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DİSK tarafından düzenlenen 
"Grev Hakkını Kısıtlama Ve· 
Lokavtlar" konulu panel, geçen 
hafta Çarşamba günü İstanbul'da 
İnter Continental oteli grev ala
nında yapıldı. Paneli İnter Conti
nental greveile ile grevde bulu
nan ya da lokavta u~ramış kala· 
balık bir işçi toplulu~u izledi. 
İstanbul Barosu Başkanı Orhan 

· Apaydın, DİSK Araştırma Ensti· 
tüsü Müdürü Prof.Sadun Aren, 
gazeteci Şükran Ketenci, İTü İş 
Hukuku kürsüsü ö~retim üyele
rinden Dr.Devrim Ulucan, Çalış
ma Bakanlığı iş müfettişlerinden 
Kayhan özel, SBF ö~retim üye
lerinden Doç.Dr. Alpaslan Işıklı 
panelde konuşmacı olarak yer al· 
dılar. Panel, DİSK Genelbaşkan 
vekili Kemal Nebio~lu tarafın

dan yönetildL 

DiSK panelinde honuşmacılar 

Grev hakkını kimse 
geri alamaz 

Kemal Nebio~lu yaptığı açış 
konuşmasında, önümüzdeki gün
lerde yüzbine yakın metal ve 
tekstil işçisinin toplu sözleşme 
yapacağını hatırlattı ve yerli ve 
yabancı tekellerin uzlaşmaz bir 
tutum içinde olduklannı, bu 

yüzden de fabrika kapatma ya da 
lokavt uygulama tehditlerinde 
bulunduklar1nı söyledi. Nebioğ
lu, aynca DİSK'in ve DİSK'e 
bağlı işçilerin tüm tehditlere 
karşın kararlı tutumlarını sür
düreceklerini belirtti. 

Panelde söz alan diğer ko-

nuşmacılar da grev hakkının kı· 
sıtlanamayacağını, grevde bulu
nan bir işyerinin kapatılmasının 
ve lokavt uygulanmasının yasala
ra aykırı oldu~unu belirttiler. Bir 
grev alanında yapılması, Panel'in 
daha canlı ve anlamlı geçmesini 
sa~ladı. · 

"iktidar işçi sınıfına karş~ ~phenin 
yardımcısı'' 

-~- . .. ~- "Yeni toplu sözleşme döne-
. Geçtigımız hafta ?.az.ar gun~ miyle birlikte yerli-yabarıcı bü-

bır demeç veren Turkıye lşçı .. ' . . . 
Partisi Başkanlık Kurulu üyesi yuk sermaye şırketlerının ve 
Yavuz i!'nal,. işçi sınıfı üzerinde onların kalemşörlerinin de o
oynanan oyunların sadece işçi yunları ortaya çıkmaya başladı. 
sınıfı için değil ülke.nizin kade-
riyle de · çok yakından ilgili 
olduğunu söyledi. işçi sınıfına 
karşı çeşitli işyerlerinde girişilen 
oyunlardan örnekler veren Ya
vuz ünal şöyle dedi: 

"i şçi sınıfı üzerinde oynaııar. 
oyunlar sadece işçi sınıfı i
çin değil, ülkemizin kaderi ile de 
çok yakından ilgilidir. Çün-

DUYUR U 

iŞÇI SINIFINA VE DOSTLARI~A, 
27 AGUSTOS TARIHINDE 'IŞBAŞI ·YAPMAK ÜZE

RE FABRIKA YA GELDiGiMiZDE PATRONUN LOKAVT 
KA~ARJYLA' KARŞILAŞTIK. AYNI GüN YASAL OLA- ~ , 
RAK DiRENIŞ HAKKIMIZI UYGULAMAYK' SOKTUK. 
PATRONUN UYGlJLAMlŞ OLDUGU LOKAVT'tN SUR-
J UVA YASALARINA DA UYGUN OlMADI Gl BÖLGE 
ÇALIŞMA MODORLÜGÜ TARAFINDAN TESBiT EDiL· 
MIŞTIR. , . 

PATRONUN EVLERIMIZE GöNDERDiGi TAZMl· 
NATSIZ ÇlKlŞ KAGITLARINJ TEK TEK YlRTlP ATTIK. 

. DiRENiŞiMIZIN · üÇüNCü ;GÜNÜNDE PATRON 
TARAFINDAN GfZLfCE FABRIKAYA SOKULAN VE 
TAHRiBATLAR YAPAN DOKUZfAŞIST KöPEGi"DEV~ 
LETiN'' POLiSINE, JANDARMASINA TESliM ETTJK. 

DIRENIŞIMIZIN ALTINCI GüNüNDE AYNI FA
ŞIST KÖPEKLER POLIS VE JANDARMA Gücp ILE GE· 
TiRlLEREK "BEKÇi" OLARAK FABRIL<AYA YERLEŞ·x 
TiRiLDiLER. 

BU TARIHTEN OÇ GüN SONRA PoLIS VE JAN· 
DARMA EKIPLERI ' TARAFJNDAN "YASAK YAYlN" '' 
VAR GEREKÇESIYLE ÇAOI.RtMI:t.ARANDI, TERÖR tS· 
TI.RiLDi. . • 

GÖRÜNEN o KI: BIZE UYGULANAN TERÖR VE 
. BASKI BURJUVAZININ TORKiYE 'ÇA.PiNLiA UYGULA· 
DIGI TERÖR VE BASKININ ·siR PARÇASlDlR. ÖNCE 
TEK TEK EZMEYE ÇAllŞlYORLAR· 

ONLARA BU FIRSATt VERMEYECEGiZ! IŞÇI SI· 
NIFININ DAYANIŞMA VE BiRLiGiNiN DOGURACAGI 
ZAFER BA YRAGI ÜLKER 'E DI Ki LECEKTI R1 

BÜTÜN SINIFDAŞLARIMIZI VE SINIFIMlZIN DOST
LARINi ÜLKER ÜRÜNLERINI PROTESTO ETMEYE 
ÇAGIRIYORUZ. 

ÜLKER iŞÇiLERiYLE DAYANIŞ~~AYA ÇAGIRI· 
YORUZ. . 

iŞÇI SINIFININ GÜCÜNÜ GÖSTERMEYE ÇAGlRI
YORUZ! 

üLKER iŞÇiLERi 
Bağış kampanyası için: 
Yapı ve Kredi U ankasıTophapı Şubesi 
Hağış Kampanyası Hesop no: 2344- O 
lST,\ı.~BUL 

kü bunlar sadece işçilerin daha 
çok sömüriilmesini değil, aynı 

zamanda ülkemizin daha çok 
yoksullaşmasının sorumluları

dır." 

Yavuz Ünal sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

"ÜLKER 'de direnişte olan 
işçilerin mücadelesini kırmak 

için silahlı, telsizli çeteler işçile
rin arasına sokuluyor. i şçile
ri n müdahalesi ile yakalanınca bu 
kez kimi sağcı kalemşörlerin 

methiyeler düzdüğü ÜLKER pat
ronu, bu faşistlere sahip çıkıyor. 
Ve hiçbir takibata uğranıayan 
faşist çete serbest bırakılıyor. 

"DEMiRDÖKÜM'de işçiler, 
işçi tulumu giydirilmiş polis 
baskısı ile çalıştınlmaya zorlanı
yor. 

"Uluslararası bir tekel olan 
OSMANLI BANKASI'nın ta
mamen ülkemizdeki vurgunlarıy
la yapılan, istanbul 1 Mayıs 
Alanı'ndaki iNTER otelinde de 
başka türlü oyunlar oynanı

yor. Bugiinkü asgari iicretin bie 
altında ücret alan işçilerin gre
vini kırmak için yasa dışı lokavt 
ilan ediliyor. 

"iNTER oteli işçilerine karşı • 
oynanan oyun, gene uluslararası 

bir tekel olan iNTER patronu 
ile, Osmanlı Bankası arasındaki 

çıkar çatışmasının bir sonucu
dur . Her ikisi de işçileri daha 
ucuza çalıştırmak istiyor. Ama 
bu arada karın aslan payını 

kimin alacağı konusunda anla
şamıyorlar. 

"Bu arada açıkça yasa dışı 

lokavt ilan eden iNTER'in A
merikalı müdürüne kimi sağcı, 
gerıcı kalemşörler tarafından 

methiyeler diiziilürken işçileri ve 
sendikalarını kötllleme kampa!1-
yaları açılıyor . 

"iktidar çevreleri de yapılan
ları görmezden geliyor. Açıkça 
çiğnenen yasalar uygulatılmıyor 
ve işçi sınıfına karşı kunılan 

cepheye yardım ediliyor. 
· "işçi sınıfımız ve emekçi halk 

kitleleri bu pervasızlığın, işçi ve 
emekçi düşmanlığının hesahını 

14 Ekim seçimlerinde soracak
· lardır." 

/ 

\'eli Lök TiP ll örgütünün panelinde 

TİP İSTANBUL öRGüTüNüN 
"SAC LIK" KONULU TOPLANTISI YAPlLDI · 

Türkiye İşçi Partisi İstanbul il örgütii tarafından düzen
lenen "Türkiye halkının sağlık sorunlan ve Bilimsel sosyalist 
çözüm önerileri" konulu toplantı İstanbul Tabi b Odası top
lantı salonunda yapıldı. TİP İstanbul İl örgütüne bağlı Sağ
lık ve Sosyal GUvenlik Seksiyonunda yer alan araştırmacılar 
ve bilim eme!:çileri, ~' aphkları konuşmalarda, tarihsel bo
yııtlanyla · 1'ürkiye'nin sağlık sorunlarına ilişkin açılımlar ge
tirdiler. 

Toplantıda bir konuşma yapan TİP Antalya Senatör 
adayı Prof. Dr. Veli Lök, burjuva iktidarlarının sağlık ala
nında 1963'den sonra çıkardıklim iki yasanın da gerekli 
maddi kaynaklardan yoksun olduklannı, bu· nedenle yatırım 
gücünün son derece zayıf kaldığını belirtti. Toplantıcia bir 
konuşma yapan T.T.B. t-.'lerkez Konseyi Başkanı Dr. Erdal 
Atabek'de Avrupa ve ABD'nin sağlık konusunda "insancıl" 
görünüşlü bazı girişimlerinin kendi "beııcil" çıkarianna hiz
met etti~ini söyledi. 

DEMOKRATIK 
öRGüTLER CHP'NİN 

F AŞİSTLERE GÖZ 
YU!\lAN POLİTİKASINI 

PROTESTO EDiYOR 

CIIP ağırlıklı hükümetin 
Milli Eğitimde faşistlere ödün 
verici politikası yeni boyutlar 
kazanarak sürerken, hükümet 

tarafından çeşitli büyük iliere 
atanan bazı Milli Eğitim Mü
dürlerinin de bu doğrultuda 
davranışlarda bulundukları 
gözleniyor. istanbul ili Eğitim 
Müdürü Hız ır Ekşi 'nin Milli 
Eğitim Müdürlüğii içinde yap
tığı antidemohratih uygula
malara karşı, istanbul'da bu
lunan tüm TöB--DER şubele
ri ortalı bir basın açıklaması 
yaptılar. 

ORDU BELEDIYESi iŞÇILERI 
CHP'Li RELEDlYEYE 

KARŞI MüCADELE EDIYOR 

Genel-İş Sendikası ile Ordu Belediyesi arasında uzun süre 
anlaşmazlığa neden olan ve geçtiğimiz Temmuz ayı içinde 
grevin başlayacağı gece alelacele imzalanan sözleşmenin 
yankılan sürüyor. Sözleşme ne parasal açıdan ne de sosyal 
yardımlar konusunda işçilerin istemlerine cevap veremedi. 
öte yandan işyerinden at:lan işçilerin geri alınması konusu 
da muğlak bırakıldı. Ordu Belediyesi tarafından bundan 6 
ay önce işten çıkanlan işçiler sendika tarafından resmen 
satıldı. Sözleşmeye bu konuda konulan r.ıaddede "işveren 
eğer işçileri geri alınazsa 50 bin lira tazminat ödeyecektir" 
cümlesi yer alıyor. Böylece atılan öncü işçiler sendika ta
rafından satılmış oldu. 

Diğer yandan Temnıuz ayından bu yana ücretlerini dü
zenli bir şekilde alamayan Ordu Belediyesi işçileri direnişe 
başladılar. Direnişin yasal olmadığını ileri süren CHP'li be
lediye başkanı mahkemeye başvurdu ve direnişin durdurul,. 
ması yönünde karar çıkarttı. Ancak Ordu belediyesi işçileri 
direnişlerini sürdürdüler. . 

Belediye seçimleri öncesinde-işyerlerini tek tek dolaşan 
ve işçilere haklarınızı alamadı~ınız takdirde grev çadınnı ilk 
ben kuraca~ım diyen CHP'li belediye başkanı Kazım Türk
men şimdi işçilerin haklı direnişlerini kırmak için elinden 
geleni yapıyor. B.elediye işçileri ise tüm kararhliklanyla hak 
mücadeleleriyle bir adım bile geri atmıyorlar. · 
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· poLİTİKASIZ LIG IN 
TEORiSi 

YüRüYüS 
14 Ekim seçimleri, 1977'ye göre sol açısından önemli bir farklılığı şim

diden vurguladı. 
1977 seçimlerinde sadece Türkiye Işçi Partisi burjuve~, partileri karşısın

. daki bağımsiz tutumunU' açıklamış, seçimlerdeki politik hedeflerini b,ağımsız 
olarak belirlemiş ve seçimlere kendi adaylarıyla bağımsız katılmayı kararlaş-

, tırarak bu kararını uygulamıştı. Buna karşılık soldak~ diğer politik akımların 
tümü, yalnız CHP'ye oy verilmesini istemekle kalmaaıla"r, CHP'nin seçimler. 
deki politikasından bağımsız, onun gösterdiği hedeflerin ötesine geçen hiçbir 

Tomut seçim platformunu da ortaya koymadılar. Diğer bir deyişle bu akım
ların tümü 1977 seçimlerinde bağımsız, kendi politikaları olan akımlar olarak 
değil, CHP'nin seçim kampanyasının bireı:.-yedek gücü olarak davrandılar. 

~ Haziran 1977'den bu yana ise köprülerin altından çok sular aktı. Türki-
ye Işçi Partisi, kuşkusuz bugün yine, 14 Ekim seçimleri için bağımsız politi
kasını ve somut hedeflerini açıkladı ve bu politikasının doğrultus_unda bağım
sız olarak katıldığı seçim platformundaki mücadelesini başlattı. Ama bu kez 
soldaki diğer akımlar da., şu ya da bu biçimde, CHP'nin dışında kendilerinin 
"bağımsız politikalarını" açıklamak, seçimlerde CHP'den ayrı bir tutum al
mak zorunda kaldılar. 

Bu gelişmenin nedeni herkesin görebileceği kadar açıktı. 1977-79 dö
. nemi, kitlelerden bir kez daha CHP'ye oy verilmesini isterneyi olanaksız hale 
getirdi ve kendisini solda sayan herkesi, 14 Ekim seçimlerinde CHP'nin dışın
da bir seçenek göstermekten kaçamaz duruma soktu. Soldaki hemen bütün 
politik akımlar, CHP'ye 1977 seçimlerinde bağlanan umutların yıkıldığın\, 
CHP'nin yeniden bir umut olarak gösterilemeyeceğini vurguladılar. 

Ama sadece bu, 14 E~im seçimlerinde "bağımsız" politikararın varlığı
nı kanıtlamak için yeterli mi oldu? Günümüzde sorun, seçimlerde gösterilecek 
seçeneklerin sadece "CHP dışında" olmasıyla mı sınırlıdır? 

Faydacı, ve bir politikanın doğruluğunu sadece kitlelerin güncel psiko
lojisine ·uygunluğuna göre değerlendiren anlayışlar için, evet. Kısa yoldan kur
tuluş umutlarının kitlelerin anti-faşist tepkilerini CHP'ye yönelttiği 1977'de 
bu akıntıya ken.dilerini de kaptırarak kitlelerin-taleplerine ayak uydur~ukla-

-rını sanan; ama şimdi CHP'ye bağlanan umutların yerini hızla yeni arayışlar 
aldıkça bu kez de koşulları kısa yoldan politik avantajiara çevirmeyi umanlar, 
için, evet. 

Ama bağımsız bir seçim politikası ne burada biter, ne de hiçbir zaman 
burada başlar. Sadece buraya kadarı, kitlelerin egemen psikolojisinin peşin
den sürüklenmenin, onun kuyruğuna takalmanın ötesine geçemez. 

Lenin, işçi sınıfı partisininseçim platformundaki bağımsız politikasının 
özünü ve temel ilkelerini şöyle açıklıyor : 

"Sosyal demokratlar (komünistler - Y.) parlamentarizme (temsilciler 
meclisinde yer almaya) . işçilerin kurtuluşu için politik bir mücadele yöntemi 
olarak, proletaiyayı aydınlatma ve eğitmenin ve onu bağımsız sınıf partisinde 
örgüdemenin bir aracı olarak bakarlar." (Topfu Eserler, C.11, s.277). "Seçim
leri öncelikle halkın politik aydınlatılması için bir araç olarak değerlendiren 
sosyal demokratlar (komünistler - Y.) için baŞlıca sorun, elbette, seçimlerle il
gili olarak sürdürülecek olan tüm propagandanın ideolojik ve politik içeriğidir. 
Seçim platformundan anlaşılması gereken budur." (C.17, s.279) "Gerçekten 
değerli olan platformlar, likidatörlerin örneğinde olduğu gibi aletacele geçici 
bir önlem ve gürültülü bir reklam kampanyası niteliği içinde kaleme alınan 
platformlar (özellikle legal platformlar) değil, hareketin tüm sorunlarını tam 
olarak yanıdayan uzun bir devrimci ajitasyon çalışmasını tamamlayan plat
formlardır ." ( C.18, s.236) 

Görüldüğü gibi bilimsel sosyalizme göre, proletaryanın seçim platfor
mundaki bağımsız politikası, işçi sınıfının bağımsız sınıf hedeflerini ortaya 
koyma~, seçimleri bu hedefler için ve işçi sınıfının müttefikleriyle eylem 
birliğinin güçlendirilmesi yolunda bir mücadele alanına çevirmek demektir. 
Bağımsız bir seçim platformu, seçimlere şu ya da bu biçimde katılmanın 
ya da seçimleri boykot etmenin ötesinde, sınıf hareketinin "tüm sorunlarını 
tam olarak yanıtlayan uzun bir devrimci ajitasyon çalışmasını tamamlayacak" 
politik çözümlere dayanan bir seçim platformudur. 

14 Ekim seçimlerinde görünüşte CHP'den ayrı tutumlar alan, ama poli
tikalarını, 1977'den bu yana kitlelerin CHP'den umut kestiği gerçeğinden 
başka bir gerekçeye bağlayamayanlar, işte tiilimsel sosyalizmin öngördüğü bu 
temel gerekleri yine yerine getiremediklerUçin, 1977'deki politikasızlıklarını 
bugün de sürdürüyorlar. 

Bu politikasız akımların sörünüşte en keskin olanı, 14 Ekim seçimleri-

nin boykot edilmesini önerenlerdir. 
Bilimsel sosyalistler için, seçil)"'lerin boykot edilmesi, seçimlerde dev

rimci politikayı uygulamanın yöntemlerinden biridir. Bu nedenle 14 Ekim se
çimlerinde "boykot" savının tutarsızlığını da, herşeyden önce, ~oykot sila- • 
hını kullanmanın koşullarını belirleyen bilimsel sosyalist teori gösteriyor. Bur
juva toplumunun ortaya çıkardığı kurumlardan birini, burjuvaziye karşı sınıf 
mücadel~sinin bir aracı olarak kullanmak yerine, onun varlığına ya da oluştu
rulmasına doğrudan karış çıkmayı öngören boykot yöntemi konusunda da 
Lenin şöyle diyor: 

"Burjuva parlamentosunu dağıtabilecek durumda olmadığımız sürece, 
ona \<arşı hem dışardan hem de içerden çalışmak zorundayız. Emekçi halkın 

· (yalnız proleterleri n değil, aynı zamanda yarı proleterleri n ve küçük köylüle
rin) az ya da çok önemli bir kesimi, burjuvazinin işçileri ald~tmak için kullan
dığı burjuva demokratik araçlara hala güvenini koruduğu sürece, biz bu al
datmacayı, işçilerin geri kesimlerinin ve proleter olmayan halkın en önemli 
ve yetkili saydıkları platformun bizzat kendisinde açığa vurmak zorundayız." 
(C.31, s.269) "Boykotun başarılı olması, eski rejime karşı doğrudan bir müca
deleyi, ona karşı bir ayaklanmayı ve çoğu durumda ona karşı kitlesel bir 
itaatsizliği gerektirir ... Boykot ile geniş_ devrimci yükseliş arasındaki bağlantı 
böylece açığa çıkmaktadır: Boykot, verili kurumun ·örgüthinme biçimini 
değil, onun bizzat varlığını yadsıyan en keskin mücadele aracıdır. Boykot eski 
rejime karşı açık bir savaş alanı, ona doğrudan bir taarruzdur. Geniş bir dev
rimci yükseli ş olmadıkça eski yasallığın sınırlarını aşıp' taşan kitlesel bir kal
kışma olmadıkça, boykotun başarısından söz edilemez." (C.13, s.24-25). · 

Boykot yönteminin kullanılması üzerine bilimsel sosyalizm böyle diyor. 
Bilimsel sosyalizmin öngördüğü bu koşullar olmadıkça, l>oykot savıoın varaca
ğı tek sonuç, burjuvazinin politik temsilcilerinin kitleler üzerindeki etkinliği
nin sağlamlaşmasına yardımcı olmak, işçi sınıfının seçimlerde bağımsız sınıf 
amaçları için harekete geçirilmesini ve örgütlenmesini reddetmektir. Boykot 
savını öne süren kimi akımların bazı yörelerde "oy vermeyen halk en bilinçli 
halktır" sloganını işlediği duyuluyor. Bu sloganın sadece kendisi bile, bugün 
Türkiye'de seçimleri boykot önerisinin, kitlelerin politikadan uzak durma 
eğilimine alkış tutmak, emekçi kitlelerin politik bakımdan en az aktif kesim
lerinin bu durumunu savunmak anlamına geldiğini kanıdamaya yetmiyor mu? 
Hele aynı anda farklı farklı yerlerde hem boykot, hem bağımsız aday göster
me gibi yöntemleri birarada ilan edenlerin_ ilkesizliğine diyecek hiçbirşey yok! 

Ama sorun bu kadarla da bitmiyor. Bilimsel sosyalizmin "aktif boykot" 
kavramını, da politikalarına "monte eimeye" çalışan kimi goşist çevreler, 
gerici-faşist güçlerin 14 Ekim seçimlerinden sonra ulaşmaya çalıştığı sonuçla
ra başka yöntemlerle de yardımcı olmak için yarışıyorlar .. Bilimsel sosyaliz
min, "ajitasyonu on katı yükseltmek, her yerde mitingler düzenlemek, katıla
bilmek için zorlanacak da olsak seçim mitinglerinden yararlanmak, gösteriler, 
politik grevler örgütlemek" diye tanımladığı '"aktif boykot" kavramını (Le
nin, C.9, s.182) böylesi bir kitle hareketinin tam karşıtı maceracı yöntemleri
ni tezgahlamanın kılıfı olarak kullanmaya çalışıyorlar. 

Goşist akımların 14 Ekim seçimlerindeki bu sözümona "bağımsız" po
litikaları, gerçekte ülkedeki gelişmelerin onlaı:ı soktuğu derin açmazı gizle
rneye yönelik boşuna bir çabanın yansımasıdır. Goşist akımlar, pratikte CHP' 
ye oy verilmesini isternekten başka anlam taşımayan geçmiş politikalarıni 
14 Ekim seçimlerinde yinelemenin olanağı kalmayınca, CHP'den başka hiçbir 
alternatifi olmamanın çıkmazıyla karşı karşıya gelmişlerdir. 14 Ekim seçimle
rinde "boykot;' savı goşist akımların, en keskin devrimci lafazanhk perdesi 
ardında, "ya CHP ya hiçbiri" mantığının itirafı olmuştur. 

Daha da açığı var. Goşist akımların "boykot" savları, gerçekte burjuva 
partilerini ve burjuva parlamentosunu boykota değil; CHP için isteyebilecek
leri oy kalmayınca, işçi sınıfını_n politik hareketini boykota yöneliktir. Goşist 
akımların boykot $ilvının arkasında yatan, kitleleri CHP'nin dışında, onların 
bağımsız sınıf çıkarlarını ve yaşamsal taleplerini temsil eden politik bir alter
natiften yoksun gösterme çabasıdır. Işçi sınıfının politik hareketine, bilimsel 
sosyalizme, bilimsel sosyalizmin seçim platformundaki tek temsilcisine düş
manlıktır. 

Türkiye işçi sınıfının bilimsel sosyalist partisi, 14 Ekim seçimlerinden 
kit!eselleşmesinin boyutlarını daha da yükselterek çıkarak, emekçi kitleleri 
seçeneksiz göstermeye yönelik sahteciliklere de gereken dersi verecektir. Işçi 
sınıfını ve emekçi kitleleri burjuva partilerine bağımlı tutmaya yönelik dema
gojilere bir darbadaha vuracaktır. 

/ 
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Boran: 
Anayasa değişikliği girişimlerinde hedef işçi stntftdtr 

-
Geçen haita Perşembe günü bir de· 

meç veren Türkiye İşçi Partisi Genel · 
Başkanı Behtce Boran, 12 Mart döne
minde üstüste yapılan Anayasa de~işik· 
liklerine ses çıkarmayan CHP'nin, Ana· 
yasa'run yenidende~iştirilmesine "evet" 
diyece~inin anlaşıldı~ını söyledi. Boran' 
şöyle dP.di: 

''Mevcut kısıtlı hak ve özgürlükleri 
daha da kısıtlamak e~ilim ve girişimle· 
ri, demokratik hak ve özgürlükleri kı· 
.sıtlamaktan da öte, fiilen ortadan kal· 
dırmakta, onları yalnızca ka~ıt üzerinde.. 

kalmış sözlerden ibaret hale getirmek· 
tedir. Lafa geli9ce demokrasi şampiyon· 
lu~unu kimseye bırakmayan CHP bu 
anti-demokratik gidişin içindedir,-hatta 
iktidar partisi olarak bu gidişin başını 
çekmektedir. Demokratik yaşam ve ör· 
gütlerle güvenlik kuvvetlerine ilişkin altı 
yasada d~mokrasiye aykırı de~işiklikler 
getiren yasa tasarısı Meclis'e çoktan sev· 
kediimiş bulunmaktadır. , Şimdi de Ana· 
yasa'da de~işiklikler yapılması öngöriil· 
mekte ve CHP'nin buna da 'evet' diye
ce~i anlaşılmaktadır. Hatırianacaktır ki, 
12 l'.!.art daneminde Anayasa ~t üste de-

~iştirilirken de CHP ses çıkarmamış, de· 
mokrasiye aykın de~işiklikleri onayla· 
mıştı." 

Boran demecini şöyle sürdürdü: 
. "Yasalarda ve Anayasa' da öngörülen 

anti-demokratik de~işiklikler hep saldırı 
ve cinayetleri - terörü - ve özellikle 
'bölücülü~ü' önlemek, ve yoketmek id· 
diasıyla . ileri sürülmektedir. Oysa asıl he· 
def alınan işçi sınıfıdır, onun politik ve 
sendikal hareketinin kösteklenmesidir; 
işçi, emekçi kitlelerin, ilerici kuruluş ve 
güçlerin; katmerli baskı altında tutulan 
Do~u ve Güne;rdo~u'daki halkın demok· 

ratik hak ve özgürlüklerinin yok edilme· 
sidir. 

"İşçi, emekçi kitleler, ilerici, yurtse· 
ver aydınlar demokrasiyi hepten yoket· 
meye yönelik b~ gidişe 'Hayır!' dedi~i
ni bu seçimlerde oylanm Türkiye İşçi 
Partisi'nde toplayarak gösterecektir. 
Burjuva partilerinden halk kitlelerine bir 
hayır gelmedi~i, CHP solculu~nun bir 
aldatmaca oldu~u artık hiçbir şüpheye 
yer bırakmayacak ölçüde ortaya çıkmış· 
tır. Emekçi kitleler ve aydınlar artık 
kendi ba~ımsız partisiyle seslerini ve is· 
temlerini duyuracaklardır." 

"Istikrarlı ve güçlü bir hükü
metin hukuki ortamının hazır· 
lanması için" 

Bu, tekelci büyük burjuvazi· 
nin, onun sanık partisi MHP'nin, --

ıaşist partinin sadık koruyucusu 
AP'nin . ve onların gönüllü yan· 
daşlan, MSP'den CGP'ye kadar 
irili ufaklı bir dizi gerici parti ve 
örgütün açtı~ı yeni kampanyanın 

rım~~~mı 
Korkunun 

ecele faydası 
Gerici-faşist güçlerle burjuva partilerinin 14 Ekim seçim· 

leri .sonrasına yönelik hazırlıklannın bir yöpü; Anayasa'da 
yapılması tasarlanan de~şik!!kler üzerinde yo~unlaştı. AP' 
den sonra CHP'nin de do~rudan bu tür hazırlıklar içinde ol· 
du~u. iki parti iıtuındaki Anayasa de~işikli~ pazarlıklannın 
da şimdiden gündme geldi~i belli oldu. 

Bu arada tamnmış bir Anayasa profesörünün, CHP'nin 
Anayasa'da öngördü~ de~işikliklerle ilgili temel hazırlıklan 
başlatma göreviniüzerine aldı~ı haberleri yo~unlaştı. 

1971 'den bu yana ikinci kez güiıdeme gelen Anayasa de· 
~işikli~ önerilerinin ortaklaşa dayandı~ ı başlıca gerekçe, bu 
kez, Anayasa'run bu günkü biçiminin sürekli hükümet buna· 
lımlanna zemin hazırladı~ı. istikrarlı bir politik rejimin oluş· 
masını önledi~i savıdır. · 

Türkiye'nin içinde bulundu~u sürekli politik bunalımla· 
nn kayn~ında gerçekte Anayasa'nın koydu~u bazı ilkeler mi 
vardır, yoksa bu bunalımlar ülkede derinleşen sınıf mücadele
sinin kaçınılmaz sonuçlan mıdırlar? 

Hiç kuşkusuz. bunlardan ikincisi do~rudur. Anayasa'ya 
ilişkin yakınmalar da, temelde, Anayasa'da 197l'de yapılan 
de~işikliklerin bile, sınıf mücadelesinde işçi sınıfının konu· 
lanna genel bir saldın için yetersiz kalışını yansıtmaktadır. 

Tekelci büyük burjuvazinin ülkedeki politik bunaiımlan 
aşma yönünde gündeme getirdi~i çözüm, işçi sınıfının ve 
müttefiklerinin mücadele koşullannı djlha da a~ırlaştırmak, 
bu mücadelede birer mevzi olan demokratik kazanımlan orta· 
dan kaldırmaya, en azından budamaya yöneliktir. Kısacası, 
Anayasa de~işikli~ hazırlıklannın arkasında yatan da, Cum· 
hurbaşkanı 'nın 30 A~ustos demecinde dile getirilen, sınıf mü· 
cadelesinin variı~ına meydan okuma giri:ıimidir. 

· Türkiye İşçi Partisi Başkaniık Kurulu'nun, Cumhurbaş· 
kanı'nın söz konusu demeciyle Anayasa dışına çıktı~ını vur· 
gulayan açıklamasından sonra, Anayasa'yı Cumhurbaşkanı'· 
nın önerdi~ çizgiye getirme girişimlerinin ortaya çıkması bir 
rasiantı de~ildir. TIP Başkanlık Kurulu'nun söz konusu bildi· 
ri sinde be lirtildi~i gibi: 

"Sınıf esasına göre faaliyet yürütülmesi şu veya bu kişi· 
nin fetvasına b~lı de~ildir. Çünkü bu nesnel bir gerçekliktir. 
Toplumda sınıflar varsa sınıf mücadelesi de olacaktır. Türkiye 
toplumunda da sınıflar vardır ve sınıf mücadelesi de olacaktır. 
olmaktadır. Bu mücadele aynı zamanda Anayasa ve yasalann 
teminatı altındadır." 

Nesnel b ir gerçeklik olan sınıf mücadelesini ortadan kal· 
dırmaya da hiç kuşkusuz, hiçbir Anayasa de~işikli~il)in ya 
da yasa maddesinin gücü yetmeyecektit. İşçi sınıfının ve e· 
mekçi kitlelerin mücadelesi, onlann bilimsel sosyalist politik 
öncüsünün önderli~inde nihai zafere kadar sürecektir. Korku· 
nun 1ıcele faydası yoktur. 
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kiye İşçi Partisi Genel Başkanı lük bb' gençlik fonunu Ue ço· J 
Behıce Botan, geçUelmiz ~- cuk Webiyatı yaZatları "Yuvar-
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temel sloganı... Eylül tarihleri arasında yapılan .Wıtmtım ıa~lanyJa birlik~ , 
Gerici-faşist güçlerin, önce ci· •1 ulus~ konferMsın <lütıya , son gUtı ienel ıturulda okuncı u •• 

nayet sanı~ı MHP'yi temize çı· ülkeleril\ln hiildim.etWrine, par· !Çonferansın dör<liin. cU QUnü ak· J 
kartmak, ardından da sınıf mtica· . ıamentolarıtla aestel)et\ çocuk- şamı ÇOCUklar ve ,ençler gör·l 
delesini zirclrlemek için açtıklan 1. lara ilişkit;\ iki belgey .. i kabul et· kenıli, ama aym zamanda çok , 
ve en rezil yöntemlerle sürdür· ti~ini bllditdi. bareketU ve neşeli bir dans ve ı 
dükleri kampanya dizisinin son 130 ülkeden tô'pıam 700 ııafkı gösterisinde bulundulaf. 
halkası, Anayasa'yı bAştan aşa~ı ,. kadar delege, gözlemci ve ~nur GÖSteriye tanınmış ·se& sanat.çı· ·• 
de~ştirmek için eklendi. Ana· konutunun katddıAı konfe· ·ıaıı katıldı. 1 
yasa'nın de~işürilmesi işçi sınıfı· ransta TIP Genel Bqkam :so- Kon!eransa. katilanlar, ço· 
nın politik hareketinin sınıf mü· ,. ran "onut konu~u.· • o. larak bu- cuklardan ''tek imtiyazlı anıf" ,, 
cadelesinin bütün alanlannda yü- tunuyordu. · diye söz edUdili Sovyetler Bir· 
rütt~ çalışmalannı sınırlamak, · "TUm ÇocUklara Barışçıl ve Q•aa. Çocutda:nıi duramu.öU 
demokratik hak ve özgürlükleri 1' auv,nu Bit O.tece. k .tçQ).." ko-~ yelundan gönne fıısatuu ~~ 
ayaklar altına almak, işçi sınıfı· . nulu uJusJarawı .Jtonterans mc • buldular. 
nın ve emekçi kitlelerin yaşam· ' · 
sal demokratik çıkarlannı bol!"· i ..J 
ınak için gündeme getirildi. ' .. 

Anayasa 'nın de~iştirilmesi 
kapsamı içinde demokrasi güçle· 
rine karşı başlatılan saldın 1'e çar 
çabuk oluşturulan saldırı cephesi 
içinde, yalnızca gericl-faşist par· 
tiler bulunmuyor. Ne yazıktır ki, 
bu saldın cephesine katılmak 
için te~lanan, "ilerici, demok· 
rat" çeVreler ve CHP, bu gerici 
girişimiere önderlik etme çabası 
içindeler. Anayasa'nın ne yönde 
değiştirilece~inin teorik açıkla· 
malan, daha da çok bu "de'mok· 
rat" çevreler tarafından oluştu· 
nıluyor ... 

Tekelci sermayenin bunalımı· 
m aşması için; varolan açmaziara 
gecikerek de olsa gerçekçi bir 
teşhisin konulmasına, konunun 
en sonunda tabu olmaktan çıka· 
nlmasına ve sürekli bir tartışma 

_ ortaniı içinde kamuoyuna be· 
nimsetilmesine, böyle bir Anaya
sa de~işikli~iniıı sistem üzerinde 
kamçı etkisi yarataca~ı aceleci• 
liklerine demokrasinin işte böyle 
akıllıca düşünülmüş çözümlerle 
kurtulaca~ına vs.ye umut b~la· 
yan geniş yelpaze, ilerici-demok· 
ratik güçleri dimdik karşılannda 
bulacaklardır. 

Seçimler sonraSında yeniden 
gündeii:ıe gelecek olan gerici hü· 
kümeô_.seçenekleri için dev bir 
adım . olarak göriilen Anayasa 
de~işikli~i girişimleri, önümüz· 
deki dönemde, tekelci burjuvazi 
ile işçi sınıfı ve emekçi kitleler 
arasındaki mücadele alanını be· 
lirleyecektir. 

nırkiye ışçi Partisi Başkan
lık Ku~lu üyesi Yalçın Cerit, de· 
mokrasi düşmanı girişimler üze
rine, hem· gerici saldırı cephesini, 
hem de ilerici-demokratik güçleri 
uyaran ve dikkatleri konu üzeri
ne toplayan bir açıklama yaptı. 
Cerit'in açıklaması şu görüşlere 
yer veriyordu: 

Demirel in Anayasa değişikliği çağrıSına CHP olumlu yanıt verdi 

''Sermaye partileri bunalım· 
dan çıkış için bula bula Anaya· 
sa 'yı değiştirme yolunu buldu
lar. Işin ilginç yanı, çözümün A· 
nayasa yı değiştirmekle sağ lana· 
cağı tartışmasına, bazı ilerici-de· 
makrat kişi ve çevrelerin de ka· 
tılmıŞ olmasıdır. 

Egemen sınıflar ve onların 

partileri, ülkeyi yönetemez duru· 
ma geldiklerinde, işçi ve emekçi 
kitlelerin temel hak ve özgürlük
lerini kısmaya kalkışmaları bir 
rasiantı değildir. Şimdi de Ana· 
yasa 'nın, sendikalar, dernekler ve 
seçim kanununda belli kısıtlama· 
lar yapılacak şekilde değişikliğe 
uğaratılması üzerinde durulmak· 
tadır. Bu konuda, işçi ve emek
çilerden, 'özgürlükçü demokrasi' 
den yana olduğunu söyleyen 
CHP'nin,. AP ve diğer sermaye 

partileriyle görüş birliğine var
mış olması ayrıca dikkat çekici· 
dir. 

12 Mart faşist uygulamaidr 
döneminde, Anayasa'nın .temel 
hak ve özgürlüklerinin tırpanlan
ması yönünde üç defa değiştiril
diğini unutmadık. Adalet Partisi' 
nin ve Genel Başkanının kıdemli 
bir Anayasa düşmanı olduğunu 
biliyoruz. MHP'nin 'güçlü ikti
dar' sloganı alhnda, demokratik 
hak ve özgürlüklere düşman ftt 
şist bir rejim özlemi içinde oldU· 
ğunu da biliyoruz. 

Sorumlu olan, suçlu olan A· 
nayasa değildir. Suçlu ve sorum· 
lu olan, içinde yaşadığımız ka· 
pitalist düzendir ve bu düzeni 
ayakta tutan AP'dir, eli ka.nlı 
faşist MHP'dir, MSP 'dir ve on· 
larla kolayca uzlaşan CHP'dir." 



MC kadroları 
• 

MHP listeleri nd e 
• MHP'nin Samsun Senator adayı Doğan Yılmaz Doğu' 

nun, Ankara' da bir genç kızı kaçırma girişiminden dolayı 
tutuklannuş olduğu, ayrıca Bakırköy Akıl Hastanesi'nde 
bir süre tedavi gördüğü bildiriliyor. · 

• );IHP'nin seçim çahşmalıinnda devlet olanaklarını kul
lanabümek · amacıyla, partili mühendisiere çeşitli kurumlar~ 
dan olağanüstü düşük fiyatlarla ihale aldırttığı, özellikle 
Doğu illerinde yoğunlaşan bu ihalelerin gerçek fınansmanı
nın MHP tarafından yapıldığı belirtiliyor. 

Faşist partinin 14 Ekim ara 
seçimlerindeki adaylan dieer si
yasal partilerle birlikte açıklandı. 
MHP aday listeleri birçok yönle
riyle açıklandı. Bunlann başın
da MHP adaylan arasında "emek
li subay" sıfatını taşıyanların 
a~ bir yer taşıması geliyor
du. 1965 'te CKMP'yi faşist par
tiye dönüştürme harekatını ünlü 
''14 'lerin" başı çekmesiyle olu
fi&Il MHP'nin, daha 1965 aday 
listelerinde beri kadrolan arasın
da böyle bir a~ görülüyordu. 
MHP'nin bugün de ordunun çe
şitli kademelerinden gelmiş, eski 
görevleri sırasında Başbue gibi 
NA'ro karargahlarında ~·eAitim 
görmüş., unsüfıar arasında etkin
litini sür~ürdüAü gölülüyor. 

MHP listelerinın dikkati 

MHP: 
&çımlrruız 

BOM 

dopu 
geriye 
ıayan 

parti 

yor. TEK tarafından geçti~lmiz 
günlerde Do~ Anadolu'daki 
bazı köylerin elektrifikasyonuyla 
ilgili ihalelerde böyle bir politi
kanın izlendiei, MHP'li mühen-

'i'< ~-:""· 

SeÇim yaklaŞırken 
Türk e ş davadan 

dönenleri yine hatırlatti 
-"Davadan döneni vurun" sözlerinin salıibi Ti.irkeş, 

"MHP'li olup da başka parti adaylarına oyvermeyl akıUann· 
dan geçirenlerin, davaya ihaı,et etmiş olacaklan"!U Heretin 
aıacılıöıyJa duyurdu. 

-"MHP'ye veritecek her oy, komünizme ve böli.ic\l(fle 
sıkılmt4 bir kuı:şundur" sloganına sanlan MHP Küçük Kurul· 
ı.yı•ı,l4 Ekim'de emekçOdtlelerden ata~ı derse faflst kad· 
rolart şimdiden alıştıımanın yollattm aradı. 

Geçtiöfmiz Pazartesi günü tamamlanan Küçük Kuruttay'ı 
ile seçim kampanyasını do#fudan başlatan MHP içinde, paıtl 
oyllnnın 14 Ekim 'de kesinlikle ve büyUk ölçUde gerilqeectl· 
nın şimdiden bilinmesine dayanan yaygm bir kararuzlıltn da 
belittileri ortaya çıkmaya başladı. 14 Ekim seçimlerint çok 
kısa' bir &üre kalmasına ratmen, MHP orgaıu yayınlarda ve 
Piıti içinde yayınlanan genelgelerde, kendi ürelerinf MHP'ye 
oy vermeye ça~ıran talimatıara aöUJtAın verilmesi, fqist par· 
tlnin Iç yUıünUn geniş kitlelerde açıta çıkmasııun fqist ta· 
banda ciddi $U$ıntılatın tariılını ortaya koydu. 

MF& etebaşılanrun parti Qyelerinin bile MliP'ye ~Y ver· 
memelerinden duydup endişe, son olarak Başbul'un Her· 
~ '~ özel blr dem eç vermekte teredd"ıide düşenleri açıkça 
'davadan döneni vurmak'la tehdit eder:ek şöyle dedi: 

"MHP'nl deıtl de bqka partileri destekleme heveşlileri· 
nin MHP çatısı altında yerleri yoktur. MHP'U olup, yenlış 
propagandalann tesiri altına giretek başka parti adayıanna oy 
vermeyi akıllanndan geçirenler ®vaya lhanetten bqka hiçbir 
~yapmamış olacaklardır:• 'rürkeş, aynı demecinde, MHP' 
mn H Ekim başansızhtı konusunda kesinleşen kamlani 
dalıt~ lçtn, MltP'nin hedefinin sözlimona 1 milyon oy oJ... 
dutunu ileri sürdü. • · 

Buoa kartılık MHP Küçiik: Kuıultay'ı hUdirisinde de, ft· 
şist partinin 14 Ekim seçimlerinde milletvekili ya da senatar 
çıkamıa olasdılının zayı(bjını bilerek, parti üyeili unsurtan 
mev<mt oyları korumaya Çatırdı~ göriildü. 

. dislerin aı<hgı ırıalelerin özellikle ~anüstü düşük bir bedel önerdieı 
seçim bölgelerinde yo~nlaştı~ı bildiriliyor. MHP'li bir başka mü
görülüyor. • hendis Ahmet Güları'nın da bir 

Söz konusu ihalelerde MHP 
Genel İdare Kurulu üyesi Ziya 
Derya'nın, yine seçim bölgeleri 
olan Kars ve V an' daki iki ihale 
için, TEK uzmanlan tarafından 
da gerçek maliyetin köy başına 
30 bin liranın altında olamaya
calı belirtildi~i halde, sırasıyla 

24 ve 17 bin lira bedel verildili 
bildiriliyor. MHP'li mühendis
lerden Aydın Tonger'in A~n ilin
deki ihale için, ihaleye 1977'de 
verilen. bedel 25.500 lira oldu~u 
halde bu kez 17.300 lira gibi ola-

seçim ili olan Erzincan ile Sivas 
için birarada ihale edilen bir pro
jeye, 1977'deki bedelden sadece 
500 lira fazlasıyla köy başına 
18,250 lira ödeyerek ihaleyi aldı
~~ belirtiliyor. 

Bu arada MHP Samsun sena
tör adayı DoAan Yılmaz Do~· 
nun, bir süre önce Ankara'da bir 
genç ~ kaçUTna ~şiminden 
dolayı tutuklanmış oldulu. ayn
ca Bakırköy Akıl Hastanesi 'nde 
de bir dönem tedavi gördü~ bil
dirildi. 

çeken bir dieer yönü de "eeitim
ci" sıfatını taşıyan kimilerinin 
önemli sıralarda yer almasıydı. 
Bu olgu, MHP'nin özellikle MC 
dönemlerinde AP'U bakanin işa
retiyle elitim kurumlannda sür
dürdülü kadrolaşmanın şimdiki 
seçimlerde kullanıldıAının bir 
göstergeslydi.. MHP yanlılarının 

üstlendiei Erzurum üniversitesi 
İslami ttimler Bölüm Başkanı 
Lütfu Ulkümen'in, MHP'nin 
önemli güçlerinin yılıldıaı Kon
ya' da senatör adayı olarak ,göste
rUmesinln yanında, Erzurum 
Eeıtım· Enstitüsü eski müdUrü 
Rıfkı Yazıcı'nin da bu ilde 1. sı
radan aday gösterilmesi dikkatle
ri ~ekti. 

hitlerln MC dönemlerinde aldık
lan çeşitli ihalelerinin seçimin
de MHP'nin stratejik saydıeı böl
eelere öncelik verildieı, ayrıca 
ucuza alınan ihalelerin gerçek 
maliyetinin de doArudan MHP ve 
yan kuruluşlan tarafından sa~
landı~ bildiriliyor. üGD yine ,Kıbrıs'ta gizleniyor 

üGD'H faşist katillerin Kıbrıs' 
ın Türk kesiminde faaliyet göste-

"' ren Türk ocaeı ile işbirUet için-

MHP'nin MC döneminin kad· 
rolqmasına dayanarak seçim lis
telerini düzenleme çabasmın bir 
yönü de, "mühendis" sıfatıyla bu 
dönemde devletin maddi olanak· 
lanyla faşist örgütlenmeye çeşit
li yörelerde önayak olmuş kişi
lerin Uswlerde boy göstermesiy
di. MHP'li mühendis ve miiteah-

MHP'nin aynı yöntemi bugün 

de devlet kuruluşlanndaki MC 
artı~ı unsurların ve politikanın 
yardımıyla sürdürdü~ görülü
yor. özellikle Türkiye El~ktrik 
Kurumu ihalelerinin MHP'li mü
hendisler tarafından ola~anüstü 
düşük fiyatlarla aiındıeı bildirill-

ccc:c.: .. --.-.:· ::·:: : de oldu~ uzun süreden beri bi-

MP ,-MHP 'nin,yedek partisi mi? 
- .15 ilde öıgütlenmesihl tamamlamış ola

rak YSK tarafından aeçime katılacak partiler 
arasında açıklanan Ml''ntn aday Usteterini ver· 
meyerek flilen seçimlerden çekilmesi, bu parti 
lle MHP arasındaki iUfkller soru_nunu günceUe(
tirdi. 

Millet Partisi'nin, aday Batelerini zanıanın· 
da Yüksek Seçim KurulU 'na vermedili iÇin se· 
çbnlere katdmayaeatı kesinleştlkten sonra., bU 
partinin Genel Sekreteri t~t ölçer, Akajans'a 
verdi~ bir demeçte *'seçimlere katilmama kara· 
n aldıklanm" açıkladılı bildirildi. 

MP, seçimlerin başlangıç tarihinin YSK ta
rafından Uan edUdiet tarihte seçime katılacak 
partiler ~da açıklanmış, YSK bu partinin 
seçimlerden 6 ay önce 15 ilde bütün ilçe~eriyte 
örgütlenmiş oldu~nun belirlendi~ni ilan et
mişti, 

TUrkiye'nin 15 iUnde bu örgütlemneyi ger
çekleştirme olanatını bulabile_n ve kısa bir sü
re önce seçimlere katıla~ını YSK'na bildiren 

bir partinin, parti aday listelerini zamanında · 
YSK'na teslim etmeyerek seÇimlerden çekilme 
durumunda kalışı, bu kuruluş ile MHP arasında• 
ki ilişkiler sorununu ortaya çıkardı. · . 

'.rurkiye'nin çeşitU yörelerinde, hlçblr açık 
taaıiyette bUlunmamasına ıa~men resmi il ve il
çe kurulUşlannı sürdürmüş olan MP'nin bu ça
hşm8lanm izleyen çevreler, çolu yerde bu <>r
gütlenmenin MHP'nin yardımıyla gerçekleştiril· 
diline dikkati çekiYorlar. Bu ballantı, MP'nin, 
MHP taratmdan parti hakkında blr soruşturma 
açılması ya da kapatılması durumunda delfr
.lendirilecek bir. kuruluş olup olmadıemın açık· 
lanmasım ~rektirlyor. 

MP Genel Sekreteri <>ldu~ söylenen İsmet 
Ölçer'in Akajans'a verdiöi demeçte. seçimlere 
katılmamalatını, "bugünkü ortamın ideallerini 
savunmalanna müsait olmadı~ı" gibi inandırıcı· 
lı~ı olmayan bir gerekçeyle açıklaması, Ml''nin 
MHP'yle iUşkilerlni gizleme çabası olarak de~ 

""'i ertendiriliyor. 

liniyor. Bu arada' Türkiye'de ci
nayet işleyen UGD'li bazı katil
lerin Kıbrıs'a kaçtıtı ve burada 
"güvence" altına atmdıkları bir
çok kez öne süriildülü halde bu 
konuda hiçbir işlem yapılmadı. 
Faşistler, Kıbns'taki faaliyetleri
ni son günlerde iyice arttırdılar. 
Bir süreden beri Kıbrıs Türk ke
siminde faşistleri n "bilinen" slo
ganianna sık sık rastlanır oldu. 
Sokaklara "UGD" imzalı yazılar 
yazılıyor. 

Kıbrıs'ın Türk kesimindeki fa
şistler Türkiye'deki faşistlerle 
b&Alannı sürdürüyorlar. İstanbul' 
da geçen yıl Sait Ulusoy adlı ile
rici ö~tenciyi öldürmekten sanık 
Alparslan Alparslan adlı "ülkü
cü': katil'in ele geçen bir tebrik 
kartı bu ilişkilerin sürdü~ünü bir 
kez daha belgeledi. Haluk Şevki 
adlı Kıbns'lı taşiste gönderilen 
bayram tebriöl matbu bir k&Aıda 
basılmıştı ve üzerinde "Ulkümüz 
Kahpe Düzene Karşı Kinsel Si
lahlann gölgesinde büyüsün/ lti
mimize vur emri, kimimize ke
lepçe/ Bıl'llkın düşenleri, sal ka-

lanlar yüıiBün" dizeleri yer alı
yordu. 

MHP yanlısı oldulu bilinen· 
Haluk Şevki'nin Türkiye'de çe
şitli saldın olayiarına kanttıtı 
bildiriliyor. Bir süre önce faşist
terin katlettl~i Sadık Cemil ile 
aynı okula devam ed•m Haluk 
Şevki'nin UGD'U katilleıle ilişki
sini sürdürmesi, Kıbnslı faşistler· 
le Türkiye'deki faşistterin iş ve 
eylem birlieı içinde oluşunun 
kanıtlarından sadece birisi'. 

Yukanda sözü geçen belge, 
Kıbns'ta yayınlanan "Y enidü
zen" adlı gazetede yer aldı. Aynı 
gazetede yer alan başka bir ha
berde ise KTDF bqkanı Denk
taş 'ın yandaşlannı "yeraltında u 
çalışmaya çaAırmasından hemen 
sonra faşistlerin duvar yazılan
nın arttıeı ve bunların katliam 
çaAnsında bulunduklan bildirili
yor. Gazetede yer alan yazıda, 
BaşbakanhAm Kıbrıs'.ta bir yeral
tı örgütü gibi faaliyet gösteren 
"UGDuye karşı ne önlem aldı~ 
soruluyor. Kıbns'm Türk kesi
mindeki yöneticilerin Türkiye; 
deki faşist örgüt ve kişilerle iş
birli~i hiçbir zaman Türkiye'de 
faşist cinayet şebekesinin eylem
lerinden ayrı tutulamaz. Faşizme 
karşı pasif tutumunu sürdüren 
hükümet, konuyu bu çerçeve 
içinde ele almalıdır. 
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''TİP listeleri 
emekçi. halkın 
güvenini kazan_acaktır'' 

Türkiye İşçi Partisi Başkanlık 
Kurulu üyesi Gündüz Mutluay 
geçti~imiz hafta Cumartesi gü
nü verdi~i demeçte Türkiye İşçi 
Partisi 'nin 50 senatör adayı için· 
de Genel Başkan Behice Boran, 
Genel Sekreter Nihat Sargın ve 
Parti üyeleriyle birlikte, toplu
mun kurtuluşunun sosyalizmde 
oldu~una inanan ve bu u~urda 
müciıdel~ veren tanınmış aydın
ların: da yer aldı~ını söyledi. 
Bahçelievler'de faşistlerin kat
letti~ yedi Parti üyesinin ~üca
dele bayra~ının 14 Ekim seçim· 
lerinde daha da yükseklerde dal· 

galandınlaca~ını söyleyen Mutlu· 
ay şöyle dedi: 

"Türkiye İşçi Partisi 14 Ekim 
seçimlerine bütün illerde katılı· 

yor. • -
"Türkiye İş~i Partisi 'nin 50 

senatör adayı içinde Genel Baş
kan Behice Boran, Genel Sekre· 
ter Nihat Sargın ve Parti üyele· 
riyle birlikte, toplumun kurtulu
şunun sosyalizmde oldu~una· 

inanan ve bu u~urda mücadele 
veren tanınmış aydınlar yer alı· 
yor. 

"İstanbul, Ankara, Ege veOr· 
ta Doıtu Teknik . üniversitesi 'n· 

den öğretim üyeleri ile alanların· 
da en başarılı bilim adamlan,.ya
zarlar, sanatçılar, teknik eleman
lar ve e~itimciler Türkiye İşçi 
Partisi listelerinde aday oldular." 

Gündüz Mutluay demecini 
şöyle sürdürdü: 

"Sürgünlere, kıyımlara, .baskı
lara u~ramış idarecilerin, faşist 

baskı ve saldınlara karşı en ön
de mücadele eden demokratik 
kitle örgütü yöneticilerinin de 
yer aldı~ı TİP aday listeleri işçi
lerin, köylülerin ve emekçi hal-

kın güvenini kazanacaktır. 
"Türkiye İşçi Partisi, Ankara' 

da Bahçelievler'de faşistlerce öl
dürülen 7 üyesinin mücadele bay
rağını 14 Ekim seçimlerinde da· 
ha yükseklerde dalgalandıracak· 
tır. Faşizmin katletti~i yit~it ev
ladı Serdar Alten 'in babası sos
yalist aydın Turgut Alten Amas
ya'dan aday olmuştur. 

,, "Beş ilde yapılacak milletve
kili seçimleri için Türkiye lşçi 
Partisi'nin gösterdi~i adayiann 
üçü işçi, biri köy emekçisi, biri 

de mimardır. 
"Türkiye İşçi Partisi bugüne 

kadar sürdürdüğü mücadelesinde 
oldu~u gibi aday listelerinde de 
ba~ımsızlık, demokrasi ve sosya
lizm kavgasının öncüsü oldu~unu 
ortaya koydu, örgütsel gücünü 

· gösterdi. 
"Türkiy~ İşçi Partisi, işçileri, 

köylüleri, aydınları, ilerici genç
leri; toplumumuzun bütün emek
çiltmni 14 Ekim seçimlerinde 
Türkiye İşçi Partisi'ni, Çark·Ba· 
şak'ı desteklemeye ça~myor." 

..---ıİsparta------. .---Çanakkale--.... ~---~ard in------~ 

Yüksel Leventoğlu 
1935 yıhnda lzmit'te doğdu. ilk.orta ve lise 

öğreniminden sonra istanbul Teknl!< Üniversitesi' 

ne girdi. Bu üniversitenin elektrik fakültesini ta· 

mamladı. 1965 yılından bu yana Ege Üniversitesi 
Yapı ve Fen işleri Dairesi'nde çalışmaktadır. 

Süleyman Kandemir 
1934 yılında Manisa'nın Sangöl ilçesinin Da

da~lı köyünde do~du. 
1949 yılında Kızılçullu Köy Enstitüsüne girdi. 

Necati 
Siyahkan 

Leventoğlu aynı zamanda 1968 yılından bu ya· 

na Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
üyeliği yapmaktadır. Halen aynı odanın lzmir Şu
besi Yönetim Kurulu başkanlığını yapmaktadır. 

Leventoğlu Tüm-Der ve TOTED. üyesidir. 

Bir yıl ilk -okul ö~etmenli~i yaptıktan sonra Gazi 
Eğitim Enstitüsü'ne geçti. Yusufeli, Gökçeada or
taokullarında, Çanakkale Lisesi ve merkez orta
okullannda çalıştı. ö~etmenli~i sırasında düşün
celerinden dolayı pek çok soruşturma geçirdi, 
terfii engellendi. 1965 yılında kurulan TöS'ün ku
rucu Genel Yönetim Kurulu üyeli~i, Çanakkale 
Şubesi Başkan ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 
TöS boykotunda bir hafta açığa alındı. Uzun 
yıllar TöB- DER -yönetim kurullannda çalıştı. 
1975 yılında lzmir'e sürüldü. Danıştay'dan ' 'Yürüt
meyi Durdurma" kararı aldı. 1978 yılında İzmir 
E~itim Enstitüsü'ne geçti. 

1938 yılında Urfa'nın Siverek ilçesinde do~an 
Necati Siyahkan, ilk ve orta ö~enimini Siverek, 
Urfa ve Diyarbakır'da tamamladı. 1959 yılında İs
tanbul üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenci 
iken, "49 'lar Olayı" adıyla anılan dava nedeniyle 
tutuklandı. 129 günü işkence ve hücrede geçtikten 
sonra, 1961 yılında salıverildL 1965 yılında İzmir' 
de tutuklandı. 1969-70 yıllannda TİP Siverek nçe 
örgütü nde çalıştı. Gene aynı yıllarda Siverek Kül
türsevenler Deme~i Başkanlı~ını yaptı. Aynı der
ne~in yayın organı olarak çıkan Kültür adlı bir ga
zetede sürekli yazılar yazdı. 1970 yılında İstanbul 
DDKO'da çalıştı. 1976 yılında TİP Siverek İlçe 
örgütü'nün kuruculu~unu ve başkanlı~ım yaptı. 
Türkiye İşçi Partisi Birinci ve İkinci Büyük Kong
relerine Urfa delegesi olarak katıldı. 1977 genel se
çimlerinde TİP Diyarbakır listesinde yeraldı. Halen 
TİP Mer~ez Hukuk Bürosu üyesi olan Necati Siyah
kan, Urfa'nın Siverek ilçesinde avukatlık yapmak· 
tadır. 

"Aybar muhbir vata~daşlığını 
sürdürüyor'' . 

SDP eski Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar' 
ın bir süreden beri Türkiye İşçi Partisi 'ne kar
şı açtı~ı ihbar ve karalama kampanyası son gün
lerde yo~unluk kazandı. TRT'de yayınlanan ve 
Hergün ve benzeri gerici-faşist gazeteler tarafın· 
danda sürekli alkışlarla kullanıları Aybar'ın de· 
meçleri Türkiye İşçi · Partisi'ni hedef alıyor. 

TİP'in "zengin"li~inden, "Moskova'ya ba~lılı· 
~ından" dem vuran bu demeçler, Aybar'ın se
çim prop~amlası olarak gerici-faşist güçlere 
yaranma yolunu seçti~ini gösteriyor. Bilindi· 
~i gibi Aybar, partisinin büyük kongresinde 
yaptıiı konuşmayla TİP'e sajdınlannı başlat
mış ve bu· kampanyayla da faşistlerin övgüsünü 
almıştı. Hergün gazetesi yazan Taha Akyol bu 
konuşma üzerine "böyle sosyaliste caiı kur· 
ban ' demiş ve Aybar'ın dürüstlü~ünden, vatan· 
severli~inden söz ederek, antikomünist propa· 
gandasını göklere çıkarmıştı. 

öte yandan Aybar tarafından verilen sosya
list ülkelere ve TİP'e düşmanlıkla dolu demeç
le, ilerici tanınan gazeteler tarafından da neden
se ihmal edilmiyor. özellikle Cumhuriyet bu 
konuda anlaşılmaz bir gayretin içinde görülü· 
yor. 

Aybar'ın açtı~ı antikonümizm kampanyası 
·üzerine geçti~imiz Cuma günü bir açıklama ya
pan Türkiye İşçi Partisi Başkanlık Kurulu üyesi 
Can Açıkgöz şöyle dedi : 
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"Siyasi meVta Aybar Türkiye İşçi Partisi'ne, 
işçilerin ve köylülerin ilk devletini kuran Lenin' 
·e, onun düşüncesine ve ülkesine yaptı~ı düşman· 
lıkla gerici-faşist güçlerle aynı safta oldiı~unu 
kanıtlamıştır. 

"Aybar burjuvazinin hizmetine girerek anti· 
komünizm ve antisovyetizm yapmaktadır. Mao· 
cularla sarmaş dolaş olması ve kendisine MHP' 
nin yayın organında övgüler düzelmesi bu yüz

dendir. 

"Türkiye İşçi Partisi yöneticileri 141. mad· 
deden yargılanırken bu zatın Partimiz hakkında 
yazdıkları 12 Mart savcılannın bazı suçlamalan· 
na dayanak olmuştur. 

"12 Mart'ın "sayın muhbir vatandaş"lan ara
sındaki . u~ursuz yerini alan, 12 Mart' çılara tes
lim bayra~ını çekerek onların hükümetine Mec
lis te güvenoyu ver~n. balyoz hükümetinin baş· 
bakanı Erim'i kutlamaya giden bu zat muhbirli~ 
~e hala devam etmektedir. Bu zatın şaşkınlı~ı 
ve megalomanisi açıkça hainli~e dönüşmüştür~ 

"Emekçiler ve aydınlar 14-Ekim seçimlerin
de Türkiye İşçi Partisi'ne Çark-Başak'a 'evet' 
diyerek dönek Aybar'lara olduğu kadar burju
vazinin şolda bulanıklık yaratmak isteyen oyun
Ianna ve bu oyunlara alet olan diğerlerine de 
gereken ceyabı vereeııktir,. '' 

• 

-Amasya------

Turgut A lten 
/ 

1932 yılında Havza'da do~an Turgut Alten, veteriner hekim 
olarak Ankara Belediyesi'nde çalışmaktadır. İlk ve orta ö~renimini 
Amasya, Havza, Merzifon ve Samsun'da tamamladı.1955 yılında An· 
kara üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni bitirdi. Tarım Bakanlı~ı Ve
teriner İşleri Genel l\ftidürlü~ü bünyesinde, Ankara, Turhal, Artvin, 
Hopa ve Bartın'da veterinerlik ve müdür muavinliği yaptı. 1966-67 
yıllannda Fransa' da pazarlama üzerine uzmanlık stajı yaptıktan son· 
ra, Malatya ve İncesu'da çeşitli yönetim kademelerinde çalıştı. 1972 
yılında memurluktan istifa ederek, Pfızer ilaç fabrik~ına girdi ve 
dört yıl işçi olarak çalıştı. 1976'da fabrikada gidilen grev oylamasın
da, greve gidilmesini istedl~i için işten çıkartıldı. Yurtdışında katıl
dı~ı 17. Dünya V eterinerler Kongresi dışında, pek çok semirer, panel 
ve kongreye katıldı. Halen Veteriner Hekimler Deme~i Yönetim Ku
rulu üyesidir. Turgut Alten, 8 Ekim 1978 günü Bahçelievler'de faşist 
katiller tarafından katledilen Türkiye İşçi Partisi üyesi Serdar Alten' 
in babasıdır. 



Sosyaliz,ınin 
cetin ve 
Onurlu 

yolunda 
' 

TSİP'in 
ilkesiz_liği ve 

seçim map.evr~lan 

Seçimleri burju~ye twşı sınıf mücadelesi· 
nin bit platformu oJarak görmek yerine, "sol 
içinde yanş" alanı oJarak gören TSİP'in ilkesiz
Bii her alanda ortaya çıkıyor. 

· ı. Kongre'sinde okunan Genel Yönetim Ku
ıulu raporunda yer alan "temel ilke faydacılıktı" 
görüşü TSİP'de halen terkedilmiş de~ Birlik 
konusunda 'lütkiye İşçi Partisi'nin çajtnsmı red· 
d~en TSİP yöneticileri bu redlerinden ~eri TİP 
diişmanb~uu da iyice artırd~. 

14 Ekim seçimleri öncesinde Sendikal çevre
lerden, kitle örgütlerine; gençlik gnıplaimdan, 
"batımsız" adayiara kadar çeşitli çevrelerle ll· 
kesiz ittifaklar arayan TSİP yöneticileri bazı n
lerde bU ittifaklan (!) saıtladılar. Burjuvazinin iş· 
çi sınıfına dayatmak istediei "sol- içinde yanş"ı 
daha da daraltarak kabullenen TSİP yöneticileri 
hesaplannı "TİP'i geçme" Uzerine kurdular. Bu 
amaca ulaşmak hayaliyle de L Kongrelerinde söy
ledikleri gibi gene ''temelllke faydacıbk" poUti· 
kası izliyorlar. "özgürlük Yolu" dergisi çevresiy· 
le süıdiiregeldikleri ilkesiz bitlik bozulunca DolU 
ve Güneydolu illerinde aday bulmakta güçlük çe· 
ken TSİP yönetimi bir bqka gntpla 'İttifak (!) 
aradı. TSİP'in bazı dolU illerinde gösterdili aday
lar da bu ittifak(!) sonunda ortaya çıktı. TSİP 
politikasım benimsemeyen bu adaylar ve çevre
leriyle de ilginç bit pazarlık yapıldı: TSİP listesin· 
de yer alan bu adaylar seçim çalışmalarında 
TSİP1fn delil kendi göı:üşleriniq propagandasım 
yapacaklar. Adayların alacaet oylar da .. TSİP ha· 
nesine yazılacak. 

TSlP de böylece TIP'i geçmiş(!) olacak. 
TSİP merkez yönetiellerinin baştan beri sürdür· 
dükleri UkesizUk,seçinı politikasında bu tür ör
neklere kadar varıyor. Bu anlayışın bilimsel soır 
yalist parti anlayışı ne nasıl uyuşabileeelJni de 
ancak TSİP yönetimi açıklay~bilir. 

TSlP'in bit türlü geride bırakarnadı~ı "temel 
ilke faydaeıblm'', çok önceden gösterilen sonuç· 
ları şimdi daha iyi açıga çıkıyor. TSİP yönetici
leri, Cumhuriyet ~tesi yazarlanndan Oktay 
Akbal'ın sütununu, 'l'ürkiye.İşçi Partisi'ne Jwşı 
çürük: demagojilerini, özelllkle TIP~nin bitUk po· 
litakasını çarpıtma girişimlerini "tarafsız" bir 
aöızdan yansıtacak bir kiirsii olarak görmüşlerdi. 
TSİP yöneticileri, TIP'le sürdüriilen birleşme gö
.rüşmelerinin kurallanna çteneyerek, konuyla ilgiU 
bazı bilgileri Akbal'a ulaştmnışlar, böylece TİP'e 
karşı koz ,kazanma ~dine kapılmı$lardı. 

Akbal, solla ilgili yazılarına yine geri döndü. 
Bir süre önce TSİP'in sa~lad~ı malzemelerle "so· 
lun bölünmiişlü~" denıa.gojilerine yeni kanıtlar 
bulan Akbal'm, 14 Ekim seçimlerinde de CHP'ye 
oy verilmesi çajtnsmı yinelemekten başka arnacı 
olmadı~ı bir kez daha görüldü. "Birlik" sorununu 
politik· ticaret metaı haline getirebilmek için, sol
la ne ilişkisi oldu~u bile bili~emeye'J;l kişileri 
"yüksek menfaatler uğruna kullimmaya" girişen· 
lerin, gerçekte sadece CHP tezgahtarlı~ına mal
zeme ürettikleri bir kere daha görüldü. Daha çok 
görülecek. 

İstanbul 
Kadıköy: TiP bildirileri

ni dağıtan yedi partili göz
altına alındı. Karakola, sav
cılığa ve sıkıyönetime gö
türüldükten sorıra serbest 
bırakıldılar. 

Gaziosmanpaşa ( lst.) 
GÖREV dağıtımı yapan 
bir grup TIP üyesi gözaltı
na alındı. 

Zeytinburnu: Zeytin
burnu ilçesinde bildiri ve 
gazete dağıtan 27 TIP'li as
kerler tarafından ilçe dışı
na çıkarıldılar. 

Bakırköy: Fabrika ö
nünde bildiri dağıtan üç 
TIP'li gözaltına alındı. Par
tililer üç gün gözaltında tu· . 
tulduktan sonra salıverildi.· 

Kadıköy: Otosan önün
de bildiri dağıtan 6 partili 
gözaltına alındı. 

Bakırköy: Otomarsan ö- · 
nünde Ülker işçileriyle da
yanışma bildirisini dağıtan 
bir partili gözaltına alındı. 

Eminönü: Kadırga'da 

GöREV dağıtan TIP üye
lerine maocular saldırdı. 

Sopa ve bıçaklarla saldıran 
maocular kısa sürede püs
kürtüldüler. 

Samsun 
GÖREV gazetesi dağıt· 

maya çıkan TIP'Iilere Hal· 
kın Kurtuluşu grubundan 
maocular saldırdı, Bir par· 
tili başından, bir partili de 
ayağından taşla yaraladı. 

Maocular daha sonra ta· 
bancayla ateş ettiler. Parti· 
Iiierin bulunduğu araçta 
altı kurşun·deliği saptandı. 

Malatya 
1 Eylül Dünya Barış 

gününde Türkiye 1 şçi Par· 
tisi tarafından yayınlanan · 
bir bildiriyi dağıtmakta 

olan bir Türkiye Işçi Parti· 
li sıkıyönetim tarafından 

gözaltına alındı. 

Amasya 
Taşova ilçesinde faşist· 

polis işbirliğini protesto e
den TIP bildirilerini dağıt· 
maya çıkan partililerin önü 
birkaç kez polis uratından 
kesildi. Polisler her seferin
de bir partiliyi gözaltına al
dılar. Ancak daha sonra 
partililerin direnişi karşı

sında gözaltına alınanlar 

serbest bırakıldı ve bildi
riler geri alındı . 

••• 
Emeğin ezilmesi planı 

Burjuvazinin Anayasiı de~işikli~i 
.izerindeki yeraltı çalışmaları belki de, 
isteomedik şekilde, bir anda ortaya çı
kıverdi. Sonuçta işçi sınıfı ve emekçi 
kitlelerin ensesinde boza pirişmeyi he
defleyen bu çalışmalara geçmeden. 
önce kısa adı "AP" olan Associated 
Press Ajansı'nın lo' Eylül tarihli ve 
"GA TT raporunda dünyanın bilinen 
yöntemlerle önlenmesi güç bir ekono
mik bunalıma süriiklendi~i öne süriil· 
dü" başlıklı şu haberine göz atalım: 

"Cenevre, (AP) - Merkezi Cenev
re'de bulunan GA'IT (Gümrük Tari· 
feleri ve Ticaret Genel Anlaşması) ör
gütünce yayınlanan bir raporda, dün· 
yanın alışılagelmiş yöntemlerle önlen· 
mesi güç bir ekonomik bunalıma süriik· 
lenmekte olduğu ileri sürülmüş ve her 
hükümetin öncelik olarak enflasyon so· 
rununa eğilmesi gerektiği vurgulanmış· 
tır ... " . 

Siz bakmayın bu haberde 11 dünya" 
dendi~ine. Bu "dünya" kapitalist dün
ya. O "dünya", "alışılagelmiş yöntem
lerle önlenmesi giiç bir ekonomik bu
nalıma" sürükleniyor ... 

Haberi okuma~a devam edelim: 
"· Klasik 'talep yönetimi' yöntem· 

lerinin bir çıkmazda olduğunu belirten 
GATT raporunda 'ekonomide gerekli 
yapısal değişiklikleri gerçekleştirmek 

ve güçlükleri aşmak için büyük miktar· 
da sermayenin olağanüstü bir uzak gö
riişlülükle kullanılması zorunludur' de· 
nilmiştir ... " 

Haberde kapitalist dünyanın içinde 
bulundu~u bunalımlardan bazı örnek
ler veriliyor ve sonuçta ''bu gelişmeler 
devresel bunalımların giderek derinle
şebilece~ini düşündürmektedir" deni
yor ... 

Bakın, emperyalist· kapitalist siste
min sorunlan o sisteme ner türlü eko
nomik, siyasi ve askeri teslimiyet kor
donlarıyla baelı bir ülkeye nasıl yansı
yor? Anka Ajansı'nın 13 Eylül tarihli 
"Anayasa ve plan de~işiklikleri ile et
kin hükümet formülleri yabancı kuru
luşlar tarafından tartışıbyor" başlıklı 
liaberinde Türkiye'nin dış politikasının 
"Avrupa ve Yakın Do~u için Ameri· 
kan Savunma Enstitüsü'' tarafından fs. 
tanbul'da Tarabya otelinde düzenlenen 
bir toplantıda ele alındı~ı belirtiliyor 
ve şöyie deniliyor: · 

"Çeşitli yabancı kuruluşlar tarafın· . 
dan, Türkiye'de devlet yönetimi ve dış 
politika önceliklerini konu alan bir dizi 
toplanh düzenlenmiştir. Bu toplanhla· 
rın, Anayasa ve plan değişiklikleri ile 
etkin ve istikrarlı hükümet formülleri· 
nin yoğun olarak tartışıldığı bir sırada 
yapılması dikkat çekmektedir ... " 

Toplantıyı düzenleyen kim? Merke
zi Birleşik Amerika'da bulunan "Avru· 
pa ve Yakın Do~u için Amerikan Sa
vunma Enstitüsü" adlı bir 9rgüt. 

İş bu kadarla kalmıyor. Bu toplan
tılar bitiyor, bu kez Bo~aziçi üniver
sitesi'nde yeni bir toplantı başlıyor. 

Kısa adı OECD olan Ekonomik İşbirli
ği ve Kalkınma Teşkilatı'nca düzenle
nen bu toplantıda da "devlet yönetimi· 
nin güçlü kılınması" üzerind~ durulu
yor. 

Aynı günlerde de, Antalya'ya tatil 
yapmak için geldijti bildirilen OECD 
Genel Sekreteri Van Lennep ile Maliye 
Dakanı Ziya Müezzino~lu başkanlı~ın
da~i bir heyet, Dördüncü Beş Yıllık 

Plan 'm de~iştirilmesi ve Türkiye 'nin 
orta dönemde izleyece~i ekonomi poli· 
tikalannı göıi.fşüyor. 

Şimdi gene Tarabya Oteli ile Bo
ğaziçi oteli, pardon üniversitesi'ndeki 
toplantılara dönelim. 

Anka Ajansı'nın haberinde bakın ne 
deniyor: 

"· Tarabya Oteli'ndeki ·Avrupa ve 
Yaliın Doğu için Amerikan Savunma 
Enstitüsü' adlı örgütün toplantısına· za· 
man zaman CIA hesabına Türkiye hak· 
kında çalışmalar yaptığı belirtilen Bir· 
leşik Amerikalı bilim adamlannın ya· 
nısıra Federal Almanya, Fransa, Ingil· 
tere, Norveç ile Türkiye'den 40'a ya-' 
kın bilim adamı ve diplomat kahl 
maktadır ... " 

Ve . yerli-yabancı bir takım isimleı 
sıratanıyor. Bunlar içinde Amerikalı 

'"bilim adamı" Prof. Frank Tachau il· 
ginç. Haberin onunla ilgili bölümünü 
okuyalım: 

"· Gerek Tarabya 'daki gerekse Bo· 
ğaziçi Vniversitesi'ndeki toplanhya ka
tılanProf. Frank Tachau 'nun bir süre· 
den beri Türkiye 'de bulunduğu ve An· 
kara'da bürokrası, Istanbul'da ise iş 
çevreleriyle görüşmeler yaphğı bildiril· 
mektedir." 

İsterseniz Dünya Bankası'nın Türki
ye ile ilgili bir raporundan da söz ede
lim bu arada. Dünya Bankası'nın ülke 
Programlan Dairesi, Avrupa, Orta-Do
~u ve Kuzey Afrika Masası uzmanla
nnca hazırlanan "Türkiye: Krizden Bü
yümeye" adlı raporunda, Türkiye'de 
enflasyon bızınm "organize işçi hare
ketleriyle körüklendi~i ' ileri sürillüyor. 
Talimat yukandan geliyor yani. 

Daha bitmedi. Tam bu günlerde de, 
NATO Genel Sekreter Yardımcısı John 
Wals, Milli Savunma Bakanı Neşet Ak· 
mandor ile Ankara'da 'Türkiye de sa
vunma endüstrisi kurulması" konusunu 
görüşüyor. 

Rastantı mıdır bunlar? 
* * * > 

Bir NATO komutanı geçen aylarda 
Adana 'ya gelerek, Kahramanmaraş 

olaylarıyla ilgili davanın bir duruşma
sını niçin izlemek zorunlulu~nu duy
muştu acaba? 

Bu soru da nereden mi çıktı diye-
ceksiniz? · 

Kahramanmaraş olaylan nasıl yara
tıldı? Hangi gerekçelerle sıkıyönetim 
ilan edildi? Bazı yayın organlan haber 
ve yaym politikalanyla ftangi gelişme
ler arasında lehlm görevi üstlendi? Tür
kiye'de işçi smıfının politik ve ekono
mik hareketini daha da baskı aitına al
mak ve bunun için de bir Anayasa 
dejtişiklijtinin yapılabilmesi uıtnında 

ha~.gi koşullar yaratıldı ve beslendi? 
Bir koçojtlukoç 'uR bir Amerikan der
gisine yazdı~ı gibi Türkiye'de ''liderlik 
kadrosu" arayışlarıyla "devlet yöneti
minin etkin kılınması'' çalışmalan ara
smdaki paralellik nedir? 

Bu meyanda M1T nasıl · noiırıgüratif 
bir örgüt balinde tutulmuştur? 

Devlet yönetiminin etkinli~ ya da 
Anayasayı. de~iştirmek! Parlamenter 
mayolu faşizm. Sonra geni~ taban üze
rinden erken seçim! ... 

Anayasayı katıetmeyi amaçlayan 
adına ister taslak, ister plan, ister çalış
ma deyin bir masada hazır haldedir. 
Kuvveden fiile çıkması için daha çok 
cinayete, daha · çok kan ve vahşete ih· 
tiyaç duyulmaktadır. Robotsal bir 
cinııyet şebekesi ve yan uzantıları üze
rindeki koruyucu kanatların a~ırlı~ını 
farkeden bir açık sözlü bürokratın şu 
sözleri ilginç: 

·•. Cinayetierin son bulması için ilk 
önce istenmemesi lazım! Sonra da kö
künün kazınmasını istemek! ... ·' 

"Devlet yönetiminin etkinliği" 
namı altındaki tezgah bir anlamda 
açık iktidar oda~ıyla, gizli faşist ikti
dar od ğı arasındaki uzlaşmanın adı
dır. Ş mdi dişliler ya~lanıyor. Dişler 
çakışara kadar .. :. 

A ... nereye kadar? ... 
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FAŞIST .TERÖRÜN AZGINLAŞARAK SüRDü-
ı RüLDüGü ADANA VE MERSIN'DE ClNA YET 

VE SALDlRİLARI UYGULAY AN ÇETELERIN 
BÖLGEYE KAHRAMANM4RAŞ'T AN AKTA
RILDIGI BILDIRILDI? GüÇ KA YDIRI\!A OPE
RASYONUNU PLANLI BIÇIMDE SüRDüREN 
GIZLI ODAKLARlN BIR SüRE öNCE KAHRA
MANMARAŞ'TAN ADANA'YA 150 DOLAYlN
DA SALDIRGANI GRUPLAR HALlNDE SOKTU
GU IF ADE EDILDI. 

UC lU 
Tiilkiye İşçi Partisi kurucu

lanndan Ceyhun Can'la Prof. 
Fikret ünsal'ın birbiri ardına 
katledilmesi, faşist katliamlann 
ve tıımiı arkasındaki ·lıu.ibca si
yasal oda~ı bir kez daha suçüs
tü yakaladı. Can 'la ünsal 'ın 
katledilmesinden hemen sonra, 
cinayetierin başlıca faili olarak 
MHP yanlısı Aydın Telli 'nin 
saptandı~ı açıklandı. Kentteki 
bir dizi terör olayında da rol 
_ , ___ m-ıı:t_:_ 11.rr.rn ... .- "",.,n' 

BAGIMSilL/K 
DEMOKRASi 
SOSYALiZM 
iÇiN 

• 

Ceyhun Ca.n 'ın da acısını yüreğim ize, anısını aklımıza gömdük 

CAN'IN ALA YBEYOGLU IÇIN Y AZDIGI 
SON ŞtiR 

"Sakın arkarndan ağlamayın 
Gözyaşıyla çıkılmaz yola 
Katlanmalıyız her acıya 

Örtsün üstümüzü sıcak toprak 
Kanlı taşa yazın adımı 

Bir de benim ölmediğimi 
Türküler yapın meydanlarda Biz direnme k zorundayız 

TLirkiye İşçi Partisi kurucu iiyesi. 
Adana İl Disiplin Kurulu Başkanı 

· Ceyhun Can 10 Eylül günii faşistler 
tarafından katiedildL Can, aynı gün 
13.30 sıralarında Adana TİP lokali
ne u~ramış ve o gün duruşmasına 
girece~i bir partilinin dava dosyasını 
incelemek üzere biirosuna gitmişti. 

Ceyhun Can 'ın katledilmesi ha
beri saat 14.00 sulannda TİP Adana 
İl Merkezi 'ne ulaştı. İl yetkilileri 

Türkiye l~çi Pqrli$1 Gen.eı Sekreteri Nilı4t 
Sargnı 'ın-. Ç'eyhun Can 'ın toprağq verilişi sıra• 
$l11da yaptığı , flonuşmayı aynen yO)Iınlıyoruz. 

lşçi sınıfının 
bir eri 

Can 'ın biirosuna gittiklerinde 6>nu "İşçi sınıfınıız yitit bir evladmı yitirdi. 'rutr 
iki kurşunla başından vurulmuş ola- kiye İşçi Sınıfının bilimsel sosyalist partisiı par-
rak bu_~~~~~· Ku~ş.u~lar, Ceyhun tirniz Türkiye İşçi Parthi'nin kuruculanndan ve 
Can, Yuruyuş dergısını okudu~u sı- Adana ilinin kurucu .başkanı şair-yazar Ceyhun 
rada sıkılmıştı. CAN• arkadaşımız, faşist kurşunlanı hedef oldu • • , 

Ceyhun Can'ın katledilmesi üze- Arkadaşımız do~dan parti yaşamında oldu~u 
rine Adana'daki demokratik kuru- kadar, hukuk: alantildaki çalışmaları ve 4ilrleriy· 
luşlar, gerek parti binasına gelerek, le de 24 saat partili olatak baıtımsızhk, demok• 
gerekse telefonla başsa~Iı_tı dilekle- rasi, sosyalizm mücadelesinin yd,maz sawnucu"' 
rini ihhtiler. Bu arada Tiirkiye İşçi su olmuştu. O gelecek aydınlık günler için, işçi 
Partisi Genel Sekreteri Nihat Sargın sıniftnıtl bir eri olarak mücadelede sa.f tutmakta 
da ce~aze tö~enine katılmak üzere \yaşamın ancak bir anlam ve del er kazanaea~· 
Adana ya geldı . nın bilincindeydi. ' öyle yaptı, öyle yaşadı, 

Sargın olay üzerine verdi~i de· ~eyhun ar~adaşımız ölümüyle dahi mücade-
meçte şöyle diyordu: lemıze son bır katkıda bulundu, sorumlulara 

"Partimizin kuruculanndan eski sorumluluklarını son bir kez hatırlatarak. Sıkı· 
Adana il başkanımız, son gününe yönetim altındaki bir kentte, kentin en işlek ye· 
kadar da Disialin Kurulu Başkanlı~ı rinde ve sıkıyönetim komutaniılının bumunun 
görevini yiirüten şair-yazar, ilerici dibipde 'Saldırganlann bu m.enfur cinayeti işle-
sendikalann avukatı Ceyhun Can ar- meye nasıl cesaret edebildiklerinl, bu c~etl ne· 
kadaşımız bugün ö~Ieden sonra reden ve kimlerden .aldıkları sorusunu yaşamı 
Adiiye karşı~ındaki yazıh~n~sinde pahasına sordurarak. Gerçekten sormak gerekir; 
çalışır~e~ f~~ıstlerce kat~edıldı. ~~ı- böyle saldıralann önlenebilmesi iddiasıyla sıkı· 
m ız buyüktur. Ancak cınayet ıçın .. ı· ·ı ed'l · k b ·· d t k .. t' ı b ı nd ~ sorulmak yone ım ı an ı mış en ve u yuz en za en ı-
cure ın nası u u u6 u . 1 1 d k 'k hak · h" · tl h 
gerekir. Tetili çeken elierin arkasın· s~~ ı .. 0 an em o ratı . . ve urnye er · e~en 
da MHP ve yan örgütlerinin yöneti- tumuyle ask~~~ al~mışken, bu .ve benzeri cına· 
cilerinin bulundu~u artık tiim ka- yetler nasıl surup gıdebilmektedır? 
nıtlanyla ortaya çıkmışken bunlar Nitekim daha 24 saat geçmeden bugün de 
hakkında hiçbir tahkikat ve takiba· Çukurova üniversitesinin demokrat profesör· 
ta gerek duymayan ve faşistlerin cü- lerinden Fikret üNSAL hocanın öldürüld~ü: 
ret~erine v~ yeni. yen! ci na~-~.:. işle- ·· · irul~s bulunu'mruz.. O zamaıi~l. ___ _ 



eden Tüysüz'ün "obasından" 

oldu~u bildirildi. Aydın Telli' 
nin kimli~inin de Tüysüz'ün ifa
delerinden yararlanarak saptan
dı~ı tahmin ediliyor. 

Telli 'nin kimli~inin açıklan
masından sonra, sayısız faşist 

saldın ve cinayetiı:ı faili olan 
Cengiz Ayhan'ın Mersin'de ele 
geçirildi~i, uzun süredir Mersin 
ve Adana ile di~er iller arasında 
mekik · dokumuş oldu~u açık
landı. Cengiz Ayhan'ın da, son 
haftalarda özellikle Tarsus il
çesinde karargah kuran faşist 

terörün yo~unlaştı~ı Mersin' de 

ele geçirilmesi faşist katilin 
MHP'nin bölgedeki tertipleriyle 
do~rudan ba~lı oldu~u kanısını 
güçlendirdi. 

Adana'da ve yöresinde l\fHP 
yanlısı hücrelerin uyguladı~ı te
rörün, bölgede ilerici sendikal 
hareketi bo~ma girişimleriyle 

olan ilişkisi ile en azılı faşist 

katillerin bölgede yuvalanması 
arasındaki ba~lantı mutlaka a
çı~a çıkanlmalıdır. Ceyhun 
Can 'ın ve Fiki:et ünsal'ın katle
dilmelerini planlayan hücreleri 
harekete geçiren elebaşılann

dan hesap .sorulmalıdır. 

Çukurova üniversitesi'nin i
lerici ö~etim üyelerinden Tıp 
Fakültesi '>ğretim Uyesi Profe· 
sör Pikret Unsal, geçti~imiz 
salı günü evinden çıkarken fa· 
şist çeteler tarafından katledil
di. ünsal'a pusu kurarak katle
den caninin Tüysüz'ün "oba" 
sından Aydın Telli oldu~ ve 
faşist katilin Ceyhun Can'ı kat· 
!edenler arasmda da bulundu~u 
saptandı. 

Fikret ünsal bundan önce 
birkaç kez faşistler tarafından 

tehdit edllmişti. Buna ~men 
Fikret ünsal'ın evinin önünde 
rahatça pusu kumlarak cinayet 
işlenebilmesi,söz konusu tehdit· 
lerin güvenlik kuvvetlerince 
hiçbir ciddi de~erlendirmeye 
tutulmadı~t biçiminde yorum· 
landı. ünsal'ın katledilmesi. 
bilim adamlannı hedef alan ci· 
nayetlerin tüm demokratik güç· 
leri sözümona &indirmeye yöne· 
lik saldın ve katliamlardan ayn 
olmadı~ını bir kez daha kanıt
tadı. 

-

Can'ın 

ve 
Vnsal'ın 

katili 
Aydın 

Telli 

onlar kadar sorumluluk altındadır. • 

Ceyhun Can'ın cen·azesi ailesinin 
iste~i üzerine Kozan ilçesinde top
ra~a verildi. Cenaze törenine partili· 
ler ve geniş bir ilerici demokrat kit
le katıldı. Adana 'dan Kozan 'a giden 
yol boyunca bi'rçok partili ve ilerici 
demokratın da katıldı~ı konvoy Ko
zan'a ulaştıktan sonra cenaze nama
zı kılındı. Bundan sonra Can topra
~a verildi. Ceyhun Can'ın topra~a 
verilişi sırasında'TİP Genel Sekrete
ri Sargın yapt~ı konuşmada Can' 
ın partili mücadelesini anlat~rak 
tüm katliamlardan en az l\1HP ka
dar hükümetin de sorumlu oldu~u
nu belirtti. 

"Mustafa 
Suphi•terden, 

Katillerden hesap sormak için eylembirliği 

·serdar 
Al ten •ı ere •' 

.!.' 

Türkiye IşÇi Partisi Genel Sekreteri Nihat 
Sargm 10 Eylül dolayısıyla verdiği demeçte 
şu noktalara değindi: 

''10 Eylül, Türkiye Işçi sınıfının bilimsel sos
yalist Politik hcrreketinin tarihindeki önemli 
günlerin başmda gelir. ı O Eylül 1920 'den bu ya· 
na işçi suııfımu:m politik. hareketi çetin yollar· 
dan, ~an ve ateş çemberinden geçerek, sosyo/iz· 
me doğru yiirümektedir. Bu yiiriiyiiş zorludur, 
amansızdır; o ölçüde de onurlu ve görkemlidir. 
Nice hapis/er, işkenceler, nice saldırılar; cinayet· 
ler pahasina ve nice yiğitlik, kahramonlık' des· 
tanları yaratarak .. Mustafa Suphi'ierden Vedat 
Demircioğlu'lanna, Serdar Alten'lere kadar işçi 
sımfı politik mücadelesinin bayraklaşan isimleri 
.Yolumuzu aydınlatmak, gücilmiize güç katmak· 
tadır. ' 

Sargırı. sözlerint şöyle devam etti: 
'1şçi sınıfımızın uzun bir geçmişi olan bilim

sel sosyalist politik hareketinin giiniim~deki ör
g#tlenişi ve yüriltüctisu olan Türkiye Işçi Partisi, 
Partimiz, bu tarihsel süreklilikten aldığı güçle 
mikadelesini sürdürüyor. Karanlığı aydınlığa çe· 
virmek, insımın insana kulluğunu yok etmek, 
bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kar
def~esint yaşayabilmek için; sömürüsia ve -adil 
bir toplum kurmak, sosyalizme kavuşmak için 
mücadele veriyor. Burjuvazinin bu mücadeleyi, 
bir yandan her tiirlü zorbalık ve zulüm le doğru· 
dan, diğer yandan saflar içinde bulanıklık yara· 

• tıp saptırmak üzere tezgaiıladığ"ı her türlü baskı 
ve oyunları'göğtisleyip boşa çıkararak ilerliyor. 

"Mücadelemiz her geçen günde biraz daha 
gelişip güçlenerek kitleleri sarıyor, birleştiriyor. 
Sınıf biUnciyle bileyerek örgütlüyor; her geçen 
günde yeni yeni yığınlar toplumsal kurtuluş mü· 
cadelemizde saf tutuyor, 

''Işçi smıfımzz ve emekçi halkımız 10 Eylül 
1920'/erin geleneği ile, bu onurlu mücadele geç· 
mişinin; verdiği güçle mutlaka zafere ulaşacak, 

Türkiye If Çi Partisi 'nin öncülüğiinde siirdüı:iilen 
bağJmsız.lık, demokrasi, sosyalizm mücadelesi 
mutlaf!a kazanılacaktır. 

Türkiye Işçi Partisi kuru· 
cu Üyesi Ceyhun Can ve Çu· 
kurova Rektör Yardımcısı 

Profesör Fikret Ünsal katle· 
dilmeleri üzerine Adana 'da 

demokratik kuruluşlar yap· 
tıklan açıklamalarla bu ci
nayetleri protesto ettiler. 

Mehmet San-Adakabirlik 
Genel Müdürü, Erdoğan An· 

Ba,nk-Sen 6. Bölge Temsilci· 
si, AbduUah Ağtoprak·Birle· 
şik Maden-İş Adana Şube 
Başkanı, Sevgi Güzel-Tüm· 
Der Sekreteri, Nedim Çuğan· 
DDKD Adana Bölge Temsil· 
cisi, Yılmaz Toprak-GEB Yö
netim Kurul üyesi, Necdet 
Yıldırım-Genç Öncü Adana 

Şube Başkanı, Murat Ateş· 
Gıda-iş Bölge Temsilcisi, Os
man ünsai-iGD Adana Şube 
Yönetim Kurulu Üyesi, Tülin 

Kor~mazoğlu-IKD Adana 
Şubesi Yönetim Ku nı lu. üye
si, Osman Karatop-Iplik Sen 
Adana Şube Başkanı, Hayri 
ÖZbek-işçi Kültür Derneği 
Adana Temsilcisi, Bektaş Av· 
şar· Türkiye Maden İş Sendi· 
kası Adana Genel Merkez 
Temsilcisi, Oıner Bayterin· 
Petrol·İş Sendikası Adana 
Şube Sekreteri, Nihat Nazlı· 
ca-Sosyalist Gençler Birliği 

Bölge Temsilcisi, Hüseyin· 
Kalantor·Sosyal-lş Adana 

Şube Sekreteri, Mehmet Sa· 
n-Sosyalist Gençler Birliği 

Yönetim Kurulu Üyesi, Tun· 
cay Özgönen·Adana Tabip 

Odası Başkanı, Avukat Hacı 
Ali {,şık-Türkiye Işçi Partisi 
Adana lı Sekreteri, Yaşar 
Gökoğlu-TSlP Adana İl Baş· 
kanı, Mustafa Çapanoğlu· 

Tüm-Has iş 5. Bölge Temsil· 
cisi, Atilla Kaya, Tüs·Der A

dana Şube Başkanı, Köksal 
Topal-Töb-Der Adana Şb. 

Başkanı, Yusuf Zeren-Ziraat 
Mühendisleri Odası Adana 
Şubesi Başkanı, Kazım Sor· 
lu,-Ziraatçılar Derneği Ada· 

Can, bir parti toplantısında 

na Şubesi Başkanı tarafın· 

dan Başbakan Bipent Ecevit 
ve İçişleri Bakanı Hasan Feh· 
mi Güneş 'e bir telgraf çekile
rek faşist cinayetlere ve cina· 
yet şebekelerine bir kez daha 
dikkat çektiler. Telgrafta 
şu göıüşlere yer verildL 

8.9.1979 tarihinde gön
derdiğimiz yazıda bağımsız· 

lık demokrasi mücadelesine i
nanan yurttaşlar olarak gö· 
rüşlerimizi iletmiştik. Elinize 
geçip geçmediğini bilmediği

miz yazımızda belirttiğimiz 

gerçekler, çok çabuk, acı ve 
somut adeta olağan hale gel· 
miş yeni cinayetlerle doğru

landı. 

TİP Merkez Kurucusu, Ü· 

yesi Avukat Ceyhun Can 10 
9.1979 günü saat 14.15'de 
yazıhanesinde, sıkıyönetim 

komutanlığına elli metre me· 
safede demokrat bir bilim 
adaını Hoca Profesör Fikret 
Ünsal bu öldürme olayından 

24 saat geçmeden sabah işi· 
ne giderken en kalabalık 

saatlerde saat ·o8.00 'de evi

nin önünde katledilmiştir, 

katiller yakalanaınamıştır(!) 

han ediliş gerekçeleri, te· 
röıü, anarşiyi önlemek, 
kökünü kurutmak olan sıkı· 

yönetim, arkadaşianınıza 

karşı vazgeçilmez son görevi
mizi yapmamızı engellemiş, 
baskı altına almıştır. Size 
soruyoruz faşist terör ve kat· 
liamlann tertipçi ve yaratıcı· 
lan sermayenin kanlı terör 
makinası MHP ve OGD'li ka· 
tiUer midir? Yoksa onlar ta· 
rafından katledilen ilericiler, 
demokratlar, sosyalistler mi· 
dir? Bu soruyu açıkça yanıt· 

lamanız gerekmektedir. Bu 
soruyu yurdumuzun işçi ve 
emekçileri önünde yanıtla· 

manız gerekmektedir. De
mokrasiyi savunmak, genel 
aldatıcı, parlak vaadler değil· 

. dir. Tüm anti-demokratik 
baskı ve uygulamalardan hü
kümetiniz olarak sorumlu
luktan kaçınamazsmız. De· 

mokrasiden yana güçler, fa· 

şizme karşı kararlı ve direnç· 
li mücadelelerini sürdürmek· 
tedir. Emekçi halk · kitleleri 

giderek bu mücadelede bi· 
linçlenmekte, demokratik 
hak . ve özgürlüklerine sahip 

çıkmaktadır. 

Şimdiye kadar katledi· 

!en, bağımsızlık vedemokra· 
si mücadelesine canlannı ada· 
mış arkadaşlanınızm katille-

AGIN'DA FAŞ·iST TEZGAH 
Türkiye Işçi Partisi, E-

ıl lazığ ve çevre ilçelerinde 

güçlendikçe faşist saldın· 

lar da artıyor. Saldmlan 
MHP ve üGD'li faşistlerin 

yaıunda "resmi" sıfatlı fa• 
şistler de katılıyor . 

Ağustos ayı sonunda 
Maden ilçesinde meydana 
gelen olayda 3 Türkiye Işçi 
Partisi üyesi yaralanmış bu• 
na karşılık faşist saldırgan· 
lar. püskürtülmüştü. Bu 
olayın hemen arkasından 

TiP Ağın lıçe binası 3 Ey
lül günü faşistler tarafından 
bombalandı. Bu olay ·Ağın 
ilçesinde ki faşist tezgahın 

da bü::ünüyle ortaya çık· 

·masına yetti . Bu bombalı 
saldından sonra gerek "si· 
vii" fa ş is tl er, gerekse. de 
"resmi" faşist çete aydın
landı. 

TiP Ağın lıçe merkezi 
3 Eylül saat 23.45 sıralann· 
da bombalandı. Bombalan· 
ma olayından hemen sonra 

da ilçe sayınanı Sedat San· 
oğlu, yönetim kurulu üye· 
leri Ahmet Fırat ve Musta· 
fa Göldağı polis tarafından 
gözaltına alındılar, Savcı 

Erol Canözkan tarafından 

bizzat (alakaya çekilerek 
sorgulanan 3 parti yönetici-

si ve bir ' Genç Öncü üyesi 

4 saat boyunca döviildüler. 
Ert«:si gün ise olay akşa· 

mı bir köyde olan İlçe Baş· 
kanı Nevzat Ateş ve İlçe 
Sekreteri Engin Yücel göz
altına alındılar. Böylesi bir 
yapıda oluşturulan dava · 
dosyası da sıkıyönetime 

havale edildi, TİP Elazığ 
İl Başkanlığı 'nın yaptığı 
çeşitli başvurular çeşitli 

şekillerde geçiştirilmeye 

çalışıldı. iık başvuroya ve· 
rilen cevapta Türkiye Işçi 
Partisi Ağın hçe örgütünün 
yasal olmadığı ileri sürüldü. 
İkinci başvuruda ise parti 
binasında yasak yayın bu
lunduğu savunuldu. Oçün· 
cü başvuruda verilen cevap 
ise tümüyle bir aczi sergili· 
yordu. iddiaya göre Ağın 
ilçe binasına atılan bomba, 
propaganda amacıyla parti 
yöneticileri tarafından atıl· 
mıştı. Yetkililerin unuttu· 
ğu nokta böylesi aşağılık 
oyunlan sadece faşisderin 
tezgahladığı idi. 

Türkiye İşçi Partisi A· 

ğın hçe bina.~ına atılan 
bomba aynı zamanda ':-· 
ğın 'da kurulmuş bulunan 
faşist ağı da ortaya çıkar· 
dı_ Olaylardan bir iki gün 

önce bölgenin faşist öğ· 

retmenleri bir toplantı yap· 
tılar. Toplantıya CHP tara· 
fından atanan ilköğretim 

, müdürü NurettinKaradağ 'da 
katıldı. Bu kişi motorsiklC::. 
tinin çamurluğunda üç hi· 
lal amblemini taşımaktan 

çekinmeyen bir faşist. Ay
m toplantıya yine faşist 

öğretmenlerden Selami O
ğuz, Selami Yapıcıoğlu, 

Nacl Yılmaz, Ali öztürk ve 
Orhan Erben katıldılar. Bu 
kişiler 1978 yılmda disiplin 
kovuştunnasma uğrayan ve 
çeşitli eylemlerini de i· 
tir af eden kişiler. Suçlan 
ise il ko kul öğrencilerinin 

,göğüslerine kurt resmi çiz· 
dinneleri ve öğrencileri bu 
yö~tde zorlamalan idi. 
Daha sonra bu soruştunna· 
nın üstü kapatıldı. 

Yine bombalama ola· 
yından hemen önce, uzun· 

ca bir süreden beri ortalar
da gözükmeyen faşistler· 

den Hulusi Ersoy ve Recep 

Budak ortaya çıktılar. 4 Ey 
lül günü ise militan faşist· 
lerden Hüsnü Aydoğmuş, 
Hulusi Keleş, Fuat Oğuz ve 

Nadir Bulut, Ağın 'ı alelace
le terkettiler, "Güvenli k" 

rinin yakalanmasını talep e· 
diyor, demokrasi güçleri ola· 
rak, emekçi halkın aınansız 

düşmanı faşist odaklarm üze
rine yürümeme, dağıtmama· 
nın, faşizme yardım anlamı· 

na geldiğinin, hükümetinizin 
bu ağır sorumluluktan kurtu· 
lamayacağını bir defa daha 
açıkça belirtmekte yarar gö
rüyoruz.'' 

kuvvetleri buna seyirci kal· 

dı. 

Ağın 'da bir oyun tez· 
gahlaruyor. Oyunun içinde 
savcı ve kaymakam gibi üst 

açığa çıkmışken, asıl &lebaşı durumundaki 
MHP adlı faşist cinayet ötgütü ve beslamesi 
kuruluşların yöneticileri hakkında tü~ ka.· 
nıtlar ortada iken, bir ~kikat ve takibata ge
çilmeyişidir bu, cürete yol açan. Artık kayıtsız
lı~ı da aşan bu durumda CHP hükümetl ve ona 
b~lı sıkıyönetim makamlan ve emrindeki diJer 
makamlar da faşistler kadar sorumluluk altında
dır. 

Ceyhun arkadaşımız, b~ımsızlık, demokra· 
sis, sosyalizm mücadelemizin bu yitit eri onurlu 
yaşamını, bu sorumlulu~ son bir kez daha ha· 
tırlatarak,noktaladı. ölüm her zaman acıdır~ he· 
le daha önUnde uzun yaşlun yıllan varsa, hele 
faşistlerin kurşunuyla zorla yaşamı yitirilmitse• 
Acimız büyük, ac)miZ derin. Ancak acımızı kal
birnize gömerek, artık' onun aziz anısının da,'dl· 

' ~er tüm şehitlerimiz gibi yeni bir meşale olarak 
aydınlattı~ı yolda $lttlf kini ile daha bilenmiş 
olarak, daha kararlı ve azimli yürüyoruz. Cey· 
hun arkadaşımız görevini ekSi}f.siz yerine getir· 
miş olaniann huzuru içinde rahat uyuyabiUr. 
TUm yaşamı boyunca yükseltip yüceltti~f sosya• 
Uzm bayr~ı 'arkadaşlannın ellerinde dalgalan• 
maktadır. 

Unutmuyoruz, unutmayaca~ız. Faşizme ge
çit vermeyece~iz • 

Nihat Sargın 

TIP Ağın Ilçe lokali 

düzeyde devlet memurlan 
da var, Faşistler elbirliğiy· 

le TiP 'in güçlü sesini sus· 
tunnaya çalışıyorlar. Ama 
unutulan bir nokta var. 

A 

Türkiye Işçi Partisi militan· 
lan her hal ve şartta görev 

başında olman~ verdiği 

sorumlulukla mücadeleleri· 
ni sürdürüyorlar. 

.} 



Ecevit eldivenli demir yumruk 

Büyük serınaye icin 
yeni Anayasa 

YUSUF DOGAN 

Anayasa'da de~iŞiklik istem
leri, birden alevlendi. önce, ileri· 
ci ve demokrat bilinen CHP yan
claşı bazı yazarlar önerilerini sıra
ladılar. Başkanlık sistemine geç
meyi, Meclisierin toplantı nisabı· 

· nın düşürülmesini, istikrarlı hükü· 
metler ·kurulmasını istediler. 

Bu öneri ve isteklerin, bir SÜ· 
reden beri Deniz Baykal tarafın· 
dan açıkça dile getirildi~i bilini· 
yor. Bir başka bilinen ise, parti 
içinde oldukça zayıflamış bulu
nan Deniz Baykal'm, 14 Ekim 
seçimlerinden sonra çıkışa hazır· 
landı~ı. Bu çıkış için, ATAŞ'm 
devletleştirilmesiyle olumlu bir 
izienim yaratılmasına bel ba~la
nıyordu. Ancak, ATAŞ'm dev· 
letleştirilmesi adı altında, ya
bancı petrol şirketlerine verilen 
büyük ödünler, Milliyet gazetesi
ne, hiç kuşkusuz Başbakan Bü
lent Ecevit'in bilgisiyle sızdırılın· 
ca, Deniz Baykal beklemedi~i bir 
darbe yemiş oldu. Ancak bu, 
CHP içi bir çekişme olmaktan 
öteye gitmedi ve TİP Genel Baş· 
karu Behice Boran 'm sözleriyle, 
gerçekte işçi sınıfına karşı bir 
hareket olan "Anayasa de~işikli· 
~i'' oyunu sürdürüldü. 

İlerici ve demokrat bilinen ya
zarların Anayasa de~işikli~i iste· 
mi, öncelikle Tercüman 'da Güne
ri Civa~lu ·tarafından de~erlen· 
dirildi. Civao~lu "Anayasa üze
rindeki tabular yıkılmıştır" dedi. 
Hemen ardından AP saldmya 
geçti. Anayasa de~işikli~i için, 
partilerarası bir komisyon ku· 
rulmasını önerdi. 

14 Ekim seçimleri öncesinde, 
CHP a~ırliklı hükümetin gelece~i 
üzerindeki tartışmalar, Anayasa 
de~işikli~ine dönüştürüldü. Ger
çekte, Anayasa de~işikli~inin 
düşün hazırlı~ı uzunca bir süre-

. den beri yapılmaktaydı. Hürriyet 

DÖVIZ 
REJIMINDE 

YENI 
UYGULAMA 

Maliye Bakanh~ı, d9viz po
zisyonu tutma yetkisi verilen 
bankaların, Merkez Bankası 'na 
devredecekleri dövizlerle ilgili 
uygulamayı yeniden düzenle
di. Yeni düzenlemeye göre, 
döviz pozisyonu tutma yetki
si verilen bankalar, ürünlerini 
ihraç eden ya da yurt içinde 
yabancılara satan veya Güm· 
rük Mevzuatına göre geçici ka
bul işlemi yapan sanayici ve 
madenciler tarafından sa~la
nan dövizlerinen az % 50'sini, 
dövi-zterin bankaya girişini iz. 
leyen 10 gün içinde Merkez 
Bankası'na devredecekler. 
Bankalar, öteki şekillerde sa~
ladıklan döviz ve efektifleri· 
nin ise en az % 75'ini aynı sü
re içinde Merkez Bankasına 
aktarmakla yükümlü kılındı
lar. 

gazetesinin CHP ve AP'yi, Ecevit 
ve Demirel 'in kişiliklerinde "as· 
gari müştereklerde birleştirme" 
girişimi, Anayasayı de~iştirecek 
partilerarası bir komisy<mda so
mu tlaşabilecekti. 

Türkiye'de Anayasa de~işik· 
li~i üzerindeki tartışmalar yo· 
~unlaştırılırken, İstanbul'da bazı 
yabancı örgütlerin konuyla do~
rudan ilgili toplantılar düzenle· 
dikleri ortaya çıktı. Avrupa ve 
Yakınd~u için Amerikan Sa· 
vunma Enstitüsü adlı bir örgüt, 
Tarabya Oteli'nde, üç gün sürey· 
le Türkiye'nin dış politikasını, 
Ortado~u sorununa a~ırlık vere· 
rek tartışmaya açtı. Tartışmaya 
katılan yabancıların ço~unlu~u, 
CIA hesabına Türkiye hakkında 
yaptıkları araştırmalarla tanınan 
kişilerdi. Guadeloupe Doru~ 'n· 
da dört büyük kapitalist ülkenin 
liderlerinin aldı~ı kararlar do~
tusunda, Türkiye'nin NATO 
üyesi olarak Sovyetler Birli~i'ne 
karşı baraj görevini eksiksiz yeri· 
ne getirmesi ve Ortado~u 'da 
Araplara destek olmaması vurgu
lar..1ı. Bu politikaların, Türkiye 
kapitalizminin Ortado~u 'ya 
"köprü" ya da "halka" olma he
vesleriyle ba~lantısı açıklandı. 
Toplantıya katılanların biri de, 
OECD bünyesindeki Türkiye'ye 
Yardım Konsorsiyomu . Genel 
Sekreteri Alfred Kuhn'du. 

Tarabya Oteli'ndeki bu top
lantı biterken, Bo~aziçi üniver
sitesi'nde, "Devlet Yönetimin
de Etkinlik" konulu bir seminer 
başlatıldı. Kısa adı OECD olan 
Ekonomik İşbirli~i ve Kalkınma 
örgütü, Genel Sekreteri Van 
Lennep'i, yasal Dördüncü Beş 

. Yıllık Kalkınma Planı 'nı de~işti
rerek, Türkiye 'ye uygulayaca~ı 
orta ve uzun dönemli ekonomi 
politikalarını empoze etmek için 
Antalya'ya tatile gönderirken, 
Bo~aziçi üniversitesi'ndeki semi
neri finanse etmeyi de ilımal et-

PIDUPS 
VEGRUNDIG 

ORTAK OLUYOR 

Hollanda elekrik ve elektro· 
nik fırınası Philips ile aynı üre
tim sektörlinde faaliyet göste
ren Batı Alman Grundig fır
masının ortak .olmak için sür
dürdükleri g_irişimler olumlu 
sonuçlandı. Iki firma arasında 
yapılan anlaşmaya göre, Phi· 
lips, Grundig'in sermayesine 
;370 milyon mark koyarak, 
sermayenin yüzde 32.03'üne 
ve Grundlg yönetiminde yüz· 

· de 24.5 oranında oy gücüne 
sahip olacak ... 

YURTDIŞINA 
IŞÇI GöNDERIMI 

ARTIYOR 

İş ve işçi Bulma Kurumu 'n· 
ca Temmuz ayında 1 912 kişi 
yurt dışına çalışmaya gönde
rildi. Boylece yılbaşından 
Temmuz ayı sonuna kadar 
yurtdışına çalışmaya gidenle· 
rin sayısı 12 490'a ulaştı.1979 · 
yılında yurt dışına çalışmaya 
gidenlerin sayısında, geçen yı
lın, eşdönemine göı,-e yüzde 27 
oranında artış meydana geldi. 
Yetkililer, yurtdışına giden iş· 
çilerin büyük çoğunlu~unun 
Ortado~u ülkelerine gönderir~ 
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miyordu. Bu arada, 20 kayma
kamın "yönetim bilgilerini art
tmnak" amacıyla F.ederal Al
manya 'ya gönderildikleri ve Dün
ya Bankası 'nın ''Türkiye Krizden 
Büyümeye" adlı raporu ortaya 
çıktı. Raporda, Dördüncü Plan'ın 
devletçilik yöniinün a~ bastı~, · 
oysa özel kesimin ekonomide bı.ı 
a~ırlı~ı üstlenebilecek gerçek bir 
güce ulaştı~ı belirtiliyor ve Dör
düncü HYKP'nın kesinlikle 
de~iştirilmesi gerekti~ savunulu
yordu. Ekonomide, etkinlik ve 

· a~ırlı~ bir 1.tenara konulmak is
tenen devlet, yeni bir anlayışla 
e~itilmek istenen kadrolan eliy
le, özel kesim hesabına yönetim
de etkin hale getirilmeli, "sözü 
geçer" ve güçlü olmalıydı. 

Anayasa'dan başlayıp, Dör
düncü Plan'a kadar uzanan de~i
şiklik istekleri, kapitalizmin ya
pısal ve devresel bunalımı içinde 
sıkışan sermayenin aradı~ı yeni 
.mekanizmalar ile kurumsal de~
şiklikler do~rultusundadır. Tür
kiye kapitalizmi, artık üretti~ni 
satabitmek için dışa açılmak zo
rundadır. Buna karar verilmiş ve 
gerekirse sanayiin bir bölümünün 
feda edilmesi göze alınmıştır. İs· 
tanbul Sanayi Odası, dı.şa açılma 
karşılı~ında, feda edilecek sana
yileri saptayan bir çalışmaya yö
nelmiştir. 

Dışa açılırken, sanayi serma: 
yesi birikimini arttırmaya gerek
sinim duymaktadır. neri kapi
talist ülkelerin mallanyla rekabet 
edebilmek ve üretim ölçe~ini bü
yütebilmek için bu kaçınılmaz
dır. Ancak, birikim hızının arttı
rılması, daha çok sömürii demek· 
tir. Daha çok sömürülmeye ise, 
kimse gönüllü rıza gösteremeye
cektir. Demokratik hakiann askı
ya alınması önem kazanmakta
dır. Demokratik hakiann kulla· 
nımı, birikim hızı üzerinde sınır
layıcı bir etki yapmaktadır. Geç
mişte, 12 Mart ara rejimleriyle 

di~ine dikkat çekerek, Türki
ye'nin bu ülkelerdeki müteah
hitlik hizmetlerinin yo~unlaş
ması nedeniyle, artış eğilimi
nin sürece~ini bildiriyorlar. 

TÖBANK'TA 
BUNAUM 

Merkez ve Şubelerinde sen
dikal mücadelenin sürdügü 
Türkiye ö~retınenler Banka· 
sı'ndan, geçti~imiz hafta için
de 300 milyon lirayı aşkın 
mevduat çekildi. İki ay önce, 
1850 işçiden 1650'sinin Bank· 
Sen 'e geçmesi üzerine, Töbank 
işvereni 100 kadar işçiyi iş· 
ten çıkarttı. öte yandan, bazı 
il özel idareleri ile kamu kuru· 
tuşlannın Töbank'ta yasa dışı 
mevduat bulundurduklan ö~
renildi. Bu kuruluşların serma· 
yesinin yüzde 50'den fazlası 
devlete ait olan bankalar dış ın· 
da hiç bir ınankada mevduat 
bulundurmamalannı öngören 
yasaya karşın aralannda Baş
bakanlık ve Sivas İl özel İda· 
resi'nin de bulundu~u kuru
fuşlar Töbank'ta mevduat bıi
lunduruyorlar. Edinilen bilgi· 
ye göre, Başbakanlığın Tö
'i:ıank'taki mevduatı 22 mil· 
yon, Sivas lı özel İdaresi'nin 
mevduatı ise 54 milyon liraya 
ulaşıyor. 

, .. 

Bahir Ersoy Halit Narin 'le:.Kutaal ifflfak 

demokratik hakların askıya alın
masıyla sanayiin birikim hızının 
arttı~ı bilinmektedir. Kapitalist 
yapılar veri olarak alındı~ında, 
aynı çözüm bugün de gündemde 
bulunmaktadır. MESS üyesi iş· 
verenlerin, Sanayi Odalan ve 
TüSİAD yetkilileriyle birlikte 
yaptıkları ''gizli'' toplantılarda, 
altı-yedi aylık bir grev olasılı~ına 
karşı yeterli mal ve stok hazırlı~ı 
yapma kararları bunu do~la
ınaktadır. 

Gerçekten, Anayasa'da de~i
şiklik için CHP ile AP arasında 
kurulacak bir ittifakta, kesişme 
noktasının demokrasi dışı çö
zümler olaca~ı açıktır. Aksini 
düşünmek, Cumhureiyet gazete
sinin "Olayların Ardındaki Ger
çek" sütıınunda belirtildi~i gibi 
"safdilliktir". 

CHP'nin, içinde yer almak is
tedi~i gelişmelerin do~tusu 
budur. Aynca bu do~ltuda, 
yalnızca 12 Mart'tan farklı ola· 
rak demokrasinin rafa kaldırıl
madı~ı aldatmacasına olanak ya
ratacak bir göriintüden ibaret ka
Iınaca~ı bilinmektedir. Bu ne
denle, göriintüden gerçe~e dönü
şebilmek için adım adım demok· 
raşi çizgisinden uzaklaşılmakta
dır. 

CHP'nin Dördüncü .Plan'a kar
şı tutumu bu yönden oldukça 
ö~eticidir. Plan'ın demokratik 
özünün dile getirildi~i "Strateji", 

geniş tabanlı hükümet yanlısı 
Turan Güneş'in tepkisi üzerine, 
Bülent Ecevit tarafındr.n bütü
nüyle de~iştirilmiştir. Bülent 
Ecevit, Dördüncü Plan'ın kendi· 
sini de~iştirme becerisini göste
remeyince de, İsmet İnönü, Ferit 
Melen ve Süleyman Demirel'den 
de ileri giderek, önsöz yazmayı 
reddetıniştir. Plan'a dayalı 1979 
yılı Programı ise, IMF'nin "stand
by" düzenlemeleri do~tusun
da "ekonomiyi güçlendirme" 
çı~lıklany~ rafa kaldmlınıştır. 

CHP'nin, Dördüncü Plan a 
karşı çıkışı, bugün sermaye he
sabına "etkin yönetim" ya da 
12 Mart öncesinin sözcükleriyle 
"reformist" isteklerle bütünleş· 
miştir. Demokrasiyi . korumak 
sloganlarıyla geniş yı~ınlann oy· 
larını toplayan CHP, demokrasi 
dışı çözümleri gerçekleştirme 
noktasına gelmiştir. 14 Ekim se
çimlerinden sonra da iktidarda 
kalacaklannı vurgulayan Bülent 
Ecevit'in güvencesi, gelinen bu 
noktadır. 

Demokrasi düşmanlı~ına 
ödün üstüne ödün veren CHP po
litikasını etkisizleştirecek güç, 
solda işçi sınıfı hareketinin güçlü 
bir alternatif olarak yükselmes!
dir. "Solun bölünmüştü~" ede
biyatıyla bu alternatifın önünü 
kesmeye çalışanlar, böylece de
mokrasi düşınanlı~ının da ekme
~ine ya~ sürmektedirler. 

MA Y~AN'O.a direniş 
Amortisör üreten ve Bursa Organize Sanayi bölgesinde 

kurulu bulunan Maysan A.Ş., Bursa'da Maden İş'in ilk söz. 
leşmeyi yapt·ı~ı fabrika. May~n'da 140 işçi çalışıyorve işçi· 
ler MİSK'e bal'lı Maden·İş Sendikası'nda örgütlü. Maysan'ın 
bir başka özelli~ de en biiyük ortaklanndan birinin Yol-İş 
Sendikası olması. · 

Geçen "i~stos ayı başında işyernde - ''tensik14t'~ bahane· 
siyle 60 işçinin işten çıkanlması üzerine fabrika işçileri dire· 
nişe başladılar. Işveren bunun üzerine "elebaşı'. olarak nitele· 

' di~i bazı işçileri de işten çıkardı. Ancak bu baskılar direnişi 
engelleyemedi. Diğer ;fabrikalardaki işçilerde Maysan iş çile· 
riyle sıkı bir dayanışma içinde bulunuyorlardı. Direnişin en
gellenemeyece~ini anlayan işveren bunun üzerine tüm işçile
rin iş anlaşmalannı feshetti ve fabrikayı tatile soktu.' 

Bu aradaişyeri baştemsilcisi ve temsilcilerinden olan bir 
heyet Ankara 'ya giderek Yol-İş Sendikası 'nın yetkiüleriyle 
görüştü. Yol·İş Ankara· Şube Başkanı ve şube mali sekreteri, 
Maysan 'da işveren 'in bu davranışını onaylamadıklannı ve 
kendilerinin Yol-İş'in hisselerini satmasından yana oldu~unu 
bildirdiler. Heyet daha soıırra Yol-İş Yüriitme Kurulu üyesi ve 
CHP milletvekili Do~an Araslı ile görüştü. Do~an Araslı işçi· 
terin eksiksiz işbaşı yapmaian için sonuna kadar u~raşaca~ı
na söz verdi. Maysan'da işçiler hergün işyerine gelerek dire
nişlerini yılınadan sürdürüyorlar. tşverenin baskı ve saldırılan 
geri tepiyor. Bu son saldın da geri tepecek ve yi~it Maysan iş· 
çileri haklannı alacaklar. 



Türkiye'de, bugün, devrimci
lerin en büyük sorunu, sosyal re
formizmin karşısında kesin tavır 
almaktaki zorluklandır. Emekçi
lerin haklan, soyut biçimde 
savunulamaz'. Devrimciler, işçile
rin sınıf savaşımının ilkeli köke
ni üzerinde birleşrnek zorunda
dırlar. Bugün, Türkiye politikası
na "sosyal reformizm" egemen
dir. Ve bu Politik aldatmaeayla, 
Türkiye emekçileri, bir siypal 
iktidann e~iminde ezilmektedir
ler. Her şeyden önce, sosyal re
formizm aldatmacasıy~. halkı

mız, emperyalizmin kollan ara
sın~ iyice sıkıştmlmaktadır. 

Sosyal demokratlann resmi ,ide
olojileri olan sosyal reformizmin 

' diyalektik eleştirisinde ortak bir 
tavır almak gere~ini duyuyoruz. 

Sosyal demokrasinin politik 
yüzünü, tüm ÇıplaklıA"ıyla ortaya 
koymak zorundadır Türkiye 
Marksistleri. Gerçek nedir? Sos
yal demokrasi adına neler yapıl
mak isteniyor? İşçiler; sosyal de
mokratlann izledikleri politikay
la, kapitalist toplumla bütünleşti
riliyorlar. Sosyal demokrasinin 
politik çerçevede deA"erlendiril
mesi yapılmadıkça, "işçiye bi
linç taşıma" gibi, küçük burju
vaca bir sav hiç bir de~er taşı
mayacaktır. Sosyal demokrasi
nin politik çerçevede nasıl de
ferlendirilmesi gerektiA'i de dev~ · 
rimeller arasında kararlaştmlma
lıdır. Hiç~ir mazeretle savsak
lanamaz bu durum. 

Böyle bir deferlendinnede, 
elbetteki, Ukeli eleştirinin da
yanaklan, yine Marks, Engels, 
ve Lenin olacaktır. Daha 1879' 
da, Alman sosyal · demokratlan
nın sapması üzerine, Marks ve 
Engels'in gönderdikleri genelge 
unutulmamalıdır. O günün AI-· 
man Sosyal Demokrat Partisi, 
sınıf savaşımı teorisini ve prati-

. ~ni terke_diyordu. Marks ve En
gels, Alman sosy-al demokratlan
nın geliştirdikleri bu yeni ideolo
jiye şiddetle karşı çıkıyorlardı. 
August Bebel'e -ki Bebel, aynı 
yılda, Kadın ve . Sosyalizm adlı 

yapıtını yayınlamış, üretim biçi
minin de~şmesiyle aile ilişkileri
nin de de~işeceA"ini tanıtlamıştı
ve Liebknecht'e -bu sosyal de
mokrat önder de ilk sosyal de
mokrat gençlik örgütlerini kur
muştu- gönderdikleri genelgede, 

IŞÇILER 
EMEKÇILER 
ILERICIA YDlN LAR, 
ILERICI GENÇLER!.. 

çi sınıfının politik sınıf savaşı., 

mını terkeden bir ideolojik anla
. yışla ba~daşamayacaklannı, bu 
yüzden, burjuva· çizgisi izleyen 
Alman sosyal demokratlanyla 
ilişkilerini keseceklerini açık a

çık bildiriyorlardı. (Marks-En
gels, Seçilmiş Mektuplar, 1965, 
s. 327). Bu genelgeden çıkalillan 
en önemli sonuç, bir partinin sı
nıfsal karekterinin olup olıiıadı

~ına dikkat edilmesidir. Sosyal 
demokrat partiler, işçi sınüının 

sınıfsal savaşımından kaçıyorlar. 

Günümüzdeki kapitalist bunalım
Iann bu sosyal demokrat politi
kaya dayandıA"ının saptanması 

gerekiyor. · 
-Lenin, Komintern'in İkinci 

Kongresi'nde .yaptı~ı konuşma

da, ''Bir Partinin işçilerin politik 
partisi olup olmadığı, yalnızca o
•nun işçi üyelerden oluşmasına 

baUlı olmayıp aynı zamanda par
tiyi yönetenlere, partinin eylem
lerinin ve politik .taktiklerinin i

çeriğine bağlıdır. Karşımıidaki 

partinin gerçekten işçilerin poli
tik partisi olup olmadığını ancak 
bu ikinci belirler. " diyQr. (Lenin 

' Collected Works, c. 31ı Mosko
va, 1974, s. 257-258). Şimdi, 

Türkiye'de, sosyal demokrasi 
yanlısı görülen irili ufaklı partile
ri, bu açıdan de~erlendinnek ge~ 

relanektedir. DoA"al olarak, bu 
dejterlendirmeyi, kendi aramızda 
bilgiçlik taslamak için yapmaya
ca~ız. İşçi sınıfının' bu deA'erlen
dirmeyi yapmasına yardımcı ola
cajtız. özellikle, işçi sınüının e-

Türkiye İşçi Partisi 14 Ekim 1979'da seçim yapılacak 29 ilin 
tümünde seçimlere giriyor 

Seçim dönemleri, Partimi~in, bajtımsızlık, demokrasi, 
sosyalizm mücadelesinde, sesini ülke çapında ve yo~un 

biçimde duyurabilme olanaklannı vermektedir 
Seçim çalışmalannın en etkin ve başanlı sonuca ulaşmasında 
Partililerin cesur, özvenli çalışmalannın yanısıra, Partimize 

inanmış, gönül vermiş arkadaşlanmızın da katkıları 
büyük önem taşımaktadır. . 

Türkiye İşçi Partisi Merkez Yönetim Kurulu 'nun Parti'nin · 
tüm üye ve aday üyelerinin aylık gelirlerinin belli bir 

yüzdesini A~ustos, Eylül, Ekim aylannda Parti merkezine 
ba~ış olarak göndermeleri konusundaki kararını 

Parti dostlanna da duyurmaktadır. 
Gerçek ve kurtuluş yolu olan sosyalizmin 

ve sosyalist mücadelenin güçlendirilmesi, aynı zamanda 
faşizme karşı mücadelenin de kalıcı sonuca ulaşmasını 

sa~layacaktır. 

Yurtseverler, antifaşistler, ilericiler, demokratlar 
Tüm sosyalistler!. .. 

Ba~ış kampanyasına. Görev başına! 

TüRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 

TüRKIYE IŞÇI PARTlSt 
GENEL MERır,.EZI 

B~ış Kampanyası, Hesap No: 60 
Ziraat Bankası- Çemberlitaş Şubesi 

İSTANBUL 

Sosyal 
, 

reforntizın 
vebunalıın 

. Türkiye Işçi Partisi 

mız, ilk kez, kendi adına bir si
yasal iktidar de~şikli~ini sa~la
ma yolunda bulunuyordu. Sos
yal demokrat zaaf, iktidarlanyla' 
birlikte belirdi: Kapitalizmin iyi
leştirilmesi. Evet, sosyal demok
rasinin zaafı, budur işte. Sömürü 

konomik örgütlerinin tutumlan- düzeninin iyileştirilmesJyle, işçi 

· m gözden geçinnelerine olanak- sınıfına hizmet edilemez. Sakat

lar hazırlamalıyız. ijir Türk-İş'in lık, düzenin özündedir . 

önderlerinin ne yapmak istedik- Sosyal demokratlam oy ve

lerini, kimden yana olduklannı, renler, hatta kendi üyeleri, çok 

o örgüt içerisinde yuvalanmış ya kolay biçimde sosyalist örgütlere 

da örgütlenmiş sosyal demokrat- çekilebilirler. Kitle savaşımian

lara ve tabanianna anlatmak zo- nın yoA"unlaşması, kapitalizmin 

rundayız. bunalımlannın sıklaşması, sos-

Genelinde, sosyal demokrat yal demokrat üyeleri, ve yandaş

partiler ya da örgütler, saA" sosyal lannı, sınıfsal savaşıma daha çok 

demokrat önderlerin a~ır bastıA"ı kaydırmaktadır. Devrimcilerin 

küçükburjuva örgütleridir. Çeliş- bundan yararlanmalan gereki

kileri, ideolojilerinde görülür. yor. Küçükburjuva illetinden 

Hem üretim araçları üzerindeki kurtulunması gerekeri bir dö

özel millkiyetin sürmesini ister- · nemde yaşıyoruz. ülkemizde, 

ler, hem de emekçilerin görüntü- ·sosyal demokrat politikanın yan

lerini yansıtmaya çalışırlar. · lışlı~ı daha çabuk anlaşılmıştır. 

Yani, sosyal demokrat partiler, Avrupa emekçileri, epey geç an

kapitalizm yanlısı bir ekonomik lamışiardır bu politakanın çık

politikayı izlerken kafa ve kol e- mazını. Çünkü, sermayenin kök

mekçileri~in sosyo-ekonomik lü olduA"u ülkelerde, düzen, bu 

haklannı savunma gibi bir çeliş- politikayla bir hayli soluklanı: 

kiye düşerler. Bu, bir sosyal po- yor. Oysa, ülkemizde sermayenin 

litika birli~idir. özellikle, son yıl vurguna dayanması, sosyal de

larda, Amerika yeni solunun ar- mokrasinin çıkmazını çok çabuk 

dına düştü~ü "yakınlaşma politi- belirlemiştir. Emekçi halkımıza, 

kası", bu çelişkinin gelece~e yö- bu durum tez elden anlatılmalı

nelik kehanetidir. Gidişatlan, te- dır. Karşıtı, Ahmet-Mehmet so

kelci kapitalizmle baA'daşıktır. runu olur. Halk, Ahmet'i gönder

Kimi zamanlar, özellikle de bu- menin cezasına çarptınldı~ını sa

nalım dönemlerinde, komünist- nır. Sosyal demokratlar, bu 

Ierle de koşut politika izler gö- gidişten sonra da kendilerini to

rünürler. Kökeninde, sermayenin parlarlar. İyice sa~daki partiler, 

çıkan gizlidir. Siyasal iktidara iktidarlan döneminde, dünya ka

geldiklerinde de bu politikalan pitalizminin bunalımlanndan da

yüzünden, bunalımı derinleştirir- ha çok etkileneceklerdir. öme-
~in bir avuç petrol dahi bulama

l~r.Avrupa sosyalist ve işçi parti- yacaklardır. İşte, o zaman halk, 

lerinin oluşturduklan, sosyalist yeniden sdsyal demokratlara sa

Enternasyonal, tüm dünyada, bu nlacaktır. Hem de bu kez, uzun 

çelişkiyi sürdürüyor. Işçiye hor süre. Avrupa'da böyle olmuştur.· 

bakmıyorlar, ama onun sınıfsal Şimdilerde yeniden el deA'iştir

savaşımını da ertelemeye çalışı- me başlıyor. 1967'de, Avrupa 

yorlar. Engelleme ellerinden ge- Sosyal demokrat partilerinin 17 

ıemeyece~ için, erteleme terimi- milyon oylan vardı. 1974'te, 75 

ni daha uygun buluyoruz. Bu ör- milyon insan oy vermiştir bu 

güte üye hiçbir parti, işçi sınıfına partilere. 1976'dan bir gerileme 

düşman görünmüyor. Hatta, bir başlamıştır. Bu gerileme, geri 

ölçüde dosttur da. Ne ki, işçi sı- kalmış ülkelerde, çok daha ça

nıfının politik öncülü~ünü be- buk ohİyor. Darlıklara katlana

nimsemiyorlar. İşte, sorun da mıyor insanlar, bu ülkelerde. 

burada dü~ümleniyor. Bu seçim- Çünkü, yokluklar, günlük gerek

lerde, devrimciler, işçi sınıfına, sinmelerine gelip dayanıyor. Ek-

1973'ten bu yana ustaca sürdü- meA"in yoklu~u. bunalımı derin

rülen bu çelişkiyi açıklamaladıi- leştiriyor. Sosyal demokrasinin 

lar. Kayna~ında, halkımız, kapi- iktidar zaafı açık seçik beliriyor. 

talist düzenin özüne dokunma- Sosyal demokrat partilerin yöne

dan, bazı iyileştirmeler yapılarak timleri, kapitalizmden yana bir 

kurtuluş s~lanaca~ına inandınl- politikayı yürütürlerken işçinin 
mıştır. Yalnız, . iyice bilinçlen- . ve emekçinin istemleriyle çelişir

miş bir işçi kesimi de oluşmuş- ler. Çünkü, tabanlannda işçiler · 

tur. İşte, bu bilinçlenmiş kesi- ve emekçiler yer almışlardır. 

min öri~üA'ünden yararlan~k Devrimcilerin bir noktaya, ö- · 

geniş halk kitlelerine durumu zellikle dikkat etmeleri gereki

rapor etmek gerekiyor. Küçük- yor. Yaygın olan kanıya göre, 

bt!rjuva bilgiçli~yle, hiçbir .so- . sosyal demokratlar, burjuva sını

runun çözülemeyece~ine inan- fının ajanlandırlar. Bu denli bir 

mamız zorunludur. Sosyal de- suçlama, tarihsel bir hata oluyor. 

mokrat politikanın zaaflan da a- örne~in, ülkemizde bile bu yan

çıkça görülmüştür. İktidar olma- lışlık saptanabilir. Tarihsel yanıl-

, salardı anlatılamazdı. Çünkü, e- gılan var. Hatta, zaaflan, birçok 

mekçi kitlelere umutlar verili- ülkeye faşizmi bile getirmiştir, 

yordu. Bu umutlan çerçeveleyen Ama, 65 yaşını .geçen yoksullara 

sözler ve belgiler, yabana atılır belli bir aylık ba~lanması, i_şçile

şeyler de de~ildi. üstelik, halkı- re ücretli izin sa~lanması, örne-

Erzincan Senato Adayı 

VECIHI TIMUROGLU 

~in grev hakkııun tanınması, para
sız eA"itim olanaklannın hazırlan
ması , parasız ~·lık hizmetlerinin 
görülmesi, işçilerin çalışmayan 

eşierine küçük de olsa yardım e
dilmesi, biçiminde verdikleri ö
dünlerle sosyal demokratlann 
sosyalistlere politik açıdan yar
dımlan olmuştur. Bu gibi haklan 
Batı ülkelerinde, özttllikle komü
nist partileri, politik bir etkinlik 
olarak istemişlerdir. Ve iktidar
daki ~ sosyal demokratlam 
zorla. benimsetmişlerdir. Emekçi 
kitlelere bu haklan sa~layanlar, 
burjuvalann gizli ajanlan olamaz
lar. Ama, devrimci de olamazlar. 
Tarihsel yanılgı içindedirler. Bu 
yanılgılan halka . anlatılmalıdır. 
İşçi ' sınıfının birçok istemlerine 
sahip çıkmalan, ~syal demokrat 
partilere i'çi sınüı üzerinde 
büyük bir etki alanı sa~lamıştır. 
Bu sahipli~n gerçekle ilişkiSinin 
bulunmadı~ını kanıtlamalıyız. 

Sosyal demokratlar, sosyalizm 
doArultusunda bir etki yaratmı
yorlar. Yani, işçi sınıfının ·poli
tik partisi olamıyorlar. Halkı

mıza, sınıf politikası doA"rultu
sunda etkili olmalıyız. Sosyal 
demokratlann büyük bir avantaj
lan var. özellikle, son seçimlerde 
bu avantajlannı · kollanmışlardvo. 

İşçi sınıfının politik örgütü olan 
Türkiye İşçi Partisi bu avantajı 
açı~a çıkaracaktır. Sosyal de
mokratlar, demokratik birikimin 
yannda sosyalist birikime de sa
hipler. "Acı pirinç"ten söz ede
biliyorlar. Sömürülen emekten 
söz edebiliyqrlar. Ama, Türkiye 
İşçi Partisi 'nin üyeleri, sosyal 
demokrat partilerin yapılannın 

işçilerle oluşturulmasına karşın, 

önderlerinin sermayeye yakın bir . 
politika güttüklerini ve - bunalı

mın kayn~ının bu oldu~unu 

yansıtacaklardır. 

Sosyal demokratlar, sosyal re
formizmden söz ediyorlar. Düze
nin özüne dokunmak istemediK
lerinden, halkımız çıkmazdan 

kurtulamıyor. Bu yüzden, ilk a-
' macın sosyal reformizme karşı 

savaşmak olması gerekiyor. Sos
yal reformizm adı altında, burju
va sınıô, · proletaryanın sınıfsal 

birli~ini bozuyor. Sınıf savaşımı
nın en etkin biçimini uyguluyor. 
Yani, .proletaryanın ba~ımsızlıA"ı

nı hedef alıyor, onu bölüyor. 
Türk-İş, MİSK, Hak-İş, DİSK 

gibi ayn örgütlerin oluşması bo
şuna de~ildir. Sosyal demQkrat 
partilerin herkesi kardeşçe, bir 
arada yaşatma ilkesi, bölme po
litikasının en akıllı yöntemidir. 
İşçi politikası yoluyla, kapitalist 
sosyo-ekonomik yapıyla bütün
leşiyorlar. Programlanyla, Marks
çılı~ı yadsıyorlar. Demokratik 
solculukla, gerçek devrimçili~i, 

halkın gözünde küçültüyorlar. 
Yani, sosyalist gelenekleri terk
ediyorlar. Ekonomik politikada 
kapitalist olmak, sosyal hakların 
sağlanmasında sosyalist gibi dü
şünmek, bunalımı derin.leştiri

yor. Türkiye İşçi Partisi 14 
Ekim'e de~n bu çıkmazı vurgu
layacaktır. 
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Kurtuluş savaşçılannın bayrağı NETO 
Angola bağımsızlık savaşının ve'-An

gola halkının büyük önderi Agostinho 
Neto geçen hafta öldü. Neto'nun ölü
Il)üyle Angola devrimi büyük bir eviadını 
yitirdi. 

56 yaşında olan Neto tüm yaşamını 
ülkesinin ve halkının sömürgecilik bo
yunduru~ndan kurtuluşuna adamıştı. 
1955-1957 yıllan arasında Angola'da tıp 
ö~renimi yapmış, ancak Portekiz sömür
geciliğine karşı faaliyetleri yüzünden 
okuldan uzaklaştınlmıştı. Daha sonra 
Lizbon' da tıp öğrenimini tamamlayan 
Neto 1959'da yeniden ülkesine dönmüş 
ve Portekiz sömürgeciliğine karşı mü
cadelesini aktif olarak sürdürmüş_tü. Bu 

Nikaragua 

arada tutukianan ve üç yıl hapiste kalan 
Neto, 1962 yılında Angola Halk Kurtu
luş Hareketi (MPLA)yı kunnuştu. Sov
yetler Birliği ve sosyalist ülkelerin des
teklediği MPLA, sömürgeciliğe karşı ge
rilla mücadelesini sürdürmüş, Portekiz'in 
Angola'dan çekilmesinden sonra da ül
kenin kurtuluşu için batı ve Pekin ma
şası .UNİT A ve FNLA'nın ülkeyi yeni
den _emperyalizmin boyunduruğu altı
na sokma çabalanna karşı kurtuluş sa
vaşı vermişti. · 

Neto'nun önderliğindeki l\IIPLA, Kur
tuluş Savaşını zaferle sonuçlandırmış ve 
Angola'da sosyalist bir düzeni gerçekleş
tirmek yolunda ileri adımlar atmıştı. 
Angola devriminin büy~ önderi Neto' 

nun ölümü, bütün dünya ilerici ve sosya
listleri arasında büyük bir üzüntü ile kar
şılandı. Angola İşçi Partisi 'nin yaptığı 
açıklamada tüm Angola 'lar parti çevre
sinde saflan sıklaştırmaya çağınldı ve 
Angola devriminin büyük önderinin dev
rimci bir militan, aydın bir devlet ada
mı, insancıl bir doktor ve ·ileri görüşlü 
bir ozan olduğu belirtildi. Angola'da da 
Neto'nun ölümü nedeniyle 40 gün yas 
ilan edildi. SBKP MK Genel Sekreteri 
Brejnev ·ile SSCB Başbakanı Kosigin de 
Angola hükümetine gönderdikleri mesaj
larda "Dünya değerli bir devrimci~ri vi
tirdi." dediler. 

Angola halkının büyük önderi ) 
unutulmayacak ... 

Devriınİn ilk sınavları 
Nikaragua halkının güçlü kur

tuluş hareketi bu kıtanın halk 
lar için bir ulusal ve toplumsal 
ilerleme işareti veren Latin Ame
rika'dakien önemli halk ayak
lanmalanndan biri qldu. Bu Orta 
Amerika ülkesinin kahramanca 
mücadelesi, Somoza kli~ lle 
Emp~ryalizinin tüm manevrala-

nnı sınırlayan bir uluslararası 
dayanışma dalgası yarattı. 

yi yabancı tekellerin yaranna yö
neten ve kendi halkına acımasız
ca sömüren, baskı yapan Latin 
Amerika 'nın en eski diktatörle~ 
rinden biri devrilmiştir. 

Nikaragua halkının zaferinin 
bu önemi nereden ileri gelmek
tedir? 

İlk olarak Somoza'nın yıkılı
şıyla, ABD emperyalizminin 30' 
lu yıliann başında işbaşma ge
tirdi~i ve o zamandan beri ülke-

Nikaragua daha önce sözüm
ona muz Cumhuriyetlerinden bi
riydi ve ABD'nin bir yan koloni
si, kuzey Amerikalı, Batı Alman 

5 lcıtaclan 

ltaiJerler 

BELÇIKA 'DA 'IŞSIZLER tN 
SAYISI üÇ YüZ~lNE ULAŞTI 

Avrupa'nın en gelişmiş, kapitalist Ulkeledn· 
den biri olan Belçika'da ekonomik bunalımın 
gittikçe büyüdüğü bildiriliyor. Befçika kaynak· 
ları tarafından yayınlanan' resmi makamlara 
göre ülkede işşii sayısında son bir yıl içinde 
büyüt<- artış görüldü. Geçen yıla · göre Belçika' 
da işsiz oranının yüzde 6 arttı~ ı bildirildi. Bel
çika'daki işsiz sayısının ise yaklaşık olarak Uç 
yüzbine ulaştığı belirtildr. Öte yandan ülkede 
i,şsizliğfn yanısıra enflasyon ve pahalılığın da 
arttığı ve hükümet tarafından alınan önfemle· 
ri n bu artışı önlemek için .yeterli,.,ot~madığı da 
verilen bilgiler arasında. Betçika'da işsiz sayı
sının önümüzdeki yıl yarım milyona ulaşabile· 
ceği de bildirJiiyor. 

FRANSA HüKüMETI 
ÇOCUKLARıN· KATILI 

ORTA AFRtKA ~lPARATORUNA , 
YARDIMYAPlYOR 

Bir süre önce Afrika Araştırma Komisyonu 
tarafm,dan, ülkesinde lOO kiiçük çocyğu kat· 
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Devrimci 
hükümetin 
programı 

NikaragUQ 
luıkının 

istemlerini 
içeriyor 

letdği açıklanan Orta Afrika imparatonı Bo· 
kassa'ya, Fransa hükümetinin maddi yardım 
yaptığı bildiriliyor. Afrika Araştırma Komis~ 
yonu tarafından y~pılan açıklamaya göre, 
Fransız hükümetinin yardımı "Sağlık, Eğitim 
ve beslenme hizmetlerinde kullanıbna" baha
nesiyle yaptığı bildiriliyor. Orta Afrika halkı
na karşı acımasız bir kırımt sürdürmekte olan 
katil Dokassa 'mn m,addi açıdan desteklenmesi. 
Fransa'daki ilerici kamuoyu tarafından büyük 
bir tepkiyle karşılandı. Afrika Ulusal Kurtuluş 
savaşianna karşı dilşmanca tutum alan Fransa 
hükümetinin, bu tutumuna karşı yoğun bir 

,. kampanya açıbnası bekleniyor. 

ISPANYA'DA BIR NEONAZl KAMPI 
ORTAYA ÇlKARILDI 

lspany~'da başkent Madrld'in 50 km. ku-
zeybatıs1nda ispanyol ve Federal Alman neo-

' naziferinin kurduğu birıkampın ortaya çıkan1· 
,dığını açıkladt. San Lorenzo del Escoricat böl
gesinde .meydana çıkarıtan neonazi kampının ' 
kurucularının SO ispanyof ve Batı Alman neo· 
naıisi olduğu bildiriliyor. Kampın kurucusu 
neonazlierin burada eğitim yaptıkları da haber 
veriliyor, Bu arad~ kamp ın girişinde i spanyol 

. ve Alman faşistlerinin geçmiş dönemde giriş
tikleri sıkı işbirliğinin ahısına bir şild astıkları 

·da belirtiliyor. Federal Almanya'da' gittikçe 
güçlenen neonaıizmin yurtdışı ilişkileri konu· 
sunda yeni ortaya' çıkanlan bu olay, hem is- · 
pan.yol hem de Feder;ıJ Almanya'daki iler'icifer .. 
tarafından büyük tepkiyle karşıtand ı. 

ve diğer tekellerin· bir oyun ala
iuydı. Gerçe~ bilmesi gereken 
Amerikan gazeteleri Somoza kli
~inin servetini yanm milyar 
dolar olarak belirtiyorlar. ABD' 
nin, Federal Almanya'nın, Ja
ponya'nın ve di~er emperyalist 
devletlerin tekelleri bu süre için
de bu orta Amerika ülkesinden 
kaç milyon ve kaç milyar dolar 
"ithal" etmişlerdi? 

İkinci olarak ise Latin Ameri
ka'da ilk kez, düşmanı düzenli 
bir savaşta yenmek için böylesi 
bir silahlı mücadele gücü gelişti
ren bir halk hareketi zafer kazan
mıştır. Bu arada Somoza'nın 12-
15 bin kişilik, subaylannın tümü 
ABD 'de e~itim görmüş ve son 
güne kadar bir hava köprüsü üze
rinden ABD, İsrail ve Batı Al
manya'dan silah yardımı görmüş 
bir Ulusal Muhafız Gücü'ne sahip 
olması da gözden uzak tutulma
malıdır. 

Son olarak da halk hareketi 
öylesine geniş boyutlara ulaşmış 
tır ki, Somoza rejimi kitlelerden 
tümüyle soyutlanmıştır. İşçi sını
fu .dan burjuvazinin geniş kesim
lerine kadar uzanan bu birlik te
meli üzerinde, Diktatörün mütte
fikleri do~rudan ve açık bir sal
dırı olasıhg-ını . hesaplayamamış
lardır. ABD ise, Amerika Devlet
leri örgütü çerçevesinde bir "ba
nş gücü"nün -1965 yılında Do
minik Cumhuriyetindekine ben
zer biçimde- gönderilmesi proje
nin uygulanması konusunda ke
sin bir yenilgiye ueramıştır. 

İLK HEDEFE ULAŞILDI 
Nikaragua devrimi, Diktatör

lüğün devrilmesiyle ilk hedefine 
ulaşmıştır. Devrim, şimdi de
mokratik, antiemperyalist anti· 
oligarşik biçimlendirmelerin ger
çekleştirilmesinde güç görevler 
önünde bulunmaktadır. 

Beş kişilik Nikaragua Yeni
den Kuruluş Hükümet Komitesi' 
nin ilk üç karan derin bir sem
bolik anlam taşımaktadır. Bu ka: 
rarlar aynı zamanda Nikaragua 
devriminin korunmasını sağlayan 
yönü de göstermektedirler. 

Birinci Karar: Diktatör Anas· 
tasio Somoza ile Nikaragua hal· 
kının katledilmesinde suçlu olan 
kliğin diğer mensuplarının geri 
verilmesini talep etmektedir. 
_, İkinci Karar: Somoza'nın sa· 
yısız heykel, büst ve resminin or
tadan kaldırılmasını ve bazı alan 
ve yollara verilen Somoza adlan
nın değiştirilmesini öngörmekte· 
dir. 

üçüncü Karar: Somoza ailesi 
ile kaçan subaylann ve sivil me-

inurlann tüm mülklerinin kamu
laştınlmasını öngörmektedir. Bu 
mülklerin, tanm alanlannın, ban
kalann, sanayi işletmelerinin, in
şaat ve trafik işletmelerinin ulu· 
sal mülkiyet, dolayısıyla koope
ratifler halinde yönetilmeleri, 

. Hükümet komitesinin geçici de

. ~erlen-dirmeferine göre ülkedeki 
işlenebilir topraklann yüzde 20 i 
ila 30'u, sanayi işletmelerinin ya
nsı şu ya da bu biçimde Somoza 
kli~ ile Ulusal muhafıziann di
~er şeflerine aitti. 

FSLN (Sandinist Cephe)nin 
organı olan "Barricada" gazetesi
nin ilk sayısında şöyle deniliyor: 
FSLN'nin askeri ve politik zafe
ri halkımızı gerçek devrime yö
neltiyor. Devrim toplurt)sal, eko
nomik ve politik yapılan a~ır a
~ır, ama kesin şekilde biçimien
dirrnek zorundadır." 

Nikaragua halkının başka bir 
görevi de, Somoza diktatörl~ü
nün 45 yıllık mirasını ortadan 
kaldırmak, iç savaşın enkazını ve 
geride bıraktı~ı acılan aşmaktır. 
Bunlar Somoza diktasının 40-50 
bin kurbanıdır, bunlar yüzbinler
ce yaralıdır, hastadır, yetimdir ve 
evsizdir. Sadece FSLN'nin Hazi
ran ve Temmuz aylanndaki ileri 
harekatı sırasında katledilen 20 
bin kişinin hesaplan sorulmayı 
beklemektedir. Korumasız işçi 
semtlerine karşı Başkentte ve 
Masaya, Leon ve Matagalpa'da 
girişilen barbarca hava saldınlan 
Somoza 'nın hesabına işlenmiştir. 
Ama roketler ve -made in USA
napalmlarla bile Diktatör halkın 
direnişini kıramamıştır·. 

YENİ BİR IŞIK Y AKlLDl -Nikaragua halkının zaferinin 
üz~rinden henüz birkaç ay bile 
geçmedi. Devrimin tarihsel bo
yutlannı deeerıendirmek için he
nüz çok erkendir. Bununla bir
liRte Latin Amerika halklannın 
gericiliee, faşizme ve emperyalist 
sömürüye karşı mücadelesinde 
Nikaragua yeni bir. ışık yakmış
tır. Bu ışık, dünyanın en uzak 
bölgelerini bile ulaşan uluslarara
sı düzeydeki de~işiklikleri yan· 
sıtmaktadır. Nikaraguada en acil 
görevlerin üzerine hızla gidilmek
tedir. Çok yönlü demokratik ve 
sosyo-Eıkonomik biçimlendirme
ler Y. eniden Kuruluş Hükümeti 
ile FSLN ~nin programında yer 
almaktadır. Bu toplumsal biçim· 
lendirmelerin ölçüsü ve derinli~i 
kor.usunda Nikaragua 'halkının 

mücadele gücü, örgütlülü~ü ve 
devrimci disiplini belirleyici ola
caktır. 



Emperyal'iı me 
baglant tstıla rdan 
bir tokat 

Havana 'da YNJılan Baelantısızlar 
6. Doruk Toplantısı geçen hafta so
na erdi. Toplantıda kabul edilen ka-

. rar tasansında ABD emperyalizmi 
sert biçimde kmanırken, Ballantı
sızlar hareketinin ulusal kurtuluş sa
vaşlannın yanında oldueu bir kez 
d8ha vurgulandı. 

BaelantJSız ülkelerin emperyaliz
me, faşizme ve yeni sömürgecillle 
karşı mücadelede kararlı olduklan
nın birkez daha bellrtilditi 6. Do
ruk toplantiSI karar tasansmda, 
özellikle ABD emperyalizminin 
Dünyanm çeşitli yerlerin.sJe uygula 
rueı politika eleştiriidi ve ABD yan
lısı kukla hükümetlerin Batlantısız
lik hareketinden soyutlanması yo
lunda ileri adımlar atıldı. Bu soyut
lanma olaylarmdan biri, ABD em
peryalizminin güdümünde İsrail ile 
ikili bimş anlaşması imzalayan liain 
Sedat'ın Mısır'ı ile ilgili idi. Başta 
Küba, Vietnam: FKö, ilerici Arap 
rejimleri olmak üzere bazı ballan· 
tısız illkeler Mısır'ın hareketten çı
karılmasını savundular. BallantJSız· 
lık hareketi içindeki ilerici kanadın 

bu talebi tam olarak gerçekleşmedi. 
Ancak, Mısır'ın hareketten çıkarıl· 
ması konusu 1981'de yapılacak Dış· 

işleri Bakanları konferansının gün· 
dem maddesi olarak kararlaştırıldı. 

Doruk toplantısında en çok tar
tışılan konulardan biri de Kamboç
ya sorunu idi. Kamboçya halkı ta
rafından devrilen Pot Pot katlllnin 
ülkeyi temsil edemeyecetı görüşü 
alırlık kazandı. Karaı tasarısında 

Kamboçya'nın üyelleinin 1981'e ka 
dar boş kalması ve 1981 'de yapıla
cak olan Dışişleri Bakanları toplan· 
tısmda konunun yeniden ele alın

ması kararlaştırıldı. Bu karar, Po! 
Pot rejiminin hareket içinde tüm 
temsil olanaklaını yitirdiei biçi
ıninde yorumlandı. 

Havana toplantiSinda kabul edi· 
len karar tasarısında, yeni uluslar· 
arası ekonÔınik düzen doertıltusun
daki çalışmalann hızlandırılması ve 
petrol üreticisi olan batlantısız ill·. 
kelerin, geri kalmış ülkelere önce· 
Ukle petrol satmaları konusu işlen· 
di. 

Karar tasarısında ele alman ko-

Kıbrıs için barış 
· cephe .. sJ , , ·· 

Havana'da yapwuı .aatıantıs~ 
Ulkeler 6.Konferanst'nın önemli 
tıırtışma konularından bkl de, 
Akdeniz ve Ortadolu'nun gUven
Uii ve bölge barışının korunma~ 
sını yakıJıdan Dgile!tdlren Kıbnr 
sorunuydu. Kıbtıs sorununuıı 
~hea tartışma ·konularından 
biri ohna.sı nedeniyle, '!ürk top
lumunun gözJeri Konferans süre· 
since Havana'da oldu. Evaahibi 
Küba Devlet Başbnı· Fidel Cast-
ro'nun açıŞ konuşmasiDda ··ve 
Konferaııs belgelerinde· Kıbns'a 
illşkin : ballantısızlar görüşüne, 
gerici Denktaş yönetimi açıkça 
karşı bir tutum içinde oldu. 
Dünyamızın genel politik ortamı· 
m .. dolrudan etkileyebilecek bir 
etkinlite sahip olan b~lantısız
lar hareketine açıkça ters bir tu· 
tum içinde olmak, dotruBu hem 
Ecevit bükümeti, hem de Denk· 
taş yönetimi için tabllksizlikti! 

Ne var. ki, ba~ımsızbktan 
Kıbns'nf emperyaUznıe daha faz. 
la ba~ınılı kalma.sını anlayanların 
yanında, bu güÇlerden daha da 
ö.nenili bir etkinlik taşıyan gUç
ler ·de vardı. Kıbns Türk kesi
ıninin işçi ve emekçlleri, onlann 
kitle örgütleri, Kıbrıs sorununun 
çöıüınü için ba~lantısız ülkelerin 
görüşlerine kulak verilmesini isti· 
yorlardı. Kıbrıs'ın ilerici; demok· 

ratik. JHmŞtan" ,yana gUçlerl, adil 
ve kaltcı bir banş için, tQplum· 
lararasl gerginll~e scın verilınesi 
için, Kıbrıs'ın bo1ge halkian üZe· 
rinde bir tehdit unsurU ı olarak 
kullanılınaSım önlemek için, 
~lantıstz ülkelerin kaıarb tutu· 
munun önemli bir işlevi . oldulu 
görüşünU'Savunuyorlardı." , 

Cumhuriyetçi Türk Parti&i 
·Gehel Başkanı özker öıgi.ir, so
!\lllUn bu ~na dikkat yekeıeli. 
~lantJSlz ttikeler Koitteran~· 
nın, yapıldıöı bir sırada; Kıbns 1 
b01üp NATO'laştırınak isteyen 
emperyalizmin maşası olunmadı· 
Aının kanıtlanmas~nı istedi •• :'Ba· 
~ımsız Klbns Türk Devleti na· 
karatla.rından kesinUkle vazge
çilmesini isteyen özgür, "Bizim 
tatılınadılıımz toptanttiarda alı· 
wı kararlar bizi ballamaz '' gibi 
;ık.ışlarla baAlantısı.ılann Kıbrıs 
;orunundaki etkinll~ini ~altma· 
ım mUmkUn olnıat'h~mı belirte· 
tek, taşvan glml ~a küsillnıe
memesini, iıiteınlş v~ şqnlan söy· 
leıniştir: "B~Iantısız ülkeler, 
Kıbrıs'ta toplumlararası uz1aşır 
bir çelişki oldulunu dikkate al· 
mabdırlar ... Toplumlararası gö· 
r\İşmelerin yeniden başlayabil· 
mesi için atırlıklannı k_oynıalı
dırlar ... " 
" 

BalltJntJBJZltJr Havcına ~a birle1ti 

nulardan biri de Kıbns. &ôruıiuydu. 
Tasanda Kıbrıstaki ·tüm yabancı 
askerlerin geri çekilmeleri isteniyor
du. Kıbrıs'ın batımsazlıöma · ve 
toprak bütünlüeüne saygı gösteril· 
mesi · de ele alınıyordu. Bu karar, 
Türkiye'deki gerici çevreler tarafın
dan bilinen tepkilerle karşılanırken, 
CHP atırlıklı hükümet de bu tepki
ler zincirinde yerini alıyor ve Türlti
ye'nin dışa balımlı dış politikası
nın doeal bir sonucu olan bu haklı 
kararı kınıyordu. · 

Toplantıda en çok üzerinde du
rulan konutaraan biri de ırkçılık ko
nusu oldu. özelllkle Afrika'da em
peryalizme, ırkçılıea ve sömürgeci
llle karşı savaşmakta olan ulusal 
kurtuluş hareketlerinin Baelantı

sızlar tarafından sonuna kadar des
tekleneceei belirtiliyor, ırkçı rejim
Iere destek olan emperyalist illke
ler kınamyordu. Baelantısızlar ha
reketinin dünyadaki tüm ilerici güç
lerle birlikte barış ve yumuşama, 
silahsızlanma doeruıtusunda ha
reket etme ilkesinin toplantıda sae. 
lamlaştteı da toplantı karar tasarı
sında ele alınıyordu. 

Emperyalizmin tüm bölme ça· 
balanna, manevra ve entrikalarma 
karşın Havana doruAu başanyla so
na erdi ve Batlantısızlık hareketinin 
kuruiliŞ ilkelerinden hiçbir ~pma 
gerçekleştirilemedi. Bu başarıda, 
en başta hareket içinde yer alan 
sosyalist ülkeler pay sahibi idiler. 
Küba'nın, Vietnam'm, Afganistan'ın 
Angola'nın baştan sona kararlı bi· 

. çim de anti~mperyalist, anti-ırkçı, 

anti-şoven ilkeieri savunmalan ve 
. onlann savundukları ilkelerin ileri
ci baelantısız illkelerin desteeini 
görmesi bu başarmın temel neden
lerinden biriydi. Başta Sovyetler 
Birliei, sosyalist illkelerin baeıantı
sızlık hareketine karşı gösterdiei iç
ten dayanışma da bu başarmın ne
denlerinden biri oldu. 

Havana'da kabul edilen karar ta
sarısı,bir yandan daanti~mperyalist 
tutumun peki ştirilmesiyle, emper
yalizme karşı yürütillen mücadelede 
sosyalist sistemle kendilieinden bir 
yakınlaşma salladı. Bu yakınlaşma
yı hazmedemeyen emperyalistler ve 
onların yardakçısı tekelci basın, 

toplantıyı karalamak için elinden 
geleni ardına koymadı. Türkiye 'de 
burjuva basınının faşist gazeteler· 
den, liberal görünümliDerine kadar 
aynı tutum içine girmesi, kapitalist 
illkeler zincirinde tek merkezli görü
nen bir antipropaganda dalgasının . 

yansıması görünümündeydi. öme
ein Washington Post'da yayınlanan 
ve ballantısızlık hareketini karala
maya çalışan i~renç bir karikatür 
Türkiye'de hem Hergün, ~em de 
Milliyet gazetelerinde yer bulabili· 
yordu. Ne var ki emperyalizmin dün 
ya çapındaki bu çllbaları bir işe ya
ramadı ve Havana doruk toplantı
sından antiemperyalist, doertıltuda 
bir karar tasarısının çıkması engel
lenemedi. 

' B aelantısızlar Hava-
na zirvesi sonuçlan
dı. Zirve öncesi ve 
süresince empeiya-
lizınin sözeillerince 
üretilen bölünme 
söylentileri gerçek
leşmedi. ülkerniz 
basınına da hemen 
yanaıtılan Hareke
tin niteliei ve gele
celine yönelik spekülasyonlara karşın zirve 
karariarı Batlantısızlar Hareketinin anlam ve 
içeri~ni, geliştirme do~rultusunu ortaya ko-
_ran özellikler ~aşıyor. · 

•ropıantı soriu.nda yayınlanan bildiri baeıantı· 
sızlar hareketinin bütün ilerici güçlerle birlikte 
barış, yumuşama ve silahsızlanma dojtrultu· 
sunda ve emperyalizme, ırkçılıta, sömürücillü
A'e karşı mücadele karariılıRını ifade etm.!kte . . 
Dünyanm çeşitli yörelerindeki uluslararasl ni· 
telikli çatışma noktaları üzerine bellrlenen gö- · 
rüşler de bu if!ldenin nasıl somutlandıjtııu or
taya koymakta. 

B atlantısız illkelerln tümüyle homojen bir yapi . 
oluıtturduAu elbette söylenemez. Bunlar ara· 
smda sayılan fazla olmasa da emperyalist sis-
temi egemenlik· alanında olaniann da yer aldı
lı bir gerçektir. Ancak üzerinde birleşDen 

noktalar hareketin özünü bellrlemekte, felse
fesini açıklamaktadır. Bu nedenle Batlantısız
lar Hareketine üye olmanın koşulunun ve var
lık nedeninin "ideolojik tarafsızlıeı" içerme 
sini isternek bosuna bir çabadu 

--~-----....... -----·· 
''Rum tezleri 

falan ... '' 
Emperyalizm sözcillerinin yaymak istedikleri 
BatlantJSızlıtın koşulunun "ideolojik taraf
sızlık" olması gerektieidir. Böyle bir çabanın 
hedefi kuşkusuz Hareketi bölmek ve etkisiz
leştirmektir. Oysa Bon zirve toplantısında da 
bir kez daha belirlendili gibi, Hareketin hedefi · 
barış yumuıtama ve silahsazlanma dotrultusun
da emperyalizme karşı mücadele ve karşılıklı 
çıkarlı saygı çerçevesinde uluslararasl işbirllli· 
ni gerçekleştirmektedir. KJSaeası uluslararası i· 
lişkilerin demokratikl~şmesi olan bu ilkeler 
sosyalizmin de uluslararası polltikasınm ilkele
ridir ve bu nedenle sosyalist illkelerle baliantı
SlZ ülkelerin somut işbirliet ve dayanışma plat
formu oluşmaktadır. Yine aynı nedenle askeri 
bloklara üye olmayan sosyalist illkeler Batlan
tısızlar hareketi içinde giderek etkinleşmekte
diler. Son zirve toplantısı bu gerçeet emperya-' 
Uzmin bölme emellerini boşa çıkararak bir · B kere rlıı.ha sergilemiştir. 

aelantısızlar hareketinin ilkeli nitelleinin SO· 

mutlanmasının bir ömeei de Kıbns konusunda 
alınan kararlar da görillebilir. Kıbns konusu~ 
da Havana'da alınan kararlar; "Kıbns'tan tüm 
yabancı askerlerin derhal ve koşulsuz olarak · 
çekilmesi, adanın nüfus yapısını deeiştirmeyQ 
yönelik girişimlerin durdurulması, göçmenle
rin evlerine dönmesinin istenmesi, işgalin de
vamının kınanması" söz konusu ilkelerin belir· 
li bir somut durumda ifadesinden başka bir · 
şey deeildir. Dolayısıyla, Havana kararlannı 

"Rum tarafının isteklerinin kabulü" olarak de
eerlendirmelt ger~ek dışı oldulu gibi, Söz ko
nusu ilkelerin red edilmesinin ifadesinden baş
ka bir şey de olamaz. Durum böyleyken, orta-:. -
ya çıkan sonucun, "Rumlann becerikil kulisı: · 
faliyetlerinden" dotdutunun söylenmesi hiç
bir zaman inandıncı olamıyacaktır. 

Zi.-ve'yi ilkeler doğrultusun<la deeii deRum
ların sözleriyle hareket eder göstermeye kalkı
şanların, Kipriyanu'nun ABD'yi hedef göster
memeye çabalıyan konuşmasıyla, zirve karar-! 
larının karşılaştırmasını yapmalan yararlı ola-: 
caktır. Böyle bir karşılaştırma, "onuılu bir dış 
politika" 'Vaadiyle ortaya çıkanların, "Rum 
tezleri, falan filan" şoven demagojileriyle eıfl
peryalizmin dümen suyunda kalarak illkemizi · 
uluslararası yaşamın gelişme dinaınietne ters 
düşüren bilinçli tercihlerini o~aya koyacaktır. 

• nan seıi,koğlu 
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DÖNEMINDE DE 
KAPATILMIŞTI 

Türkiye 'de son günkrde kültür ve sanat alanındaki baskı/ann· :Yo

ğunlaştığı gözleniyor. Antalya Film Festivali'ne katılacak bazı film

lerin- "Sansür kurulu" tarafından yasaklanması, Festival jüri üyeleri

nin isti{asıyla sonuçlan~ı. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı ise, önce 

Genco Erkal ile Zeliha Berksoy 'un aynadıkları Dostlar Tiyatrosu 'nun 

''Brecht Kabare "adlı oyununu yasak/adı. Meral1'aygun 'ıın oynadığı, 

Nazım Hikmet'in ''Memleketimden Insan Manzaraları" adlı yapıtının 

oyunu da sıkıyönetim yasağından kurtulamadi. Işçi Kültür Derneği 

Başkanı Yılmaz Onay bu baskılar üzerine YVR VYVS 'ün sorularını 

yanıtladı: 

Sinema sansür tüzüğü ·ve Dost
lar Tiyatrosu 'nun ''Bercht Kaba
re" oyununun yasaklanması üstü
ne görüşünüzü belirtir misiniz? 

Yeni 'sansür tüzü~ü, sinema sa
natının emekçi yı~ınlann müca
_delesinde yerini alması ve böyle
ce sanat olarak da yükselmesi yo
lundaki gelişimi öldürücü bir dar
bedir. öte yandan oyun yasak
lanması ile yanyana söylendi~in
·de, birinin bu geniş kapsamlı ö
nemine karşın di~eri tekil bir o
laymış gibi görünebilir. Oysa 
Brecht-Kabare oyununun yasak
lanışı da, yasaklama mekanizma· 
smF. iyi bakıldı~mda bir rastlantı 
de~l, tiyatro alanında da tez
gahianan öldürücü bi~ sansür işle
yişinin somut sonucu olarak ay
nca önem kazanmakta. Bir fark
la ki, sinema sansürü, resmen ilan 
edilen bi'r tüzük dolayısıyla daha 
açık görünüyorsa, tiyatro sansürü 
tersine, tüzüklerde, yasalarda 
hatta sıkıyönetim bildirilerinde i
fade edilmeyerek, bir çeşit "giz
li" uy[Ulanm~a çalışılmaktadır. 

Bu da 12 Mart döneminden tanı
dı~ımız yöntemden başkası de
~ildir. Ka~ıt üstünde resmi yaptı
nın olarak sadece '.'bildirim" yü
kümlülü~ü gösterilir. (Hatta ken
di salonunda oynayan bir profes
yonel topluluk için bu bile ge
çerli olmamak gerekir) Ama uy
gulamada, bildirim veya fiyat al
ma işleminin arasına, o işlemi 

kabul etmek için bile emniyet
ten, sıkıyönetimden oyunun 
metni için -giderek oyunun oy
nanış detaylan için de- izin 
mecburiyetleri sokuşturulur. 

Bunlan hangi makam, hangi 
tüzük, yasa, ya da yasal bildiriye 
dayanarak koyar, bunu bilemez
siniz, hatta sordumlmaz da. Ce
vap, açık kapalı tehditler, bir ba~ 

hane bulunup kapatmalar vb. o-

lur. Bilindiği gibi derneklerin za- · 
ten her türlü etkinlikleri için ön
ceden izin şartı çoktandır kon
muştu. Bu şartın da, kültür sanat 
alanındaki etkinlikler için tam 
bir sansür -üstelik de en keyfi 
biçimd~- olarak uygulandı~ını 

aylardır biliyoruz. Ama işte bur
juvazi, bu üstü kapalılıklardan 

yararlanarak "bizde de bazı'' 'de
mokrasi 'lerindeki gibi sadece si
nemada sansür var, bunun dışın
da sansür yok, demokratik özgür
lükler yürürlükte" diye kamu
oyunu aldatma~a çalışıyor. Oysa 
her biçimde "önceden izin al
ma" şartı, özünde de, uygulama
da da sansür demektir, başka da 
hiçbir şey demek de~ildir. Bu
nun gizli kapaklısı, sinema ala
nındaki açık sansürden daha az 
öldürücü olmadı~ı gibi, üstelik 
kamuoyundan gizlendi~inde, ya
ni sanatçı da uzlaşmaya girdi
~nde, ·burjuvaziye, bir yandan 
en keyfi sansürü alabildi~ine uy
gulayıp öbür yandan "özgürlük
çü" lük yalanını sürdürme olana
~ını vermekte, aynca halkı aldat
ma suçuna sanatçıyı da ortak et
me şansını sa~lamaktadır. 

Kısacası son olaylar, işçi sını
fının, emekçi halkın, kültür sanat 
yoluyla mücadelesine ve böylece 
kültür ve sanatın da gerçekten 
yükselmesine karşı, ~rmaye sını
fının hem baskıcı, hem iki yüzlü 
saldınsının, ijstelik gene emekçi 
halkın umutlannı ve oylarını 

kullanarak işbaşma gelmiş bir ik
tid~ eliyle öldürücü aşamalara 

tırmandınlmasıdır. önce dernek 
ve benzeri örgütlenmeler düze
yinde kültür ve sanat çalışmalan 
burjuvazinin icazetine b~lana

rak tümden ölüme mahkum edil
mek üzere bitkisel hayata sokul
mak istendi. Bu uygulamalann 
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yasalaşmasına bile çalışılıyor. 

Ardından ticari nitelikli (yani 
burjuvazinin kendi has kurum bi
çimi oldu~ndan yoketme~e yö
nelmedi~i) profesyonel topluluk 
biçimindeki ilerici, demokrat, 
sosyalist kültür-sanat çalışm~lan
nı, açık ve gizli sansürle özene 
uygun üretilemez, işleyemez ve 
kitlelere ulaşamaz hale getirerek 
öldünne yoluna girmiş bulunu
yor. Demek ki, işçi sınıfımızın 

ve tüm demokratik sınıf ve kat
manlanmızın kültür sanat alanın
daki mücadelesine yönelik bir 
"kültür-sanat katliamı"n~n halka
lan tamamlanmakta. 

Peki bu tırmanmaya karşı mü
cadeleyi nasıl görmektesiniz? 

Bir defa kül tür sanat alanında 
· da kendi yıkımını ve çürümesini 
fiilen yaşamakta olan burjuvazi
nin, kendi sınıf çıkarlan do~rul
tusunda, gelece~in güçlerine çic
mek istedi~i bu "katliam" yolu
nun bizim için asla "kader" ol
madı~ını kesinlikle görmek ge
rek. Ancak, bu alanda da burju
vaziye karşı mücadelede kişiler, 
firmalar, derne~ler, örgütler ola
rak tek tek "sıyırabilece~ini" 

-sıinmanın, hele sosyal demokrasi
nin iki yüziliiden birinin koruyu
cu kanatıanna umut b~lamanm 
çıkar yol olmadı~ı da yeterinden 
çok fazla deneylerle yaşandı. 

Demek ki, bu alanda da alınacak 
herhangi bir olumlu somut so
nuç, herhangi bir mevzi, ancak 
mücadeleyle alınabilir; bu müca
delede de genel demokrasi müca" 
delesinden ve dolay~ıyla ba~ım-

sızlık demokrasi sosyalizm müca
delesi'nden kopuk olamıyaca~ı 

· gibi, kendi iÇinde de güçlerin ör
gütlü eylem birli~nden geçer. 
Bunun zorunlulu~ kadar somut 
programının verileri de artık 

iyice belirlginleşmiştir. Yeter ki· 
birleşik güç olarak hayata geçiri
lebilsin. Zaman artık iyice önem 
kaz;lnmış tır. 

İşçi Kültür Deme~i elarak biz, 
ilgili tüm örgütlerle artık somut 
eylem programı üzerinde haz.ırlık 
aİışverişine geçiyoruz ve gelişim
lerden kamuoyuntı da bilgilendi-

·rerek onu mücadele yönünde o
luşturma gayretimizi daha da yo
~unlaştmyoruz. Bu mücadelede_ 
~orumlulu~umuzun gerektirdi~i 

yeri alma yükümlülü~ümüzün 

baştan beri bilincindeyiz. Çünkü 
·inanıyoruz ki, kültür ve sanat ala
nmda da demokrasi mücadelesi, 
uzun soluk isteyen büyük güçlük
lerle dolu olmakla birlikte, işçi 
sınıfının öncül~ünde örgütlü mü
cadeleyle bütünleştikçe yüksele
cek ve faşizmi ezerek kesinlikle 
~af ere ulaşacaktır. 

ANKARA'DA YASAKLANAN BRECHT -KABARE'NIN 

YÖNETMENi GENCO ERKAL, YÜRÜYÜŞ'E BIR 

Ge.nco Er kal :-----D-EM_E_ç_vE_R_D~--~---

Tehlike 
nanıa-r-i-·-·-·-·-·-·-·· 
_!!..__,_,._....,,_, ___ ,_..~,_,_ .. -. .. - .. ~----·-. . - .. 

hızı uyarsın · 
,_,_,.__.,-.. 

~ ---. ._, ___ , ,..._.,_, ·--·----.. ,_, 

Sıkıyönetimin altındaki bir 

kentte, üÇ ay önce oynanmasın

da sakınca görülmeyen bir oyun, 

üç ay sonra hiç bir yasal kovuş

turmaya gerek duyulmadan ve 
herhangi bir somut gerekçe gös

terilmeden aynı sıkıyönetim ko

mutanlığınca yasaklanabilir mi? -

Kararın . yeniden gözaen geçi

rilmesi ve düzeltilmesi için sürek

li başvurulan askeri-sfvii ilgili ma

kamlar sanatın özgürlüğünü hiçe 

sayarak, zaten çok güç koşullar 

altında yaşam savaşı veren bir ö

deneksiz tiyatronun uğradığı 

maddi-manevi zarariara aldır

maksızın, olumlu ya da olumsuz 

herhangi bir yanıt vermeden su

sabilir mi ? Anlaşılıyor ki günü

müzde ve ülkemizde bu mümkün

dür. 

Bir soru daha soralım öyleyse : 

Böylesi bir ülkede "özgürlükçü'; 

demokrasiden, düşünce özgürlü

ğünden söz etmek mümkün mü-
d .. ? • 

ur. 

azının yazıldığı sırada 

Dostlar · atrosu Ankara'da, 

turne· koşullarinda. uğradığı hak

sızlığın, sanatın ö;J~~~ğünü 
ciddi biçimde zedeleyer?"'~tide
mokratik bir uygulamamiı dü

zeltilmesini beklemektedir. Tek 

başına bu olay pek önemli olma

yabilir. Bu yasağın önümüzdeki 

günlerde kalkması da fazla bir 

şey değiştirmez. önemli olan, 

· Brecht-Kabare'nin· yanında Na

zım Hikmet'in 1941 -1942'den 

insan Manzaraları'na ·uygulanan 

baskı yöntemleriyle, ilk uyarıcı 

sonuçlarını Antalya Festivali'nde 

gözlemlediğimiz yeni sansür tü

züğüyle ülkemizin nerelere götü-

rülmek istendiğidir.' 

Bu durumda. özellikle sanat ve 

kültür emekçilerine, daha geriel

de ülkemizin tüm ilerici, demok

rat, yurtsev~r ve sosyalistlerine 

önemli görevler düşüyor: Belirti

ler Örtada, tehlike çanları sürekli 

bizleri uyarmakta. Bugün bu o

lanlar karşısında kesin tavır ala

mazsak, yakında hep birlikte· sus

mak zorunda bırakılabiliriz. Sa

nat ve kültür alanınJ tüm antide

mokratik yasa ve uygulamalar

dan arındırmalıyız. Bu da ancak 

faşizmin her türlüsüne karşı ve

receğimiz örgütlü mücadeleyle 

mümkün olabilecektir. 

"Dinleyin, duyduğunuz ça

kalların ulumasıdır/ Safları sık

laştırın çocuklar,/ Bu kavga fa

şizme karşı, bu kavga hürriyet 

kavgasıdır.'' 



KartalKültür Şenliği 

Pir Sultan'dan 
bügüne 

İstanbul Kartal Belediyesi ta· 
rafmdan düzenlenen 3. Kartal 
~ültür ve Sanat Şenli~i yapıldı: 
Kai:tal Belediye Başkanı M. Ali 
Büklü'nün "Bu şenlik halkın şen
li~dir" demesine karşın, sunu
lan programda e~lenceye a~ırlık 
'Verildi~i ve egemen kültürün a~ır
lıA't taşıdı~ı gözleniyordu. Buna 
~men şenli~e katılan ilericiler 
Kartal şenli~ini Sanat ve · Kültür' 
ün demokratikleşmest için bir 
mücadele alanı saydılar ve şenli
~i desteklediler. 

Şenlik boyunca en çok halk 
oyunlarına yer v,erildi~i görüldü. 
Gelenek ve görenekiere b~lılı· 
~ın bu denli mutlaklaştmlması, 
sanat ve kültürü gerici içerik ka
zanabilecek bir noktaya getiri
yordu. Ancak !bazı olumsuzluk-· 
ların yanısıra, şenlik boyunca 
birçok olumlu davranışlar da gö
rüldü. 

Şenlik etkinliklerinin biçim 
~içeri~ bilin~i işçi ve emek
çilerin 'yo~un olarak oturdu~u 
Kartili'ın bu özelli~i dikkate alın· 
madan oluşturulmuştu. Halkın 

Derici niteli~i kullanılmış, şenli
~e ilgiyi canlı tutmak Zülfü Li· 
vaneli'nin de katılaca~ı duyurul
muştu. Ancak bu gerçekleşmedi 
ve bu davranış halkın protesto
lan ile karşılandı. 

ŞENLİGE KATILANLAR 

Şenli~e katılanlar arasında 
en başta Görsel Sanatçılar Der
ne~ geliyordu. GSD tarafından 
yayınlanan basın bülteninde şen
li~e katılınmasının amacı şöyle 

açıklanıyorrlu: 

"GSD, sanatm ıtalkm malı ol· 
ması, kökleri9iiı emekçi kit ele
rin içlerine uzanın11Sı, geliştirici, 
birleştirici, bilinç aktarıcı özel
liklerinin kitlelere mal olması 

için savaşımını pe~ştiriyor. Bu 
amaç do~ltusunda tüm de
mokratik kuruluşlann, ilerici 
güçlerin ve yerel yönetimlerin 
işbirli~ni ısrarla savunan GSD1 

Kartal Belediyesi 'nin ilerici de
mokrat tutumunu de~erlendire
rek, III. Kartal Kültür ve Sanat 
Şenli~nde yer alarak bu tutu
munu kanıtladı." 

KURDAKUL'UN KONUŞMASI 

3. Kartal Şenli~i 'nin ikinci 
günü Türkiye Yazarlar Sendikası 
adına Yönetim Kurulu üyesi 
Şükran Kurdakul bir konuşma 
yaptı. Yazar örgütlenmelerinin 
işlevi gibi . önemli bir konunun 
kendilerine aynlan kısa süre için
de tüm boyutlan ile işlenmesinin 
güç oldu~unu belirten Kurdakul 
özetle şöyle dedi: 

·''Pir Sultan Abdal Türkiye 
halkının yüre~inde yaşıyor. Kati-

Kartal 
Kültür 
Şenliğinden 

bir 
görüntü 

li Hızır Paşa tarihin çöplü~ünde
dir. Yıllar boyu oradan oraya sü
rülen Namık Kemal'in yapıtlan 
kültür mirasımızın arasında, onu 
süren padişah efendiler tarihin 
mezarlı~ındadır. 

Tevfik Fikret'ten Nazım Hik· 
met'e, Sabahattin Ali'den Orhan 
Kemal'e kadar kaç kuşak top
lumsal ilerleme bilincini rayın

dan çıkarmak isteyen siyasal ik
tidarlar karşısında susmadılar. 
Sizler adına .. Bugünkü yazar, sa· 
natçı kuşaklan aynı bilinç düze
yindedirler. Şu anda inanıyorum 
ki, Türkiyemizin herhangi bir ye
rinde, bir kapalı salontoplantısın
da, radyoda, bir gazetede ça~
daşlaşmamıza engel olan uygar
lık düşmanı ceza yasasının 141 
ve 142. 'maddelerinin kaldmima
sı için seslerini yükseltenler var
dır. Bu maddelerin kaldmiması 
savaşımını kimse engelleyemeye
cektir. Otuz yıl önce sizleringrev 
hakkını toplu sözleşme haklannı 
isteyen yazarları, grev girişimle· 
rinde bulunduklan için kardeşle
rinizi zindanlarda tutaniann taıi
hin çarkl~nı geri döndürme ola
n~ını bulmalan hadlerine düŞ
~emiştir. Yahya Demirel'in arn
casının da haddine düşmemiş· 

tir ... " 

4. ŞENLİK NASIL OLMALI'? 

3. Kartal Şenli~'nde göze 
çarpan en belirgin aksaklıklardan 
biri, Kartat halkının şenli~e sade
ce ~yirci · olarak katılmasıydı. 
Geçmiş kültür ve sanat gelene
~iyle, bu · günün kültür ve sanat 
de~erlerinin canlı dinamik bir 
süreç ol8rak kavranması, gelece· 
~n sanat ve kültürünün oluştu· 
rulması do~rultusunda kalıcı a· 
dımb.r atılamadı. 

Şenli~n olumlu· yönlerini 
~layanlar, etkin olarak şenli~e 
katılan GSD ile TYS oldu. Bu iki 
ilerici örgüt, şenlikteki çalışma· 
lanyla hem halkla olumlu bir di· 
yalog kurulmasına yardımcı ol
dular, hem de sanat ve kültür ola
yının sınıfsal boyutlarda ele alın· 
masının gere~ini vurguladılar. 

Kültür ve .sanat şenliklerine, 
bu alandaki demokratik kitle ör
gütlerinin etkinlikleri ile katılma
lan yanında, etkinliklerin oluştu-

rulması konusunda katkılannın 
sa~lanması da gerekiyor. Yerel 
yönetimlerle bu birlikteli~i sa~
layarak iş ve eylem birli~inin 

gerçekleştirilmesi, şenlikterin ger 
çekten halkın malı olmasına, ile
rici demokratik kültürün gelişi· 

mine katkı,da bulunacaktır. 
· 4. Kültür ve sanat şenli~inin 

ilerici kültür ve sanatın gelişimi
ni sa~layacak bir şenli~e dönüş
türülmesi, sanat ve kültür ala· 
nındaki demokratik kitle örgüt
lerinin çabalanı ile başanlacaktır. 

, ................. ı 

/ Vay. Ceyhun vay 
"Daha dağlar var önümüz~e 
Alıştı al kanım caddelere 
Yollara ve maydanlara 
Akar oluk oluk 
Boşanır bardaktan boşanırca 
Tutar geçitleri öfkem 
Tutar gözlerimdeki yaşı 
Sırası çoktan geçti 
Oturup ağlamanın 
Geldi çattı çoktan 
Kavga zamanı." . 

"KÖZ" adlı şiirinde böyle di· 
yordu Ceyhun. 

Şimdi . dizeleri okurken 
yüreğimin kırık pencereleri ha· 
yin bir rüzgar yemiş gibi salla· 
nıyor. 

Aydın Hatiboğlu, Bülent 
Habora, Eray Canberk, Afşin 
Timuçin, Gürol Sözen ve 1960 
kuşağının öteki edebiyatçıları, 
sanatçıları ile birlikte tanımış· 
tım onu. 
. önettiğim iki dergide (Yelken 
ve Ataç} yazanlar arasındaydı . 

Biz, yeni kültür olanaklarına 
. açılma girişimlerimizin ilk evre

sine özgü sıkıntılarla sevinçleri 
bir arada yaşarken, 27 Mayıs 
öncesi eylemlerin birincil güçle
ri olan Ceyhun gibi öğeler, öğ· 
renci kesiminde yeni tür örgüt· 
lenme zorunluğuna çözüm arı· 
yorlardı. 

Yaman bir kuşağın adamla
rıydı onlar. 

Kendilerine güvenen. 
Öğrenmeyi eylemle birleş

tirme becerisi kazanmış. 
Uluslararası Barış Şenlikleri 

düzeJ1Ieyerek ''Tek Parti" dö
nemlfıden ·kalma kapalılığı yır
tan onlardır. 

Uygarlığı, sevgiyi, kardeşli· 

ği, ülkeler arası yakınlaşmalar· 
la Helsioki anlaşmasından bu 
kadar yıl önce yaşama geçir
mek iSteyen onlardtr. 

Uygarlığı, sevgiyi, kardeşliği 
ülkeler arası yakınlaşmatarla 

Helsinki anlaşmasından bu ka· 
dar yıl önce yaşama geçirmek 
isteyen onlardır. 

Ceyhun eylemde yaşadığını, 
şiirlerine yansıtırken, Anadolu 
insanına özgü arınmışlığı yitir
meeli hiç bir zaman. 

Barikatları göğüslediğini söy 
!ediği halkın "bir gün mutlaka 
karanlığın dar penceresinden" 
geçeceğine inandığını yazarken 
verdiği sözü tutmak için kendi
ni uğraşına adayan güneyin bu 
yaman delikaniısı ne içtendi. 

Daha ilk basım ında," Şairler 
v~ . Yazarlar Sözlüğü'nde ona 
ayırdığım bölüme şöyle yazmı
şım. 

"Can CEYHUN (şair 1940) 
Kozan/Adana'da doğdu. Orta 
öğrenimini Adana Erkek Lisesi' 
nde, yüksek öğrenimini, asker· 
liğinden sonra, Istanbul üniver
sitesi Hukuk Fakültesi'nde ta· 
mamladı (1970), Yetiştiği yıl
lar Adana'da "Şölen" ve kendi 
yayımı 18 Dergisindeki (1958-
59) şiirleriyle adını duyurdu. 
Daha sonra "Yelken", "Ataç" 
ve "Dost" dergilerinde (1961-
69) yazdı. Köyde, kentte, fab
rikada, okulda ileriye doğru a
tılan güçlerin kavgalarını yan-

CEVHUN CAN 
umut 

devrimci savaşta 

sıtma çabasında bir şair olarak 
göründü. Ikinci kitabı, Ceza Ka· 
nunun 142. maddesine aykırı 
görülerek, koğuşturma açıldı 
ve toplatıldı. Eserleri: Soy Sa
vaş (1966), Umut Devrimci 
Savaşta (1970}. 

Devrimci Savaşta, gökyüziin· 
den Kozan dağlarına ağan bir 
yıldız gibi geçti Ceyhun. 

''Yarın"ı donatan dizelerin· 
deki gibi yarınlara güvencini yi· 
tirmeden. 

Anayasayı 

değiştirecek 
• .. mış 

Yahy' Demirel'ıit .uıtcası se
çim öncesinde "özel sektör"e 
yağ çekiyor. 

-Anayasa'yı değiştireceğiz! 

Monison finnasının eski 
temsilcisi daha Adalet Partisi' 
nin başmda "zuhur" ettiği a
şamada, en betiıgin özelliği 

'Meclis diktası "na izin verme· 
rnek olan 1961 anayasasma 
düşmanlığmı gizlernemiştir. 

Bir yandan ulusal istence 
(iradeye) bağlılık yeminleri e
derek t&rihimizde ilk kez halk· 
oyu'nun onayını almış Anaya
sa'ya sığmacaksın. 

öTE YANDAN, demokrasi
nin "asgari" yaptmınlanna ko
şut maddeleri kuşa çevirebil
menin ayak oyunlarını araya
caksm. 

Öyle samyorum ki; seçim
lerde, özellikle köy, mahalle 
vb. küçük birimlerdeki toplan
tılanmızda örgütlerin yasa, ce
za yasas1, anayasa konularını, 
Anayasa maddelerinin gerekçe· 
terindeki hukuksal anlayış çer· 
çevesinde işlemede bu aşamada 
da yarar var. 

şutluğu somutlaniak için. 
Ve Anayasa'nın özüne aykı

rı olduğu gerçeğine artık as- . 
ker-sivil yargıçların, savcdarm 
da inanç be6rttikleri 141,142. 
ve benzeri maddeleri değiştir
me adma bunca yd niy~ savaş· 
tığımızı anlatabilmek için. 

Ve de devlete · yükümlediği 
görevleri sergileyerek, siyasal 
iktidarların bu görevlere nasıl 
yan çizdiklerini somut öm~k
lerle gösterebilmek için. 

Savaşını sürüyor. 
lş Bankası Genel Müdür

lüğünden Iktisat Bakanlığı' 
na getirilir getirilmez, Celal 
Bayar, dönemin iş adamlarına 
güvence vermek için topladığı 
"Ali İktisat Meclisi" nam kong
reden devletin yatmını ve öncü
lüğü lle yaratdan sanayö kuru
luşlannın kökleşip betirti ve gü
venilir kar getirme aşamasına 
geldikleri zaman, ''Hususi mü
teşel.ıbisler"e mal edllmesi yo
lunda karar çıkartmıştı. 

Şimdi, ''Hür TeşebbiB Kon
sey'1eriui oluşturan finnalar 
zimmet defterlerini J.canştırsm, 
bu gerçekleri göreceksiniz. 

İsmet İnönü'nün son başba
kanlarınJan Şemsettin Günal· 
tay, hükümet programmı okur
ken, savaş içinde, özellikle ka
raborsa oyunlan ile, palazlan
ma olanağı bulan buğuvaziye ' 
güvence veriyordu. 

Şimdi T0SİAD1an oluştu
ranların ülke ekonomisini tekel
lerine alına yol~daki kazanım
lannın esrarını araştmn bu kol- . 
lamaları göreceksiniz. 

Demokrat Parti, programı

nun "umumi preruiplef" bölü
münde '1ktisadi hayatta özel 
teşebbiB ve sermayenin faaliye
ti esastır. Onun için huswıi te
şebbiB ve sermayeye serbestlik 
ve güvenle çalışmak şartlan ve 
yeni iş sahalan sağlanmalıdır." 
(madde 43) diye para babalan
na bir tür iktidar odakhğı gü
vencesi veriliyordu. 

Şimdi uluslararası tekeller
le ortaklık kurma düzeyine ge
lenlerin geçinişini araştırm, o 
siyasal iktidarın koynunda bü
yüdüğünü göreceksiniz. 

Kaçtır vuıgulamaya çalışı· 
yorum. 

Genel doğrular içinde ülke 
gerçeklerini somut örneklerle 
ifade ederken "anlaşılmayaca
ğınızdan" korkmayacağıi. 

Evet, Yahya Demirel'in am
cası seçim öncesinde özel sek
töre yağ çekiyor 

- Anayasayı değiştireceğiz! 

Öyleyse gücünü Mustafa 
Suphi'lerden Hasan Basri1ere; 

Yalnız dinleyenlerin yasal Vedat Demircioğullarından 

güvence bitineini algılamasına Ceyhun Can'lara kadar şehitle
yardımcı olmak bakımmdan rimizingüciiriden alan kürsüle
değil. rimizden bir ağızdan soralım 

Yahta Demirel gibilerin ti- kendisine. 

caret mantıklan lle amcasının - Anayasayı Mason Cemiye-
siyaset mantığı arasındaki ko- ti'nin tüzüğü mü sandın? 
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YAVUZüNAL 

MHP Küçük Kurultayı'mn, 

tüm ilericilere, yurtseverlere, 
demokratlara ve sosyalistlere 
kurşun sıkılması için çagn yap· 
tı~ı saatlerdi. Faşist canilerin 
kurşunlanyla taranan Ceyhun 
Can'ın başı, okumakta oldu~u 
Türkiye İşçi Partisi Merkez Ya
yın Organı ÇARK BAŞAK'ın 
üzerine düştü. 

Marks, ''Hiç bir sınıfa öteki 
sınıftan almaksızın bir şey vere· 
mezsiniz" demişti. Çukur'un 
sermayesi, sabancılan, karame· 
metleri, sapmazlan nasıl kur· 
muşlar saltanatlannı acaba? 

-Nasıl sürdürüyorlar? 
Uzaga gitmeye gerek yok. 

Bossa'da neden 900 işçi birden 
gözaltına alındı? Çukur'da ve 
tüm yurt sathında, her ·gün ar
tan sayıda işçi, aydın, ö~renci 

· neden öldürülüyor? İşçinin, ay· 
dının düşmanı, demokrasinin 
düşmanı Demirel, güneyde, 
kendi eylemlerinde yaralanan 
canileri tedavi etmek için özel 
has.tane kurulabilecek kadar kq
rumlaşmış olan . faşist hareketı 
neden görmüyor? Neden koru· 

,. yor ısrarla? 
Neden kapatarnıyar CHP, 

faşist MHP'yi ve yan kuruluş
laımı da, sürüngenler gibi cılız . 

demeçler vermekle yetiniyor? 
, Çünkü bunlann hepsinin bir 
tek amacı ve görevi var: İşçiden 
en;ıekçiden almak, büyük ser-

. mayenin çıkarını durmadan ve 
daha çok geliştirmek. Aralann· 
daki yanş, çekişme, kavga bu. 

Çukur'un sermayesi, gelece· 
~ini kan ve ateşle koruma tela
şına düşmüş. Tıpkı koçlar, ec· 
zacıbaşılar, narinler gibi. Kendi 
yarattıktan bunalımın yükünü, 
işçiye, emekçiye daha çok yık
ma hesaplan peşindeler. Emek
çi halkın, oylanyla belirleyece· 
gi tercihleri seçim öncesinde 
bile bir kenara itip, yeni ı2 

Mart hükümetleri hesabı yap· 
maktan çekinmiyorlar. Bunu 
başarabilmek için de salıyorlar 
faşist çeteleri ortalı~a, Canlan 
öldürüyorlar. -

Türkiye İşçi Partisi Adana il 
örgütünün son bir yılda· verdi gl 
üçüncü şehidi Ceyhun Can. 
Mehmet Alaybeyo~lu ve Hay· 
riye Targan'ın ardından . Hay
riye 'nin cenaze töreninde bera· 
berdik. Hırsla, öfkeyle bilenen 
sınıf kinimizle yürüyorduk. bir
likte. 

ı Mayıs'ta tutuklandı~ımız· 

da, yi~it, sevecen gönlü h.emen 
İstanbul'a çekmişti onu. Da· 
vutpaşa . kışiasında . ilk ziyaret· 
çimiz C~yhun'du. Vakur, gü· 
venli, görevini yapan bir partili 
olmanın onuru içinde ve güle· 
rek girdi görüşme yerine. 

İlk kez ı 97 4 yılında tanış· 
mıştık. Parti kurma çahşmala· 
n için gittiğimiz Adana 'da, beş 
sene sonra öldürüldüğü yazıha· 
nesindeki masasının başında. 

ö!ün1 haberini aldığımızda 

daha kanı kurumamıştı. Türki· 
ye İşçi Partisi 'nin kuruluş bil
dirgesine imza atarken çekilen 
foto~rafına baktık . Heyecanını 

hiç belli etmeyen yüzünde nasıl 
da bir coşku ve gurur okunu· 
yordu. Faşist caniler üzerine 

Türkülerimizde yaşatacağız seni Ceyh~n 
k~rşunlan ya~dmrken de mut· 
laka aynı gururla bakmıştır, se-
fil yÜZle re~ · 

4 yıl İl Başkanh~ı yaptı 
Adana İl örgütüne. Çok kereler 
beraber oturduk, kongrelerde 
ve tJmsilciler toplantılannda . 
Daha neler yapabiliriz, örgütü 
geliştirmek için, diye konuş· 

tuk. Arkadaşlanmızın cenaze 
törenlerinde birlikte haykırdık 
"unutmayacaitız, faşizmi 
ezeceğiz." diye . 

En son, ı Mayıs tutuklulu· 
~umuzun bitti~i gece beraber· 
dik. Bizden daha çok sevinçli, 
coşkulu ve mutluydu. 

Duyarlı, yi~it, coşkulu yüre· 
~ini koyduğu şiirler yazardı. 
Son . şiirlerini görmedim Cey-

hun'un. Eminim ki onlar da di
~erleri ğibi, devrimci bilinci, 
coşkuyu morali ve disiplinli mü 
cadeleyi geliştirmek için yazıl· 
mışlardı. Kendisi öyleydi çün
kü. Son derece disiplinli, yo· 
rulmak bilme~. tükenmek bil· 
mez bir hırsla durmadan oku· 
mak, ö~renmek isteyen bir ay
dın ve bir işçisınıfı savaşçısıydı 

Bölgedeki iŞçi hareketinin 
başansı için çırpınırdı. Hiç bir 
grev, direniş ve kitle gösterisi 
onsuz geÇmezdi. O, ilerici sen· 
dikalann avukatı, işçilerin can 
yoldaşıydı. 

Şehit etti, genç yaşında Çu
kur'un sermayesi Ceyhun'u. 
Y,aşayan görür. Ahı kalmaz 
Ceyhunlann, kanı kalmaz yer· 
de. 

Düzene "hayır" diyenler · 
günçünden artıyor, güçleniyor. 
Bunalımın yükünü artık çek· 
meyiz diyenler birleştiriyor 

güçlerini, sıklaştmyor saflannı. 

Taşıyamayacağız · bunalımın 
yükünü, sahiplerinin sırtına yı· 
kaca~ız, mutlaka. Faşizme ge· 
çit vermeyecegiz ve mutlaka , 
ezece~iz, hem de arkasındaki 

emperyalizm ve bi,iyük sermaye 
ile birlikte. 

Ardından a~lamıyoruz Cey· 
hun, aitlamayacagız. Ama ağ· 
Iataca~ız sana kurşun sık~ıran
lan, işçisi, köylüsü, aydını ve 
genciyle emekçi halkımızı ezen 
soyan ve sömürenleriıı yanına 

koymayaca~ız. Sözümüz söz. 
bunu mutlaka yapacağız. 

Düze çıkacak bu ülke. Ya· 
şanası günlere kavuşacak. Gü
len her çocukta, mutlulukta, 
özgürlükle kabaran her göğüste 
Ceyhunlar yaşamaya devam 
edecek. 

Seni kavgamızda yaşataca· 

gız Ceyhun, istediğin, di.işledi· 
ğin gibi tiirküler ~·akacagız sa· 
na ve senin gibi kanıyla, canıy
la devrim dalgasını yükseltenle
re. l'vniyonlar söyleyecek türkü· 
lerinizi . umut ve coşkuyla. 

Alacağız emperyalizm ve bü· 
yiil\ sermayeden, vereceğiz tüm 
işçi, emekçi halka. Yapacağız 
bunu . Yapabilecı>klerimizi de 
pek yakmda göstereceğiz . 

Ve bir yoldaş daha dü_ştü toprağa 
tohum olarak 

SöNMEZ T ARGAN 

Telefonda kara haberi alın· 
ca, Lenin'in bellejtimde kal· 
mış şu satırlan. geldi dilime: 
"fhtilal patlak verdi~! zaman 
ve· var hızıyla gelişirken, ve 
herkes modaya uymak için, 
bazan da kariyerinde ilerle· 
rnek için ihtiliile katıldı~ı za
man ibtiliilci olmak zor. bir 
şey dejtildir.", "Durum do~· 
rudan dogruya açık, gerçek· 
ten yı~ınsal, gerçekten dev· 
rimci bir mücadeleye henüz 
elverişli degilken, devrimci ol· 
mak, devrimin çıkarlannı , 
(propagandayla, ajitasyonla, 
örgüt çalışmalanyla), devrim
ci olmayan giderek gerici olan 
kurumlarda, devrimci olma· 
yan ·bir ortamda; devrimci bir 
eylem yönteminin gere~ini 

· henÜZ anlamayan yıjtınlar ara· 
sında .devrimcilik etmek .çok 
daha zordur ve çok daha de· 
ger taşır." (ı) 

Ceyhun Can'ı, Lenin'in yu
kardaki satırlannın ikinci 
tümcesindeki mücadele .koşul· 
Iannın ortamında tanımıştım 
bundan dört yü önce. Sadece 
Türkiye : İşçi Partisi 'nin bir 
kurucusu olarak deitil, parti
sinin Adana örgütünün ilk tı 
Başkanı olarak da çok zor ve 
sabır isteyen koşullar altında 

' sosyalist mücadele vermiş bu 
insanı tanımış olmaktan duy
du~um gurur, telefondaki ka
ra haberle, tanımı olanaksız 
öfkeye dönüştü bir anda. Her 
gün yurdun bir köşesinden bir 
ilerici, bir yurtsever ya da bir 
sosyalisti aramızdan alıp götü
ren faşist çeteterin kah pe kur
şunu, O'nu da bulmuştu Ada· 
na'daki avukatlık bürosunda. 

. YÜRÜYORUZ 
YARINA iNANÇLA, GÜVENLE 

"kaçmak, çekilmek yok savaş alanından 

şehitlerimizin kanlan kurumasın. 
güneşin sıcak aydınlığı yansın 

yiğit savaşçılann esmer alnında. 
büyük bir safak söktü yüreğimizde 
zincirlet kırıldı çelik bileklerimizde 
stadyomlar, toplama kamplan, zindanlar 

çöküp dağıldı birbiri ardısıra 
yıkıntılann altında can çekişen 
eli kanlı cellatlar, zindancıla,rdı. 
daha gür yükseliyor sesimiz şimdi 
daha gür haykırıyoruz dünden 
zafer yılmaz savaşçılann olacaktır 
zafer savaş alanianna en başta, 
korkusuzc-a yürüyenierin olacaktır." 

Elinde çark-Başak dergisi, ba
şından apansızın aldı~ı iki 
kurşun yarasıyla yıjtıla kal· 
mıştı çalışma masanın üstüne, 
sessizce. 

Telefondaki kara haberin 
aynntısı bu degil. Ve ben ge
rilere gidiyorum, Lenin 'in 
ikinci tümcede belirttigi mü-:, 

· cadele koşullannda yeniden 
tanıyabilmek için C.eyhun 
Can'ı. Elinde çantası ve için
'de bugüne degin kendisine ka· 
zanç· ~lamak için do~ru dü
rüst bir kez bile giymedi~i 
avukat cübbesiyle Antep'den, 
Maraş'a, Hatay'dan Adana'ya, 
İçel'den ta Antalya'ya vann· 
caya dek koşturuyar devrim· 
cilerin davasına; hiç bir ayı
nm gözetmeksizin, hiç bir 
karşılık beklemeksizin. Sonra 
TİP'in güneydeki örgütlenme 
çalışmalanndaki katkısı ile, 
bu örgütlerin kongrelerinin 
hemen hemen tümünde alma· 
şıksız divan başkanı olarak 
gösterdiiti titiz parti sorumlu
lu~u geliyor gözlerimin önü
rie. Ve nice seçim çalışmala
nnda, toplantılannda ve söy· 
leşilerde kendine güvenli söy
levleri yankılanıyor kulakla· 
n mda. 

Kendisi için de~il, kavgası 
için yaşamış, sosyalizm dava
sına bu denli ba~lanmış, mü· 
cadelesini ve partisini her tür 
tutkunun ÜZerinde inançla ve 
kararlılıkla savunmuş bu in· 
sanın, o denli sadece ve göste· 
rişsiz yaşantısına şimdi bir 
yenisi ekleniyor, hem daha 
anlamlı, hem daha kahraman· 
casına. Ve Şili için yazdıitt u· 
zun şiir gibi destancasına .. 

Evet, Ceyhun Can 'ın faşist 
eşkiyalarca katledilmesiyle 

TUr.kiye . Işçi PartiBi üyesi, 
tekel işçisi Necati ·Aynalı, Cey· 
hıin Cana ilişkin anılarını şöy· 
le anlattı: 

"Ceyhun .Bey 7e bir toplantı 

halimizde (konu sosyalizm idi) 
arkadaşla~ dediler ki: Ceyhun 
bey, MHP'liler yalnız bizleri 
öldürmek!edirler. Ceyhun Bey 
arkadaşlara dedi ki "Arkadaş· 
lar, biz ölümden korksaydık 

sosyalizm bayraginı ellerimizde 
yüceltemezdik. Bizler bu ölümü 
bile bile istiyoru_z." Ben de 
"Ceyhun Abi, sosyalizm müca· 
delemizde kaçaniann veya kor
kanların yeri yoktur.'' dedim. 
Ceyhun Beyde boynuma san· 
hp iki yana~ımdan öptü ve 
döndü arkadaşlara· 'Necati arka· 
daş kadar sosyalizme inansanız 
sosyalizm bayragı en yüce mer· 
tebesine ulaşır." dedi. 

Bir gün yine Ceyhun Bey ar-
kadaşım~la oturuyorduk. 

bir yoldaş daha düştü toprıi~a 
ama çürüyüp yok olmak için 
de~il ... Kendisi gibi ·daha yüz
lerce, binlerce sosyalistin aynı 
soylu kavgaya kazanılmasının 
tohumu olmak için. Nitekim 
daha önce ölenlerimiz anıtla
şarak kavgamızda, ~icelerini 
katmadı ·mı aramıza. 

Ceyhun Can Y oldaşı düşü
nüyorum. Düşündükçe, bir 
sosyalistin yaşaması de~in öl· 
mesinin de ne denli anlamlı 
oldu~u bir kez daha vurgula· 
nıyor kafamda. Bir süre önce, 
Tarsus İlçe örgütilnün kongre· 
si nedeniyle bir araya gelmiş· 
tik. Birlikte geçirdiğimiz gece 
boyunca yaptı~ımız konuş
malan anımsıyorum şimdi. 

Koyu gözlüklerinin arkasında· 
ki gözleri umut ve neşe taşı· 
yordu. Ve adeta ölüme mey
dan okuyarak ve yata~ından 
taşan bir nehir gibi coşarak 
konuşuyor, konuşuyor, 
konuşuyordu. Onu tanıdı~ım· 
dan beri böylesine coşkulu ve 
devingen ilk kez görüyordum. 
Son kez ae Adana'da bir par
tili yoldaşın dü~üniliıde oy- · 
narken ... 

Ceyhun Can yoldaşı tanı· 
mış olmak ve kara haberiyle 
vurulmuş olmak. Hayır, hiç 
biri de~il. Parmaklanının ara
sına takılı kalmış telefon ahi· 
zesini yuvasına bırakıyorum 
ve onun gözüyle ileriye bak
maya çalışıyorum: Yaşamak 
ya da ölmek, ne anlamı var 
tek başına. önemli olan ne 
için yaşadı~ını ve ne için Ö· 
lece~ini bilmektir. Ceyhun 
Can yoldaş gibi. 

(1) V.l. Lenin ''Sol'' Komü
nizm (Bir çocukluk Haıtalığı 
6. 106·107 - Sol Yaymlan) 

Yanımıza 4 yaşındaki oitlum 
geldi. Ceyhun Bey arkadaşımız 
çocuguma "Ben kimim?" diye 
sordu. Çocuk "Sen babamın ar
kadaşı Ceyhun Amcasın" dedi. 
Ceyhun Bey arkadaşım bana 
döndü şunlan söyledi. "Şu mi·_ 
ni mini yavrular, sosyalizm 
bayragını bizden daha fazla 
yükselteceklerdir. Buna inan· 

· manı isterim." dedi. 

Ceyhun Abiyle çay oca~ın· 
da oturuyorduk. "Necati arka· 
daş" dedi. "Bak bir şiirim var, 
begenecek misin?" 

ı Mayıs ı979 için yazdı~ım 
bir şiir dedi. 
Kaçmak yok savaş alanlanndan 
Etrafımızda toplar tüfekler olsa 

(bile 
(Digerleri aklımda kalmadı

gı için bilemiyorum) diye baş· 
!ayan bu şiir, Ceyhun Abiye, 
sosyalizme saygınlıgımı daha 
çok arttırdı. 


