp i!Jkcn«.;e gördü. 
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Savqln hemen öncesinde ise. BuJ.. 
garistan işçi suııh enternasyonalist 
görevini yerine gdmyor ve fqizmc 
kar,ı savatan ispanyol halluna yu
dıma koıuyordu. Ispanya 'da saYqan 
birçok uluslararası tugayda Bulpr 
emekçileri de savqu1ar. Ikinci Dünya 
Savaıı boyunca ise Bulgu saYafçılan 
Yunan ve Yugoslav yoldqlOl!"Yla da
yanışma içinde mücadelelerini süıdür� 
düler_ Bulgar, Yunan ve Yugoslav sa
vq;çılan savaı boyunca gerek Alman' 
Lara k.:aJ11 gerek.sc de yerel Cqist 
yönetimlere karıı amaıuau.a direncii
Ic.r, sayısız bqanlar kazandılar. 

1944 yıb BuJpr anti·(qistleri ve: 
komünistleri için döoüm nokl .... 
oldu. Olkede ohiıturulan Devrimci 
Halk Kurtulu, OrdUlU bir yandan .... 
yin edici kavgaya kendini bazlrhYOl', 
diğer yandan da Vatan cephesi UIU� 
sal Komitesi, yayınladığı bild.irilcrlc 
hallu mücadeleye çağanyordıı. Güçle
nm anli·fqiat hareket artık iktidan 
ele FÇird>llcocek bır duruma ",!mit· 
ti. i 944 yılının Eylül ay. da bu ıon 
ayaklanmarun hedenenen tarihi idi. 
Ülk.enin her yanında ayaklaama 
huuWdan sürerken bqkc.nltt: politik 
kitle harekttlerinin örgütlenmesi yi
riitütüyor, ilpıi komiıenin batında bu-
lunan Todor Jivkov yalundaki ayK· 
lanmanın bu yönünü planhyorclu. 

8-9 Eylül 1944 gecesi ayaklan.ma
oın ana darbesini vunnak üzen: en 
uygun zaman olarak KÇilmitti Bu
nun iki nedeni vardı: Birincisi (qiz
mi ezen Sovyet Ordusunun Bul .... 
ristan 'a girmeıi, diğeri ise ınahb ola
rak halk ayaklanmuının ülkedc yay
ııınlatmasıyda. 9 Eylül günü yopıiaft 
topyekün saldinyla da 20 yili aıkın 
bir iiirtdir baskısu" sürdüren ( .. isı 
iktidar yıluJda. VaWl Cephesi iktidan 
devraldı. 

9 Ey1ill ke.in darbe.i ilc Bu1prio
tan 'da halk iktidan kuruldu ve: sosya
lizmin kurulması çabalan içine PiI
di. Anık Bulgar qçi "nıfmı yeni IJÖ" 
rcYler bekliyordu. Iktidar abnmL1b, 
ancak onun korunması ve soıyalizmin 
kurulması gerekliydi. 

. 

9 Eylül ı 944 ayaklanmasından 
bugüne değin geçen 35 yıl ıoıyaliz
min kurulmasırun mücadelesiyle ıeç
ti. Zorlu, ancak baıanb 35 yili bu&ÜJl
kü Bulgarinan't meydana ıetirdi. se
faletin kol gezdiği ÜLke artık bugün 
her türlü sanayi üretimini ıerçekletli
rebilen bir ülke haline jltldi. 

9 Eylül 1944 ayaklanması Bulgar 
halkına eıitlik, rerah ve mutluluk ge
tirdi. 9 Eyti.il 1944 anti-faıilt ayak
lanması Bulgar halkının ıınıfsız top
lum yolunda atbğı en önemli adım 
oldu_ Bu adımlar kesintiılı süriiyor; 
yeni kazanımlarla, yeni zafc.rlerle.Sc� 
lam dünyanın ilk anıi·faşist sav�çl1a. 
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oleU RLU K !  
1 1  Eylii� kanınlık bir {/Ün. Altı yıl önce bu {/Ün, Şili IuJlkının 

umudu Halk Birlil .. iktidarına tahammül edemeyen Amerikan empe'" 
yalizmi. uşal, Pinochet Cuntası eliyle, onurlu bir halkı acıya ve kana 
bojtdu. Fllfilt darbe, lanetli elleriyle binlerce işçiyi, emekçiyi yoket· 
ti, Şili Komünilt Partili 'ne ",,/dırdı. Halk BirlilZi iktidannın başkanı 
Saluador Ailende 'yi ve büyük şair Pablo Neruda'yı katletti. 

1 1  Eyliil 1973 'ten beri, bütün dünyanın nefreti A merikan em· 
peryalüturinin ve Pinochet Cuntası 'nın üstündedir. Faıist darbenin 
6. yıldönümünde, Şili 'de katledilen tüm yurt.everleri, kahraman 
Saluador Ailende 'yi ve delZerli şair Pablo Neruda 'yı, t.panyol şairi 
Rafael Alberti ve Ulkü Tamer'in iki şiiriyle anıyoruz. 

ülkü Tamer 
ALLENDE ıçıN 

Opcn biLL adbn, unutma: 
A",cıolo Pinoche� 
C.tavo Lcich. 
Joıc T ori)ino, 
caar McndOZL 
Uautm.a bllllla.nıı hiçbirini 

Korurlar ö'pirlüğü, demo kruiyi, 
Sonradan bomb .... yabilmck için. 
Yakıl yerine dolu kuOarul'lu u çaklannda. 
Vıibian vanbr, 
Pıhlldan yapılm" kasaiandır ülkenin; 
Yüzme havuzJan vanhr, 
Gizli bir kambiyo gibi çalı,uj 
Yurttat dedikleri kimseler Varolfo 
Onlann acdannelan içki danubrlar. 
Onbnn buğdayından gül ycti,tirirlcr, 
Altın kem.ikler bekler hepsi, 
Unutma bunlann hiçbirini 

Şapkasuu b.ralup olduğu yerde 
Onurunu alıp giden AJlcndc'yi unutma. 

Rafael Alberti 
ŞILl YüRECIMDE 

Pablo Neruda 'ya 

Efi bıçalôıı lanetliler uyuyamıyacak.sınız, 
Pençekri kanlı karga.lan gecenin, 
Hliz:üntü gölgelerin kannhk alçak.1art. 
Olu tuaUutçu1an. 
Uyuyam.ıyacakSUllZ. 

Onun fOYlu LürkU.sü, '"mıak tutku.u, 
Zirveleri atan YÜUckliği, 
Halkının özcür birliğinde 
Boğacak ıizi bir gtin. 
Uyuyamıyacwınız. 

Gelin gÖlÜn öldüriilen cvini 
Ve IUnimbi, 
GözyatLan yitik yoksulluğunda 
Ayaklar altındaki koca yüreğini 
Kopanimıı, ul ellerini. 
Uyuyamıyacak.ıınız. 

Uyuyamıyacaluınız. Çünkü uyanık herke •. 
Uyuyamıyacaluımz. Çünkü ıııkt ... kör eden sixl 
UyuyamıyacaltıınlZ. Çünkü ph ölümdür zdenni-ı.. 
Uyuya.mıyacaluanız. Çünkü ölüsünla. 

" Onurunu 
alıp 
giden 
Allende'yi 
unutma!" 

Şili N.roda 'yı öliim.üz· 
/ülZe uğurluyor. 

Türkçe.i: HÜleyin Baş 

....... ........ 

Dimitrov'la birlikte 
KonUllma düzeyimizi us gücümüzün ifadesi sayabiliriz. 
Konuşan adamı dikkatle izleyin, ezberini mi yineliyor, bildik· 

leriyle kendi arası nda bir uyum mu yaratmış anlayacaksınız. 
Her konuşanı düşünür sanınayalım. 
HalkullIzın, "a�zı laf yapıyor .. " diye kınadıklan düşünmeden 

konüşanlar arasında demogog müsvetteleri a1abildij!ine. 
1946'dan sonra demokrasi 

şampiyonlu�una çıknuşlar 
·arasında cirit atardı böyleleri. 

Şimdi sosyal demokratlar 
arasında saf tutuyorlar. ' 

Aydınlı toprak ağası öz· 
gürlük sözcüj!ünü düşürmezdi 
al!zından. 

Bunlar sosyal adalet söz· 
cülderine bayıliyorlar. 

Aydınlı toprak al!ası ikti· 
daİ oldul!u zaman, ilk işi kal· 
dırmayı "vaat buyurdul!u" 
anti·demokratik yasaların ön· 
gördül!ü cezaları arttırmak ol· 
du. 

Bunlar bem yazanı, hem o
kuyanı cezalandırmak için bir 
yılda üç kez kal!ıt fiyatlarına 
zam yaptılar. 

Celal llayar'ın "müreffeb 
cemiyyet" derken al!zından 
bal akardı. 

"Hakça düzen .. " sözcükle· 
ri bunların elinde bir pannak 
bal. 

Televizyonda, radyoda, te· 
mel atma törenlerinde, açık· 
hava toplantılannda ... 

"Hakça düzen" �a1lyorlar 
balkunızın a!!zına. 

Demokrat, özgürlük göste· 
rip meclis diktası vuruyordu. 

Sosyal demokrat, özgürlük 
gösterip sola vuracak ama eli 
havada kalıyor. 

Ezberlerini konuşanlar yal· 
nız siyasal arenada karşımıza 
çıknuyor elbet. Yaşamın her 
kesiminde önümüzde gider· 
ken görüyoruz onlan. 

Bilimde sanatta, sporda, 
alış verişte, sendikal hareket
te. 

Adamın erkeklerden oluş· 
turdu!!u takım, Uıuslararası 
yarışmalardan birinde kızlann 
arkasında kalıyor. Artık susar 
diyorsunuz. Yine konuşuyor. 

Adamın basın toplantısı 
yaptı!!ı salonun perdelerine 
bi!e dış kapitalin bal!ışladı�ı 
dolarlar yansıyor. Işçi sınıfı· 
nın sözcüsü. 

Konuşanla birlikte düşün· 
me yetilerimlzi uyanık tut· 
madıkça böyleleri daha bir 
zaman düdüklerini çalma ola· 
na�ı bulacaklar. 

Peki ama biz? Bizim ko· 
nuşmacılanmlZ? Onlann özel· 
likleri ne olacak? • 

Halkımızın nitelemesiyle 
yazalım, "Kitap gibi.." ıni ko· 
nuşacaklar? "Aazı iııf yapan· 
lar" �ibi ıni? Kendileri gibi 
mı? 

l1u kez. yazıya başlarken 
okudu�uııuz \.Ümeelerden bi· 
rini değiştirerek YIIZ8ca�lm. 

Her duşüneni konuşur san· 
mayalım. 

Yann seçim vıır. 

En küçük birimden en bü· 
yük kentlere kadar arkadaş· 
larımızın canlanıu dişlerine 
takarak kuracaklan kürsülerin 
kendine özgü mihenk taşlan· 
na benzer koşullan oldu�unu 
bilelim. 

o kalabalıklar var ya o ka· 
labalıklar. Duyarlık ölçer gibi· 
dir. Bilgi ölçer gibidir. Inanç 
ölçer gibidir. 

O kalabalıkların karşısına 
çıkarken kendimiz OlıicağlZ 
önce. 

Dimi Irov'un şu awsııu bir· 
Iikte okumakta yarar görüyo. 
rum: 

"Burada Hitler'in iktidara 
geçmesinden önce ve meşhur 
dolandmcı ve spekülatör Skla· 
rek kardeşlerin birkaç ay sü· 
ren duruşmalan karşısında 
Berlin'de yapılan bir işsizler 
toplanbsından söz etmek is· 
tiyorum. Ilir Nasyonal ·Sosya· 
list, toplantıdaki konuşmasın· 
da Sklarek kardeşlerin duruş· 
ınasııu kendi işine gelen bir 
biçimde yo�ınIadl. Sklarek 
kardeşlerin dolandmcılıeııu, 
rüşvetçili�ini ve diııer suçla· 
nıu anlattı, aylardır sonuçlan· 
mayan davanın Alman 1ıaIJU· 
na yüzbinlerce mark'a mal ol· 
duRunu belirtip ·büyük bir te
zahürot eşliRinde· Sklarek 
kardeşler gibi soyııunculann 
hemen öldürülmesi ve dava 
için hazırlanan paranın da iş· 
sizlere daeıtılması gerekti!!ini 
söyledi. 

Sonra bir sosyalist kalktı 
ve söz istedi. 

Once söz vennek isteme· 
yen sosyalistin sözlerini duy· 
mak ' isteyen dinleyicilerin 
baskısına dayanamadı ve söz 
vennek zorunda kaldı. Sosya. 
list kürsüye Çıktı�ı zaman her· 
kes, büyük bir heyecanla, söy· 
leyecel!i sözleri bekliyordu. 
Neler söyledi biliyor musu· 
nuz, yüksek ve güçlü bir sesle: 

"Arkadaşlar" diye söze 
başladı, "çalışmalarını yeni 
bitiren Üçüncü Enternasyonal 
Genel Kurulu, işçi sınıfının 
kurtuluş yolunu göstermiştir. 
Bu yolda size düşen görev ar· 
kadaşlar, "işçi sınıfının ço· 
!!unlueunu kazanmaktır". Ge· 
nel Kurul işsizleriıı hareketle· 
rlnin "politlkleştirilmesi " ge· 
rekti!!ini belirtmiştir. Genel 
Kurul bizden politik seviye· 
nin yükseltilmesini istemekte· 
dir." 

Genel Kurul 'u n kararlarıııı 
ışsizlere açıklayarak sözlerine 
aynı havada devam etti. 

Boyle bir konuşma işsizle· 

rı etkileyebilir miydi? Işsizler 
kendilenni daha yükaek bir 
seviyeye u1aştınruık için önce 
politikleştinneınizden sonra 
devrimcileştinnemizden, daha 
sonra da harekete geçirme. 
mizden hoşnut olabilir mi�. 
di? 

Oturdu!!um köşede, yapıı· 
ması gereken şeyleri somut 
bi�imde a�zından duymak is
tedikleri sosyalisti sabırsızlık· 
la kürsüye ç�ıran işsizlerin 
esnediklerini, sıkıldıklannı 
gösteren hareketler yaptıktan· 
nı görüyordum. Başkamn ko· 
nuşmacının sözünü küstah bir 
davranışla kesmesi ve dinleyi· 
cilerin de buna karşı çıkma· 
ması beni şaşırtmarnıştı. 

Ajitasyon ve propaganda 
çalışmalanınız içinde bunun 
bir sürü öme!!i vardir. Böyle 
şeyler yalnız Almanya'da da 
olmamıştır. Böylesi bir yön· 
tem, insanın kendine karşı 
ajitasyon yapmasından farklı 
de�i1dir." (Georgi Dimitrov, 
Faşizme KarŞı Birleşik Cep· 
he, çev. Ali özer-sf. 142·143, 
May Yayınlan, 1975). 

Konuşma düzeyimizi us 
gücümüzün ifadesi sayabiliriz, 
demiştim. 

Burada "üs �üz •. " der' 
ken pek genel bir ifade kul· 
landı!!ırnı biliyorum. 

Diınitrov'un sözünü ettii!! 
konUllmaemın da belli düzey· 
de us giicii vardı kuşkusuz. 
Kendine güveni, belki kiinü 
deneyimi bile vardı. 

Onun, bireysel yaşamının 
o evresinde yoksun oldueu 
şey, 

özel bir durum olan işsiz· 
ler 'toplantısında, 

genel iikelere uygun olarak 
özellikleri vurgulama becerisi· 
dir. 

Oyle sanıyorum ki, yalnız 
seçimlerde dej!il, küçük bl· 
riınlerimizde yaptı!!ıınız her 
toplantıda gösterece!!imiz ilk 
özen, 

- Genel ilkelere, demek ki 
öRretimize uygun olarak ya· 
şamın sergiledi�i özellikleri 
vurgulamak olmalıdır. 

- Hükümetin taban rtatla· 
rına zam yaptı!!ını biliyoruz. 

- Toprak sahiplerinin kira· 
lara ne kadar zam yaptıktannı 
da biliyor muyuz? 

Ama dikkat. Slogan deııil. 
Bilgi. 
Uizim konuşmacılanmlZ 

Için genel ilkeyi şoyle koy· 
muş ustalanmız : 

"Yazarken ya da konuşur· 
ken sizi anlaması, size inan· 
ması ve sizi izlemesi gereken 
Işçileri düşünün. Kendisi için 
yazdıllınız, kendisi için ko· 
nuştuRunuz insanları unutma· 
yın." 

Sanırım özel durumlan 
değerlendirme becerisini de 
bizler bulaea�ız. 
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Hala suç irgütü ıU aranıyor • 

Ankara Manıak Cezaevi'nde MHP yanWannca başla
tılan çatışıııa, "ülkücü" tutukluIann cezaevi iç indeki 
örgütlenmelerinin sonucu. 

MHP yanlısı kuruluşlarm federal Almanya'da giriş
tiği milyonluk )'atınınlann, Türkeş'in bu ülkeye yaptığı 
sessiz sedasız gezilerle ilişkili olduğu bildiriliyor. 

F'4ist terörü doğrudan yön· 
lendiren odak olduğu bütün 
kanıtlarıyla .ortaya çıkan MHP' 
nin suçlarını ortaya serenyeni 
belgeler birbirine ekleniyor. Fa
şist katliamlara doğrudan katı
lan MHP yöneticilerinin arası· 
na, önceki Cumartesi günü Bi
lecik'in Söğüt ilçesinde, izinli 
olarak memleketine dönen Is· 
tanbul Atatürk Öğrenci Sitesi 
yönetim memuru Mustafa Se· 
vinç 'i herkesin gözü önünde öl
düren MHP Ilçe Başkanı Ali ih
san Erkan eklendi. 2 Eylül Pa
zar günfi ise geçtiğimiz Ocak 
ayında Ankara'da Anayasa 
mahkemesinin I?ombalanması 
olayını planlayıp yöneten kiş i 
olduğu saptanan iskenderun 
Olkü-Tek eski başkanı Tuncay 
Terekli ele geçirildi. 

Öte yandan geçtiğimiz Salı 
günü Ankara Mamak Cezaevi' 
nde meydana gelen olaylar, 
MHP yanlısı tutukluların ceza
evlerinde de örgütlü olarak dav
randıklarını ve böylece Duralar
da silahlı tertipleri uyguladıkla
rını yeniden kanıtladı. 

Mamak Cezaevindeki son 
olay, MHP yanlısı tutukluların 
ı:ezaevinde örgütlenme girişim· 
lerinin açığa çıkarılarak kovuş
turulma" zorunluluğunu orta
ya koymaktadır. M.HP yanlıla
rıyla diğer "siyasi tutukluları" 
aynı koğuşlarda tutarak "ör
gütlenmenin önüne geç ileceğ i
ne "ilişkin iddiaların geçersiz
liği ortaya çıkmıştır. Cezaevin
deki bugünkü uygulama, tam 
tersine, MHP yanlısı tutuklula· 
rın sürekli kışkırtma ve provo
kasyon girişimleri için aradık
ları zemini yaratmaya yara
maktadır. 

Terörün "suç örgütleri"ne 
dayandığını açıklayıp duran 
yetkililer, bu "suç örgütü"nün 
hangisi olduğunu hala merak 
mı etmektedirler? Bu suç 
örgütü ayan beyan ortadadır ve 

üzerine gidilmesi için yitirilen 
her gün, bu örgütlenmenin daha 
da dal budak salmasından baş· 
ka işe yaramamaktadır. 

Tüysüz davaya bağlılık 
yemini ediyor 

Ferhat Tüysüz :  
"MHP ve UGD ile 
hiç bir ilgim yok, 
• '::::'�:::': 1�1',:;::'�;��";:';":I:,::�;·,�::::,;\;��"'·'I' 
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Geçti�imiz Aralık ayında Sallınaleılar ce
zaveinden, kendisi gibi 1 1  1fr1P·UGO üyesi ya 
da yanlılanyla birlikte firar eden faşist katil Fer
hat Tüysüz bir süre önce Adana'da yakalandı. 
Ferhat Thysüz'ün, yakalandıktan sonra yapılan 
sorgularında, fıransonrasındadaçok sayıda cina
yet işledilıini, gerek kaçışı gerekse bu cinayetle
ri sırasında \lilliP ve UGO kuruluşlarından yar
dım gördülıünü açık1adl�1 bildirilmişti. Thysüz' 
ün bu ifadeleri. lfrIP yanlısı tutukluların cezae
vinden kaÇıŞı sırasında da adı geçen örgütlerin 
olayla ilgisinin ortaya çıkarılması gerektiriyordu. 

Tüysüz'ün yakalandıktan sonraki ifadele-

riyle ilgili açıklamalar, Iıem MHP ve vtiO mer
kezlerinde, hem de anlaşılan �ist katilin ken
disinde büyük bir telaşa yol açtı. MHP ve UG O, 
Thysüz'ün kaçışını sa�lama ve fıran sırasında 
ona yarduneı olma konusunda kendilerini akla
maya çalışırken, Tüysüz de ifadeleriyle "davaya 
ihanet etmiş olma" ya da "davadan dönme" du
rumundan kurtulma telaşına kapıinuştı. 

MHP organı Hergün gazetesinin �eçtiRi
miz Perşembe günkü sayısında Tüysüz'ün, gaze
teye gönderildi ği öne süriUen ve hangi tarihte 
kııleme alındı�ı bile açıklanamayan bir "mek
tubu" yayınlanUı. Thysüz bu mektupta MHP ve 
UGD üyesi olmadllıılU, MHP ve UGO'den yar
dım gördülıü hakkındaki ifadelerinin zorla alındı
�IIU sözüm ona "açıklıyordu". 

Sayısız cinayetin faili faşist katil Tüysüz, 
böylesi bir ınektubu yakıılandıktan sonra MHP 
orgaıu gazeteye nasıl gönderebiliyordu? Bö)!'le
si bir mektup kaleme alııınuşsa neden MHP or· 
ganma iletiliyordu? Ve acaba, Hergün'ün "MHP 
ile hiç bir ilişkisi olmadı�ını" iddia ettiği Tüy
SÜZ, mutlaka bir yolunu bulup böyle bir mektu
bu Hergün'e göndererek neden MHP ve UGO'ye 
tam aradığı can simidini gönderiyordu? 

Hu en basit sorular bile, Tüysüz'lerle MHP 
arasındaki iş ve kader ortaklığını serı:ilemey� 
yetecektir. MHP, sözüm ona kendisini aklamaya 
çalışırken, sadece faşist "ülküctaş"lardan birinin 
"davaya bağlılık yemini"ni uan etmekten başka 
iş yapamamaktadır. Şimdi sıra, Tüysüz1erla 
MHP ve UGO arasındaki bağları daha deritıle
mesine ortaya çıkannaya gelmiştir. i 

Geçtiğ im iz Şalı günü Mamak 
cezaevinde tutukluların yakın
ları tarafından ziyaret edildiği 
sırada MHP yanlısı sanı�lar, ön
ceden hazırlandığı belli olan bir 
tertip' sonucunda cezaevinin 
içinde ve ziyaret yerinde bir 
çatışma çıkardılar. çatışma 
üzerine cezaevinden çıkarılan 
tutuklu yakınları, çatışma hak
kında bilgi verilmesini ve yaralı
ların kendilerine gösterilmesini 
istediler. Tutuklu yakınları, bu 
istemlerinin gerçekleştirilmesi
ni sağlamak amacıyla b ir süre 
Samsun yolunu da trafiğe ka
pattılar. Gazetecilerin olay ye
rinde yaptığı araştırma sırasın
da, tutuklu yakınlarını dağıt
maya girişen bir komiserin ha
mile bir bayanı tekmeleyerek 
bayılttıktan sonra olay yerin
den uzaklaştığı da saptandı. 

Faşist tertiplerin hedefi Tarsus 

MHP yanlılarının Mamak 
Cezaevi'nde çatışma çıkMma 
giriş�"i, b�' tutuklı;ların ceza· 
evinde fiili bir örgütlenıne için
de olduğuna ilişkin bilgileri 
doğrulamıştır. Yürüyüş 'ün ge
çen sayısında, MHP yanlısı tu
tukluların Mamak cezaevi dışı
na çıkarak "Genel Merkez'e" 
ulaştırılmak üzere hazırladıkla
rı bir listeye dayanarak oelirtil
diği gibi, bu tutuklular her ko· 
ğuşta saptanan belirli sorumlu
ların insiyatifinde örgütlenmiş 
durumdadıriar. Bunlar arasında 
Bahçelievler katliamının faille
rinden Abidin �ahiner ile Du
ran Demirkıran da bulunmakta· 
dır. 

Tarsus, altı aydan berl Ca
,lat terörün yeni bir toplu 
katlianıa dönüştürülmek Için 
tınnandınldıRı bır Ilçe Tarsus' 
da faşist provokasyonlann ar
dındaki güçler, Kahramanma
raş'dakl, Adana'daki güçlerle 
aynı, onlann bir uzantısı. Gü
ney ilIerlnde yoğunlaşan teks
til sanayü patrotılan, işçilerin 
yılııtılar halinde san sendika
lan terketmesinden tedirgin 
olduklan için, f'4ist besleme
lerini Ilerici Işçiler üzerine sa
lıyorlar. 

Tarsus İlçe merkezinde 10 
bini aşkın tekstil işçlal ÇalıŞı
yor ve bu işçilerin büyük bir . 
çoııunlu�u da san sendikala
nn baskısı altında bulunuyor. 
Bir sUre önce sosyalistlerin 
önderli�lnde başlatılan ilerici 
sendikal örgütlenme, Ilkönce 
800 lşçlnln ÇalıŞtılıı YlOAŞ' 
da başanya ulaŞtı ve DISK 
Tekstil Sendikası bu işyerinde 
yetki aldı. Yetki mücadelesi
nin sürdürüldüj%ü dönenı için· 
de, TIP Uçe merkezi çeşitli 
kereler saldırıya ultradı, Işçi· 
lerin yollan kesildi. Adliye 
koridorlannda sendika temsil
cilerine saldırıldı, işçilerin ser· 
vis arabalan kurşunlandı, 
oturduklan kahveler bomba· 
landı birçok lIerlci ve sosyalist, 
faşist kurşunlara hedef olarak 
yaşamlannı yitlrdl... 

Son bir hafta lçindeyse, te
rör olaylarında gözle görülür 
bır yI!1<selişle karşılaşıldı. Fa
şist çeteler, günlerdir ilerieile
rin oturdukları mahalleiere 
saldınlar düzenliyorlar, kahve· 
leri tarayıp bombalıyorlar, 
halktan zorla para topluyorlar. 

Fa,i8t .,/dın sonucunda yanılonan TIP To" ... I/çe Bo,""n. HÜleyin Gümü, 

Bu saldınlar sonucu 7 klşi öl
dürüldü, ona yakın Işyeri ve 
kahve bombalandı, Iki mahal
le'emekçileriyle polls arasında 
çatışmalar oldu. 

YIOAŞ'daki başandan 
sonra, önümüzdeıd giinlerde i
rade beyanı yapılacak olan ve 
toplam olarak 6500 Işçinin 
çalıştığı dört büyük Işletmede 
de Tekstil Sendikası nın yet· 
klyi alması bekleniyordu. ıçel 
Valisi, Emniyet Müdürü, Tar· 
sus Kaymakamı ile bu işlet
melerin patronları arasında 
geçen içklU yemek sohbeııeri· 
nin konusu bu gelişmelerdi! .. 

Tekstll işverenlerinin ar
dında bulundu(:u provokas· 
yonlann hazırlayıeılan arasın· 
da polislerin de bulundullu 
söylentlleri, geçtij!iınlz hafta 
içinde, meydana gelen olaylar 
sırasında açı�a çıktı. Eski ö
merli Mahallesinde bır kahve, 
polisler tarafından arandıktan 

sonra, "kimlikleri bilinme
yen" kişiler tarafından kur
şunlandı ve bır kişi öldü, dört 
kışı ağır yaralandı. öldürülen 
yurttaşın ertesi gün yapılan 
cenaze töreni sırasında bu kez 
polis toplulullun üzerine ate§ 
açtı. Olaylar sürerken Kayma
kama başvuranlar Ise, Kayma
kam 'ın izlnli oldullunu öj!re
nlyorlardı! 

Polisin operasyonları daha 
sonra tekstil işçilerinın otur· 
du(:u ve arapların a1evUerin 
yo�un olarak bulunduklan 
mahallelerde sürdürüldü. önce 
MHP'li çeteler gönderildi bu 
nıahaUclere. Ardından polisler 
hedef gözeterek ateş açtılar. 
Bu saldırılar sonucunda bir 
anne a�ır yaralandı, ltucallın· 
daki çoeullu ise polis kurşun· 
larıyla can verdi. Ilu kez ola· 
yın geçtiCI Fatih mahaUesi 
halkı direnişe geçerek, saldır· 
gan polisten hesap sorulmllSl-

nı istedl. Ama karşıla,tıkları, 
askeri birlikler oldu. 

Tarsus ınahaDelerlnde bu 
olaylar yaşanırken, TamıI'un 
demokrat tutumlu Beledl� 
Başkanı'nın makam odası \
zinsiz OIarıık ptılis tarafından 
aranıyordu. Olaylımn bu .. 
yirde gellşeceai konusunda 
Tanus'lu UericUer, DISK Böl
ge Temsileillet ve TiirklY1l I,çl 
Partısı yetkuııerl Ugill makam
lan uy8ll1Ulj\ard1. Ancak bu u
yanlara "Ugilller"ln kulak ver· 
mesi olanaksızdı. Thm saldın 
ve büyük boyutlu provoku
yonlara karşın, Tanus'da ıon 
bir haftalUn gelışmelerınden 
kazançlı çıkan, bu olaylardan 
ders çıkartmasını bilen, lIerl
ciler ve sosyallstler oldu. Fa
şistlerin toplu katliam eiri
ş Imierini tersine çevirecek 
olan da Işte bu güçlerin bIrlI
ğidir. 
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