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Günlük basından Demır Dölclm Fabrikası 'ndaki olaylan bugünler· 
de sık sık okunmaktadır. Ma� KaıanJık'ıadan, Cumhurıyet'e 
kadar tüm basın olayı ters .verıyor. Ya da çaıpıtıyor. Politika ise an· 
cak pazartesi verebUiyor haberi, Çarpılarak. (OIaJlar Cıımartesl mey· 
dana gelmiştt.) . 

Meydana gelen olaylan dalıa ıyı de!!eriendirebUme k Için gerilere 
dönmek gerekiyor. Yoksa bugün· 
kü sonuca bakıp Dev·Maden.lş, 
Maden·1ş üzerine saldırdı demek, 
&ebep sonuç Uişkislni bır kenara 
bırakıp, olaylara SlIlIfsal açıdan 
dej!ll, bır takım ilkesiz.dar grup
çu kişilerin bakış açısından bak· 
mak demektir. Dönelim gerilere, 
bakalım Demır Döküm'e. Demır 
Döküm Işçisinin sınıf mücadele
sindeki yerine. Silahtara!!a Çu. 
kutu dedi!!iıniz yerdeki kararlı, 
miicadeleci tamnın ne oldu!!una. 
on yıl önce 1969'da, Demır Dö· 
küm işçisi başlattı!!ı direnişle üc· 
reUerlnin sözleşmeye uygun ola· 
rak verilmesini istemiş ve fabrı· 
kayı işgai etmişti. Kesintisiz 5 
gün süren direnişte patron poli· 
sin fabrikayı boşaltmasını iste· 
mişse de, polis fabrikaya gire· 
memiştlr. Direnişi kıraınayan 
polis geri çekUirken 64 yaralı po. 
liale fabrikayı terkedip gider. 
15·16 Haziran olaylarınıfa Demır 
Döküm işçisi yine en bqta, ka· 
rarIılı!!lm ve miicadele azmini bu· 
rada da gösterir. Çok sayıda De· 
mir Döküm işçiıl hapse atıiır 
ama, miicadele dunnaz. 12 Mart 
döneminde öncü işçiler hapisha: 
nelere girer çıkar. 1975'te Sun· 
gurlar Fabrikası 'ndaki san sendi· 
kayı kovmak için, fabrika duva· 
nnı yıkarak içeri girip direnişi 
bqlatan yine Demır Döküm işçi
ıidir. Yine o dönemde Alibey· 
köy'de örgütlenmeye çabşan 
maQCU . "Hallç LWk Birli!!i"ne 
ve "Ülkücü Işçiler Dernej!i "ne, 
mücadele içinde yoj!rula yoj!nı· 
la gelen işçiler bölgede gerekli 
cevabı verir. DenebUir ki, Demır 
Döküm işçisinin son eylemi Ha· 
ziran 1976 da Mustafa Kılıças
lan 'ın fabrikada Iş cinayetine 
kurban gitmesi üzerine, bütün Si· 
\ahtara!!a Çukurunda üretimin 
durmasıdır. (Bak: Bır Iş Cinaye· 
ttnin Ardından, YUriiyüş s. 63). 
Bu yıla kadar mücadeleci tavn· 
m geliştiren ve daima mücadele 
içinde olan Demır Döküm işçi· 
sinin hepsi ya da büyük çoj!un· 
luj!u işçi ııınıfının bilimsel sUa· 
hıyla donatılmış mıydı? Tabü ki 
hayır. Ama bugünkü gibi de ön· 
cüden yoksun, e!!itimsiz kalma· 
mıştı. 1975 yıiından sonrasını 
DISK'in sınıfsal ve kitle sendi· 
kacılıj!ında en başarılı dönemi 
olarak niteleme!!e u!!raşanlar as· 

, iında bu yıldan sonra e!!itimsiz· 
li!!in pasiflij!lni geliştirme çaba· 
iarına gifdiler. Ne demek e!!itim· 
sizlij!in pasiflij!i. Şu demek; 
fabrikadaki işçiler zaman zaman 
sendikal e!!itimden geçerler. 
Yeni yeni bilgiler öj!renmek için. 

YrlROYtI$ 

Bu bilgilerini' fabrikadaki arka· 
dqlarına iletirler. Işte bu yapıı· 
ması gereken, dedii!iıniz yıldan 
sonra yapılıyor göründü, özellik· 
le IGD'nin kuıuiınasından sonra 
yqlı' başlı Işçiler IGD'li yapıı·. maya başlandı. BeUi göriişlere ve 
özellikl� gelişen T1P hareketini 
karaiarna bu ej!itinılerin baş gün. 
demi tutuldu. Ya da Ecevit in 
"Komünizmin önüne biz duvar 
çekeriz" demesi gibi l1unlar da 
TIP'in önüne duvar örme!!e baş· 
ladılar. Anti·demokratik tüzük 
oyunlanyla bölge temsilcisi gö· 
revden abndı. Tabanın seçti!!i bu 
temsilcinin görevdıııı abnıp, 
atama1ar yapılması işçilerin sen· 
dikalarından soj!umasına neden 
olurken, patronlann da cesaret
lenmesine yol açtı. 

T1P Eyüp Ilçesi olayların en 
kızıştı!!ı 1978 yılının Eylül ayın· 
da, durumu çok iyi de!!erlendir· 
miş ve man""lda kül bırakma· 
yanların kaçtıklan sırada bütün 
bölgede şöyle bildiri daj!ıtmıştı. 
'Sendikacılı!!ıekmek kapısı. ola· 

rak gören Şükrü özbayraklar, 
Hakkı öztiirkler işçi sınıfı düş· 
mam maQCUlarla elele vererek 
şarılı bır gelene!!i olan 14. Bölge 
işçilerinin cam kam pabasına bu· 
güne getirdi!!i Maden·lş'i, DISK'i 
çökertrnek istiyor. 

SINIF SENDİKAcu..IOI, 
ıŞÇı KITLELERININ 
SINIF ÇıKARLARı TE· 
MELINDE BIRLEŞME· 
SiDın. tŞÇt KITLELE
RININ BöLONMESi tsE, 
HER ZAMAN BURJU· 
VAZINıN Işçi HARE· 
KET!Nt SINIF CıKAR· 
LARı TEMELlNDEN 
SAP1'IRMA ÇABALARı· 
NIN ORONU OLARAK 
GELlşMtşTIR. BUNUN 
ıçIN DE, ışÇI SıNıFı· 
NIN BIRLIO) IçiN Mü· 
CADELE ONUN SINIF 
ÇıKARLARı ıÇIN MUC· 
CADELEBIYLE sun Si· 

. KIYA BlRLEşMtşTIR. 
ŞUNU HIÇBIR ZAMAN 
AKLıMıZDAN CıKAR· 
MAMALIYIZ: META· 
LURJI IŞKOLUNDA 
ILERİCı SENDIKAL 
HAREKETIN BlRUal 
MADEN·ış ÇATıSı AL· 
TINDA OLMALIDIR. 
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ON Yu.. öNCE 1969'DA 
DEMIR DöKüM ışçlsI 
BAşLATI'lal DıRENIş. 
LE OCRETLER�N 
SöZLEŞMEYE UYGUN 
OLARAK VERILMESINı 
IsTEMIŞ VE FABRIKA· 
YI ışGAL ETMIŞTI. KE· 
sINTlslZ 5 GüN SüREN 
DİRENIŞTE PATRON 
POLISiN FABRIKAYı 
BOŞALTMASINI ISTE· 
MlŞSE DE, POUs FAB
RIKAYA GIREMEMIŞTIR. 

"Patronlar, başta TDD patro
nu a!!zı kulaklannda, sevinerek 
bu gelişmeleri izliyor ... CHP Eyüp 
Ilçesi de bu birlik ve beraberli!!i· 
mizi bozanlarla işblrli!!1 yapıyor. 

"Maden·lş 'de kalarak, yöneti· 
mine ve anü-demokratik tüzüj!ü· 
ne karşı mücadele vermeliyiz. 

"Maden·lş yönetimiyle yıllar. 
ca kolkola o1arılar, bugün maocu 
gericilerle birleşerek işçileri Ma· 
den.l, ten . kopanp kurduklan 
san sendikaya balılamaya, işçi sı· 
nıfının güçlü blrlij!lni parçala· 
mak için çalışıyorlar. 

"işçi sınıfımız bu ihanetierin 
hesabını mutlaka soracaktır. Bu· 
gün Maden·lş 'ten ayniınak bu 
hesabı sormamak olur. Milcade· 
leden kaçmak işçl smıfına ya· 
rqmaz." 

14. Bölge başkam konsey için 
bal tercümesinde "Bölgemizde 
özel sorun olan TDD'dekl karşı 
sendika hareketine karşı, en et
kileyici ve çözücü tedbirleri ala· 
rak durumun en kısa zamanda 
sendikarnızın leblne çözülmesi· 
ne ... " diyerekten yine vaadlerdi! 
bulunmuştu. Anıa Işçiler yine 
bUiyor ki, bu doj!rultuda bır ça· 
lışması görünmedı bile. ·M'ıicade· 
leden kaçmak yok, mücadele 
fabrikada devam ediyor. 

Sınıf sendikacılı!!ı, işçi kitle· 
lerinin sınıf Çlkarlan temelinde 
birleşmesidir, Işçi kitlelerinin 
bölünmesi ise, her zaman burju· 
vazinin işçi hareketiljl Sınıf Çı' 
karlan 'temelinden saptırına 
çabalanmn ürünü olarak geliş· 
nılştir. Bunun için de, işçi sım· 
fının blrll!!i için mücadele, onun 
sınıf çıkarlan Için mücadelesiyle 
sıkı sıkıya blrleşnılştlr. Şunu 
hiçbir zaman aklımızdan Çıkar· 
mamalıyız; meta1urjl Işkolunda' 
ııerici sendikal hareketin bırlii!! 
Maden·lş çatısı altında olmalıdır. 
Nasıl kı, işçi sınıfı mücadele 
meydanlanndan kaçıp, alanlan 
burjuvaziye bırakmak istemedi!!1 
gibi, işçi sımfının bil' parçası 
olan Demır Döküm Işçileri Ma· 
den·lş 'i yaşatmak ıçın, yanlışlar· 
dan anndırmak Için Maden.lş 
çatısı altında birleşmelıdır. 

Dev.Maden.lş teki demokrat, 
iierici ve devrimci Işçiler şunu 
bilmek zorundalar. Yıllardır fa· 
şistierin giremedi!!i Alibeyköy 
bölgesinde Dev.Maden.l, ii� fa· 
şisUer girebilecektir, Siiahtara!!a 
Çukurundaki patronlann Ijzun 
vadeli amaçlan budur. Dev.Ma· 
den.lş i fabrikalara sokmak, son· 
ra da onun içindeki faşistierin 
aracılı!!ıyla faşist 'fUrk Metal.IŞ 'i 
bölgeye yerieştirmek. Oynanan 
oyun budur. Geç kalmamak için 
şimdiden tedbir alınmalıdır. 

Daima Demir Döküm işçisi ve . 
tüm işçiler birleşin diye haykır· 
malıyız. Daha etkın bir mücadele 
için �1aden.lş Içinde birleşmeli· 
yiz. Uretimi yapan elierirniz, yö· 
netimi de yapabilecek güçtedir. 

Dersimiz; sınıf mücadelesi. 
Konu Demir nöküm. Sınıfla ka· 
lanları bırakıp mücadeleye 
devam ediyor Demir Döküm 
Işçisi. 

Banlı Sen Geıuıl Sekreteri Çubulıçu �� to]:llDntwlıııdG 

"ıŞÇı SINIFIMIZ MEYDANlN 
BOŞ OLMADlCINI BURJUVAZIYE 

GöSTERECEK" 

Bank-Sen Sendikası Genel Başkaıu Metin Deniztnen, ' 

Ankara Sıkıyönetim Komutanlı!!ı 'nın emri üzerine geçtl!!imiz 
hafta !atanbul ı. Şube tarafından gözaltına alındı. Töbank 
patronunun yasa dışı girişinılerine ve Bank-Sen üyelerinin 
gözaltına alınmasına karşı önlenılerin alınması için Cumhur· 

,bqkaıu, Başbakan, Içişleri Bakam, Çalışma Bakanı ve 
Ankara Sıkıyönetim Komutanlıj!ı'na yazdıj!ı bır yazı gerekçe 
gösterilerek gözaltına alınan Denizmen 'in serbest bırakılması 
amacıyla sendika Genel Sekreteri tarafından bir basın toplan· 
tısı düzenlendi. Basın toplantısında Töbank emekçilerinin 
aj!ır baskılar altında bulundultu belirtildi. 

Türkiye Işçi Partisi aqkanİik Kurulu Oyesi Yavuz Ünal' 
ın geçen Çarşamba günü yayınlanan demecinde de gözaltına 
alma olayının, demokratik haklara yöneltilen II1ldınlaruı bil' 
parÇası olduj!u belirtildi. Yavıiı ünal demeclnde ,öyle dedi 

'Işten çıkannalar, sendika seçme hakiuna konulan fiili 
engellemeler, sendika yöneticilerinin gözaltına aiınmalan de· 
mokratlk baklara yöneltilen saldınlann bır parçuııtır. . 

'Bu saldınlann ooıı öme!!1 Bank-Sen yönetieOeri ve üye
lerinin gözaltına aIınmalandır. Şımdı de bu sendikarun genel 
bqkaıu gÖ7..a1tına a1ıllllll4tır. 

"ülkededennleşen bunalım,-toplurnun her katında ve 
kutumunda kendini ortaya koymaktadır. YasııIarda anti-deo 
momtik de!!işlkllkler yapılmak istenmektedir. Ama zaten 
kıSıUı olan mevcut demokrattk bakiann kuiianılıııaaı bUe 
keyfi veya burjuvaziden yana tutumlarla, mevcut yualar bır 
kenara konarak önlenrnektedir. Burjuvazi kendı koyduj!u 
yasa1ara bile tahammül edemez bale ııelmektedir. 

'ıienci demokratlk güçier, işçi' sınıflllUZ ve emekçi bal· 
'kınıız, burjuvaziye meydanın boş olınadıj!ım elbetteki gös
tereceklerdir. Anti-demokratik gelişme ve uygulamalar Işçi 
sınıfıınızın bilimsel sosyalist partisi Türkiye 'İşçi Partisi'nin 
kararlı ve örgüUü direnişini karşısında bulacaktır." 

ıŞÇILER 
EMEKÇILE 
ILERICI A YDıN LAR, 
ILERICI GENÇLER!.. • 
Türkiye Işçi Partlsl 14 Ekim 1979'da seçim yapılacak 29 lUn 

tümünde seçimlere giriyor 
Seçim dönemleri, Partimizin, bai!ımsıziık, demokrasi, 
sosyalizm mücadelesinde, sesini ülke çapında ve yo!!un 

biçimde duyurabilme olanaklanm vermektedir 
Seçim çalışmalannın en etkin ve bqanlı sonuca ulqmasında Partımerin cesur, özvetlii çalışmalannın yamsıra, Partimize 

Inanmış, gönül vermiş arkadaşlanmızın da katkıları 
büyük önem taşımaktadır. 

Türkiye Işçi Partısı Merkez Yönetim Kurulu 'nun Parti 'nin tüm üye ve aday üyelerinin aylık gelirlerinin beıu bir yüzdesini A!!ustos, Eylül, Ekim aylanıide Parti merkezine 
ba!!ış olarak göndermeleri konusundaki kararını 

Parti dostlınna da duyurmaktadır. 
Gerçek ve kurtuluş yolu olan sosyalizmin 

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

sa!!layacaktır. 
Yurtseverler, antıfaşistler, ilericlier, demokratlar 

Thm sosyalistier! ... 
Baj!ış kampanyasına. Görev başına! 

TüRKIYE IşçI PARTISI 

TÜRKIYE ıŞÇı PARTISI 
GENEL MERKEZI 

Ba!!ış Kampanyası, Hesap No: 60 
Zıraat Bankası' ÇemberUtq Şubesi 
ISTANBUL 



OPORTÜNİzMİN 
SEçiM pOLİTİKASı 

GONDÜZ MUTLUA Y 

Emperyalizme ve büyük sermayeye karşı mücadele yerine, kendi kısır 
çıkarlarını gözeterek işçi sınıfının politik örgütüne karŞı mücadeleyi her za· 
nan birincil görevedinenler 14 Ekim seçimlerinde de aynı politikayı izliyor
lar. Burjuvazinin solu sıkı�ırmak istediği "sol içinde mücadeleyi ' baştan ka
bul edenler hem k�ndilerine hem de işçi sınıfına zararlı oluyorlar. 

Kendilerine zararlı olna özgürlükleri var. Ama işçi sınıfına zararlarının 
mutlaka önlenmesi gerekiyor. Sosyalizm adına yola çıkan, bir yanlıştan diğe
rine savrula savrula bugünlere gelenlerin 14 Ekim seçimlerine ilişkin politika
ları; örgütleyebildikleri kadroların ve etkileyebildikleri işçilerin, emekçilerin 
bilinçlerinde çok şeyi tahrip ediyor. Mutlaka önlenmesi gereken bir likiciasyo
na neden oluyor. Yanlışları aşmak için yeni yanlışları doğuran politikaların 
teşhir ve mahkum edilmesi gerekiyor. 

Yapılmamış toplantılarla yapılmamış konuşmaları yayınlamak, oradan 
oraya taşınan 40-50 kişilik toplantıları "kitlesel katılımla gerçekleşti" diye 
sunnak kimseye yarar getirmez. Elbette ki insanlar kendilerine zararlı şeyleri 
de kendileri seçerek yaparlar. Kimsenin buna bir diyeceği yok. Ama işçi sınıfı 
adına, bilimsel sosyalizm adına ortaya çıkanların - bunu gerçekte hak etme
miş olsalar da - yarattığı tahribatın boyu kendilerini aşar. En temel ilkeleri 
zedelemek, burjuvazinin eline sosyalizme yeni karalar çalmak için kozlar ver
mek boyutunu alırsa, yaptıkları keı:ıdilerinden daha önemli olur. 

14 Ekim seçimlerine katılan sol güçlerin izledikleri politikalar da bu ba
kımdan önem kazaniyor. 

14 Ekim seçimlerine katılan sol güçlerden biri TSıp. Bütün hesabını 
''Tlp'j. geçmek ' üzerine yapan TSıp kurulduğundaiı beri tek ciddi adım atma
dığı 'birlik" sorununun ticaretine hız vererek Tlp'i geçmeye çalışıyor. Doğu 
ve Güneydoğu illerinin çoğunda, başka bir politik görüşü benimseyen adayları 
listelerine alarak seçime katılıyor. Bu adayların, benimsedikleri politik çizgi
lerin ve kendi yerel etkinliklerinin getireceği oyların hesabını yapıyor. 

Bir partinin listesinde başka politik görüşleri benimseyen adayların yer 
alması �mkündür. Farklı politik harekederin seçim ittifakı yapmaları da be
lirli koşullarda olabilir. Iıkesel planda buna kimsenin bir diyeceği olamaz. 
Ama bu türden bir seçim ittifakının ilkeleri vardır. Iki ayrı politik çizgi seçim
ler ve seçimlerde iılenecek politika üzerinde ortak görüşlere varırlar, birleşilen 
görüşlerin propagandasını birlikte yaparl�r. Böylece ayrılık yolunda değil, bir
lik yolunda adımlar atılmış olur. 

Türkiye Işçi Partisi'nin TSıp'i birleşmeye çağırmasından sonra 'Parti " ve 
"birlik" anlayışında yeniden 1974'e çarkedeR TSıp Merkez yönetimi, baştan 
beri izleyegeldiği ilkesiz ve makyavelist politikayı seçimlerde en ileri noktaya 
vardırdı. Şimdi TSıp Doğu ve Güneydoğu'nun birçok ilinde seçime katılıyor, 
ama seçim çalışması yapmıyor. TSıp listesinde yer alan adaylar ve benimse
dikleri politik çizgi, TSıP'den bağımsız'kendi başına seçim propagandasını 
yürütüyor. TSıp ne yapıyor? Sadece oturup bekliyor. Yaptıkları pazarlık so
nucu kendi politik görüşlerinin propagandasını sürdüren adayların toparlaya
cağı oyları bekliyor. Beklerken de, bütün haberleri en az bir gün sonra veren 
günlük hale getirilmiş Gerçek dergisinde yapılmayan toplantıların listelerini 
yayınlıyor. 

Ilkesiz birliklerden, aşiret ilişkilerinden sağlanacak oyların sosyalizme 
de, kendilerine de bir hayrı dokunmayacağını her halde bilmeleri gerekir. Bile 
bile bu yanlışı neden yapıyorlar sorusunun cevabı, burjuvazinin solu sıkıştır
mak istediği 'sol içilıde mücadele' alanına baştan ve gönüllü olarak teslim 01- -

malarında yatıyor. 
i şçi sınıfının en yoğ�n olduğu Istanbul d:ı TSıp yok. Hiçbir çalışma 

yapmıyor. ıstanbul'da başka yanlışlar cirit atıyor. 
27 Eylül tarihli Politika Gazetesi nin arka sayfasında bir haber-röportaj 

yer aldı. Bakiye Beria Onger için açılan kampanyaya bir genç kız çeyizini 
satarak katılmış. Doğrusu özverili bir davranış. Bu genç kızla Politika muhabi
ri konuşuyor: 

"- Ilk defa mı oy kullanıyorsunuz? 
"- Hayır. Bu ikinci. 
"- Önceki seçimlerde kime oy verdiniz? 
'- Cumhuriyet Halk Partisi'ne. 
"- Neden? 
"- Çünkü düşünce özgürlüğüne en geniş olanaklar tanınacak vaadi vardı 

orta yerde. Herkes gibi benim de inanmış olmam tuhaf mı?" 
Tuhaf değil elbette. Bu genç kız gibi birçok insanın da buna inanması 

tuhaf değiL. Tu/laf olan işçi sınıfının öncü politik örgütü olma idö�ında olan
ların inanması. 1977 Hazıran seçimlerinde işçi sınıfının'baliımsızi politikasını 
reddedip CHP kuyrukçululiunun şampiyonluğunu yapaı;lar bu 'genç kıza bir 
soru daha sormalıydılar. "Sizi buna inandıranlar arasında bu bağımsız - ama 
tarafsız değil - aday hanım da yok muydu?" diye. 

TSıP'in Doğu ve Güneydoğu illerindeki ilkesiz politikası, ıstanbul'da 
başkaları tarafından yürütülüyor. Bağımsız - ama tarafsız değil - adaylar da 
birlik ticaretinden geri durmuyorlar. Bağımsız adaylar birbiri ardına "birlik 
çağrıları" yayınlıyorlar. Bağımsız aday Bakiye Onger de, TIp, TSıp ve öteki 
bağımsız adaylara eylem birliği çağrısı yaptı. Sıkıyönetim Komutanlığı'nın 
seçim çalışmalarını kısıtlayan anti-demokratik bildirisi hakkında Danıştay'� 
birlikte dava açılması da birlikte yapılacak eylemler arasında öneriliyordu. 
Ancak bu ve öteki önerileri görüşmek üzere partileri ve bağımsız adayları top
lantıya çağırdığı günden bir gün önceki Politika gazetesi, Onger in avu�rı
nın Sıkıyönetim. Komutanlığı'nın kararı hakkında dava açtığını yazdı. Bakiye 
Onger'in avukatları, kendisinden habersiz dava açmayacaklarına göre, toplan
tıda ne görüşülecekti? Bu, solda nesnel olarak varolan bazı olumsuzlukların, 
onları gerçekten ortadan kaldırmaya yönelmek yerine, tam tersine politik 
prim toplamanın ve dar çıkarlar sağlamanın bir aracı olarak veri alındığırun 
bir kanıtıydı. 

Gene 27 Eylül tarihli Politika da Oya Baydar yazdı: "Hemen her yerde, 
bağımsız, Tlp'li, TSıp'li, ilerici CHP'Ii, Kürt demokratt ilerici adaylar vardır 
ve oylar bunlara yöneltilebilir." 

Bağımsız adayı destekleyenler de Baydar ın yazdıklarını epeyce zaman
dır tekrarlayıp duruyorlar. Seçimlere ilişkin açık ve somut bir politika adına 
söylenen bu. Seçimlere ilişkin politik tutum almamaktan, yandaşlarına somut 
hedef göstermemekten çok az bir fark:ı var. Ne yapılacak şimdi? TIp ve TSıp 
her yerde aday gösterdiler. Kime oy verileceği nasıl tesbit edilecek? 'Listeler
de yer alan adayların nitelikleri mi araştırılacak. Sonra "Kürt demokrat! ileri
ci adaylar" nerededir? 

Kitlelere politik hedefler böyle gösterilmez. Politik hedefler en geniş 
kitlelerin anlayabileceği kadar açık seçik olmak zorundadır. Açıklık hem kit
lelerin kavramasını kolaylaştırir, hem de hedef doğru ise onu belirleyen poli
tik harekete güveni artırır. 

Kulağını ensesinden gösteren, politik hedef diye genel ve soyut formU
lasyonlar yapanlar temel ideolojilerindeki yanlışın yanında iki nedenle bu yo
lu seçiyorlar. Birincisi bugüne kadar izledikleri yanlış politikayı açıkça red
dedip, dar grupçu hesapları aşamamalarından geliyor. Ikincisi ise daha küçük 
hesaplara dayanıyor. Karşılıklı pazarlıklara, ilkesiz anlaşmalara olanak bırak
mak. 

Bu politikaların sahiplerine ne getireceğini bir yana bırakalım. Ama sos
yalist harakete zarar verdiği, her zaman ve titizlikle korunması gereken bilim
sel sosyalist ilkeleri tahrip ettiğinin altını çizelim. Izlenen politikalar, kullanı
lan yöntemler sahiplerine kısa vadeli bazı çlbrlar sağlayabilir. Ama sonunda 
iikesizlik, birlik yerine pazarlıkçılık sahipleriyle birlikte işçi sınıfı hareketinin 
dışına.atılır. 

Sosyalist hareketin birliği de, demokratik güçlerin birliği de işçi sınıfı
nın politik hareketinin gündemindeki önemli yerini koruyor. Bilimsel asyalis! 
partiler, işs:i sınıfının politik hareketinin tekleşmesi sürecinin, eni'- sonun
da, doğru politik çizginin tekleşmesi ve sınıf hareketinin bütünÜIII yönIendi
recek etkinlik düzeyine yükseltilmesi biçiminde gerçekleşeOleginl bilirler. 
Onun için de dar grup çıkarları yerine, sınıfın bütünsel çıkarlarını her zaman 
önde tutarlar. 

14 Ekim seçimleri Türkiye işçi sınıfı ve emekçi halk kitleleri için elbet
te önemli. Bu önem üzerinde Yürüyüş'de uzun uzun duruldu. Tekrarlamaya 
gerek yok. Ama bu önemi, Türkiye sosyalist hareketinin tüm sorunları üze
rinde belirleyicisi sayma noktasına da götürmemek gerekiyor. Bu noktaya gö
türülünce kimileri için her yolu meşru görmek sonucunu doğuruyor. Yapılan 
yanlışlar yalnızca seçim döneminde yaşanan yanlışlar olmaktan çıkıyor ve se
çimlerin sonrasına kalacak olumsuzluklar yaratıyor. 

Seçimler, olumsuzluklar üzerine kurulu bir politik eksene oturtulmak 
ve özel, yepyeni politikalar tesbit edilmek yerine, bilimsel sosyalist politika
nın uygulanacağı Ilir platform olarak görülebilseydi, seçimlerin olumsuzluk
ların geliştiği bir süreç olmaması mümkündü. Bunu yapabilselerdi, olumsuz
lukları geliştirenlerin kendileri için de daha yararlı olurdu. 



• 

ıcsavas 
.* ',TIP Genel Sekreteri Sargın, Adana Emniyet Müdürü'nün 

katledilınesinin arkasında da kontrgerilla ile içiçe geç
miş MHP yetki1i1erinin olduğunu belirtti, Sargın, Emni
yet Müdürü'nün Ceyhun Can ile Fikret Onsal'ın kati11e
rinin belirlenmesini sağladığına da dikkati çekti. 

• Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul, 20'Eylül tarih
li Hergün gazetesinde Sadi Somuncuoğlu tarafından 
"ülküciilerin öldürübnesinin sorumlusu" olarak hedef 
gösterilmişti. 

nSon bir 
haftada 
51 Tİp 

. uyesı 
gözaltına 

alındı i i 

Türkiye Işçi Partisi Baş
kanlık Kurulu üyesi Gündüz 
Mutluay geçen Perşeınbe gü
nü verdl!!1 demeçte gerici-fa
şist saldmlann ve sıkıyönetim 
ile idari makamlann engeUe
melerinin emekçi halkın Çark 
Başak'lı bayrak altında top
lanma.sını engeUeyemeyeceııl
ni 8Öyledi. Emperyalizmin 
hizmetindeki maocularla bazı 
sözde solcu gruplann da Tür
kiye I,çi Partisi 'ne saIdınlar
da faşistlerden geri kalmadı
eını kaydeden Mutluay ,öyle 
dedi: 

"Ne gerid-faşist saldınlar, 
ne de sıkıyönetim ve idari ma
karnlann engellemeleri işçile
rin, köylülerin, emekçi halkın 
Türkiye Işçi Partisi 'nin Çark 
Başak'lı bayrııJ!1 altında top
lanmalannı durduramayacak
tır. 

"Son bir hafta Içinde ıs
tanbul, Mardin, Kars ve Ay
dın iilerinde 53 Türkiye Işçi 
Partili gözaltına alındı. 

"Gerici, faşist saldınlann 
ve bu saldınlfrda yaralanan 
arkadaşlanınızın sayısı yüzleri 
aştı. • 

"Emperyalizmin ve büyük 
sennayenin hizmetindeki mao
cu hainler ve bazı 8Özde solcu 
gruplar da Türkıye Işçi Parti
si 'ne saldında faşist çeteler
den geri kalmıyorlar� 

Gündiiz Mutluay demeclnl 
şöyle sürdürdü: 

"Bütün bu saldınlar püs
kürtülüyor. Türkıye Işçi Parti
si kurtuluş yolunda, sosyaliz
me do!!ru yürüyor. 

"Türkiye I,çi l'artisl yıllar
dır faşizme ve gericili!!e karşı 
amansız bir mücadeleyi süı dü· 
!iiyor. SömürücÜıerin, halk 
düşmanlannın yüreklerine kor
ku salıyor. 

"Türkiye Işçi Partisi, -işçi 
sınıfının, yollsul köylülerin ve 
emekçi halk kltlelerinln her 
türlü 8Ömürü ve baskıdan kur
tulması Için, sosyalizm ıçın 
mücadele ediyor. 

"Türkiye Işçi Partisi mut
laka zafere ulaşacak. Hiçbir 
saldın bizi durduramayacak. 
Çünkü Türkiye Işçi Partısrnin 
gücü işçi sınıfının, köy emek· 
çiierinln, tüm emekçi halkın 
gücüdür. Halkın örgütlü gücü 
venilmezdir. 

YURUYUŞ -1 EKIM 1979·4 

Tüm ülke düzeyinde faşist te
rör, yeniden büyük boyutlara 
doj!ru tırmanmaya başladı. Bu 
tınnanışın son adımı, geçti�miz 
cuma günü Adana Emnlyet M'ıi
dürü Cevıt Yurdakul'un uzun 
narnlulu silahlarla taranarak kat
ledilmesi ve yine aynı gün CHP' 
nin Urfa Belediye Başkanı nın 
ai!ır yaralanması. Bitlis Belediye 
Başkanı 'nın ise evine bomba atıl
ması oldu. 

Faşist terörün bu ölçüde tır
manmaSl, MHP'nin 14 Ekim se
çimlerine doj!ru ülkede bir iç sa
vaş havası yaratma planlanmn 
doj!rudan bir sonucuydu. MHP 
elebaşlan son günlerdeki bütün 
çıkışlıınnı, ülkede seçim güven
lii!inin kalmadıi!ını kanıtlama
ya, faşist çetelerin silahlanarak 
14 Ekim günü harekete geçmek 
üzere hazırlandı!!ı tehdidinl sa
vunnaya yönelikti. MHP organı 
Hergün 'ün birbiri ardısıra �yın
!anan manşetleri şöyleydi: 

"Huzur içinde seçim tehli· 
keye giriyor! ii 

, 'Yurttaşlan, koruyun, aksi 
halde onlar kendilerini koruya
caktırı" 

'KomiiniBtler bir iç 6allOş pe
şinde!" 

Cevıt Yurdakul'un öldürüldü
i!ü günün tarihini taşıyan Hergün 
ün başyazısı ise şöyle sona eri
yordu, 

"Düşmanın niyetini ve gayesi
ni bilerek şartların gerekHrdigi 
uyanıklık içinde olmak, şartların 
gerekHrdigi tedbirleri almall ue 
her türUi gelişmeye karşı hazır-

, /ık/ı aimai, zorundayız, Hiçbir 
şey bizim için sürpriz olmasın! 11 

Bütün bunlar, faşist çeteler 
için verilen "iç savaş provasına 
hazır ol!" talimatından başka an
la�taşımıyordu. Adana Emni
yet Müdürü Cevat Yurdakuru 
faşist çetelere hedef gösteren de, 
Do!!an öz 'ün katiUerine hedef 
gösterdi!!i daha bir ay önce mah
kemece tescil edilmiş olan So
muncuoi!lu 'ndan başkası dei!il
di. Somuncuoi!lu, 20 Eylül tarih· 
ii Hergün gazetesinde yayınlanan 
demednde, Adana Yapı �Teslek 
Lisesi lojmanlannda öldürülen ve 
'ülkücü" olarak tanıtılan öi!ret· 

menler için şöyle cliyorcl". 

' .. T-eh sorumlusu Eceuit ihti
dar, ve bu illtidarın Adana'ya ta
yin ettiği vali uc Emniyet Mü· 
dürü dür ... 

Adana Emniyet .'.fıiCıürü·nün 
öldürülmesi üzerine TlP Genel 
Sekreteri Nihat Sargın da Cuma 
günü bir demeç vererek, bu dna
yetin de arkasıncia Iwntrgerilia 
ile içiçe geçmiş "IIP yetkilileri
nin oldui!unu belirtti Sargın, 
olayın, 'faşist saldınlann ulaştı
i!ı boyutian göstermesi bakımın· 
dan en kör gözleri bile açacak 
nitelikte" olduğunu belirterek 
şöyle cledi 

"Son günlerde Adana'da Par-

Urfa 
Belediye 
Ba,kanı 
Feridun' 
Yazar 

Bitü. 
Belediye 
Ba,kanı 
Mustafa 
Geyla.u 

Adana 
Em.uyet 

Müdürü 
Cevat 

Yurdakul 

timlz kuruculanndan Avukat 
Ceyhun Can 'ın yazıhanesinde öl
dürülmesinden başlayarak profe-

8Ör Fikret ünsal'ın kurşunlan: 
masıyla devam eden ciriayet zin
cirinin son halkasını teşkil eden 

gündelilin ".,llICfa 

Seçimden korkanlar 
Son günlerde yeniden hızlı bir tırmanışa geçen terör 

olaylannın hedefinl kavrayabilmek için önce Faruk Sükan'ın 
hükümetten istifa dilekçesinin bir bölümüne göz atalım, 

'Mevcut hükümetle hangi tedbir alınırsa alınsın vatandaş
lan korkusuzca ve can güvenli!!i içinde sandık başına götür
menin, yam tam ınaıı&6IYIa seçim güvenli!!ini sai!lamanın 
.mümkün olamayaca!!ı anlaşılinaktadır. Böylesine bir istik
rarsızlık ortamı içerisinde büyük .ölçüde otoritesi sarsılmış bir 
hükümetle demokratik rejime hayatiyet veren sandık başına 
gitınenin devlet ve ülke için telaflSi güç sonuçlar do!!uraca!!ı 
endişeleri haklı olarak görülmektedir. Devlet ve rejim için 
çok tehlikeli olaylann meydana gelınesi ihtimali gelınemesi 
ihtiınalinden daha kuvvetlidir." 

Sükan ın, hükümeti seçimleri de beklemeden istifa etıne
ye çai!ıran bu sözleri, gerçekte 14 Ekim öncesinde ya da-son· 
rasında açık baskıcı bir rejime geçişi hedefleyen güçlerin seç
ti!!i takti� ortaya koymaktadır. 

Bu taktik, seçim gününe doj!ru faşist terörü büyük bo
yutlara tırmandırarak seçim güvenli!!inin ortadan kalktı!!ını 
kanıtlamak, seçim gününde de tüm yurdu bir terör havasının 
kaplamasını salılamakbr. 

Bu takti!!in birinci hedefi, 14 Ekim de sandık başına gi
derek oylanyla başta MHP olmak üzere gerici·faşist partiler· 
den hesap sonnaya hazırlanan milyonlarca seçmene korku sa
larak bu sonucu önlemektir. Seçimlere katılma oranının bü
yük ölçüde düşmesi sai!lanarak, bir yandan gerici-faşist parti
lerin yenilgisi gizlenmeye, dl!!er yandan da "partiler üstü re
jim . formüllerine itibar kazandırmaya çalışılmaktadır. 

Türkiye 'yi seçimlere bir terör ortamı Içinde sokma plan
lannın ikind hedefi, seçimlerden hemen sonra hükümetin çe
kilmesinin ya da düşürülmesinin koşullannı yaratmaktır. 
önümüzdeki günlerde tırmandınlacak olan faşist terör, 14 
Ekim 'in ertesinde demokratik hak ve özgürlüklerisonuna ka
dar kısıtiamaya yönelik baskıcı önlemleri dayatmanın ilk ge· 
rekçesi olarak elde tutulacaktır. CHP seçimlerden sonra da 
iktidarda kalmanın olanaklannı bulabilirse, faşist güçlerin se· 
çim terörü, bugünkimden daha baskıcı önlemleri bu kez Ece
vini bir hükümete dayatmanın aracı işlevini görecektir. 

Faşist terörün son günlerdeki ola�anihtü tınnanışında. 
faşist yuvalann, silahlı çetelerine aşıladıklan "14 Ekim'den 
sonra yeni bir iktidar ' umudunun da önemli bir payı vardır. 
Faşist cinayeUerin arkasındaki odaklar için, içine girdikleri 
suç batağından kurtulmanın, bu bata�ı daha da derinleşlir· 
mekten ve iilkeyi bir iç savaş ortamına sürüklemeye çalışmak· 
tan başka çıkar yol kalmamıştır. 

Faşist güçlerin 14 Ekim seçimlerine yönelik.bu hesapla· 
nmutlaka bozulmahdır. 14 Fkim seçiınlerini seçimden kor· 
kan faşist odaklara karşı işçi sınıfının ve tüm demokratik 
güçlerin verece�i güçlü bir ders olarak kullanabilmenin tek 
yolu .. seçim glinü mutlaka sandık başında olmak ve tüm 
emekçilerin oylarını işçi sınıfının bilimsel sosyalist partisin
de birleşlirmektir. 

• melune! :ıközer 

bu cinayet de, kuşku olmasın ki, 
aynı kirli ellerin marlfetidir ve 
arkasındakiler de gene kuşku 
olmasın ki, kontrgerilla ile içiçe 
geçmiş MHP yetk!illeridir. 

"Emnlyet M'ıidürü de kurban
lar listesine alınmıştır. Çünkü 
onun müdürlüıtü ııınısında �1It 
odaklanıi planlan bozulmaya 
haşlamıştı. " 

sargın demecini oöyle 1Iir
dürdü: 

'Profesör ünsal 'm öldüıiilme
ainden önce Çukurova üniversi
tesi nin birçok profesörüne 
THKP(C} irnza1ı bir tehdlt ınek
tupu gönderUdl�in açıklandıRı 
hatırlardadır. Gerçek salılırganlar 
tarafından yazılmış olması kuv
vetie olası bu diizmece mektup
tan sonra tanınmış, sevilmiş bir 
eski asker olan profe8Örün öldü
rülmesi kolaylıkla sol' üzerine 
yıkılabilecekti. Nitekim cinaye
tin hemen sonrasında yapılan ki
mi resmi beyanlar bunun ilk işa
retierini vennekteydi. Ancak 
Emniyet M'ıidürü, derhal yaptı!!ı 
araştırma ile görgü tanıklanna 
dayanarak katilin kimlii!inl aynı 
gün içinde açıklamış, bir gün ön
ce arkadaşımıza saldıran faşist 
katillerin aynı kişiler oldui!Unu 
göstenniş ve böylece ,oynanmak 
Istenen oyunu bozmuştu." 

Sargın demecinl şöyle tamam
ladı: 

"Faşist cinayet çeteleri, bu 
kanlı saldınlan ile aynı zamanda, 
kendilerini kimsenin durduraına
yacaıtını fıitursuzca ortaya koy
mak istemişlerdır. 

. Bu böyle daha ne kadar de
vam edecektir? 

'CHP yönetimi, daha 1973 
lerde ilk kez iktid�r oldui!u za
man 12 Mart işkencecilerine ve 
yaptıklarına bir slinger çekmesiy
le, o günden bu yana devletin 
çeşitli kurumlannda devlet için· 
de devlet olarak yaşamını sürdü
ren kontrgerilla ve yasal görü
nümlü örgütleri �!HP ve yan ku
ruluşlannı, sadece seçim zaman· 
larında oy hesaplarıyla hatırla
masıyla suç:ııluğa kendisi de or
tak olmuş durumcladır," 

• 



Katliamın 
�rkasında 
MH,P 

• Bahçelievler katılamının, aralarında eski BUyUk Olkü 
Jerneti Başkanı ile DoAan Öz'ün idam hUkümlüsü katilinin 
de buiunduAu faillerinin duruşmasına devam edildi . 

• Duru,mada ıbrahim Çıftçı'nin avukatı olarak, bir süre 
önce Marnak tutukevine sllahla girerken yakalanan, 1971 dö· 
neminde MIT ajanı LA i açlAa çıkmış bulunan Can Özbay üzeri· 
ne aldı. 

AııIwa'da 8-9 Ekım 1978 
GeCeII yedi '!Urldye lşçl Putiii· 
nln huıılwca öldiirülmeslyle lo· 
nuçlanan rqlst katDamm fallle
rinln duru,muına geçtiRimiz 
Perşembe günü Aıılwa Sıkıyöne· 
tım Mahkemesl'nde devam edU· 
di. Bır önceld duruşmada dınlen· 
meslne karar verilen davanın ka· 
mu tanıklanndan bazılannın lfa· 
desine başvurulan duruşmada, 
Caşlst kallilerin avukatlannca ya· 
pılan tahUye Istemi reddedUdl. 
Bahçelievler katBamının falUe· 
rinl _vulII\I&k üzere yine MHP 
yanlısı avukatlardan Aydemil 
Idlkut, 'Münlr' 'Thfekçibaşı, Bal· 
lur Ozantlirk, Yalçın IDkO görev 
aldı. 

yakııılr.n ve arkadaşlan olarak 
duruşmaya gelenlerin mahkeme 
salonuna girmeslnl önce polis 
yardımıyla önlemeye çalışan 
MHPlI faşislier, bunu başarama· 
yınca çevre bölgelerden de çok 
sayıda MHP 1Iy1 mahkeme önüne 
�maya başladılar. Silahlı oldu· 
�u anlaşılan faşist güruhun mah· 
keme önündeld �ılnıasmı başın· 
dan sonuna kadar hiç bir önlem 
almadan izleyen poli, ve jandar· 
ma ise ancak faşlstlerln saldırı gl. 
rlşlmlnln başansız�a ueraıılma· 
smdan ve faşist gürubun geri çe· 
Idlmeslnden ııonra aıaya girdi. 

Eli kanlı' MHP'ye • 

öte yandan Do�an öz'ün de 
katili olarak bır süre önce Idam 
cezuma . mahkum edilmi, olan. 
İbrahim Çlftçl'nin avukat�ını 
Ildnd duruşmada Can özbay'ın 
üzerine alması dıkkatı çekti. Can 
özbay pçtlRlmlz Temmuz aym· 
da MHP yanlısı tutuklularla gö. 
IÜfmek üzere Mamak tutukevine 
etrarken üzerinde tabanca Ue ya· 
kalaıımlf, hak kmda ıoruş turma 
IÇılmlttı. Cın özbay'm, 12 Mart 
döneminde MIT ajanı olarak gö. 
re\' yaptılının IÇIRa çıktıeı ba· 
ıında beDrtılmi" aynca 12 Mart' 
tan önce de Ankara'da Hukuk 
Fakiitesl'nde ülkü Ocaklan Baş· 
kanlıAı yaptıeı beBrlenml,tI. Can 
öZbay, duru,mada avukat olarak 
yaptılı konuşmada, yine katiilim 
falUerinln ifadelerinin zorla alm· 
�ını kanıtlamaya çalışarak,Pol· 
Der'II potislerden birkaç "sapık" 
olarak IÖZ etti ve konuşmasını 
Pol·Der'e aldın üzerine dayan· 
dırdı. 

Dunı,mamn yapıldıeı gün 
sözde dinleyici olarak mahkeme 
önüne gelmiş bulunan MHP yan· 
iısı bır güruh da, mahkeme bina· 
sının fa,lst çetelerin \4gallndeld 
bır bölgede bulunmasından ya· 
rarlanarak terör estirmeye yelten· 
di. Bahçelievler katılammda öı· 
dürülen Türkiye ışçi Partililerin 

Mahkeme önündekiler üze· 
rinde polis tarafından yapılan 
atama sırasında da MHP 'lilerden 
bazılarının oradan uzaklaştı�ı, 
arama taınaırilandıktan sonra ye· 
niden dönd�ü gözden kaçmıyor· 
du. Yanlarında sUah, sopa, bo!!· 
ma zinciri gıbı aletler bulundu· 
ran faşislierin mahkeme önünde· 
kı kuyrul!u yeniden sarma girişi· 
mi de yine başansızh!!a ueratıl· 
dı. Bütün bu olaylar sırasında jan· 
darma ve polis tarafından balll 
clddl bır önlem alınmadı!!ı görü· 
lüyordu. Sözümona atamadan ge· 
çlrilen taşlstlerin, yanlanndaki 
bo!!ma zincirlerlnl göstererek teh· 
dltler savurmalan, "Helal olsun 
İbrahim ÇICtçi'ye, komünist gör· 
dU mü yere yatırıp a!!zına kurşu· 
nu boşaltıyor" türünden hezeyan· 
lan, güvenlik görevlilerince seyir· 
ci gibi izleniyorlardı. YÜZÜ aşkın 
faşistin bulundu!!u olay yerin· 
den jandarma nihayet 2 kişiyi 
alaıak UzaklaştL 

Bahçelievler katliamının du· 
ruşma salonunun önünde meyda· 
na gelen bu olaylar da, katliamın 
arkasında hangi güçlerin, hangi 
odaem bulundueunu kanıtlamak· 
tadır. Bu güçler, hükümetin ka· 
rarsız, emniyet yetkililerinin se
yirci tutumundan cesaret aiarak 
ftitumızca saldırganlıklarmı sUr· 
dUrmektedirler. Ama daha fazla 
sUrdUrmeye fırsat bulamayacak· 
lardır. Hepsinden leker teker he· 
sap sorulacaktır. 

ışçi sınıfının partısı 14 Ekım seçlmlerlnln işçi 
sınıfı ve emekçi kitleler açısından canalıcı hedefini, 
eli kanlı MHP'ye dur denilmesi ve demokrasi güçle
rinin fa,lst hareketin kaıanlık emeUerlnln karşısına 
dlldlmesi olarak belirledi. Bu hedef hükUmel olduk· 
tan bu yana Ilk kez CHP'nln de birlnd derecedeki 
propaganda hedefi halıne geldi. CHP, MHP 'nin Ca· 
şist bır parti oldul!unu ve faşizmin Iktidar olama· 
ya�ını sürekli öne çıkaran bir kampanya yürülü' 
yor. MHP 'nin faşist nitell!!inl ve terörün ve cina· 
yetlerln sorumlusunun MHP oldul!unu kamtlayan 
belgeler CHP eliyle bir bir ortaya çıkanlıyor. 

CHP'nin resmi yayın organı "CHP 'den baber· 
ler" dergisinde yeralan ve MHP 'nin Alman neofa· 
şist partisi NPD ile ilişkııerlni açıklayan belgeden 
sonra, MHP'nin Almanya'daki 'faaliyetleri ve bu 
faaliyetlerin tamamıyla MHP Genel Merkezi'nden 
Türke.'ln direklifleri doerultusunda yönetildl!!1 
geçtillimiz hafta boyunca bır dizi belgeyle açıklan· 
dı. 

Yayınlanan belgelerden anlaşıldı!!ı üzere, MHP 
nın 1976 yılında kapattıeıDI söyledieı Almanya ör· 
gütleri bu tarihten sonra da faaliyetlerini sUrdUrmüş· 
tUr. '!Urkeş'in "MHP Almanya Yürütme Kurulu 
Baskanlılıı'na" yolladı!!ı bir genelgede, NPD iie 
MHP arasında kurulan ilişkiden yararlanılması ve 
"parti çalışmaiarının dernekler yasası muvacehe
slndeymiş gibi yürütülmesi" isteniyor. 

'!Urkeş 'in örgüte yolladı!!ı bir genelgeyle de 
partinin gizli çalışmaian ıçınde "ülkücü" faşistlere 
görev verildiili anlaşılmıştır. Aynca, Almanya 'daki 
MHP'U faş!stlerin "21 Mart 1977 taribli Genel 
Merkez'in talimat ve istemlerine uyarak hareket et· 
meleri gereklidir" deniyor. 

MHp'nin, dernekler yasası güvenceleri altında 
gizli parti çalışmalanDı yürütmek için de toplam 
62 örgüt kurdullu belirlenmiş durumda. Gene AI· 

Türkiye 7i 
ilerici/er 

MHP 'yi 
A lmanya 'dan 

kovacak 

"CHP faşizme kar şı mücade ley.i 
yine seç im zamanı hatırladı" 

CHP yönetlmlnln !aflıt güç. 
ler karştamdakl bulUne kadarki 
tesBmlyet poUtilwını unuttu· 
labilmek ıçın, seçimler yaklaf· 
tıkça, MHP'ye ve yan kurulU,. 
lanna karşı emekçi haikın ta· 
lepıerı yanında gözükme çaba· 
sına girmeli �ne Türkıye ı,· 
çı Partili Ba,kanbk Kurulu ü· 
yesi Can Açıkgöz bır demeç 
verdı' Açıkgöz 'ün leçtl�lmlz 
Çarşamba günü yayınlanan 
demecinde, emekçiierln verdik· 
lerı oylann, sınıf düşmanlannın 
hizmetine koşulmasını Isteme· 
diklerı belirtilerek, bunun Için 
14 Eklm'ln bır fırsat olduj!u 
vurgulandı. Açıkgöz demecinde 
şöyle dedi: 

"Fa,lzme karşı mücadeleyi 

ve emekçııerl sadece seçim za· 
manı hatırlayan CHP yönelimi 
önce Iktidar döneminin hesabı
nı vermek zorundadır. 

"CHP yönetiminin emekçi. 
lerden ,yana görünüp, onlann 
oylarını aldıktan sonra tekelcı 
büyük sermaye ve emperyalız· 
me hizmet etme politikası ar· 
lık ınas etmiştir. 

"Emekçııer verdikleri oyun, 
sınıf düşmanlannın hizmetine 
koşulmasını artık Is�emiyorlar. 

"Bunu 14 Cklm'de Türkiye 
Işçi Partısı etrafında birleşerek 
göstereceklerdir. 14 Ekim bır 
fırsattır. 

. 'Emekçiler! 
Eli kan lı MHP'nln karsnlık 

emellerine havır demek için; 

Fa,lst MHP 'ye kanat ıeren 
AP gericiliiiine ve morrlaoncu· 
lulla hayır demek için; 

Iktidar olunca emperyalizm 
ve tekeld büyük sermayenin 
hizmetine koşan CHP'ye ders 
vermek için 14 Eklm'de sandık 
başına gidelim. 

Gerlcill!!e, faşizme, sömürü· 
ye boyun eRmeyece!!imlzl gös· 
termek ıçın Çark Başak'a evet 
diyelim, 

Sahte umutlann karşısında 
örgütliı sınıfsal gücümüzü dike· 
lim. 

14 Ekim'de Tiirkive lsd Par·' 
tisi 'ne "evet" diyerek Çark Bn·, 
şak'lı sosyalizm oayra�ını daha 
da yükseltelim." 

man Anayasayı Koruma öf1ÜIü'nün 1978 yılı ıapo
runda, MHP yanlısı derneklerin 100'e yakın oldu�u 
belirtlnyor. .. . .  , -

MHP'nin yurtdışındaki suçlarının yanı sra, 
Cumhu�et gazetesinde yaymlanan "Ferhat 
Tüyaüz Osyası"nde, bu"azılı katlı MHP binalannda 
MHP yöneticilerinden yardım gördü�ünü söyledik· 
ten sonra aynen şunlan diyor: "MHP paramız bl· 
tince ·300-500 lira harçlık veriyordu. Bu paralarla 
da Oikü Ocaklanndan daha do�rusu Oikücü genç. 
lik derneklerinden kutusu 275 liraya mermi alıyor· 
duk. MHP teşkilatı bugüne kadar hiçbir türlü paıa 
taieplerimizi geri çevirmedi." 

Uluslararası Af örgülü'nün yayınlad�ı bir ra· 
porda da, MHPlI katil Cengiz Ayhan'm "Tek lider 
'!Urkeş" diyen biidiriler d�ıttı!!ı biidirildi ... 

MHP'nln ülkemlzdeld-clnayet ve terör olaylan· 
nın suçlusu oldul!u ve terörün MHP tarafından 
planlı bir biçimde yürütüld�ünü kanıtlayan bu bel· 
geler MHP'nln kapatılması Için "aranıp da buluna· 
mayan" belgelerdir. CHP artık kamuoyuna açıkla· 
maiar yapmakla yetlnmemek, bu belgelerin gereei· 
ni yerine getirmek zorunaadır. 

Bu belgelerin CHP 'nin elinde uzun bir süreden 
beri bulundu!!u ve bUM seçimlere yönelik olarak 
ortaya çıkartıldı!!ı da güçlü bir olasılıktır. SUrekli ü· 
zerinde durulan bır sorun vardır: CHP 'nın MHP'nin 
içyüzünü açı�a vurma kampanyası, yalnızca seçim· 
lere yönelik bir hesap olarak kalabilir ve seçim son· 
rasında CHP eski kayılaız tutumunu sürdUrebilir. 
Yanı MHP, CHP için oylan kendinde toplamanm 
aıacı olarak kullanılan bir "umacı" olarak kalabiUr 
ve bu da MHP 'nin bir kez daha yakasını kurtarma· 
sına yolacabilir. Bunun tam tersini yaparak, MHP' 
nin üzerıne kararlıca gllmek, CHP'nin bqlattı!!ı 
olumlu glri,imleri tamamlayacaktır. nerld-d.mok· 
ralik güçlerin islemi!.rly le cakısanda işte budur. 



TİP M YK: . 

Faşist boyunduruğu 
kırmak içİJ.;l birleşelim 

Seciıne 
dögru 

Türkiye Işçi Port;'; Merkez Yönetim Kurulu 22-23 Eylül tarihle

rinde. YQJJ�I topkıntı .onunda bir bildiri yayıniodı. Bildiride ülkede

ki genel durum delterlendirilerek 1 4  Ekim .eçimlerirtin önemi üzerin
'de duruldu. Bildirinin giriş bölümünde şöyle dendi: _________ ,ıJBora n :  

"Tekelci büyük sermaye ve 
büyük topmk saIılpleri ortaklı�ı 
ıçınde yqad�ımlZ ve &iderek a
!!ırlaşan bunalımm yükünü Işçi, 
köylü ve emekçi halk kitlelerine 
daha çok yıkacak hesaplar yapı
yor, oyunlar düzenliyor. Bunun 
ıçın AET'ye · tam üye olmayı, 
emperyalist sermayeye ülke ka
pılannı ardına kadar açmayı, em
peryalist finans kuruluşu IMF: 
nin dayattı!!ı biçimde Kamu İk
tisadi Teşekküilerini tasfiye ede
rek ülkemizi emperyalist serma
yenin tam bır kontrolu altma 
sokmayı amaçlıyor_ ABD emper
yalizminin Ortadoııu 'da kaybet
tiııi mevzilerı, ülkemizin açık bır 
saldm üssü haline getirilmesiyle 
eidermeyi planlıyor_ 

"Tekelci büyük sermaye bu 
amacma ulaşabilmek -için !attat 
saldm ve terörü tırmandmyor_ 
Böylece faşist terör bir yandan 
işçi ve emekçi kitlelerin yükse
len mücadelesini dal!ıtmak, bas
tırmak ve sindirmenin bır aracı 
olarak kullanılıyor, di!!er yan
dan da, esasen kısıtlı olan de
mokratik hak ve özgürlüklerı bü
tünüyle ortadan kaldınnanın ge
rekçesi yapılmak isteniyor. 

"Aynı şekilde, Dol!u ve Gü
neydo!!u bölgelerinde öteden be
ri siirdöriilen ırkçı, şoven milli
yetçi ve asimilasyon politikalan
na karşı mücadele eden emekç. 
halk kitleleri üzerine yeni baskı
lar getiriliyor. Yeni oyunlar tez
gahlanıyor _ Bu baskı ve oyunlan 
da demokratik hak ve özgürlük
lerimizin yokedilmesi için kul
lanmaya yelteniyorlar. 

"30 Aııustos'ta Cumhurbaş
kanı ve Genel Kurmay Başkanı' 
nın demeçleri, Devlet Bakanı Fa
ruk Sükan 'm istifasıyla bu istifa
nm gerekçesi, tekelci büyük ser
mayenin amacma ulaşabilmek 

: u!!raşlarmın en somut gösterge-
lerindendir. " 

TIP MYK 'nun bildirisinde da
ha so!lll tekelci sermaye örgüt
lerinin &irişimlerine de!!lnilerek 
şöyle dendi: 

"CHP 'nin de içinde bulundu
ııu Anayasa 'yı yenıden d�lştir
me çabalan, son günlerde ülke
mize doluşan CIA ajanlannm bü
yük sermaye çevrelerlyle birlikte ıstanbul'da düzenlenen toplantı
larda ekonomi ve politikaya yön 
verme telkin ve baskılan da aynı 
girişim ve saldınlann başka hal
kalandır. 

"Tekelci , büyük sermayenin 
örgütleri olan sanayi ve tıcaret 0-
dalannm borsalar birli!!lnin, Hür 
Teşebbüs Konseyi'nin ve bunla
nn en güçlülerinin örgütü olan 
TOStAD'ın bu yöndeki eylemle
i de amaçlannı açık seçik gös
:ermektedlr. 

"Tekelci, büyük sermayenin 
;rgütıeri ve onlarla a!!ız birli!!i e
jenler, sınıC esasına göre örgüt· 
lenmeyi ortadan kaldırmak iste
jiklerini açıkça belirtmeye baş
ladılar. Geçmişte denedikleri 
ama işçi ve emekçi halkımız ta
rafından boşa çıkanlan 12 Mart 
benzeri faşist rejimIere özeniyor
lar:: 

TIp III YK blldirlsinin- 14 E
kim seçimlerine ilişkin bölümün
de ise şöyle dendi : 

"Işçi sınıfımız re emekçi halk 
kitleleri kazanımlannın geri alın
masına kesinUkle müsaade etm.
yeceklerdir. ner hal ve koşulda 
görev başında olan Partimiz Tür
kiye Işçi Partisi, bu tür girişimIe
re karşı sonuna kadar mücadele-
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de ve bunlan boşa çıkarmakta 
kararlıdır. 

"Türkiye Işçi Partısı Merkez 
Yönetim Kurulu, başta Işçi sım
fımlZ olmak üzere, yoksul köylü
ler ve tüm emekçi halk kltlelerlni 
kendilerine vurulmak Istenen fa
şist boyunduruRu kırmak ıçın 
güçlerini birleştirmeye ve müca
delelerini yükseltmeye ça�ırmak
tadır_ 

Seciınle rd.e . oy. verme-k 
m ü ca�e l emi%in 

"14 Ekim seçImleri, seçim 
sonrası mücadelemizIn geliştiril
mesi bakımından büyük önem ta
şımaktadır. Bu seçimler büyük 
sermaye sultasına karşı çıkış ımı
zın bır ifadesi ve güçlerlmizi top
lamamn bir ön adımı olamk de
�erlendirilmelidir_ 

pa rc·a sı dır . 

"Türkiye Işçi Partisi Merkez 
Yönetim Kurulu. bilimsel sosya
lizme ters kimi sol gruplann "se
çimleri boykot etme" girişimle
rinin, kitleleri politik mücadele
den geri çekerek buıjuvaziye ve 
üstelik onun en gerici, faşist öz
lemlerine ve örgütlerine hizmet 
anlamma gelece!!ini ısrarla belir
tir_ 

: ürkiye Işçi Partisi Genel Başkanı Behice Boran 'ın ANKA 
Ajansı 'na verdiiji bir demeç önceki Pazar günü gazetelerde yer 
aldı. Boran demecinde işçi ve emekçi kitlelerin CHP iktidan
nın teslimiyet politikasına "evet" demiyeceltini belirterek 
TIP'in oykırının 14 Ekim seçimlerinde mutloka artacaijını 
vurgulodı. CHP 'nin ve seçime giren diijer BOl parti ve baijım
sızkınn beklentilerinin de TIP etrafında biçimIendiRini belir
ten Boran, "solun bölünmüşlü-

"Unutulmamalıdır ki, seçim
ler politik mücadelenin önemli 
bir parçasıdır. Sandıktan çıkan 
oylar, kimileri sandı!!a gitmek is
temeseler bile onlann da gelece
ııini belirlemekte bir etken ola
caktır_ 

"Türkiye Işçi Partisi Merkez 
Y önetim Kurulu, işçileri, yoksul 
köylüleri ve tüm emekçileri, oy
lannı bu gidişe karşı Türkiye Iş
çi Partisi için kullanmaya, böyle
ce mücadelemizi daha da gelişti
rip güçlendirmeye çaııınr _ 

• 

"Emperyalizm, büyük serma
ye ve büyük toprak sahiplerinin 
yarattıııı bunalımın yükünü onla
nn sırtına yıJ<mak için ileri ! 

"Yaşasın bugün daha iyi bir 
yaşam, yann yepyeni bir dünya 
için, sosyalizm için mücadele
miz !" 

gü" hikoyelerine sözde gerekçe 
kazandıran tutumlon deijerlen
dirdi. Boran bugünkü hükümet 
kalsa da diişse de seçimlerden 
sonra gidişin da/uı baskıcı bir yö
netim doRrultusunda olduijunu 
vurguloyarak, bu gidişin karşı
sında geniş emekçi kitleleri bu
Iocaijını belirtti. Boran 'ın ANKA 
Ajansı'no verdiği demecin tam 
metni şöyle: 

• 14 Ekim seçimleri öncesinde 
Türkiye nin genel durumunu naal gö
riiyonunuı.? 

Hükümetin güttü!!ü politika 
bakımından genel gidiş, emper
yalizmin ve yerli orta!!ı büyük 
burjuvazinin ekonomik ve poli
tik isteklerine tam bir teslimi
yettir_ IMF ile yapılan anlaşma 
ve uygulanan "ekonomik önlem
ler" bu teslimiyetin ekonomi ala
nındaki belirtileri dir_ Sıluyöne
timler, saldın ve cinayet şebeke
lerinin kaynaklarına initınemesi, 
yasalarda öngörülen anti-demok
ratik deltişiklikler ve nihayet 

, Sosyalizmde 
sömürü özgürlüğü 

o.lmayacak i i  

Geçen hafta Pazar günü bir demeç veren Türkiye 'Işçi 
Partisi Başl<anlık Kurulu üyesi Can Açıkgöz, Türkiye Işçi 
Partisi iktidarında sömürücü sınıflann egemenliklerinin, sömü
rü ve baskı düzenlerinin kökten yok edilece!!ini, sosyalizmde 
emekçi halkın sırtındaki bir avuç sermayedarın sömürü özgür
lü!!ıinün olmayaca!!ını söyledi. Türkiye Işçi Partisi 'nin sömü
rücü sınıflann saltanatına SOI1 verecek olan, bilinçli, kararlı, 
dövüşken kadrolara sahip sosyalist bir "nıf partisi oldui!unu 
kaydeden Can Açıkgöz, işçi ve emekçi sınıflarııı Çark-Başak
lı sosyalizm bayra�ının öncülü!!ünde zafere mutlaka ulaşa
ca�ını söyledi. Can Açıkgöz �öyle decli: 

'S:.imürücü sınınarın saltanatına son vennek için emekçi
lere bilimsel s!lsyallst hir sınıf partisi; bilinçli, I,ararlı, düviiş
ken kadrolara sahip örgütlü bir pari i lazımdır. 

"Böyle hir parti lUkemizole de varelır ve bu Türkıye Işçi 
Partisi dil'. ' 

"T,irkiy. Işçi Partisi iktielann" •. sömürücii sınıfların ege
meniikieri, sömürü ve baskı diizeııleri I,ökten yok edilecektir. 
Sosyalizmde. emekçi halkımızın sırtınna"i hir avuç sermaye
darın sümUrü öZb'Ürlü�ü olmayacaktır. Sııufsal ve ulusal haskı 
son bulacaktır . .. eiliş emekçi yığınlar sosyalizmele gerçek 
üZb'Ürlli�e kavuşacaklarnır. 

"Thrkiy" I�çi Partisi'nin mücnnel. geçmişi ve bugün yü_ 
rütmekte olcluğu kararlı mücadele lUkemizin aydınlık gelece
�inin güvencesldlr_. Hiçbir baskı ve saldırı Türkiye Işçi Par
tilileri · yıldıram.mıştır, yılrlıramaz_ Ttirkl)'e Işçi Partisi, ken
disini b.l!ımsızlı�a, demokrasiye, sosyalizme adamış. boyun 
eğmeyenlerin partisidir. T'urkiye Işçi Partisi. işçilerin. köylü· 
lerin ,  tüm emekçilerin mücadele örgütüdür. 

"Işçiler, kiiylüler, Ilerici ayrlınl"r, gençler ! 
'Elimizde Çar!,-Başak'lı sosyalizm hnyra�ı,  zafere mut. 

laka 1IIaş"ca�lz." 

Anayasa de!!işiklii!inin gündeme 
getirilmesi aynı teslimiyelin poli
tik alanda belirtileridir_ 

CHP iktidan, halk kitlelerine 
ve ilerici güçlere pahalılık, işsiz
lik, yokluk ve yoksulluktan; de
mokratik özgürlükleri kışıtlama 
ve baskıdan başka bır şey getir
memiştir ve getirmeyece!!i görül
mektedir. Ne var ki Türkiye'nin 
işçi-emekçi kitleleri ve ilerici, 
sol güçle� bu teslimiyet politi- _ 
kasına "evet" demiyorlar ve de
meyeceklerdir. 

• Türkiye I,çi Partlıi'nin 14 
Ekim seçimlerinde hedeflerini açık
lar mııınız? TIP'in seçim Şansı nedir? 
• Parti'nin 14 Ekim seçimlerin
de hedefi, Türkiye'nin çözümsüz 
olmadı!!ı, çözümsüzlü!!ün bal!ım
lı geri kapitalizmde yattı!!ı, kur
tuluşumuzun sosyalizmde oldu
!!u ve bunun için de emperya
lizme, faşizme, kapitalizme karşı 
ba!!ımsızlık, demokrasi, sosya
lizm mücadelesini güçlendirmek 
ve genişletmek gerekti!!i' ve se
çimlerde oy vermenin bu müca
delenin ayn/maz bır parçası 01-
dui!unu kitlelere götürebilmek ve 
bu mesajı oylara dönüştürebll
mektir. 

Seçimlerde Partimiz oylannı 
mutlaka artıracaktır. 

• Sağdaki partilerin tab ........ , 
hedd1cri ve .eçimden beldenlikri ba
kımından bir değerlendirme yapar 

MSP ile MHP'nin tabanlan kü
çiilüyor; bunlann oy kaybına u·!!- 
ramalan beklenir. MSP kendi 
yandaşlan için bile ciddi, inam
Iır bır parti olamadı_ MHP'nln 
1977 seçimlenndeki oy artışı 
ise, büyük ölçüde, iktidar' pay
laşmasının nimet ve olanak lan n
dan yararlanmanın sonucuydu; 
bunlan kaybetmiş olmak ve ger
çek yüzünün ortaya çıkmaya 
başlaması oylara yansıyacaktır. 
AP, oy sayısmı mutlak rakam 
olarak artırabilir, ama bu artış 
oran olarak büyük olmayacak
tır. CHP oy kaybına ui!rayacak, 
tır, ama seçimlerin bariz vasCı 
katılımın düşüklü�ü olacakt!r. 

• CI-IP ilc eUP'nin solunda sc
çime girecek partUerin, hağtn\J1z 
olarak seçime katLIan ya da seçimi 
'boykot etrne giriıimind(' kendlni 
göste�n gruptatmalann h�d�neri 
''C beltJentileri balumından dcğ�rlen· 
dirmc yapar ınıamı.:' 

CHP 'nin hedennin eski oy rlu
rumunu korumaya yönelik oldu
�u göriiıüyor. nunun için rie yi
ne gözünü sol oylarn dikiyor. 
Geçen seçiııılerde "solcu" diye 

,veto edılen kişilerin bu defa 1Ia
te başlanna getirilmesi bunun 
göstergesidir. Yeni oyları kendI
ne çekebilecei!inden ,üphelı6ıan 
CHP, bu ve benzeri yollarla oy 
kaybını önlemeye çahşıyor. 

CHP 'nin ve seçime giren di
!!er sol partilerin veya ha!!ım
sızlann hedeneri ve beklentileri 
Türkiye tşçi Partisi etrafında bi
çimleniyor. Türkiye Işçi Partisi 
hareketinin ciddiyetinin ve gÖ5-
terdii!i gelişmenin herkes far!on
da; ama CHP herkesten fazla far
kında. Seçim yasasmda yapılmak 
istenen ve gerçekleştirilen d�i
şiklikle bu açıkça ortaya çıktı_ 
önce seçime girmek için şart ko
şulan tam örgütlü ii sayısı 23 'e 
çıkanlmak istendi; maksat CHP' 
nin solundaki partilerin seçime 
girmelerini önlemekti. Ama TIP' 
in 23'ün çok üstünde ilde örgüt
lenmiş oldu�u anlaşılınca, TIP 
oylanna talip olacak başka sol 
partilerin de seçime girebilmeleri 
için örgütlü ii sayısı 15'de bıra
kıldı, üstelik eski yasaya göre iki 
aylık bir müddet ve olanak daha 
tanınarak. Di!!erleri seçime böy
le girebildiler. Girdikten sonra da 
CHP'nin ve burjuvazinin istedi!!1 
davranışlara yöneldiler; kendile
rini TIP ile yanşmaya, yanşa
bilmek için de O'nu suçlamaya 
kaptırdılar. TSıP, seçimlerde 
'politik tıcaret metaı" haline 
getlrdi!!i "solda birlik ' konusu
nu TIP iıleyhine kullanmaya, 
SDP de anti-komünizm ve antl
sovyetizm silahıyla Türkıye Işçi 
Partisi'ne saldırmaya yeltenerek 
CHP 'nin ve burjuvazinin de�lr
menine su taşımış, onlann bile
rek körüklediklerl " solun bölün
müşlüi!ü" hikayelerlne sözde g8' 
rekçe kazandınniş oluyorlar_ Ba
!!ımsızlann konumu ise daha da 
bır tuhaf. Hem kendı haşlanna 
ayn bırer aday olarak ortaya Çı
kıyorlar, hem de solun blrli!!in
den ve seçimlerde işbirlii!inden 
söz ediyorlar. Aradaki ba!!lanbyı 
anlamak güç. 

• Seçim IOIU'UI muhtemel aeüt· 
mcler haklanda ne dü,ü.nüyonwnaz? 
Hükümetin geleCeği. Anay .... w .e

çim kanununda önCÖrülcn-dcği.,lIdik· 
ler vb. giri,imlCT balurrnndan ne Pb' 
owwklu vardır? 

AP oylannda önemli bir artış, 
CHP'ninkilerde de önemli bır dü
şüş olursa transCerler AP yönün
de işleyebilir ve hükümet ya dü
şürülür veya çekilmek durumun
da kalabilir. Hükümet kalsa da 
düşse de seçimlerden sonra Ana
yasa ile di!!er yasalarda deltlşlk
Ilkler yapılarak demokratik hak 
ve özgürlüklerin daha da kısıtlan
dı!!ı, daha baskıcı bır yönetimin 
oluşturulaclı!!1 beklenir. Yasalar
da öngörülen de!!işikllkler ve ge
tirilmek istenen "başkanlık sis
temi" bu gidişin belirtileridir. 
l Iöyle bir gidIşin geniş enıekçl 
kitleleri ve lIerici_ demokratik 
güçleri karşısında bulacaitı açık
tır. 



Seçim bölllllerinde 'm: 
klye ı,çl Putllilerin etkin 
çalıtınalannı y ... dJ41 yollaıIa eDIIBileme çabalan 
liirdiiriiiiyOl". BIrçok y.rde reeıni ıııikaıniann, poJiııln 
le (qiatlerin TİP 'In .çlm 
c;alıtmalannı engeUeme ıP
ritiınlerinl el ele yürüttük
Ieri bııdlriliyor. Maocu fa· 
şist/er de TİP 'in seçim Çı

iıtmaJeruu engellemek ıçın 
eUerlnden ııeleni yapıyor
lar. Ancak tüm engeUem. 
çabalan boşa çıkanlıyor 
ve TİP iiyeleri .çlm ça
iıtmalannı kararWık1a sür· 
dikiiYorlar. 

İs ta n b ul 
Karaköy-KoUuk ve yetk! 
beIııelerl olmasma kaqm 

seçim biıdirisi d�itan Iki 
TİP iiyesi &özaltma �ıı:uı
rak saatlerce alıkonuldular. 
1 Mayıs Alanı-Alanda ,.
çim bııdlrisi d�ıtan 1 3  
TİP 'Ii � &özaltma a1mdl, 
Gözaltma alınanlardan bir 
kısmı iki gün sonra serbest 
bırakımken, bir kısmı bala 
gözaltmda tutuluyor. 

EniinÖnü-BildIri d�ıtan 9 
TİP 1i gözaltma almdı ve 
iki gün tutulduktan sonra 
serbest bırakıldı, üç parti· 
liye fqistler silablı saldın
da bulundular. Maocular 
bildiri d�ıtımınr engeUe
mek ıçın TİP 'lllere saldır
dılar ancak bqanh oJarna
dl1!ır. 
Fatih-Bildiri d�ıtan iki 

"Orman ürün leri 
kereste 

tüccar lar ı n ı n  e l  ine 
ter ked i i d i " 

Geçtilimiz Cuıııartell günü bır demeç veren 
'1llrklye ftçı PartILi l!qkaıılık Kurulu iiyest Yal
çın Ceılt, orman bölgelerinde yolıJul orman koy· 
IilısIIııIlıı dnIet bukıiı altında oldulUnu, orman 
1ir\iııIerIııu.1Ie bır avuç kereste tUccannın eline ter
kedlldlllnl llÖyledi. Yalçm Cerlt, bu vurgun ve ıoy
JIUD dilzeııinin detl,tlrllebUecellnl, bu nıUcadele· 
nln bafmı da ııoayaDzml bedef edInen bııımsel lOl
y'" '1llrklye "çı PaıtIII'nin çıktılını llÖyleyerek 
.aY/e dedi: 

"Orman böleeleıtnde yaşayan oniki mlly,on 
köy1iiııUıı ekip blçecekleri bır ıwı. topralı yoktur. 
GeçJıııIeıInl IIIbyııcalı ı,ıeıt, yanna euveDle baka
blJeceklm biçbır umut1an yoktur. IfIIZ olduklan 
ıçın, d_mb açlık tebllk8llyle kaqı kaqıya bulun
duldan ıçın zorunlu olarak, bır yük alaç, bır iki 
kueak dal uINna orman muhafaza memuıfanyle, 
koleuJaıta, ,jaııdarmaJarla kap .. ır duruıtar. Bu yüz
dea, blııIerc:e orııwı köyllilll yıllardır cezaevinde 
yatar. 

"öte yauda, ormaniar IlÖzde devletin malı ol· 
duIU balde, tiiın orman ürünleri bır avuç biiyUk ke· 
rllte Wceannm ve vuıguneunun �" caAma terk edıı
mI,tır. 

"Orman köylüler! milyonlarca alledır fakat 
devlet, tüm o� ürünler!nI orman köylüler! elly-
1. 1,leterek onlan I' sahibi yapmak yerıne, bır avuç 
bIiYUk tUccan dalıa zeneln etmek yolunu seçml,t1r� 

Yalçm eerit demednl fÖyle sürdürdü: 
"BütUn bunlar teladüf delildir. Yıllardır, AP, 

CHP, MHP, MSP, yanı fabrlkatörlerln, toprak alıJarıııın, biiyUk tUccarlann menfutlanDı koruyan 
bu partilerin bepııl, ııuzel ülkemızın yeraltı ve yltr· 
iiitü ztııııınnkleıtnln taian edllm8llne göz yummaktadıriar, 

'OY oklul orııwı köylüler! , topraklIZ köylüler, 
emekçiler! 

"Bu vuıgun dllzenl, bu ıoygun ve sömllrii dil
ıenl deıı,tlrlleblllr, Türkıye I,çl Partisi bu müca
delenin bqmı çekiyor. Yııcm�Ra bezginU!!e yer 
yok! 14 Ekım ııçimlerinde oy kullanmamak çare 
detııdlr. Çare, yolmıl köylÜıerin, 6mekçilerin, işçi 
lIJUfı Ile blrllRl ıçın mlicadele eden Tiirkiye Işçi 
Partisi 'nin mücadelesine omuz vermektedir, Çare, 
I,çl ve yolrnıl köylülerin, tüm emekçilerin birli�l. 
nı temsil eden Çark Başak'tadır, Kurtuluş, sosya
lizmi hedef edinen blUmsel sosyalist Türkiye İşçi 
Partisi'ndedır. 

TİP iiyesi gözaltma almdı 
ve iki gün içerde tutulduk
tan sonra serbest bırakıldı
lar. 
Bakırköy-Seçim bildiriler!
ni d�ıtan Türkiye · Işçi 
Partisi üyesi 7 kişi polis ta
rafından gözaltına alındı, 
Aynı gün bütün polis �klp 
otolanna yapılan telsiz bil
dirisinde "Türkıye İşçi 
ParlıHIerin her yerde bildi
ri da!!ıttıklan" uyansı ( ! )  

. yapıldı. Ancak polisin bu 
yasa dışı engeUeme çabaı.· 
nna karşm partiUlerin bil
diri daRıtmaIan engelle ne
medi. 
Kartal·Kaynarca 'da seçim 
bildirilerini dağıtan S Tür- , 
kiye i şçi Partisi üyesi gözal
tına aımdı" bl .. paroDoin 
fotolrafçı dükkanına , da 
bomba atıldı ve kUflunlan
dı. TIP'in Sapanba!!lan lo· 
kaline de faşistler tarafın
dan bomba kondu, Ancak 
bomba konulduRunu beko 
çllerln görmesi üzerine fa
şlstler kaçtılar ve bomba 
etkisiz hale getirildi, 
Gazi Osman Paşa-8eçim 
bildirilerini daRıtan bir 
TİP üyesi polis tarafından 
gözaltma alındı_ Ancak 
partlUler bildiri d�ıtımmı 
sürdürdüler ve polisin en
gelleme girişimleri başan· 
ya ulaşamadı, 
Pendik-Bir Genç öncü iiye· 
sine faşistler saldmda bu· 
lundular, 

Anadolunun çeşitli 
kentlerinde de resmi ma
kamlann keyfi uygulama
lanyla yasadışı' engelleme
ler sürdüriilüriiliiyor, Kol 
bandı ve yetki belgesi taşı· 
malanna karşm seçim QiI· 
dirilerini daRıtan Türkiye 
,Işçi PartlUler gözaltma alı· 
nıyor ve 2-3 gün gözaltmda 
tutuluyor, 

A y dın 
GermenJk Ilçesinde 

Türkiye Işçi Partisi'nin 
GöREV gazetesini daRıtan 
TİP iiyeleri polis tarafın· 
dan almarak karakola gö
türiildüler, Ancak Savcılık 
gazetede suç unsuru bu· 
lunmadlRını belirtince ser· 
best bırakıldılar. 

A n ta lya 
Elmalı ilçesinde seçim 

bildirilerini dalııtan TIP ii· 
yeleri AP ve MHP'iiierin 
engeııeme çabalanyla kar· , 
şılaştılar, Faşistler partili
lere karşı toplu saldırı gi
rişiminde bulundular, K ay· 
makam ve polis·de faşlst1e
rin saldırılannı önleyecek· 
leri yerde parti üyelerinin 
bildiri dalııtınalannı engel
lemeye çalıştılar, 

R ize 
Seçim bildirilerini daRı

tali bir partiii gözaltına a
lındı. Ancak partinin mü
dahalesi ilzerine serbest bı
rakıldı. TIp ' 'Yeleri büvük 
bir kararlılık içinde bildiri 
daRıtımını sürdUrdüler, 

• • •  

Cinayet ve arka pencere 
Milliyet gazetesi Genel Yayın Mü

dürü ve başyazan Abdi İpekçi'yi öldür
mekten sanık Mehmet All A!!ca'nm 
" idam" talebiyle mahkemeye sevkedU
diRI bugünlere, MIlliyet gazetesinin el 
deRiştirdiRi yolundaki haberlerin denk 
dÜlmesl 'Uginçtir_ Bab-ı ali debUzlerln
den sızan bııgilere göre, TüSİAD üyesi 
Ereüment Karacan'ın, bir yıl daha ga
zetenin sabibi "gözükmesi" kaydıyla, 
Mııılyet, Koç grubundan (adı bizde 
mahfuz) bir Iş adamı tarafından satın 
alınmıştır , 

Bu gelişme, Işlenen cinayetin bir 
yöniiyle hedefe ulaştıRını kanıtlamak· 
tadır, 

'Ipekçi'nin katledilmesiyle ilgili ola
rak YüRüYüŞ 'ün 200. sayısında ya
ymlanan ilk "NOT" yazımazda bakın 
ne demişiz: 

"Ba6lnın yakın yıllara kadar göv
desini Baran 1iberal' kuşak daraldı; 'ile· 
rici görünümlü bazı gazete�r içten ve 
dıştan gelen ba.kılarla, açık görünümlü 
gericiljite dönüştürüldü, Bmn yelpaze- • 
simn en .olu en çok CHP 'nin ekono
mik-poljtiifjmn renklerini taşıyan ya
Yılı noptikmna bırakıldı, 

Bu arada geçtiitimiz Perşembe ge
ce.i Milliyet Gazete.i Genel Yayın Mü
dürü ve başyazarı Abdi ıpekçi'nin öl
dürülme,i olayının açıkladıitı ne.nel 
anlamın üzerinde de durrruık gerek, 

CHP 'ye liberal yol gö.tericiliitine 
yönelen Milliyet yayın politika6I, AP 
ve MHP'yi açıktan karşıya almarruıkla 
birlikte görünürde bir ılımlılığı ·yanııt
rruıya çalışıyordu, Şimdi bu alana yön· 
lenen bir cinayet tezgahı, büyük serma
ye- ve arka:;ındaki yerli-yabancı güçle
rin sık.yöne tim koridorunda, basında 
arzuladıkları ve gerçekleştirmeye çalış
tıkları modeli ele vermektedir. " 

Ve şu yargıya vanyorduk: 
"Burjuva; baaında yelpaze gör

mek iBtemiyor, Görmek iBtediği kayıt
sız-koşulsuz bir habare ökçe ..  , " 

Milliyet'In, Abdi İpekçi'nin öldü· 
rülmesinden önce, uzun süre Sabancı 
grubu tarafından satın alınacaRı haber
leri hatırlıırdadır, Ve şimdiki durum da 
ortadadır, 

Liberal karaya tahammülsüzlük 
İpekçi'nin iptaliyle kanıtlanırken, ba
sındaki liberal alana tahammülsüzlük 
Milliyet'in konumunun imhasıyla 'ger
çekleştirilmiştir. 

Cinayet sanılıı Mehmet Ali Alıca, 
askeri savemın iddianamesinde de yer 
alan ifadesinde, Jl.bdi İpekçi'yı kurban 
olarak seçişini bakın nasıl anlatıyor: 

"-Sağdan büyük kayıp vor, .oldan 
da büyük bir başın gitmesi lazım. öyle 
birisi olmalı ki, büyük etki yapsın .. .  " 

Cinayet sanıRı'nın Abdi İpekçi'yi 
"sol" sayacak kadar fanatik oldulunu 
saptayıp, "bu adam deli galiba" deyip 
işin içinden çıkma çabalan vardır. An
cak Abdi İpekçi, Tercüman yazan Naz
� Uıcak'ın defterinde de, "solda" yer 
almaktadır, Nazlı llicak İpekçi'nin ölü
münden sonra yazdıRı bir yazıda, Ati· 
na'ya yaptıklan bir uçak yolculuj!unda 
Abdi lpekçi'ye "sen de soldasın, kork· 
muyor musun" diye sorduRunu belirt
miştir, 

Bu soruya "karler" diye yanıt ve
ren Abdi ıpekçi'nin, acaba yazgısını 
belirliyecek hedef daha önce ml göste· 
riimişti? İsterseniz 14 Ocak 1979, yani 
cinayetten iki hafta önceki Hürriyet 
gazetesini açalım ve Cumhuriyet Sena· 
tosunun Cumhurbaşkanınca seçilmiş 
üyesi Metin Toker in yazısında CHP' 
nin basındaki "s(\n yandaş" ııe kimi 
kastettiRi üzerindn düşünelim, 

Son yandaş! .. 
Askeri Savcı >ıu yazıyı ıyı okuma· 

lıydı_ 
Çünkü 14 Ocak giJ:ıI::-inde "acaba 

kimi öldüreyim?" diye düşünen bir ci· 
nayet tezgahı için herhalde çarpıcı bir 
hedef olsa gerektir: "Son yandaş! . .. .  

�Ietin Toker o yazısında basının 
ötesini "kınnt," olamk nitelemektedir , 

-Abdi Ipekçi'nin ölüm emrin; �le-

tın Toker ml venııl,tJr? 

Yıllann MIlliyet Gazetesi yazan 
Hasan PuJur'un büyük paralarla Hiirrl
yet'e transferi ve öteki önemli MIlliyet yazar ve çizerlerinin Hürriyet tarafın· 
dan satın alınan Dünya gazetesinden 
transfer teklifi aImıılan da i1e1nçdr bu 
arada. jlürrlyet'ln "sol bır gazete yap
ma" hazırlı�mda oldu!!u söylentileri 
durup du�ken çıkmamıştır ortaya ... 

Bunlare acaba raslantl dernek 
mümkün müdür? .. Ve bu arada HürrI
yet'ln Ankara'ya da el atbRı ve Bant 
gazetesini de kadroya dahil etmeye ça
Iıştı!!ı yolundaki söylentiler de ml ras
lantldır? _ 

* * * 

Abdi İpekçi cinayeti ile Uglil iddi
anamede göze çarpan en belirgin yen, 
MlT'in soruştunnunasasına, iddia makamına belge sunmakta ne kadar istek
siz kaidıRıdır, 

Ve daha da önemlisi cinayetin ba
sın alanındaki nesnel anlamını aşan ya
nı kuvvetli engellerle örüimÜl görüimek
tedir, 

Sormaz mısınız, Mehmet Ali Al!ca' 
yı polise ihbar eden arka penceredeki 
kaynak kimdir ve nerededir? Ortaya 
koııan 5 milyon liraya tenezzül elnie· 
yen bu "bonkör" kimdir? .. 

Kamuoyu bu insan evllidını "ye
kından" tanımak istemez mi? .. 

* * * 

Bir Bqbakan Yardımcısının, Tercüman gazetesinin bir yazannın evinde 
üç gün konuk kaldıktan sonra istifasını 
açıkladıRı bir Türkiye'de, basına bakıp 
geçemezsiniz. 

Amerıka'dan gelen bir zatın"10-
1 5  milyar hazır, bunu kullanacak hükü· 
met anyor Amerika" dediRi Türkiye' 
de, Amerika, Kıbns'ta çevirdi!!i "Ya 
tats(m, ya ölüm" senaryo�unun bir 
benzerlni sahneye koymada son aşama· 
ya geldiyse, basının rolü görmezlikten 
gelinemez. 

Emperyalizmin pilot bölgesindeki 
Türkiye'de Abdi ıpekçi cinayetinin per
de arkası çok şeyleri anlatmaya yete· 
cektlr_ Ancak maalesef bunu işbirlikçi 
biiyUk basından okuma şansı hiç bir 
zaman olamayacak, Ama bir gün yazı
lacak, O gün de, sanıldı!!ı kadar uzak 
olmayacak .... 

Sorun, bu soruya "evet" veya "ha
:ır" yanıtı aramak deRiidir. Abdi Ipek
çi'nin, Metin Toker'In temsil ettlRi cep· 
hede nasıl gÖrüldüRüdür, ne şekilde ni· 
telendirlldiRidlr ... O cephe, yerli-yaban
cı bangi güçlerin kenetlendl!!i düeüm· 
dür ... 

* * * 
Şimdi gelelim Abdi ıpekçi'yi ol

dürrnekten sanık Mehmet All Alca 'nın 
yakaiandıRı Haziran ayının son günlerı
ne. Henüz cinayet sanı!!ının yakalandı
Rı basma yansımadan Hürriyet gazetesi 
ile MHP Genel Merkezi arasındaki iş· 
birııei önemlidir. MHP içinde MIT aja
nı çıkb!!ı yolundaki manşeti, MHP Ge
nel Merkezinin bombalanması !ıleye
cek, Cumhurbaşkanından ' 'MHP 'ye 
yapılan saldırılann durdurulması" iste
necek ve o günlerde Abdi İpekçi'nin 
katili kamuoyuna tanıtılacak! .. , Kurrl
yet'ln Temmuz başında izledl!!i yaym 
kampanyası dikkat çekicidir. 

YOROYOŞ 'ün 223, sayısında ya
yınlanan "Hürriyet. MHP Teknik İşblr
Hei" başlıklı haberin son paragrafı, 
Hürriyet'in kampanyası konusunda şu 
soruyu sormaktadır: 

'2Ju yayın hampanyo31mn, Hü,"ı
yet 'in içine girdiiIi ve Ek'pre. lif! Dün
ya gaze telerinin satın olın mcuındon .on
ra iyiden iyiye luz hozana" tröstleşme
Bi süreciyle ilgisini kurmak, herhalde 
kaba bir zorlamanın ötesinde Önem ta
f' �ok/odır, Hat/o, Hiirri)'et In /rö.lleş
me8;";n Milliyet ile ilişhis; ne düzeyde
dir? "  

, FERHAT GUN 
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Ocak 1933'de Almanya'da Ik· 
tidara (eçen Hitler hükümeti, 
çok kısa sürede ülkedeki tüm ko· 
münlst, sosyalist, ilerici ve 
demokratlar üzerıne korkunç bır 
terör baskısı kurmuştu. Binlerce 
ilerici öldürülmüş, tu tuklanmış 
ya da toplama kamplanna atıl· 
mıştı. Faşizm, azgmlıj!ıru gün 
geçtikçe arttlOyor ve demOfoji· 
lerlyle Alman halluru insanlık ta· 
rihinin en korkunç savaşma ha· 
zırlıyordu. 

Hitler diktatörlüj!ü Almanya' 
da egemeoö!!lni direnişsiz kur· 
mamıştı. 5 Mart 1933'de yapılan 
Reichstag seçimlerinde 5 milyo· 
na yakıı: oy almış olan Alman iş· 
.;i sınıfırun partisi Almanya Ko· 
·nünist Partisi (KPD) başta ol· 
mak üzere birçok ilerici sendika, 
gençlik örgütü ve demokratik ku· 
ruluş faşizme karşı direniyordu. 
Ancak 7 milyon oyu olan ve bü· 
yük bir potanalyele sahip Sosyal 
Demokrat PartI, KPD'nin sürek· 
li yineledi!!1 antifıı.l;ist eylem bir· 

Anne 

A 
lij!1 önerisine katılmıyor, üyele· 
rini de komünlstlerle birlikte an· 
tifaşlst eylem yapmaktan caydır· 
maya çalışıyordu. 

HALK CEPHESİ 
GİRİşİMLERİ 

SPD 'nin faşizme karşı eylem 
birliilinden sürekıı kaçınmasına 
karşın, KPD girişimlerirıl sürdü· 
rüyordu. 1935 'de yapılan "Brük· 
sel Konferansı" kararlannda da 
antifaşist bir cephenin kurulması 
gereklilii!l vurgularuyordu. İşçi 
sırufırun "Birleşik Cephesi" Ile 
tüm ilerici, antifaşist'güçlerl kap· 
sayan bir "Halk Cephesi" kurul· , 
ması için parti çaba gösterecek· 
ti. KPD bu çabalannda bir ölçü· 
de başanya da ulaştı ve bir "Al· 
man Halk Cephesi 'nin Kuruluşu 

F ran k 
Demo krati k 
Al man 
Cumh uriyeti ' nde 
yaş ıyor 

"Ne ıiizel olurdu! " diyordu Anne Frank giinüiilünde, . 
"eller bütiin inoanlar her akI<Jm uyumadan önce bütiin günün 
olaylarını gözlerinin önünden geçineler "" neyin iyi, neyin 
kötii oldullunu dÜfü,...,ler . . .  " ı 4 ya,ındaki Anne Frank, bu 
.özleriyle Nazi demDgoji8iyle in.,nlıklarından çıkanImış yı' 
ılınıan dÜfünrneye, iyi olanı yapmDya çaIJlnyordu. ı 4 yaşın' 
da küçük bir hız, ölüm korkıuuyla ıaklandıllı çatı h4hndan, 
inoanlara zu/rnedenkri kiiçük küçük çocuklan katledenleri 
....... ce i_n olmD)II' da""t ediyordu .,nki. Ne ... r ki, Anne' 
nin giinliilJüııü yazdı'ı kallıtlar ıaklandıllı çatı kahnda yerlere 
.,çı/mı, olarak kala""k, Nazlzmin iıuanlıktan çıkmış katil· 
leri onu, aiıe.in� arkadaşlannı götürecekler "" bir toplama 
kampında ölümün kucallıM terkedeceklerdi. 

GELECE(JE INANÇ 

Anne Frank 'ın giinüillÜllde gelecelle olan .,,.ı/maz bir 
illOllç .eziliyordu. Küçük kız, o ıahrlan yazarken bulundullu 
öüim korkıuu ile dolu giiç giinlerde bile bu iMncınl yitirmi· 
yordu. Şöyle yazıyordu Anne Frank günlilllünde: 

"Bu arada ideallerimi yüksekte tutmak gerek; gelecek 
giinlerde belki de gerçekleştirilebilir bir hale gelecekler. " 

Anne Frank, ",klandı/lı yerden "ideallerini gerçekle,tire' 
bilecelli giinleri" bekliyor, kurtuluşu umuyordu. An""k Nazi· 
ler tarafından götiirüldükten iki hafta .onra müttefik kuuvet· 
leri Hollanda 'ya girdiler. Anne Frank kurtulu,unu g'öreme· 
den öldü. 

"YAŞAMAK ISTIYOR UM "  

Küçük Anne 'nin bir tek tutkıuu ... rdı "" ölüm dolu giin· 
lerde de kendi6ini terketmiyordu. ''Ya,amak''dı Anne 'nin 
tutkıuu. Saklandıllı çah kahnda, giinlüllüne ,öyle yazıyordu 
Anne Frank: "ijlümü",den .onra da ya,armık utiyorum. " 

ALMAN DEMOKRATIK CUMHURIYETI 
ANNE 'YI YA şATıYOR 

&h 'Alman emperyalizmi küçük bır kızın anılanndan 
bile korkarak onlan yadıımaya çalışırke", .000yali8t bir AI· 
man deuleti, Alman Demokratik Cumhurıyet( Anne Frank i 
yaşahyor. Tıpkı giinlüllünde yazdıllı gibi. "ölümümden .onra 
da ya,amak i8tiyorum "  diyordu Anne Frank. Alman Demok· 
ratik Cumhuriyeti 'nde yayınlanan Für Dlch adlı derginin ya· 
zarlarından Heinz Simon şöyle yazıyor Anne Frank için: 

"Cumhuriyetimizde Anne 'nin düşünceleri gerçehlefh'ri
liyor. Bir çok yer O 'nun adını taşıyor. Bunlar ıadece birer 
etiket dellildir. Bu bizim Işimiz, göreulmlz ve programımızdır. 
Anne ölümünden .onra da ya,amaya devam etmektedir. 
Tıpkı ölümünden önce arzula

.
dllll gibI. . " 

• 
• Nazizmi o 

için Hazırlık KomIsyonu" kurul· 
du. Bu komisyon 2 Şubat 1937' 
de Paris 'te bır toplantı yaptı. 
Toplantıya 20 komünist, 27 sos· 
yal demokrat (SPD'nln Merkez 

. Yönetimi dışında bir (rup sol 
sosyal demokrat KPD Ile eylem 
birıı!!inden yanaydı), 3 sosyalist 
İşçi Partisi yetkilisi, 1 Uluslarar· 
arası Sosyalist Mücadele Birti!!! 
temsilcisi, 4 katolik ve 37 bwju· 
va muhalefet tamsilcisl katılıyor· 
du. Bu toplantıda Hitler rejimi· 
nin yıkılışı.ıdan sonra kurulacak 
Jüzenin biçimi üzerine de tartış· 
malar yapıldı. 

DEMOKRATIK BİR 
ALMANYA 

Burjuva muhalefet temsilcileri 
Weimar Cumhuriyeti tipinde bir 
devletin kurulmasıru savunurken, 
bazı "sol" serüvenci örgütler 
dOi!Ndan bir "proleterya dikta· 
törli!Aü" için mücadele verilmesi 
gerektij!i göıüşündeydiler. Al· 
man Işçi sınıfmm partisi KPD ise 
yayınladıj!ı 'yönergeler'de yeni 
kurulacak devleti şöyle tarumlı· 
yordu: "Bu devlet halkın ülke 
ekonomisi, Iç ve dış sorunlar 
hakkında serbestçe karar verece· 
!!i : hükümetin emekçi halk yıi!ın· 
lan tarafından genel, eşit, gizli ve 
doj!rudan seçim yoluyla onayla· 
nacatı demokratik bır cumhurı· 
yet olacaktır." (Gerılş bilgi için 
bak. Hitler İktidarına Karşı An· 
taa,lst Mücadele, K1aus Mam· 
mach, Bilim Yaymevi, s. 162). 
İşçi sınıfı partisi demokratik 
cumhurlyetln "hanşm korurmıa· 
sı, demokratik hak ve özgürlükle· 
rin gerılşletllmesi ve en Ivedl 
ekonomik istekler ıçın, en gerılş 
halk yııınlarıru Hitler Diktatör· 
Iüj!ünün yıkılışı ıçın birbirine 
kenetleyen kararlı mücadelede 
sosyalizmi mümkün kılacak ko· 
şullan yarataca!!mı" (age,.s.164) 
vurguluyordu. 

DEVLETİN KURULUŞU 

1945 MaylS'ında Hitler dlkta· 
törlüj!ü yıkıldı. Sovyet Kızıl Or· 
dusu başkent Berıın'l ve Alman· 
ya'nm do!!u keslmirıl kurtarırken 
dl!!er kuvvetler de batı kesimini 
ele geçirdiler. KPD, SPD'rıln Ber· 
ıın ve Sovyetlertarafmdan kurta· 
nlan bölgedeki örgütlerinin katıl· 
dı!!ı bir kongrede Sosyalist Bırıık 
Partisi (SED)'rıln kurulmasına 
önayak oldu. SE�, Almanya'nın 
birleşik bır demokmtık bir cum· 
hurlyet halinde yenıden kurul· 
ması Için çabalanru sonuna 
kadar sürdürdü. Ancak sa!! sosyal 
demokratlar, hrlstlyan demok· 
ratlar ve dI!!er burjuva partileri· 
nin üst yönetimleri Batı Alman· 
ya 'daki üç emperyalist ülkenin 
Işgal kuvvetleriyle uzlaşarak ön· 
ce Federal Anayasa'yı yayınladı· 
lar ve Bonn'da Federal Meclis'I 
kurarak Federal Almanya CumO 
hurlyetlnl Ilan ettiler. Burjuva 
partilerinin asıl amacı, Hitler'e 
en büyük deste!!1 sa!!lamlf olan 
Alman tekelci sermayesinin "de· 
mokratlk bır Almanya'da yok e· 
dilmesinin" önüne (eçmektl. 
SED 'nın birleşik bır devlet ku· 
rulması çabalan emperyalizmin 
yo!!un so!!uk savaş gIrI,lmlerl I· 
çinde sonuca ula,amayınca, Sov· 
yet deneti�nde bulunan 
bölgede 7 Ekım 1949 tarihinde 
Alman DemokratIk Cumhurlye· 
tl kuruldu. Genç Alman Demok· 
ratik Cumhuriyetinin do!!u,un. 
dan üç gün ıonra, yanı 10 Ekım 
1945 'de bölgedesl Sovyet Askeri 

Komutanlııı tüm yönetim yet· 
kilerini ADC'rıln devlet artarıla· 
nna devretti. 

SOSY ALİST DAY ANIŞMA 

F;mperyallst ilkeler ADC'nI u· 
luslararası alanda yai= bırakma 
cabası IçIndeydiler. Ancak 

. Dünya Sosyalist Sistemi renç 
sosyalist devleti yalnız bırakma· 
dı. 15 Ekım 1945'de SSCB, 17 
Ekim 'de Bulgaristan Halk Cum· 
hurlyeti, 18 Ekim'de Polonya ve 
Çekoslovekya, 19 Ekim'de Ma· 
caristan, 22 Ekım'de Romanya 
Halk Cumhurlyeı:t, 25 Ekım'de 
Çın Halk Cumhurlyetl, 7 Kasım' 
da Kore Demokratik Cumhurı· 
yeti, 2 AraIık'ta Arnavutluk 
Halk Cumhurlyeti hüklimetlerl 
Alman Demokratik Cwnburlye. 
tini tarudıklanm açıkladılar. Fln· 
landiya'da 15 Ekim'de ADC'rıl 
tarudı!!ını açıkladı. 

Emperyalizm tüm çabalanna 
karşın ADC'nl yalnız bırakmadı. 
Sosyalist ülkelerin gösterdl!!1 da· 
yanışma, bu pnç devlet ıçın ıı. 
rlye doj!ru atılan adımların bır 
(ÜVencesiydi. 

SOGUK SAVAŞA KARŞI 
BARIŞ ÇABALARı 

Alman Demokratik Cumhurı· 
yetl kurulduRu (ilinden Itibaren 
ban,çı bır devlet oldu. Devlet'ln 
kuruluşundan 17 gün sonra, 24 
Ekım 1949'da ADC hükümeti 
bütün dünya ülkelerine karşılıklı 
saygı ve e,ltıık temeli üzerınde 
diplomatik ııı,ki kurulması çaR' 
nanda bulundu. Ancak ıık anda 
sadece 12 tilke ADC lle ııı,kl 
kurdular. Emperyalist ülkeIM 
ADC'nI aUrekll karalıyor, tekeld 
kapitalizmin "kurtanlm14 bölp" 
si Federal Almanya I .. kendin 
Alman halkı 'run "tek temlildsi" 
sayma IddIasıyla, ADC'nln bir· 
le,me göri4melerlnln ba,latı!· 
muı ıçın yaptı!!ı tüm çaRnltn 
reddediyor ya da yarutaz bırakı· 
yordu. Bu arada emperyallıt ül· 
kelerln 17 Hazıran 1963'de Ber
ıın'de tezeahladıklan bır "ayak· 
lanma provakuyonu" Sovyetler 
BirU!!1 başta olmak üzere sosya· 

list lIlIı:elerln day8lllfınuıyla bo· 
şa çıkarıldı. 

Federal Alman yetldHlerl tn
phlama niyetinde olduklan ımı
vakuyonlara (ÜVenerek "ADC' 
nin 1950 yılını Çllwaıııayacslı 
ve yıkılacaRı" ıör\iti.iııdeydlllr. 
1950 yılı eeçti. 1951 Aalıt 
ayında bır Federal Bakaıı ıc.ı.. 
,öyle diyordu: ''HIç bir Alman 
hüklimetl DoRu AlmIııya 'nın 
geri kazanılması Ilimirıl görmez
Ukten gelemez." BUıada "pıl 
kazanmak" IÖZleri u1mda Bab 
Alman tekeld .. rmayetinin ADC 
de bulunan milyonlarca ltçlyl 
sömürmek ıçın "ııerl kıızaıııııa"yı 
Ifade ediyordu. 

EMPERY AlJZMlN 
UNU'ITUGU 

Batı Alman emperyaıı.mi Ue 
dl!!er batılı emperyallatı.rln 
ADC 'ni yok etme çatı.ıaıı yıllar
ca ııürdü. 1954 ıonbalıanııda em· 
peryallst tilkeıerın ciizeııltdlklerl 
Londra Konferarısı'nın ıonuç 
belaesinde 'u karar yer alıyordu: 
"Batılı (Üçler, Federal Alıııaııya 
Cumhurlyeti hüklimetlrıl, tüm al· 
man halkırun temıllcisi olaralı; 
Alınaııya ıçın ulullarana ıorun· 
larda söz hakkına IahIp tek A!
man hükUmeti olaralı; tanırlar." 

Almanya 'nın bır böllimllde ol
sa bIle, tekeld aerm�eıılıı yok e
dllm.1 ve emekçilerin partileri 
önderU!!lnde kendı demolınUk 
cumburlyetlerlnlkurmalan batılı 
(Üçleri rahataız ediyordu. Bu ne
denle, ADC'nl .. dece "Sovyet it
ııaı böIcesi" ıçınde kurulmUf 
"kukla" bir devlet olaralı; taıwıı· 
lama konUlUnda duyar\ıydılar. 
Oy .. ki demokraUk eumhurlye
tın Ilanından Uç IÜD ıonra So.· 
yet ukerl komutanlılı tüm yet
kilerini yenı yöıııtlme denet
ml ,tl. Bunun dlfında, batılı em
peryallst ülkel. ADC'rıl dayaıı
dııı sal!lam temeUerI unutuyor
!ardı. O devletln temeUerl 1919' 
Iara, Ro .. LUxemhulı'lann, Karl 
Uebknecht'larln, CIara ZeWıı' 
lerln kahramanca mücadele IÜD
lerine uzanıyordu. Alman lfçl .. 
ndı partilinIn binlerce kurbuı 
�rerek, ama hlç yılmadaıı � 



rütt�ü kahramanca antif .. ist 
mücadele AOC'nin temellerini o· 
ı",turuyordu .  AOC'nin temelin· 
de, Alman işçi sınıfının yüz yıl· 
lık mücadele gelenee-i ve birçok 
deneyimlerden geçmiş örgütlü 
gücü yatıyordu .  

SOSY ALtzM YOLUNDA 

Alman Demokratik Cumhu· 
riyeti, tiinı yıkma girişimlerine 
ve provokasyonlara karşı, sosya· 
Iizmi kunna mücadelesini sabırla 
sürdürdü.  SED 'nin önderlieinde 
AOC emekçileri kendi devletle· 
rine güvendiler, provakasyonlan 
boşa çıkardılar ve güvenli, sa!!· 
lam bir sosyalist toplumun yara· 
tılması yolunda büyük özveriler· 
de bulundular. SED ve ADC hü' 
kümetleri , ileriye yönelik her 
adımlarında AOC emekçilerinin 
deste!!ini arkalannda buldular, 
Sorunlar tek tek aşıldı, ulusal 
gelir yükseltildi ve emperyalist 
ülkelerin bile kabul etmek zorun· 
da kaldıklan " AOC ekonomik 
mucizesi " yaratıldı. Eeitim, kül· 
tür, sai!lık sorunlan halkın katılı· 
mıyla tümüyle çözümlendi. 
ADC 'nin sosyalizm yolu nda ge· 
Iişmesinde, 1950'den beri üye 
0ldu2u KEYK'e üye sosyalist Ü1. 
kelerin dayanışmalannın da rolü 
oldu. OIkede, f .. izm ve faşizm 
öncesi dönemlerde ihmal edilmiş 
en geri tanm bölgeleri a!!ır sana· 
yi merkezleri haline geldiler. Iş . 
sizlik ve pahalılık gibisorunlar or· 
tadan kaldınldı. Spor'rla bütün 
dünya gençll�ine örnek sa!!lanı 
kuşaklar yetiştiriidi. ADe genç· 
Ii!!i olimpiyat o)ıınlannrla en 
çok madalya alar. ülkelerden biri 
olurken, Federal Almanya'da 
ııenç ku,aklar yozla.ımanın , bu· 
na!ımm içine itildl, harcandı. Iki 
ayn sistemle yönetilen iki ayn 
Alman devletinde, birbirinin lij· 
mliyle tersi olan iki ayn toplum 
oluş tu. Ririsi A DCnin saelam. 
kendinden emin, gelece!!e güve· 
nen, suç oranının yüzHe 1 bile 
olmadı!!ı sosyalist toplumu; oi· 
!!eri FAC'nin işsi1.lik,  enrıasyon 
sorunlanyla bunalım Içine düş· 

müş, güvensiz, hastalıklı toplu· _ 

mu; yozlaştınlmış genç kuşak· 
lan. AOC'de gençler arasında e· 
roin, esrar gibi uyuşturucu kul· 
lanma oranı sıfıra yakınken, 
FAC'de bir yılda eroin yüzün· 
den yüzlerce gencin yaşamını 
yitirdiei resmi a!!ızlardan ifade 
ediliyordu. 

Alman Demokratik Cumhu· 
ryeti sosyalizmin kuruluşu yo· 
lundaki başanlanyla bütün dün· 
ya)'a çarpıcı bir örnek oluştur· 
maktadır. Kendini Isısa bir süre 
öncesine kadsr "Alman halkı· 
nıll' tek temsilcisi" sayan Fede· 
ral Almanya, tekelci devlet kapı· 
talizminin egemenli!!inde her ge· 
çen gün daha büyük bunalımlar 
içine düşerken, ADC sosyalizmi· 
nin insana, insan yaşamına, top· 
lumsal yaşama, insan eme!!ine 
de!!er vennedeki tartışılmaz üs· 
tünlü!!ünü kanıtlamaktadır, 35 
yıl önce kan ve ateşin içinde bu· 
lunan. her bireyi birkaç yakınını 
yitirmiş olan, yıkik-dökük bir Ü1. 
ke kalıntısının üzerinde, bugün 
insanların mutluluk içinde ol· 
duklan sosyalist bir toplum ya· 
ratılmıştır. Alman işçi sınıfının 
onuru AOC, başanlannı sadece 
kendisine saklamamakta, dünya· 
nın her yerinde ulusal kurtuluş 
savaşlarının sa!!lam bir destekçi. 
si olmak için de elinden �eleni 
)'apmaktadır. Du, Afrika'daki u ·  
lusal kurtuluş savaşlarında, Viet· 
nam'rla kanıtlanmıştır, ADC hal· 
kı, faşist diktatörlükler altında 
yaşayan güney Amerika halklan· 
nın direniş mücadelelerine katkı· 
da bulunmakta, her türlü desteeı 
saelanıaktadır , 

SA YGm Bm DE\'LET 

Alman Demokratik Cumhuri·  
yeti, 3 0  yıldan beri süroürdtıeL 
banş mücadelesinin meyvalannı 
toplamaya başlamış, bugün rlun· 
yada saygın bir yeri olan bir nev· 
I.ı ourumuna gelmiştir. 1959 ya· 
zında bütün dünyada Alman f)p. 
mokrati. Cumhuriyeti 'ni sadece 
1 2  devlet tanıyordu, 1 969 yılın· 
da AOC'nl tanıyan devletlerin sa· 

30 yasın a 

yısı 19'a çıkmıştı. Bugün, yeni 
kuruluşunun 30. yılında ADC'ni 
taruyan devletlerin sayısı 128'dir. 

1959'da batılı emperyalist Ü1. 
kelerin AOC'ni yalnız bırakma 
çabalanna karşı SBKP organı 
"Pravda" şöyle yazıyordu:  "Batı 
ülkelerininin hükümetleri bugün· 
lük ADC 'ni tanımıyorlarAma gün 
gelecektir, hepsi ADC'ni tanı· 
dıklannı kendileri açıklayacak· 
lardır." 

AOC'nin 20. kuruluş yılı olan 
1969'da Federal Almanya Şan· 

sölyesi Kiesinger Federal Meclis' 
te şöyle diyordu : "(;)bür taraftan 
(ADC'den) ben hala bir kuruluş 
olarak söz ediyorum, bir devlet 
olarak deeil" 

Bugün ADC'ni 128 ülke tanı· 
yor ve Federal Almanya 'nın bir 
temsilcili!!i var. Yani Federal AI· 
man hükümeti ADC'nin varlıeını 
kabul etmiş durumda. Dir başka 
deyişle Batı Alman emperyaliz· 
minin sözcüsünün 10 yıl öncesi 
sözleri deeil, SBKP organının 20 
yıl önceki yorumu doıtru çıktı, 
AOC 'nin kuruluşundan sonra bir 
yıl yaşayamayaca�ını öne $üren 
batılı güçler, ADC'nin geleeel.!i 
güvenli bir devlet haline gelme· 
siyle sosyalizm karşısında bir ye· 
nilgi daha aldılar, 

7 Ekim , ADC işçi ve emek�i· 
lerinin bayramıdır. ADC'U mil· 
yonlarca işçi ve emekçi, 7 Ekim' 
de bu bayramın 30. yılını kulla· 
yacaklardır. Kendi sosyalist top· 
lumlannı kumıanın se\i nci , ba· 
!!lmslZhk-demokrasl·sosyalizm 
mücadelesi veren toplumlann yü· 
rekten dayanışması Içinde. ADC 
başkenti Berlin 'de emekçiler 
devletlerinin kuruluşunun 30, 
yıldönümü nedeniyle büyük bir 
kitle gösterisi düzenlediler. Bu 
gösteriye yüzbinler katıldı ve 
devletlerinin başanlannı kutladı. 
Almanya Sosyalist nirlik Parti· 
si'nin merkez organı "Neues De· 
utschland" bu gösterinin ertesı 
gimii manşetinde şunlan yazdı: 

, Cumhuriyetimizde anlifa· 
şisı kahramanlann mücadele a· 
maçları Cffçekleştirilmiştlr," 

Oniki yıl süren Nazi diktatörlüğü Ikinci Dünya Savaşı 
sonunda Berlin 'j bu hale getirmişti. Savaşın sonu Al· 
man /wlkı için tam anlamıyla bir felaket olmuş, baş· 
kent bir yıkınh haline dönüşmüştü. Souyetler Birlilli 
başta olmak üzere birçok ülkeye büyük zamrlar w· 

ren faşist Hitler rejimi, Alman Komünist Partisi'nin baştan 
beri uurguladıllı gibi ülkeyi yukarıda görülen /wle getirmişti. 
.\ncak Berli,. bu duruma geldiğinde Nazizim artılı yıkılmıştı 
uc b-u harab� kenti gelecekte güzel günler bekliyordu. 

B ııgün Baş hen i Der/in 

A
ıman işçi "n,', partisinin öncüıüRünde kurulan yeni 
Devlet, Alman Demohrotik eıım/lUriyet; bu yıkınıı· 
lar ülke.inden, /wlkııı mutlu olduğıı pml pınl 80.ya· 
list bir ülke yaratlı. Bugii,n Başkent Berlin'in geniş 
caddelerinde. bu/var/arında durum/onndan hoşnut. 

güleryüzlü insanlar dolaşıyor. Yeni yapılan modern konutlor 
işçi ve emekçilerin hizmetine sunuluyor ve Berlin 'in bugünkü 
durumu Almanya Sosyalist Birliı: Partisi'nin kurucu ve yöne
ticisi oldubu sosyalist Alman Demokratih Cumhuriyeti'nin 
başonltırını simgeliyor. 
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• Seçim konuşmalanrun sansürden geçirilmesi yasalara ay
kın olduğu kadar Anayasa'ya da aykındır. 

• TIP, bu itirazıyla siyasal yaşamda kazaruIınış mevzileri 
korumadaki kararlılığının yeni bir işaretini ortaya koy
maktadır. 

Yüksek Seçim Kuıulu 'nun 20 Eıl' 
iiil 1979 günü, partilerin radyo ve te· 
levizyonda yapacak.lan propaganda 
konUJmalanru ön denetimden, ıan
liirden geçinnesine iliıkin obrak al
dığı karar Türkiye İfç i Partisi Iarafın· 
dan antidemokratik bir girişim olarak 
lw1ı1andl. Yasalara olduğu kad", 
Anayasa'ya da aykın olduğu bellrti.
kn kar.ıra Tıirkiye I,çi Partisi wafın· 
dan Yüluck Seçim Kunılu'na yapılan 
başvuruyta itiraz cdildL TiP itirazm
da öut1e 'u görü,lere yer verildi: 

"Yüksek Kuıulunuzun 20.9.1979 
gün ve 786 sayılı olup Kurul Baı
kanbğının 22.9.1979 gün ve 6929 sa· 
yılı yazısıyla 23.9.1979 günü .aat 
1 l.50'dc Partimiu tebliğ edilen ka
r.uı.na itiraz ediyoruz. 

" Ancak jtiraz nedenlerini açıkla
madan önce, birbirini izleyen bir dizi 
ilginç duruma değinmek istiyoruz. 
Şöyle ki, adı geçen karar, Yüksek 
Kurulunuzun daha önce almı, olduğu 
5.12.1971 günlü ve 18.8.1979 günlü 
iki ilke ka.ranna atıfta buJunank bu 
kararların yeniden incelenip kaldı.nl
maa yoluaa gidildiğıni belirttiğinden, 
itiraz dilekçe.i huırlan9'adan önce, 
bu karar mctinlcrinin tekrar elden ge
-;:.ilmc:sindc yarar göriilmü, ve önce
likle bu kararlar a.rafl1nlnll.ştır. K0-
layca bulunabilmesi açısmdan önce 
TRT Parlamento Haberleri Müdürlü� 
ğU'nUn ywnda yayınladığı 'Yüksek 
Seçim Kuıulu nun TRT ilc Iıgili Iıke 
KanrIan (Doğrudan ya da Dolayh) 
1961-1979' adlı kitabına başvurul- ı 
muştur. Anc:aJc., adımn da belirttiği 
üure bu kitap, YükJt:k Kurulunuzun 
TRT ilc doğrudan veya dolaylı olarak 
ilgili olup i 96 1  'den 31 Ağwto. 1979 
tarihi sonuna kadar verdiRi ve resmi 
gazetede yayınlanmış obun olmasın 
tüm k.arartannı tarih Sl1aJma göre ya
yınbd.ığı halde çok. ilginç olarak. bu 
iki karara kitapta yer verilmediği gö
rülmliştür_ Kitap, Eylül ayı içinde, Ca
kat jtiıaz edilen kararın ahnı.şından 
önce yayınlandığına ve yalnızca, son 
kar.arla kJltlınlan i.k.i karan yayınla-
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madığım{ göre, yayıncı TRT yctk.iJj .. 
lerinin Yüksek Kurulunuzun henüz 
alınmamL1 k.aranna önceden bilinniş
çesine önsezilerine hayran kalmamak 
elde değildir. " 

Yayınlanmayan birinci kararın bir 
ömeği.nin Parti tenuilcisi tarafından 
istenmesine karııın, YSK bu karan 
tebliğ etmeyeceğini belirtmesil\Jrn 
1Onr3, itirazın nedenleri üzerinde du
ruluyor: 

YüKSEK SEçiM KURULU 
YASA KOYUCU 

. DEGILDIR 

" 1 )  B u  kararla, y asalan  zorlama
mn da ötesinde adeta bir yasa koyucu 
gibi davr.uulmı�tli. 

" Gerçekten, demokratik siyasi ha
yata getirilebilecek her türlü sınu1a
mamn, ancak yasanın açıkça koydu
ğu ve belirttiği durumlara münhasır 
olması genel kuraldır. Bu karnı-la ya
pılacak ön denetim ve gerek duyuldu
ğunda verilecek kararla bir siYa5i par
tinin seçim konuşmasının yayınlan
maktan a1lkonacağl hükmü, kuşku
suz, Anayasamıza göre demokratik .li
yasi hayatın vazgeçilmez unsurlan 
olan ıiyasi partilerin çaltşmalanna, 
hangi millahaza ile oluna obun önem
li sınırlama getirmektedir. Bu, yapıla
cak vçim konu�malann, düpedüz bir 
sansürden geçirm�ktir. 

"Yasa koyucunun, adı geçen ibare 
dcği,ildiğiyl� kasnmn alınan � 
doğrultusunda olmadığı o kadar beUi 
dir ki, karar açıkjandığı zaman, Mec
lis 'tc temsilcisi ve grubu bulunan si
ya5i partilerden, birlikte toplam .ayı
lan M�clis'te ezici çoğunluğu teşkil 
eden iki partinin en yetkili klşileri, 
Partileri ve kUIJkuiuz Mecfu gruplan 
adına da, bu karara kar,ı çıkm",lar, 
yasa koyucunun ibare değişikliğin
den muradımn karar doğn-:tusunda 
olmadığıru dotaytı olar.ık da olsa or
taya koymuşlard"." 

TIp iıirazında, YSK 'nın ndyo ile 
.eçim konuşmalannm ilk uygulaması 
önceiinde alman 27.6.196 1 tarihU 

ilke kararı ve bu kararda konu,malata 
bir sınırlama getirilmemif olduğu ha
tırlab.lmaktadtr. Bu kararda, yayın 
gUn ve saatinden önce konutmanın 
banda alınabilmesinin bile "parti adı
na konuoacak kimsenin razı olması 
kaydıyla" hükme bağlandığı belirtil· 
dikten sonra, genelge radyo ve telc
vizyonda yeralan bir yaYıN men etme 
yetkisinin B:L1bak.ana veya görevlen
dircceği bir bakana ait olduğuna de
ğiniliyor. Seçim döneminde öulli�e 
de riyasi partilerin propaganda ko
nu,malanna bu türden bir müdahale
nin de sözkonusu olamayacağı vurgul'"' 
lanan itirazda, "bu yetkiyi hanai mer
ci kullanacakbr ' sorusu sorulduktan 
ıonra, ,unlar deniliyor: , 

"Yineljyonız, Yüksek Kurultmı 
yalnızca yukanda aynntılanyla belir· 
tilen 1 8.8.1979 gün ve 629 sayılı 
kara.n dahi, yani karann yasal daya
na,ktan yomn olduğunun ve yasa.1a.n 
zorlamaktan da öte, adeta bir yau 
koyucu gibi davrandığının açık kanı
tıdır. 
. TiP itirazında daha sonra. karar 
gerekçesinde yer�, Başbakan veya 
görevl�ndireceği bakanın men ettiği 
bir haber ve yayunı seçim konuş
macısının kendi konuşmasında açık
lamasının engeUenemeyeceği ve bu 
durumun yasalanmızda bir boşluk ol
duğu görüşlerinin bir "varsayım " ol
manın ötesinde bir anlamı olmadığı 
belirtiliyor. Itiraz ııöyle deV"Am edi

,yor. 

nı eşıt ,aruarda ve en geruş serbestlık SON UC: 
içinde yapabilmelerini sağlamak için- 'Bu i.kazıyb, Türkiye �çi Par-
dir. Nitelıtlın Anayasama siy ... i parti- wi anayasa! görevini yapma.ktad.ar; 

· leri 'demolrnltik siyasi hayatın vazge- bu itirazayla, liyual yatarnda kaz..
çilmez unswlan' sayarlten siyasi par- nılmlf mevzileri korumdaki direnç 
illerin önceden izin almadan kuru la- ve bra:rWığllUn yeni bir ifaretini at
bilmesi ve serbestçe (aaJiyeue bulun- taya koymaktadır_ Ve bu itiruryta 
ması ilkelerini getirmiştir. BlL ilkeler, Yüklek Kwula ve sayın Oyelerine ıon 
karar gerekçesinde egemen olan 'liya- kararlanru yeniden göı.dcn &eçirip de--
siparülerin tümü suç iıılemeye aday- ğerlendirmek için olanak vermekte-
dırlar ve ne yapılıp yapılmalı,"JUç it- dir. Umuhu ki, Yü.k.tck KU.rU.I da, ta 
leme&cri önlenmelidir' düoüncesinin 196�'1crdc TUrkiye "çi Partisi'nin 
tam kartlimdadu." bqvuruıu üzerine, yuarun bir biçim 

TiP, itirazının dayandıiı nedenle-- ko,ulunun YülUCk Kurulca ilk uysu
re "3) Bu karar yalnızca yaai daya· laması ....... nda gözden kaçınlmaa 
;d.tan yobtın değildir, açlkça Ana- sonucu varılan yanb, kararla millet
yasa madd�1cri ile de çelişmektedir; vekili mazbata1an kurulca vcrilmit-

· bu karıuta Yüksek Seçim Kuıulu ken aldıit' kanıt ve mazbaıabn ip
An.y ... Mahkemesi'nin yerini almak-' ta! etJl!lt, böyk:« yanh,hğı düulk

'tadır." denildikten sonra, Anayasa' . rek daha yücclıni� ve DYpnlafDllf 
nın siyaıi pa.rt:ikri denetleme ve suç Kwu1 ve üyelerini örnek ala.rak, ön-
işlenmesi dwumunda yaptının uygu- ceUerinin açbğı yoldan yüriir. Son 
tatma ilc .sadece Anayasa M.ahk.cme-- seçim döneminde adım adım we6,ti-
ai 'ni gör<:vli kıldığı hatırlatılarak, ği üur<, lç�leri Bakanb� ıun ıudı 
Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı bu ardına yanıltmalanyla durmadan b-
karar, ''yalnızca yasal dayanaklan r.ır değiştinne durumunda kalıp bu-
yoksundeğildir, açıkça Anayaaa mad- nu önleyici etkin önleınlıeri oop 
deleri ilc de çdişmcktedir, bu karar- mcyen; idarenin benzm tahlisinde 
la Yüksek Seçim Kurulu Anayasa eşitlik ilkesini çiğ .... csini önlemeyi, 
Mahkemesi'nin yerini almaktadır." Anayasa'nın 75. maddelinde be .. 
diye devam ediyor. tilcn koııulla.n tam tanıına uyan bir 

TIP başvurusunun dayandığı ne
denlerin sonuncusunda da şu görüşle
re yer veriliyor: 

"Bir seçim konuşmasının, TRT 
yoluyla yapı1nusı ilc, bir toplu sözlü 
propaganda esnasında yapabnUl ara
sında, izleyicilerin tay..,ı açııından bir 

"2) Karann dayandığı gerekçe, 
aslında böyle bir karann alınamayaca
ğının gerekçesidir. 

"Aslında bu gerekçe böyle bir ka
rar alınamayacağmln gerekçesi olabi-
lir ancak. Çünkü, anıldığı üzere "Mil· 
li Güvenliğin" gerekli kıldığı haldc 
dahi Başbakan veya görevlendireceği 
Bakana verilen yayunı mcn yetkisi
nin, siyasi partilerin seçim konuşma
lannda uygulanamayacağı y�ada 
özenle belirtilmektcdir. Yasa koyu
cu, seçimlere, sı:çmenleı:ip tercihleri
ni ' bir parti lehine kullanabilmeleri 
için o partinin yapacağı seçim propa
ga.nda.ruun herhangi bir biçimde göl
gelenmemesine ve böylece milli ira
denin bu yoD:c örsclenmeden Meclise 
yansıtılmasına o kadar büyük önem 
vermektedir ki, Milli Güvenliğin ge
r<:kIi kıldığı halde dahi Başbakan a 
verilen yetkinin seçim konuşmala
rında kullanılamayacağım hükme 
bağlamaktadır. Daha da öte.i, seçim. 
yasası, hükümeti te�ki1 eden parti 
veya partilerin devlet nüfuzunu kendi � 

lehlerine kullanabilme olasılığını ve 
böylece milli iradenin tecellisine göl
ge dÜlebileceği endişesini herşeyin 
üstünde tuta.r.lk bir dizi yasaklar' 
getimıiş; bununla da yetinilmcmit, 
milletvekilliği genci seçimlerinde hü
kümetten Uç bakanın değişmeıi ve 
yerine tarafsızlann alanınası zorun
lu kıllnmıştır. Bütün bu hükümler, 

'ıiyasi partilerin iktidarda veya muha
lefette olsunlar seçim propagandaJan-

· nicelik farkı olabilmekle birlikte, ni
telik bakımından bir fark yoktur; 
hatta yüzyüze yapdan konuşma daha 
da etkileyici olacağından daha büyük 
nitel ağırlığa sahiptir. 

durum oldüğu halde, gÖftvi clıtında 
saymak gibi b"it fakat anlamb bır 
olayla, diğer yandan propapn<la di). . 
neminde yalru;ca 298 sayili yaan.m 
uygul.anmasa gerekirken ve eğer m� 
cut ortam dolayuıyla mutlaka bır 'It· 
km' yapılmak gettkiyona bu kooada 
tek yetkili yabuz ve yalnızc:a Yüluck 
Kurulun, öyle olmak gerekirken, bu 
yetkiyi en azından Sılayönetim Ko
mutanlannın tebliğleriyk payiqmalr. 
dunımunda kalanı< çok daha ağır bi
çimde asıl görev ve yetki alanını gl
der<:k daraltın" olan ve nihayet bu 
ar.uia hiçbir ,ey değiJmcdiği halde, 
birbirine taban tabana zıt tki bnn 
bir ay farkla ilan ve tüm bu ve ben
urlc:rinin sonucu, giderek. ağırbiuu 
yitirme durumunda obn Yübck Ku
M, umUıur ki, itirazım.... verdiği 
olanaklan yararlanaralt ıon kanruu 
yeniden gözden geçirip reddetme du
rumunda olaca.ktlr.·' 

'Karar gerekçesindeki anlayışa 
gi)re, bir miting veya kapah salon top
lantısında yapılan seçim konuıımasın
da aıWaıı ilkeler dışına düşüldüğü tak· 
dirde 'seçimin düun ve dürüstlüğünü 
boucak bir dunım' doğmuş demek
tir ve gene gcrekçeye göre Yüksek Se
çimKurulu bunu önlemekle de görev
li ve yetkili olacakbr. Hatta bu 
konuşma nitelikçedaha ağır basaca
ğına göre 'Anayasanın ve seçim ka
nunlanrun tanıdığı hak ve imkanlann' 
bu yolla da 'kötüye kullandmasıtmut
Iab. ve mutlaka önlemek gerekecek
tir. Bu durumda, son karaı gerekçeıi
nin dayandığı görüşün döğ:aI sonucu 
olarak bu karann hemen ardından 
alınması gerekli ilk karar, siyasi parti
lerin seçim dönemindeki bildirge, bil
diri, d ilanı, miting, kapalı salon top-
lannlan, hoparlör konuıımalan yolu 
ile yapacaklan tüm yazılı ve sözlü 
propaganda çalııımalan metinlerini 
Yüksek ,Seçim Kurulu 'nun ön deneti
minden ve sansürlinden geçirilm�si, 
ancak Yüksek Kunılun 'Anayasa il
kcleri. 'e uygun biçimde' olduklanna 
ilişkin karanndan ve onayından son
ra yayınlanabilmesi ve konuşulabil
mcslne ilitkin katan obnahdu: 

Türkiye İfçi Partôd nin itiraz tı..
..-u,ü, daha _onra 'u taleple IOD bu
luyor: 

''Yukarıda aynnblanyla beJLrtiI.. 
diği üur<. yaai dayanakWl yok· 
sun, Anayasa maddeleriyle çelişeo, 
dayandığı anlayı,1a sörüııÜfteki _ 

h ınaksadıru çok ",ank kwlh ortamı 
çok daha kwt1ayacak bır niteliği bu· 
lunan 20.9.1979 pin ve 789 .. yılı 
karann kaldınlank 1 8.8.1979 giiILLii 
629 .. yıb üke kannnın yeniden yü
rürlüğe konubnuuu ve Yüksek Ku.ntI
c:a uygun SÖriildüğü takdirde, daha 
öMe örneği görüldüğü iizc:rc. bclirtiJe. 
cek gün ve saatle Partimiz kmtikilt
nin Kurul huzurunda sözle açıklama
sım dinledikten IOIU"& karar yohana 
gidilmesini talep ederia�1 

' CHP önce 1 9 7 7 'de al dı ğ ı  oylann 
hesabını vermelidir '  

Geçen hatta Salı ııunU bır d.m.c; veren 
Türkive İ6Ci Partili Ba,kanlık Kuııılu Uy.si 
Can Açıkeöz. CHP yönetiminin tlfizıpe 
kal11 mllcadelede olduRu llbi, emperyalizme 
kal11 mücadelede de pneı ıçınde bulundu
Runu lÖyledl. NATO'nun ve IklU aııIqmala
nn var olduRu bır Wkede ulu ... b&lımıızlık
tan atirı edllemeyeceııınl kaydeden Can AÇlk-
IÖZ ,öyle dedl: '. 

" Oy venne IÜDU yakla,bkc;a CHP Udeıl
nın baRımsızhktan. dımokrlllden tekrar IIÖZ
etmeye blflam .. IDlndınClIıRI olıııayan bo, 
IÖzlerden öteye IId.memetdedlr. 

"Çünkü CHP yönetımı. evvela, 1977'de 
kendiline demokriii ve ,baııımaızl�k ıçın ve
rtlen oylann h_bm. vermek :onındadır_ 
CHP yönetiminin Inandırıcı olması mllmkün 
deAıldır çünkU. CHP'ye oy veren emlkc;lIer, 
verdıklert oylann nuıl kendllerlne klI11 kul
lamldıRım CHP ıktıdannda açıkc;a eönnUt
lerdlr. 

"Çünkü emekçiler, demokrall ıçın, bı
l!ımsızlık ıçın, daha Iyi bır yat.m için CHP' 
ye verdlklerl oylann nasıl emperyalizmin ve 
tekelci' bUyük sermayeninhizmetine ko,uldu. 
Runu yaşamlannda görmüşlerdir. Emekçiler, 

CHP 'ye .,.rdlkleri oyıuın, tencllerlndln ça
lınan oylar olduRunu aömı.,. bııll'm1flu'
dır_ 

"CHP Uderi ullIIII �m var 01.
Runu llÖyleyerek I' .konoaılk ıı.ımı-ıııı 
nılIcadel..ı ftnII.ttlr dlyor, CHP jiicıttiıııf 
tlflZme kutı mllcad.le konıııııııda OJCLIıIU 
IIbl emperyalizme lıaql mllcadlle � 
da da tam bii pOtt Içindedir. 

"Nerede ımı, ulul&! lıaIıııımiık'l NATO'-
lu ullllll bal_Iık olur mu? Amldlıalı a.
ıerı toprlkluunııda duruıkID uiıuii � 
AZIık olur mu? Köl.1k beJpltıl lJıll..:.l 
malar ortada duıııılı:.n ullIIII beit 
olur mu? 

"1,c;lIer. köy\iDer, lIeıld aydmJar 'ii ptl9-
ler, emperyalizm. ve rlflZme Iıutl nılIcadtllo 
YI sad.ce sec;10I nutuklannda hatırlaYıII, .. 
çim sonruında I .. d.momUk tıUc;leılıı mil
cadeleıılne kal11 çıkan, bunun yedDl ııııper
yallzm ve tekeld bUyUk sennaye II. uzIqma
yı, onlann eertd poUtlkalan Ile ı,blrlllln. 
IIrmeyl tek yol gören CHP'ye 14 Ekım M' 
çImIertnde oylannı TUrkiye I'C;I ParIItıl'ndl 
toplayarak uyan görevlertnl yapıcaklardır_ 
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BUGUN DAHA iYi BiR YAŞAM , 
YARIN DAHA GUZEL BiR DONYA itiN 

Tıirklye Işçi Partisi'nin "Bu
alın Daha Iyi Bir Yapm, Vann 
Daha Gllıel Bir DWlya Için" baş
lıklı 14 Ekim 1979 Seçim Bııdir
ıes!'nin bir özetini sunuyoruz_ 
VORDYOŞ'ün gelecek sayısında 
TIp Seçim Bııdirgesi'nde yeralan 
bölUmIer daha geniş olank ya
yınlanacaktır _ 

Türldye ı,çl PartlsI'nln 14 
Eldm seçlmleıl ıçın bazırlad!#ı 
Seçim BUdlqeıi, TİP Merkez Ha
benIma, Propacande ve Besın Bü
roıu Sekreteıl Gündüz Mutruay 
tarafından kamuoyuna açıklandı_ 

''Bueün Daha ıyı Bır Yaf8lD, 
Yarın Daha Güzel Bır Dünyalçın' 
b .. lıj!1DI tqıyan Seçim BildIrıe
lI, çaılt Bqak'1ı Bayr&#m, Tür
Idye ı,çl Partili 'nın I,çl, köylü, 
memur, teknık eleman, öRrend, 
aYdm, tüm kent ve kır emekçile
rInI temıll etUAlnI ve adıyla sa
DIyla ıerçek kurtulll4umuz olan 
ao.yallzml ülkemizde earçekle,
tirecaRini belrteret söze. b .. lı
yor. 

ıçınde yapd!#ımız tapite
Hst düzende, I,çl ve emekçi kıt. 
lelerln daba dün 1977 seçimlerin
de dUe ıetirllen en yapmsal te
leplerlnln hiç birinin gerçekle,
mediII beHrtllerek, M, MHP 
pbl lerld-f .. lst partUeıln I,çl ve 
emekçi kltleleıl bölmek ve gerlU
Ri, karaııiıiı hakim kılmak için 
çaı"tıklan; CHP 'nın de önceleri 
savunduklannden bUIÜD vazgeç
t1A1 vuqulandıktan sonra ,öyle 
devam edlUyor: 

"Biz b�ük bır ülkeyiz. Bü
yük bır halkız. B�Iü!ıiimüzü 
ve eücümüzü inaanlı#m Uerleyi,ı
nın lÜCüne katablUrIz. Dünya ba
lIflDln lÜCÜDe katabiliriz. Biz 
bunlan yapablUrIz, yapacaRız." 

Seçim Bıldırıııl 'nde daha 
sonra, '1çinde bulunduRumuz sı
kmtılarırnlZm asıl nedeni ülkemi
zin emperyaUzme baRımIı ve 
onun sultası altında geri bır kapi
tanst ülke olu,udur. YerH b� 
sermaye emperyalizmle bütünle,
ml, ve kopmaı Çıkar baRlan ku
rulmu,tur." denlıerek, emperya
Uzmln ve b�ük sermayenin ülke
miz üzerlndekl egemenHAinln da
ha da pekl,tlrllmeııl Için fatıst 
aaJdmlann lÜrdürülqU, demok
rUI dütınanlılı yapı1dJ#1 beUrtl
Uyor ve ,unlar söyleniyor: 

"ı,çllerlmlzl, köylülerimizi, 
ıençlerlmlzl, aydınlanmızı hap
_diyorlar, ı,kence ediyorlar, öl
dUr�orlar. SendlkaJarırnıza aaJ
dınyorlar. Bır çok partili arkade-

Tahsi n 
Ekinci 

,ııııızı ,ehlt verdik. Bır çok ııerl
d, yurt.ver, sosyalist öldürüldü. 
ı,çl IınıfımlZm ve emekçi halkm 
örgütlü hareketini daRıtarak butırmak Istiyorlar. Bütün bu bar· 
barlıklarm nedeni bu. Böylece 1'
çllerl daba ucuza çaı"tırablle
eeklerlnl umuyorlar. Küçük Ure
tid köylülerlmlzln Urettlklerlnl 
daha ucuza kapatmak, memurIa
n, teknık elemanlan, tüm emek
çileri daba çok sömirmek, daha 
ucuza çal"tırmak Istiyorlar." 

ülkemızın, emperyalist ülke
leıln diimen suyunda, kurtulu, 
_"i sonrasında kazandıR i tüm 
sayemlıRı yitlrdl� ve yalnız bıra
kıldıRı üzeılnde durulan Seçim 
Bildirgesi'nde, burjuvazinin artık 
allfı1mış yöntemlerle ülkemizi 
yönetemedıııı, kapitallzmin so
runlannın çözülemediRI açıkle
oarak, kendı yarattıııı sorunlar 
altınde ezilen burjuvazinin bu 
nedenle sık sık sıkıyönetim Ilan ' 
ettiAi, özgürlüklerı baskı altma ai
d!#ı beUrtlUyor. 

KurtUıu, yolunu 'Ilirklye ı,
çı Partısı 'nın lösterdl!!1 söylen
dIkten sonra Seçim Blldlqesi 'ne 
,öyle devam ediliyor: 

"Bak diyoruz kı, bizi bizden 

İl han 
Alkan 

batkası kurtaramaz. O halde ne 
diye hala burjuva partilerine des
tek olalım. Bizim lÜCümüz blrURI
mlzdedlr. BlrUk olursak ve de yü
rüraek birlikte emperyalizmin üs
tüne, b� sermayenin üstüne, 
bak o zaman açılır kapılar. GI
der karanlık, kıpkızıl bir lÜDe, 
doRar, apaydmlık olur her yer. 

"Karanııgm zorbaıan çare
ııiz ve IÜÇIÜZ kalırlar, yenilirler. 
KImi derorup, kimi yok olup KI
derler, hem de bır daba gelme
meslne_" 

Ekperyallzmln tarih sahne
sinden sllinmek, tarihin çöplü!ıü
ne atılmak üzere olmasına kaqm tüm dÜDya haJklannm topyekün 
sosyalizme gittiRI ve sosyalizmin 
ülkemızın de dört bır yanında 
bayrak bayrak dalgalandı!!ı beUr
tllen TİP Seçim Bildirgesi daha 
sonra 'u sözlerle devam ediyor: 

"Sadece TİP mücadelesini 
ödünsÜZ sürdürmeye kararlıdır. 
Bunun kanıtı 'Ilirklye ı,çl Parti
Li 'nın ,anlı geçml,ldlr. TİP hiç 
bir zaman boynunu eRmemi,tir 
zorbal!#a. Hiç bır zaman I,çl sı
nıfımızm mücadelesinden ıerı 
durmarnıştır. 

"Ne söyledlyse onu yapmış-

TiP YOZGAT SENATO ADAY ı . 

ı 938 yılında Gümü,hane nm Tekke Köyünde doğdu. ı 958 yılında 

da Erzurum Pulur Köy Enstitüsünü bitirdi. 
, .. � 

1960 yılında Buna Eğitim Enstitüsünde öğrenci iken 27 Mayıs �8"" 
renci hareketlerine kablması nedeniyk Buna Ağır Ceza Mahkemesın

de yargılandı. 1966 yılında ise Isparta Keçiborlu Ortaokulunda öğ

rdmcnlik yaparken denlerde sosyal içerildi konulara yer verdiğinden 

ve petrolün ve madenlenn millile,tirilmcsi gerektiğini savunduğundan 

komünizm propagandaıı gerekçesiyle yargılandı. 1966 sonunda 

Bakanhk emrine alınması Keçiborlu halkı ve ortaokul öircncileri tart
hndan yaygın eylemlerle protesto edildi. Danıştay karanyla 10 ay 

sonra görevine döndü. 
Meslek Yafanunda sürgünleric ve adli-idari takibatlarla Ilkıık kartı

latan ılhan Alkan ı 2 Mart döneminde de ıZmir Sıkıyönetim �omu. 

tanlığı taralmdan gözaltına alının. . . 
1972-1975 ylB� ansında TöB-DER Yönetim Ye Merkez Yönebm 

Kunılbnnda görev yapan Alkan, 1976 yilinda TöB·DER Ankara Şu-

be B",kanlığı yaptı, 
. 

Alkan 1977 yılında Türkiye 11çi Partlıi Kayseri miUetvekili adayı 

olarak. g�v aldı.. Halen Ankara Akderc orUokulunda matematik. öğ· 

rctmenliği yapmaktadır. 

Ahme t 
Varo] 

TiP KARS SENATO ADAVj 
TiP BiTliS SENATO ADAYı 

1929 yılında Dice 'de doğdu. 1951 yılında 
I,tanbul Hukuk Fakülte.i'ni bitirdi. Başta 
Bit/iı olmak üzere çeşitli il ve ilçelerde ha
kimıik yaptı. DaM ,onra Diyarbakır'da Ber· 
be.t avuluıtlığa ba,ladı. 

TaMin Ekinci 1 963 yılında Türlıiye Işçi 
Parmi'nin Diyarbakır Iı örgütü kuruculan 
anuında yer aldı. 1963-1971 yılları ara.ın
da da Diyarbakır TIP Iı Başluın/ı�ı yaptı. 

TaMin Ek/nci 1977 milletvekili genel .e
çimierinde TIP Diyarbalıır liıle.inde aday 
olarak yer ald. 

1 934 yılında Gire.un 'da do�du. ITU 
Elektrik FakülteBi ni 1963 yılında bitirdi. 
1 9 73 yılında Elektrik Mühendiıleri OdlUl 
Başkan Yardımcı/ı�ı, 1973-1976 yılları ara
.ında iıe aynı Oda 'nın başkanlı�ı ve TMMOB 
Yönetim Kurulu Uyeli�i yaptı. 

Ahmet Varol 1977-78 yıllannda Dünya 
Enerji Konferan .. Türk Milli Komite.i Yöne
tim Kurulu'nda TMMOB temıilciıi olarak gö
rev yaph. 

Varol 1977 yılında yapılan Milletvekili ge
nel .. çimlerinde ve i 1 Aralık yerel .eçimle
rinde TIP adayı olarak görev aldı. 

tır. Ne birekdk, ne bır razla. m
klye ı,çl Partısı ' tutarlı, pçern 
ve gerçekçi mücadele hedenerly
le, denenmi, kadrolan Ile, blUm
sel sosyalizmi kılavuz edlnıni, ey
lemleriyle ülkemizin bUlÜDden 
kurtanlmı, geleceAlnln haberdai
dir. Sadece haberclsl deRII, bu
nun ıçın mücadele eden örgüttUr. 
'Ilirkiye ı,çl Partısı sınıfımızm 
Partisidir. " 
. TİP Eklm 1979 Seçim Bildir-
ıesi 'u sözlerle son buluyor: 

"'Ilirklye ı,çl Partisi'ne sa
hip Çlkalırn. Onun sesine daba 
bır dikkatle kulak verelim. Müca
dele hedeneılnl benlmseyeHm. 
Türkıye ı,çl Partisi senin parti n
dır, senin. ve çocuklannın gelece
AlnIn partisidir. 

ılhan A lkan :  

"Bilelim kl oy1anınız, emper
yalizme, Cqlzme, her tUrlü .. ıld
lite ve nihayet kaplta1ızme lwtl 
sıkl\ııı1f bır yumnık olacaktır. 
Bu mlaçla 'Ilirklye ı,çl Partili 
ıçın verilen her oy sınır mllcade
leırılzln "Iı,lw ' lÜçlenm_ııcı. 
bır adım olacaktır. 

" Oylanmızı TİP Uateleılnde 
toplayalım. SarIarUnıZı aıtıqtı
np lÜCümüzü artıraJım. Burjuva
zlyi prl pilatUrteUm. Bunalımın 
yükünü tqımayacaRımızl onu 
lÖıterelm. Oylanmızı TİP ıçın kuUanaJım. 

' 'Y.tasın baRl1DIIZllk, de
mokrul, sosyalizm miiCldelemlz. 

' 'Y .. asın mücadelemizle ka
zanacaRımız, öZII\ir-mutlu ,eJece.. 
Almiz." 

" Maocular 
eylem alanlarına 
davet edilemez " 

. YURUYUŞ, TöB-iJER 'IN almlf olduğu eylem kararlan ve 
bunlann uygulanması konusunda Demokrasi için BirUk Grubu adına 
ılhan Alkan 'ın görüşlerine başvurdu. Bu görüşmeyi okurlanmua ıu
nuyoruz: 

TÖB -iJER 'n Turkiye JCnellnde 
uygulamayı dÜfiindüğü eylemlerle il· 
gili olara.lı:. ne dÜlünüyorlUnuz? 

Billndiği gibi 15 Eylül ı 979 günü 
TÖB-DER Şube Başkanlan toplan
dı. Be toplantı tabanın eA:ilimlerini 
belirlemek açısından önemli bir top
lantı oldu. Denebilir ki, birkaç yıl i
çinde yapılan TOB -DER toplantıla
rının en önemlisi ve seviyelisi oldu. 
''Devrimci öAretme:n" ve maoaı la
nn fiili ittifakı bu toplantıyı "seçim
leri boykot" platformu.. haline dönüş- . 
tUrmeye çalıştı. Çeşitli tahriklerc gi
riştiler. Bu ya� tavır iIgj gönnedi, 
ciddiye alınmayan aciz bir ses olarak 
kaldı. TOB-DER şube başkanlannın 
çeAuniuAu buıjuvaziye bekledikleri
ni vermemek için oldukça soAukkanh 
davrandılar. Olumlu sayılabilecek bu 
sonuC'ın alınmasında, bazı gruplann 

toplantı önc:ai yaptıklan görüşmelerin 
önemli katkısı oldu. Ozellikle grubu
muzun, Demokrasi için Birlik grubu
nun, bu toplantıda egemen güçlere 
malzeme venncmek doğrultusundaki 
kararlı tavn, meydana gelmesi olası 
bir kısım olumsuzluklann önünij tıka
dı. 

Toplantıya katılan TOB-DER şu
be başkanlarının tilmil "Otretmenle
rin ekonomik sorunlanna çözüm b�
lunması, grevli toplu sözlerneli sendi
kal hakkın kazanılması, faşisı katti
amların önlenmesi" için eylemden 
ya:ıa olduklannı dile getirdUer. 

Bir de soruna TOB-DER yöneti
mi açısından baktığımızda, önemli 
yanlışlıklann yapıldıA'ınl görüyoruz: 
TöB-DER karar organl.n, ıube baı' 
kanlarının önerilerini dikkate alma
mıştır. Şube başkanlan toplantı"n· 
da; yapılacak eylemlerin aşamalı ol
ması, her eylemin kitleleri daha kap
samlı vc etkili eylemlere hazırlama
sı, eylemler dizisinin programa b;ıA
lanması ısrarla 'a\'Unuldu. Genel eAi· 
lim de bu deAruhuda belirlendi. TOB· 
DER Genci Merkezi, böylesine aşa
malı bir eylem programını yapmadan 
bu progrdmı kitlelere duyunnadan, 
kitleleri eyleme hazırlamadan, dar 
grupçu, seçim 'hesapları ulruna işi 
aceleye getirdi. Sonuçlan iyice he
saplanmadan alınan bu kanır, eıemen 
güçlerce engeUenince, eylemler başka 
illere aktarıldı. Bu ikinci bir yanlı,ı 
getirdi. Kararlar alınırken, sınınar mU .. 
cadelesi bijlUnlliU kavranamadtAın
dan, en azından bu perspektir dikkate 
alınmadığından, bir takım bürokralla
nn iyi niyetlerine bel baAllndi. So
nuç olarak bu tavır, örgütümÜ! TöB· 
DER �n burjuvw:iye kar,ı geri adım 

almasına, eylem anlayışının sulandı
nlmasına, kitlemizin, örgüt yönetimi
ne iyice güvensiz hale gelmesine ze
min hazırladı. 

Bir kez daha belirtmi,tim, 1975 
yılındaki "6 aralık" eylem kararları
nın a1ınışını ve bu kararlardan bUlju
vuinin saldırılan sonucu vu geçilip
nin olumsuz sonuçlannı halen deAer
lendircbilmiş de�1iz. 

DIB grubu olarak bu güne dek 
TöB -DER tn; ekonomik. demokra
tik taleplm uğruna ye: rqist teröre 
karşı aktif mücadele vermesini tavun· 
dumJZ. B�unulan qamada, bu an
lamda neler yapılabilir? 

Evet. Bu göriinü�ümüzü ve kararh
lığımlZl aynen koruyoruz. Eylemlerin 
ba,an ile sonuçlanabilmesi için, TOB
DER Genel Merkezi ; hiç zaman yitir
meden, şube başkanlarmm eğilimleri 
doArultusunda karde, demokratik 
kuruluşlarla birlikte "aşamah eylem 
programıı'nı iaU.tamaLıı w ha PfOII'It" 
mı uygulamaya koymalıdır. Yaptla
cak eylemlerde. kaJ11 devrimci akun
lan ye onlann olası �
na karşı açık kapı bıralulmamabdU'. 

Ayneo. TöB-DER Genel merke
zinin eylemlere katıllŞa ili,kin 'u la
vır içinde oldutunu öA;rendik: ''Ey
lemlerc IGD ve maocular çaA;nh de
Aildir. Ama isterlerse katılabilirler." 
Bu anlayı, iki açıdan mahkum edll
melidir: Birincisi; maocu1arla tGD'nin 
aynı kdeye konulması. maoeurulun 
uluslararası gericililini, karşı devrimci 
özUnU gizlemeye çalışmak anlamına 
gelir ki, buna izin verilerncı. Bu anla
yış terkedilmdidir. 

Ikincisi. ise, "maoeular inerlene 
YÜTÜyU,e katılırlar" savının genel mu
kezce ileriye sürülmesi, maocul.n ey
lem alanlarına davet anlamUla Flir. 
5 Şubat 'larda öAretmenlerin kanı pa
hasına, eylem aJanlannın d'şına itilen 
her boydan maoeu akımın, provaku· 
yan CÖreYlerinl yerine Ftinnek ama· 
cıyla, eylem alanlarına ko,mUl do
A·ldır. 

TöB-DER Genel Merkw bu 
yanhı tavırdan acele vazgeçmd.dir. 
Aksi halde, bu çerçevedeki eylemkrin 
protesto edileetA' bilinmeidir. 

''Devrimci ölretmen" grubunun o
muzlannda TöB-DER yönetimine fii
len yansıyan maouluia karşı; öncetilde 
TUB-DER yönetiminde bulunan De
mokratik Merkeziyeıçileri, ÖZRÜrKlk . 

Grubunu, devrimci demokratik birlik 
grubunu ve ,orumluluk duyan IUm 
gruplan tavır ahnaya ve eykm birlili -
ne çtAınyoruz. 

YURUYUŞ - 1 EKIM 1 979 - l l 
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i ran'da Ayetullah Humeyni ve taraftarlarından Serlatmedarl, Rafwnunl. Ruhanı, i ran Dışışıeri Bakanı Yezdl ve Başbakan yardımcılarından Tabatabal ve Camran'ın "yaygın Islam devrimini" oluşturmak icin caba gösterdikıeri ve bu yolda komşu Ülkelerin ıcışıerine karışmaya kadar varan komplolar Içine girdikıerI 
bildiriliyor. Bu calışmalar doOrultusunda Bah-

HUMEYNI ���na::�:;r"�alr:'�f���:;';:�I,��!7 �!:ı��
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VE lanmanın Onderlerlne bUyÜk yardımlarda bulu-
ÇEVRESI nuı���

u 
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I
�IY;;hran'dakl Sıyasal çevreıerin 

KOMŞU belirttiOine gOre ZaMdan kentinde 'I"am Par-

TUDEH: 

" Kürdistan'  a 

kültürel ve 
üLKELERDE :�s�;;e:��n

al��udş�uf::ı��etsı�:�:�
r
��r ���
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n
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GERICI Afgan kralının damadı Abdul V.II başkanllOın-
KOMPLOLARı :tI�:�I�a���::�I=�I��I�;1 :�r::�

b
s�ı��·;a�d�: 

DESTEKLIYOR mında bulunuyorlar. 
yönetsel özerklik., 

Nurettin Kionuri 

İspanya AET 'ye 
hayır diyor 

İspanya Dışişleri Bakanı MaıeeJlno Orejas'm Brllksel'e 
yapbIı en aon ziyaret, İspanya'yı Avrupa Ekonomlk Toplu
luRuna dahil elme planlanrun Ispanya Hükümetinin Uk hedefi 
oldueunu göster�i. Adolto Suarez baıkanlıRındaki tapanyol 
Hükümeti. Aitustos ayı ortaIannda hükümetin yeni bır ekono
mik plan uygulayacaeını bUdirmlştl. Uygulanacaeı biidlrUen 
"yeni" Ekonomik Plan'm amacı ise Ispanya'yı "Avrupa Eko
nomik TopJuJuRu"na dahii elmekti_ Hükümetin şu andaki 
SOSYaJ ve ekonomlk politıkası bu aınaca uygun olarak sürdli-
riilüyor. 

. 
Hükümet Planı'nın açıklanmasından ıonra. lspanya Baş

bakan vekili Femando Abrii Martoren Ue Ekonomı Bakanı 
Jose Luis LeaJ"de yaptıklan konuşma/arda hükümetin AET' 
nı katılma planlanru açıea vurdular_ Hükümetin AET'na ka
tılrnak ıçın çabalannı yoRım biçhnde sürdürdüRü belirtiliyor. 

lspanya 'run AET'ye katılmalııun bugün birinci planda ol
maması, ilk olarak ülkenin kriz lçbıdekl ekonomlalnin Iyileş
tirilmesi ıçın önlemler ııimnıası gerektiii halde hükümetin tu
tumu Ispanya 'yı emperyalizme daha çok baRunh hale getlıe
cek bir tutum· oiuıık görüniiyor_ Hükiimet. planda iilkenin 
bugün Içinde bulundu� bunalımm Franko zaınamndan dev
nlındıRını ve bunalımdan çıkış Için "Pazar Ekonomiai"nin 
gereklı oldutunu öne &ürüyor. Oç bölUm\ük ve 1fs aayfalık 
hükiimet planında. İspanya 'nın lçbıde bulunduRu bunalım· 
dan çıkmalı ıçın birçok "çare" ıııralamyor. oya kı VanIan 
tek ıonuç iikenin ortak pazar a katıImaa. 

bpanya'da\d 101 partiler lıiIIıiimetIn bu "baAımWıRı art
tıncı nitelikteki" planına kaqı çıkıliar. SoayaIJst Parti 
(PSOE) derhal parlamentonun toplaıııııuuıı lltedi. Komüıılat 
ikllaat bWıııcial Ramon Tamaıııes ile lıIIIdIrııetIıı ekonomı po
lWbluıııı uzak gilrilften yokIIID oJdu�D. bwıun Için de 
bat çikmaya mablnım oldulunu lÖyledL İtçl kuıulııtlan da 
tıaıımetııı piaıııııa kııqı çıktılar ft bu p\aııııı ıııevcııt pıob
leınIed ...... tuaaıtmı. kpanyol emekçileri ilzer\ndekl ıö
ıııIIIOJU art� satıııalına pic:iiııiiıı azaIaeatını. if ten çı. 
karmayı Iıolaylqtııııcalını ve ııeııdlkal lıa1ı1an iı.ultlayacıılım 
�. 

İran Tudeh Partısı İran 'da son 
meydana gelen geU,meler. dev
rimci eiiÇlerin büyük bır bölUmü
nün özııürlüklerinin kısıtlanması. 
Kürdistan'da meydana gelen ça
t14malar ve ıon haftalarda aRır
Ia,an bunalım üzerine bır açık 
mektup yayınlandı . .  Tudeh'ln 
açık mektubunda tran'daki olay
lar çözümlendi ve Parti 'nin· so
runlann çözümü ıçın önerileri a
çıklandı. 

Bir süre önce "yasa.(\ışı" iian 
edUen Tudeh Partısı merkez ko
mitesi son haftalarda ülkede 
meydana gelen olaylan tran'ıo 
tüm iierici ve ulusal güçlerinin 
birli!!1 yolunda gösterilen çabala
ra Indirilen "a!!ır "bir darbe" ola
rak niteledi. Tudeh Partısı 'nın 
daha önce yaymladıtı açıklama
da yer alan uyanlann bir kez da
ba vurgulandıRı açık mektupta 
devrimin düşmanlanrun antiem
peryalist güçleri parçalamak ve 
amaçlarına ulaşmak ıçın enerin
den geleni yaptıklan belirtildi. 

TüM DEVRIMCILERIN 
BIRLI�I 

Tudeh'in açık mektubunda 
emperyalizm ve ı,blrllkçlsl güç
lerin çabalan anlatılarak ,öyle 
dendi : "Bır yanda dinci. bır yan
da Iolcu muke altında ve iran 
halkının ulusal taleplerini kulla
narak anti-emperyalist eiiÇleri 
bölmeye çal14maktadırlar. Bugüı; 
bır tarafta aat eiiÇlerin tüm Ikti
dan eilerlne geçirmek. gerçek 
devrimci güçlerin özeürl�ünü 
baskı altma almak ıçın saR güçle
rin açık saldınlan. Illi!er tarafta 

� 
nün işkenceyle öldürüldüğü bildirildi. Kimya 

5 kıtadan 
"aberler 

ıSRAIL 'DE YENI BIR FAŞIST 
PARTI KURULDU 

Ortadoitu 'da Flllstin halkına kar,ı glri,tl!!1 
saldırılarla bir ÇıblOblOl olan taraU 'de Techia 
(Yeniden Dirili, Partili) adıyla yenı bır ea,lst 
parti kurulduitu bUdiriliyor. özelllkle Ameri
kan ve Batı Alman neofa,istierinden destek 
ıörd�ü bildirilerı yeni fatiat partinin açıkla
nan programında 1967 savlOından ıonra ısrail 
tarafından Işgal edilen Arap topraklannın geri 
· -erilmemesi lateeı açıklanıyor. Faşlat Techla 
partisinin kuruculan aruında 1967'deld Altı 
gün saVlOl sırasında "Büyük ısrail Hareketi"nl 
kuran Youval Neeman'ın da buiunduRu bellr
tlllyor. Bu arada yeni kunılan fa,iat partiyi ıkı 
mllletvekiUnin de destekledikleri gelen haber
ler arasıoda. 

ŞILI'DE BlR KIMY A PROFESÖRü 
IŞKENCE ILE ÖLDüRüLDü 

Şilide bir süre önce gizli polis tarafından 
tutuklanan 32 yaşındaki bir kimya profesörü-
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profesörü Alverez bir süre önce gizli polis tara
fından götürülmüş �e uzun süre kendisinden 
bir haber alınamamıştı. Daha sonra ağır yaralı 
durumda hastaneye kaldırılan profesör Alva· 
rez burada öldü. Alvarez 'in bütün vücudunda 
işkehce ve darp izlerinin görüldüğü ve ölümü
nün kesinlikle gördüğü işkence yüzünden ol
duğu bildirildi. Öldürülen profesöriin yakınIa
n. ölüm olaymın Işkence yüzünden maydana 

. geldie!nin hastane yetkllllerhici dollrulandı-' 
�ını açıkladılar. Faşist Pinochet cuntasının açı
ğa çıkan bu yeni cinayeti bütün ilerici güçleı 
tarafından nefretle kınandı. 

GONEY AFRIKA. BA TlU 
EMPERY AUST üLKELERE 

BU YIL 36 MILYAR LIRALlK 
URANYUM SATTı 

Güney Afrika 'nm bu yılın Ilk sekiz ayı ıçın 
de 36 mııyar llralık uranyum dışııtımı yaptıllı 
bildirildi. Dışlitım şirketierinin verilerine 
göre. Güney Afrika'nın dıtsatım yaptıRı lilke
ler arasında IfBIt >'IFKaMdlll1lJl yanısıra batılı 
büyük emperyalist lilkeler bulunuyor. Atom 
bombası yapıian bır madde olan Uranyum 'un 
çıkanldı!!ı ırkçı Güney Afrika 'nın emperyalist 
ülkelere yaptı!!ı satışın mıktan. bu devlet ile 
emperyalist ülkeler arasındaki banş düşmanı 
lşblrlle!nı ortaya çıkanyor. Bu arada ülkedeki 
Uranyum Işletmelerinin çok büyük bır bölü
mlinün batılı tekeUere ait olduitu da bUdlrill
yor. Güney Afrika'da her yıl ortalama 9000 
ton uranyum madeni çıkanlıyor. 

• TUDEH MERKEZ KOMITESI TARAFINDAN IRAN HAL

KıNA YAYıNLANAN AÇiK MEKTUPTA KüRDISTAN' 

DAKI DEVRIM MAHKEMELERININ DURUŞMA VE Hü

KüMLERINE SON VERILMESI VE KüRT HALKıNıN . 

öZERKLIK ISTEMININ YERINE GETIRILMESI IsTENDı' 

Kürdistan'ı bır karde, kavpsı ve 
Iç aavlOın Içine düşlirmek Iste
yen hareketierle karşı karşıya 
bulunuyoruz." 

Emperyalizmin ve eericl güç
lerin çabalanna bır kez daha dik
kati çeken Tudeh Partısı. lilkede 
devrime gerçekten balllı tüm ile
rici. antlemperyalist güçlerin za
man geçirmeksizin bırllk saRIa
mak zorunda olduklannı bır kez 
daha vurgulaıiı. 

ULUSAL AZıNlıKLAR 
SORUNU 

tran Tudeh Partisi 'nin açık 
mektubunda ulusal azıniıklar LO
rununa aRırlıkll yer veriidi ve 
ulusal azınhklar üzerinde sürdürü
len baskılann tran halkının yak
lıoık yansını kapsadıRını -,"Urtti. 
Bu ıorunun çözümü ıçın. tran 
bayraRı altında ulusal azınhklara 
kiiltürel ve yönetael özerkUk ve
rihnesi gerektiIII savunulan açık 
mektupta daha ıonra şu görilfle
re_yer veriidi: 

"Ancak. kürt halkına bunu aa
dece özgür ve baRımslZ bır tran 
saRlayablJlr. Bunun anlamı şu
dur: İran'ın tüm ezilen hIolldan. 
ülkenin tüm ıntiemperyali_t eiiÇ
leriyle demokrasi için blrHk Için
de ve zafer dolu bır miicadeleye 
elıirlene. ulusal baskıya bır ıon 
vereblllrler. " 

Açık mektupta Kürdiatan'dı 
ulusal sömirii ve kiiltürel. top
lumsal ve ekonomık alanlarda p
ıı,me ıçın taleplerini öne liiren 
demokrat güçlerin yamaıra. em
peryalizmin ı,blrllkçileri ve geri-

clliRIn de ajitaiyon yapıııqı ça
I14tıRı beUrtlldi ve ,öyle dendi: 
"Bu ajaıııAr ,Imdi bır yandan 
provakatif eylemlerini arttırmak 
ve diller yandan yanlıt ve kItkır
beı bll&iler yayarak durumu kı
zı,tırmak ve banoçı çözümü ola· 
nakslZ kıJınak çabııındıdırlar." 

KüRDISTAN SORUNUNUN 
ÇÖZüMü IçiN 

Açık mektupta daha ıonra 
Kürdistan sorununun çözümü i
çin tran Tudeh Partıııi'nin ıetir
die! önerileri IÇılılandl. Kaqı 
devrimci ve katlı çabalara kartı 
haJka baRiı ve halılı güçlerin bır 
araya eelmelerinin karşı devri· 
min Çlbalarını eneıneyecett 1-
çıklaruın mektupta. KürdIItaıı 
ıorununun çözümü ıçın 'u öneri· 
ler 118t1r1ldi: 

1. Derhal ıkı tarafiı ate,lı .. 
yapılmalıdır; 

2:- KürdIItaıı'dalıl devrim 
mabluımelırinln duruşma ve hll
kiimlerlne derhal ıon mllıııf'I
!I1r. 

3. AşaRıdalıl amaçIUa uiat
malı ıçın poltık bır çlbllm bu
luıımalllll aıııaçiayID JlÖllltmet. 
re bqlanmalıdır: 

i) mulii bUIımıD ıona irdI
dımlli doıruıtıılUnda KUrt baJ. 
iımm haklı iatelılellnin yedne .. 
tlrlJmlli; 

b) Kürdlatan'daIıI ve biitim ii: 
lıed*kI emperyalilt. lIyonllt ve 
.erlci" tüm &!içlerin yolı tdI1mlll 
ıçın tüm devılmci &üçlerın bIrB
Rini n saRlanmaa. 

Barış. güçlerinin 
yenı kongresı 

1 980 Eylül1ünde 
Dünya Ban, Konseyı Ba,kanı 

Bıokanı Rome, Çandra. Bulga
ristan Gazeteciler Bırlle! 'nde dU
zenledl!!1 bır baaın toplantısmda. 
dünya banş güçlerinin yenı 
kongresinin 23-27 Eylül 19S0 tı
rihlerinde Sofya 'da topianıcaRı 
açıkladı. 

Buııarıatan 'ı yaptıRı ıez! lUi
smda BKP MK Birinci Sekreteri 
Jlvkov tarafından Georı! Dlmlt
rov nişaıu ile talllf edilen Dlinya 
Ban, Konseyı Ba,kanı Çandrı, 
bant güçlerinin yenikongreainln 
Insaniıııı i1eilendlren tüm güncel 
sorunlan gündemine a1acaRınl 
belirttI. Eylül 19S0 Kongresi 'nin 
aynı zamanda Dünya Banş Kon
seyl'nin bu adı alı,ının 30. yılına 
rasladıılını hatırlatan Çandra. 
kongrenin ba,lıca gündem mad
desini yine Avrupa'da silahlanma 
yan,ının olu,turacaRınl vurgula
dı. 

Romeş Çandra'nın açıklama
sında, Blrle,ml, Milletler'In de o-

.alllO dönem toplantılanyla aynı 
zamana rulayacalı olan Koıııre' 
de. bant miicadelealnd. dünyı 
halklarını temlll edecek bır Ge
nel Kunıl'un olu,turulmuına dı 
çıiıtılacaRı beIrtıidi. Rom .. 
Çındra bu konuda töy" dldl. 

"öyle lnanıyoNm Iıl. PIICIIı 
yıiın konpuinde. öq\ltl_bll· 
dlkleri ve .ferber oIabUclllıleri 
takdirde bant IÜÇlerinin .... 11L 
önline geçebilecetlni lıaıııtlaına 
olanatını bulabileceta. Bu 
koenre. banttan yana ballılann 
bır Dlinya Parlammtoıu olacalı." 

Uhulararası Kıbna'la Dayanı,
ma Komltesi'nin de bıtkınıılını 
yürüten Rom" Çandrı. 19S0 
Kongresi ıçın Bulearlatan 'm le
çllmeslnin rulantı olmadılını 
beUrttı. Bulearlstan'ın çok layı
da yazarlar ve parlamenterler 
konferansıanna taıuk olduRunu 
beHrten Çandra. Buitarlstan hal
kının kendini bant daVlRnı acıı· 
dıRIDIn da bilindiRini kaydetti. 



Yen}. Kamboçya 'y la dayan ı şma i ç in 
Kamboçya'dı Pol Pot/lane 

suy diktatörtütünün lOkeya vv
dılı zararlanıı elderllm" ıçın 
votun blr çal14ma liIrd�ilyor. 
Dlktatörllllün iike� wrdlkltlt 
anrIInıı lelatl edIleb1lmeıılnlıı 
YııkIqıt 10 Jıl � blldirl'
)'or. 

Kamboçya hükUmat yetkıllı. 
,�, dlktaIö� ö-.lnda 200 bın 

ldtlDln y .... dııı bqkent Phnom 
Penh'de, Pol Pot rejiminin yıkıı· 
dııı tarihta sedece ı 2 .000 k 1'1· 
nın kaldıaını bildirdiler. Ba,
k.atllerln bır kısmaun sayısı ha
la blllll8mayan ylRm kıtDamlan 
IIlIaIIda öldürüldülU, bır kwnı· 
nında Pol Pot yönetlml tarafın· 
dan kınal yörelere süriildülü be
lirtildi. Bu arada Pol Pot katlU .. 
rı taralıııdan öldürülen Kamboç. 

'� ad ınla r ic in 

ya'lılann sayısının milyonlara u· 
la,tı�ı, daha dlktatörlüllün ille 
günleri olan 17·20 Nısan 197 ii 
günleri arasında onbinlerce yqlı 
hasta ve çocuk'un katledildiRI a· 
çıklandı. Dünya Ben, Konseyı' 
de Kamboçyı halkının ülkenin 
yeDIden kurulmili çal14malanııa 
destek olmak üzere tüm dUnyayl 
tUm dünyaya bır dayanıtma çaR
mı yaymladı, ' 

d ün,y·a sen
'
dika kong re si 

t'opla nıyor 
kadınlar demok""tik kadın luıreketinin b.lk.migi � 

Dünya Sendikalar Federasyonu' 
nun 9. Kongresi tarafmdan yapıb\n 
ça�ya uyarak düzenlenen "Kadın 
Emekçilerin Sorunlan Uzerine 4. 
Dünya Sendikalar Konferansı " 15· 
19 Eldm tarihleri arasında Kıbns'ın 
ba.kenti Lefkoşe'de toplanıyor. 

Emekçi kadınlann günUmüzdeki 
sorunlannı incelemek ve y&4amsal 
baklan Için .mücadeleyi yo�nlaş· 
tırmanın yoUannı belirlemek üzere 
ç$lan Dünya Sendikalar Konfe
ransı 'nın hazırlık çalışınalan, DSF' 
DIn 1978 ortasında yapılan 9. kong· 
resinin ertesinde başladı. E�mle. 
rinden ve üst kuruluşlanndan ba· 
i!unsız olarak dünyamn tüm sendi
kal örgütlerine açık olarak düzenle· 
nen Konferans gIri,lmlerini planla· 
mak amacıyla geçtli!!mlz 22·24 Ma· 

: YIL tarihlerinde imk m Başkenti 
Bai!dat'ta U1ualararası Hazırlık Ko· 

, mitesi çalışmaya koyuldu. 
"Kadının toplum, çalışma ve 

sendikalar içindeki rolü ve yeri" ko
nusunda çalışınalannı sürdürecek 
olan Konferans'm hazırlık komitesi, 
konferans yönetmelli!! ile birlikte 
bqlıca üç konuda faaliyette bulu· 
nacak Komisyonlan da belirledi. Bu 
komisyonların, sırasıyla toplumda 
ve Iş y&4amında kadının yeri, sen· 
dikelarda kadınlann rolü, ve banş, 
silahsızlanma ve Uıuslararası daya· 
nışma Için mücadelede kadınların 
rolü konuJannda çalışacaltı bildi· 
rildi. Hazırlık Komitesi bir YÜ· 
rütme Sekreteryası da oluşturarak, 
aynca kadın emekçilerle dayanış· 
ma için uluslararası bır fonun kurul· 
masını da kararlaştırılı. 

IDtısIararuı Hazırlık Komitesi 
nden yapılan bır açıklamada, Dün· 
ya Sendikalar Konferansı 'nm, ka· 
dınlann blUnç düzeyinin yliksel· 
ınesine paralel olarak ülkeleriDIn 
gelişmelinde oynadıklan artan rolü 
ve polltlk yaşama katılımlanndaki 
ylikseleşin bir göstergesi olaca�ı be· 
lirtildi. Kongre'nln, kadınların ger· 
çek bır bai!ımsızlık; çalışmada, 
toplumda ve ailede eşitlik Için mü· 
cadele isteminde dile gelen köklü 
deltlşiınlerl dikkate alan bir sendi· 
kal polltlka geliştlrmesinin zorunlu 
oldu�u vıugulandı .. 

Kadınlann sendikal örgütlenme· 
ye katılımıru yükseltecek, hem ken· 
:Ii özgün istemlerini bem de tüm 
�mekçilerin ortak istemlerini savun· 
!tlak Için mücadeleye katılma koşul· 
.arını geliştirecek bir sendikal çalış· 
ma tarzının da ıncelenmesı gere�1 
üzerinde duruldu. Buna baltlı ola· 
rak, konuyla ilglU Dünya Sendika· 
lar Konferansı'nda, kadınlann ulus· 
lararası yumuşama, silahsızlanma, 
banş ıçınde bırarada yaşama, Işçi 
sınıfının ve tüm çalışanlann müca· 

deleleriyle etldn bir dayanışma mü· 
cadelesine katılımına ilişkin sorun· 
lann da ele alınacai!ı açıklandı. 

Dünya Sendikalar Kongresi 'nde 
ayrıca, Birleşmiş Milletler'in 1976· 
1985 yıUan arasında ' öngördüi!ü 
"Kadınlann Onyılı : Eşitlik, Geliş· 
me·Banş" için uluslararası eylem 
planı da delterlendirilecek. 

Toplantısı Dünya Çocuk Yılı'na 
rastlayan Kadınlar için Dünya Sen· 
dikalar Kongresi 'nin açılmasından 
önce Kıbns ve tüm dünya çocukla· 
nyla dayanışma için bir toplantı 
düzenlenecelti bildiriliyor. öte yan· 
dan yine konferans çalışmalan için· 
de, "Çalışan Kadın-Savaşan Kadın" 
konulu bir sergi ile mm gösterileri· 
nin düzenlenecelti haber veriliyor. 

Polltlk görüşlerine ve üst örgüt, 
lerlne bakmaksızın tüm sendikal ör· 

Kissin ger 
yeni bir 

koltuk 
peş inde 

.\BD 'nın eskı uışışıerl ISakan· 
lanndan Henry Klsslnger'ln adı 
son zamanlarda Batık buıjuva 
basınında yine sık sık duyulma· 
ya bqlandı. KIsslnger bır dizi ın· 
keyl dolaşarak verdii!! konfe· 
ranslarda genellikle askeri konu· 
lan Işliyor. "Batı'nın silahlanma· 
sı", "NATO" konulu konferans· 
larda ABD silah tekellerine hız· 
met etmeye çabaladıRı gözden 
kaçmıyor. Dışişleri Bakanlıitı sı· 
rasında ABD silah tekellerine 
bütün gücüyle hizmet etmeye ça· 
balayan Klssinger'ln bu çabalan· 

gütlere açık olarak düzenlenen Dün· 
ya Sendikalar Konferansı 'na katıla· 
cak olan sendikal örgütlerin, üye sa· 
yılanna göre 1 ile 5 arasında temsil· 
ciden oluşan heyetlerle Lefkoşe'de 
bulunacaklan bildiriliyor. Uluslar· 
arası demokratik .kadın hareketinin 
ünlü temsilcilerinin, çok sayıda hü· 
kümetler·dışı ve hükümetler·arası 
örgütlerin de Uluslararası Hazırlık 
Komitesi tara'Cından konuk olarak 
Konferans'a ça�ldıltı açıklandı. 

DSF'nin çai!rısı üzerine topla· 
nacak olan Kadınlar için Dünya 
Sendikalar Konferansı, Uıuslararası 
demokratik kadın hareketinin güç. 
lenmesi, emekçı kadınlann daha ge· 
niş yıltınlar halinde anti-emperyalist 
mücadeleye katılımının saltıanması 
ve tüm insanlık için aydınlık bir 
geleceltın hazırlanması yolunda 
önemlı bir adım olacaktır. 

nın amacının silah tekellerini 
hoşnut etmek oldui!u çok açık. 
Klssinger'ln son zamanlarda 
adından yine çok söz ettlrmesl 
üzerıne bır yorum yapan Sovyet· 
ler Birııeı Komünist Partisi orga· 
nı " Pravda" gazetesi, eski dışişle
ri bakanının sırtını silah tekelleri· 
ne dayayiırak 1980'de yapılacak 
olan seçimlerde Senato 'da bır 
koltuk kapmak amacında oldu· 
eunu beUrtt!. 

N ew·York ta topla· 
nan Birleşmiş Mil· 
letler Genel Kuru· 
lu 'nun en çok ai!ır· 
lık verilen konula· 
nndan biri de silah· 
sızlanma olmuştur. 
özeOikle Sovyetler 
Birlii!i ile dii!er so.�· 
yalist ülkelerin dış· 
işleri bakanlan, ül· 
kelerinin nükleer silahlanmaya son verılmesin· 
den yana oldultunu vurgulamışlardır. SSCB ve 
dilter sOsyalist ülkeler Cenevre Silahsızlanma 
Komisyonu'nun ilkbahar toplantısında her tür· 
lü nükleer silahın üre,timiDin durdurulması için 
görüşmelerin başlatılması önerisinde bulun· 
muşlar ve uluslararası alandakl başka girişim· 
leriyle de bu istemlerini defalarca vurgulamış· 
lardı. 

Batılı emperyalist ülkeler ise, bu silahsızlanma 
ça�lannı kabul etmedikleri gibi, yarattıklan 
,sahte 'tehlike 'lerle Sılahlanmanın gerektiltlnl 
belirtmektedirler. örnei!in geçenlerde Fede· 
ral Almanya' da yayınlanan "Beyaz Kitap· 
1979 ' adlı hükümet yaymında, NATO çerçe· 
vesi içinde silahlanmanın arttınlması savunuı· 
mataydı. öte yandan, ABD'nin eski DışIşleri 
Bakanı Kissinger, ABD'DIn çeşitli yerlerinde 
y"pılan toplantılarda silahlanmanın gerektiltini 
vurguJuyordu. 

B atılı emperyalist ülkeler, &ilah tekellerinin üre· 
timini düşürmemek için, kamuoyunu bep aynı 
yalanlarla avulııyorlardı: Sovyet tehlikesi, ya· 
Ianlanyla. Bunun ıçın düzmere mizarısenler 
batılı k&muoyunda tartışmaya açılıyordu'. ür· 
nei!!n Küba'da Sovygt askerlerinin bulundullu 
yalanı, bunu hem Sovyetler, bem·de Küba'nın 
yalanlamasına karşm ısrarla yineleniyor ve 
ABD Bqkanı Carter sonunda "Sovy�tler al
kerlerlnl çekmezse ger�keni yapacaklan" teh· 
dldlni savuruyordu. 

BM Genel Kurulu 
Bu ararla Avrupa'daki bazı yayın organlannda 
küçük bir haber yer alıyordu. Bu haber Güney 
Afrika Cumhuriyeti'nin ABD başta olmak üze· 
re, batılı ülkelere bu yılın ilk sekiz ayı içinde 
tam 36 milyar Tllrk lirası karşılıltında uran· 
yum sattıi!ı yolunda idi. ABD Senatosu 'nda 
Stratejik Silahlann Sırurlandınlması (SALT) 
anlaşmasının onaylanmaması yolunda kam· 
panya güçlenirken, atom silahlannın hammad· 
desi olan Uranyum 'un da bu ülke ve emperya· 
list batılı ülkeler tarafmdan bol miktarda satın 
alınması, aslında emperyalizmin niyetlerini ol· 
dui!u gibi ortaya çıkanyordu. 

Emperyalizmin tüm çabası, kendi silah tekelleri· 
DIn daha fazla kfi.r saltıarnatan için dünyada 
bır "savaş tehlikesi" Imajını her zaman koru· 
maktır. Emperyalist ülkelerin burjuva basını, 
bu nedenle çok yönlü kamJl8nyalar sürdür
mektedir. Havana'da yapılan bai!lantısız ülke
ler doru�u sırasında, bu kampanyanın bir bö· 
lümü yürütülmüş, ancak başanya ulaşılama· 
ınıştır. Yaşamını sürdürebilmek için daha çok 
sömürü alanına gereksinimi olan emperyalizm, 
ulusal kurtuluş savaşlan sonunda tek tek ülke
lerden kovulunca, yeni taktik dei!lşlkllklerine 
glrmekte, ancak artık çoktan iflas etmiş pro
paganda silahını bırakarnamaktadır. Bu silah 
antikomünizmdir ve dünyadakı etkisi silinme 
yolundadır. SSCB Dışişleri Bakanı Gromiko, 
Sovyetler Birııeı 'ne karşı yöneltilen temelsiz 
suçlamatan şöyle yanıtlamıştır: "Bizim bu ko· 
nuda basit bır tavsıyemiz olacak, Sorunun ya. 
pay olarak yaratıldı!!ı kabul edilmeli ve olay 
kapatılmalıdır." Gromlko, konuşması sırasm· 
da Sovyetler Birllj!l'n1n tran ve Tllrklye ile ge
leneksel dostluk bai!lanna sahıp oldu�nu da 
bir kez daha vurguJamıştır. 

Emperyalizmin, sürdürdUi!ü sılahlanmaya ya. 
pay gerekçeler yaratma çabalan, her zaman 
oldui!u gıbı bu kez de boşa çıkmaya mahkum· 
dur. • ııedim kısa 
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• 

Anam Kendi c6mizie verdik i - Ve eDerinden oğlu u,aiı Ya.jaıDlIJllZI kiraya 

I 
Uç'umu, zenci analan - Beyazlara .aygılı olmaya 

'ı Bana Zenginlere boyun eğmeye 

".______________ BekJemeyi ve unutmayı öğrettin Zorlanan 
Tekin olmayan .aatlar boyunca Karacahil kara adamla, 

I· 
"Geçmişte Yazarlar Birliği 
temsilcilerince yaratılmış An
gola edebiyatının büyük bir bö
lümü toplumsal sorunlara bağ'
Iılıkta vataıısever bir karakter 
taşımıştır. Bunu bugün de siir
dürebilmemiz için Angola ede
biyatını Angola kültürünün ay
nlmliZ bir parçası haline getir
memiz gerekir." 

Kendi yöntemince Bizler senin doğup büyüdüğün 

Ama bende 
Ya,amak. öldürdü 
o anlatılmaz umut 'u 

Ve dekıriğin 
Bir türlü gelip yanamadığı 

I· tçkiden ölen intanlann' 
Olüm tamtamJanrun ritmine 

Mahallenin çocukjanya 
Bıra.kıldığı I· Bek1cmem artık ' Açtır .wu:ıdur senin oğullann 

Beklenen benim ,imdi Utanula.r sana yiirkten 

I· Umut biziz " Ana " demeye 

Ya,amı be.leyen Orkektiıler 

Btı inanı,a doğru Kaldmmdan kaldınına ıeçmeye korkarlar 

I
· 

Doludizlıİn gidiyorlar çocukJann Insandırlar inundan kaçarlar ' 
. 

Biz çalı çırpKlan kuıÜbe leri n 
Baldınçıplak çocukJan Kendimiziz bundan böyle 

I· okul mokul hak getirc Yeni bir yatarna biçiminin 

• 

Edebiyat 
Oğlen gtDle,inde diJzlüklerde Umut 'u i Çaput toplann peıinde i " Ma,an çocuklar Çeviren: Vecilai � i .

�:::;:�:=:
d

:
iY. Agostin'ho N eto i • • •• • 

uzerıne 
• 

AOOSTlNHO NETO 
Çeviren: Aziz Çalışlar 

Geçtiltimiz günlerde ölen Anııo/a dev,;
minin büyük önderi, aydın devlet adam., 
tanınmış ozan Aııo.tinho Neto 'nun 24 
Koı.m 1977'de Ango/a Yazarlar Birlilti 
G.nel Kurul bafkanlığ. ııörevine lıeti,;l
mu; töreninde yaptığı konuşma"," bir 
bölümünü ıunuyoruz. 

Arkadqlar, 
Bir takım sorunlanmlZa kısacık da oL

sa deltinmemizi saıtlayacak temel fikirle
ri ortaya koymak istiyorsak, önce şunu 
kabul etmemiz gerekir kı. yaşam, çözü
lebilir ya da çözülemez, çelişkin olgula
nn ardarda bir toplamıdır. Yazarsa, ya
.. ma nasıl bakıyorsa onu öyle yansıtır. 
İşte bu nedenledir ki olaylara hangi top
luınsaJ açıdan bakııdıltı biiyük bir önem 
tqır. 

Böyle bir şey, Angola'lı yazar için 
de, onun yqamı verişi içinde bütünlük
le geçerlidir. Hiç kuşkusuz, bir yazar, 
gerçekliei, her şeyden önce de, ondaki 
çelişkileri oluşturan dramatik yanla" 
görmezlikten gelemez. 

Gölgeyle ışıltın, yaprakla kökün bir· 
arada oluşu gibi, insanlarla çevresi de, 
her di.işw.cede, her sözcükte, yazılı her 
ciimlede, her zaman yer alacaktır. 

Angola'da insanlar ve insanlann çev
resi kölelik zincirlerinin izlerini taşıdı!!ı 
gibi, sömürgecililtin izlerini �e daha 
uzun yıllar taşıyacaktır. Gerçekli!!i yan
sıtma çabalan ve yönelimleri ise, iCade 
edilen şeyin tarzıyla ya da ifade edilen 
şeyin içeri!!iyle çakışmıyabilir her za
man. İnsanlann bilinçaltında ya da olay
lann altında yatan şeyin ortaya konması 
gerekir. Ancak eylem, yani bu durumda 
devrimci eylem, köklü bir de!!lşlm geti· 
rebilir. 

Sömürgeci dönemden kalma yüzeyde 
gözlemler kadar karmaşıklıklar da bir sü· 
re devam edece ktlr. Kaçınılmaz ve do
ıtaldır bu. 

Kol işçisi, el eme!!inin kendisi, üretici 
insanın yeni rolü ve do!!ayı dönüştürme 
gücü, toplumsal-i!konomik yapılann ko
,ullandırdı!!ı ve kaııılı!!ında koşuUandı· 
ltı felsefi ilkeler, Angola'lı yazann du
yarlıltından kaçabilecektir. Kara ya cla 
beyaz insana bakış bile, sömürgecili!!in 
etkileri ortadan kalkana kadar, çelişki 
kaynaltı olarak kalacaktır. 

Herhalde hepimiz kabul ediyoruzdur 
ki, yazarlar yaşadıkları çalıdaki yerleri
ni almalılar, bilinçliiiili oluşturma işlevi
ni yürüterek, Insanlı�ın iierlemesinde et
kin olmalıdırlar. 

Kimi yazarl. nnılZ şark. söyleyecek· 

lerı yerde .!tlıyorlar hiiliL Evet, a�lama· 
nın ş.rkı söyleme yerine geçti!!i, gö:ı-
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yaşlannın neşe demek oldıi�u zamanlar 
da vardır; ama, şarkı söyleyeuilmek a!!
lamaktan çok daha güçtür bazen, çünkü, 
zaman herkesin düşlerini gerçekleştir
memektedir. Bir başka deyişle, gerçek
lik her zaman herkesi sevindirmemekte; 
ki�ini sevindirmekie, kimini üzmekte· 
dır. 

Bir yandi baj!ımsızlık, öte yanda 
proleterya-köylülük olgusu. Şunu sor
mamlZ gerekir, tarihte sömürgecili�n 
çelişmelerinden birinin üstesinden gel
miş, yeni Angola insanı karşısında yaza
nn konumu nedir? Çünkü, baj!ımsızlık 
ve özgürlük yoluyla Angola gerçe!!ine gi
ren yeni tarihsel etkeni görmezlikten ge· 
lemeyiz. İ�anın artık kölelik ve sömür· 
gecilik yıllanndaki gibi göriilmedil!i Afri
ka baj!lamınl da görmezlikten geleme
yiz. Bugün Afrika'lı kendisini sömürge
ciUkten ve emperyalizmden kurtarmak· 
ta olan özgür Insandır. 

İnsan düzeyinde oldu!!u kadar top
lumsal ve maddi düzeyde de derin ve ke· 
sin dönüşümlerin yer aldı!!ı ve almakta 
oldu�u dünya ba!!laml da görmezlikten 
gelinemez. Toplumsal koşuııan, siyasal 
seçimleri, duygulan ne olursa olsun, 
gözlemci ki�inin dünya ba!!lamınl göz
önüne alması gerekir. 

En üstün toplumsal örgütlenme biçi· 
mine, yani , sosyaUzme do!!ru .gitmekte 
olan baj!ımsız Angola'da, edebiyat da 
bu yeni durumu yansıtacaktır ister Iste
mez. 

Geçmişte Yazarlar Birliili temsilci
lerince yaratılmış Angola edebiyatının 
büyük bir bölümü toplumsal sorunlara 
ba!!lılıkta vatansever bir karakter taşı· 
mıştır. Bunu bugün de sürdürebilmemlz 
için Angola edebiyatını Angola kültürü
nün aynlmaz bır parçası hali ne getirme
miz gerekir. Böyle bır şey, Angola halkı
nı meydana getiren farklı sınınann, et· 
nik tabakalann ve ırkıann oluşturdu!!u 
yapıda yer alan '.ve almakta olan ' derin 
toplumsal de!!işimleri yansıtmamız. yar
dım edecektir. 

Geçmişte edebiyatımız Avrupa kültü
rüyle derin bır şekilde içiçe geçmişti ; a
kımlannın izlendi!!i ve anlatım aracı ola
rak kendi dilinin kullanıldı!!ı Avrupa 
edebiyatının gerçekten bır p.rçasıydı. 
Geçmişte kÜıtürümüz, edebi yazılarcia 
kullanılan "deeişik" bir motif, folklorik 
bir çeşitlemeydi sadece. Siyasal duru
mun edebi tarzlan yöneltt'i!!i yer, boş i
rleanımden ve züppellk gerçekli�inden 
paşka bir şey de!!ildi. 

lJugım�, kül tiırumiizun nasılsa öyle. 

I ı iç ıyarpıı ılmaksızın yansıtı lması gereki
yor. Edebiyat ımıLın itici gi.k·lI ı,endi kUl· 
türümÜ> olmalıdır, 

1,_ .. _,_ .. _,_._,-,-,-,-,....-. ........ .: 
Ulusal kurtuluş mücadefesi sırası .... da 

ıeni bir yol izleyecek atılımlar yapıımı, 
. ama önemli sonuçlar alınamamıştı. 

Kaldı ki, bugünkü koşuUar altında, 
kültürün yeniden canlandırılması bir ku
şaj!a sıltdınlamaz. Bu yolda her türlü ça
banın gösterilece�inden hiç kuşkum 
yok. Ama, bunlann sonuçlan daha son· 
ra, yani, maddi koşullann yeni bir blUnç 
yaratma düzeyine erişecel!i zaman alına
caktır. 

Geçerli olabilmesi için anlatımın de-

.... 0 

neyime ve gözleme dayanması gerelılr. 
Goşizme düşmeden Angol. kültürü 

nasıl yaratılacaktır? Bunun ıçın, halkı 
anlamak, halkın bır parçası lıaIlne gel· 
mek, sınlCsaI sınırlandırnıalan qmak ge· 
rekir. Küçük burjuvazlyi karlkatirl.,t1r. 
mek de, köylüyü ya da 1,ç1yi yÜceltmek 
kadar ge,çerHdir. Edebi sonın1aıa yakın
lık gÖ�l!l'enlerin halkın y8f8dıtl yqamı 
yqamaaı, onlann duygulannı, özlemlerI
ni, tarihiR kendlalnl duymalan ııı.reldr; 
onlar ıçın ııaııataal yaratıınm zonınlu 
öııılertdlr bunlar. 

AEROFLOT 
.S"oviet atrtines 

Resmi -Olimpiyat taşıyıeısı 
DÜNVANIN 80 HAVA 
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Sans urcul u g e  
odu n yok 

ÇAGRILI OLARAK SOVYETLER SIRLIGI'NE GIDEN ARKADAŞıMız ŞüKRAN KUR· 
DAKUL YAZıLARıNA KISA SIR SüRE ARA VERECEKTIR. OKUYUCULARIMlZA 
DUYURURUZ. 

Geçtiıımlz cuıııerde IInema 
_tma UYlUlanan amanslZ san· 
ü\iıı yanında tiyatro eserleri ü· 
zerinde bır baakı aracı olarak 
kullanılmaaı ve bunun da Breclıt 
KabaN üzerinde ıomutlanması ü· 
zerine ı,çl Kültür !)erne�1 Genel 
Bqkam Yımı.z Onay Sanat Se· 

ftDler Demeıı tarafından her yıl 
..ııen tiyatro ödülleri jüri&lnden 
IaI1fa etti. Onay yaptıilı bır açık· 
lama De de deRerlendlrme jüri· 
lınden IltIfa nederılerlnl açıkladı. 
Onay'ın açıklamaaı ,öyle: 
i 

"BWndlıı ıılbl, her çe,lt der· 
nek çaıı.ınalan çerçevelinde ti· 
yatro çal ... rılarına da esasen 
uzun _edir konmu, bulunan 
önceden iZin .. rtına -yanı !!ili 
aansüre- ek olarak, yakın süre 
ıçınde linema _tına uygula· 
nan yenı SanJiir tiizüRüne paralel 
&örüotüde profesyonel tiyatrola· 
ra da önceden metin konuolu, 
aaLIIÜr ve yaaaklama uygulamala· 
n batlatılm .. bulunuyor. 

• Ekım SEÇIMLERI-Neredeıı nereye 
Gündüz M u/lIUJY 

• Tlirkiye'de siyasal kurumsalla,ma ve devletin ekonomık i'· 
levieri. 
Gencoy Şay"'n 

• Halka kartı yabancı ve yerü sermaye ı,blrlljfl 
Aylin Ba,ar 

• CHP: "Akgünlere" den bugüne 
Ayş. Kızıllan 

• Burjuva demokrasisl : Tutulmayan sözler 
E. Kuzmin 

• " Sanat Raporu" üzerine 
Adalel A8ao8lu, Aziz Çalıflar, Yılmaz Onay, Yauuzer 
Çetinkaya 

• Fa,lzm kapitalizmin ve sınınann duımda mıdır? 

Işçi 
Kültür Demegı 
Genel başkanı 
uc 

Ncc'" Ça8/Qyan 
. '  " Ekim fırtınası ve sonrası" 

Güney Gönenç 
• Birikim 'e birkaç not 

ömür Sızliin 

TIP rııanbul 
S_nato adayı 
Yılmaz Onay "Bu ııerçeklerden hareketle le, mümkün olan en ileri düzeyde 
Sanat S_u_nler de!!erü jüriye sundu!!um, tiyatro omuz omuza olma çabamlZl kar· 
Derne8i sanatı üzerinde yerle,tlrilmeye ,ılıklı ve tam bır içtenükle sürdü· 
jiiriıinden çalıtılan &izli sansür uygulama· receıımlze inancımı yinelemek· 
iıtifa etti sından vazgeçilene kadar de!!er· ten kıvanç duyuyorum." 

lendirme çaluımalannın birinci Ö . i 
"Ote yanda, deRerli jürinln planda gizli sansürle mücadele ,te yanaan şçi Kültür Der· 

ele alması sözkonusu olan tiyat· i d" .. tOO i n�1 nden yapılan açıklamada 
ro ve ürünleri meydana ııetiren_ :�m��: Ola:ı,

'" 

kara�: ger: _ Demek Genel Ba,kanı Onay'ın 
sanatçıların büYük çoRunlu!!unu kı d !!  i di rtal i tutumunun Isabetli ve haklı ol· 
kapsayan kuruluşlann da içinde i 

rs:. 
li

�
t 
er en i rme : e:fes

k
y• duRu belirtildi. Açıklamada tüm 

bul d .... 12 kült
.. t .. ... e ır e ça ışma atın a a· baskı uygulamalarına kartı Işçi 

.. 
un uı;w .. ..ur sana orgu muoyuna duyurulması gıbı yol. . .. , 

tUt 17:9.1979 gunu kamuoyuna. laria örgütlerin blrle,ik mücade. Kültür Der.neeı nın Sana� Seven· 
D SK'ın ve Istanbul Barosu'nun lesi k tıl kli d kı .. ler Derne�ı ile blrUkte dlRer ku· 
da destekledi"i önemü ve kap. . �e 

. . .  � ın�asırıl �e 
be

n 
ı
e one· rulu,lara da ça�nlar yapılarak . ı; nmı. Jun ÇOı;w uı;u n mseme- b b kıla kar .. ütl" bl �J:r bır a�lk� ya�m�1ar ve dil!i ilbi. ancak ıon deRerlendir· k�de

as 
dire:lmJı;n

q 
�e�eıdlit�

: 

.. . sana . nını ru maya me raporu ba,mda bu uygulama. . ..
. 

ı; 
yoneük tebUkeli tırmanı .. kartı \ard d yuia .. .. t.. 

.. I'-d nın vuqulandıj!ı uzerinde durul· 
i le "  b' i ti k d k an u n uzun uyu ... e du ey em �nı ır eş me .e�o · etmekle yetlnmenln ötesinde bır , . ratlk mucıdele vereceklennı ka· alternatife yakla,madı. Bu kada· I-çı Kültür' D�me"l tarafın. rar\�ıkIa d��rmu,la�ır. nyla bir yaklatım da elbette an. ' ı; 

De!!eriı lür!D!n. ülkemizdeki lamlı olmakla birlikte. mücadele dan yapılan açıklama ,öyle: 
bu çok belirleyıcı noktada ba,la· karariılı!!ı temelinde yapılması "Burjuvazi tarafından ba,latl· 
yan Qaluımalannda, 

.
�ık. kamu· gerekenin ve yapılabllece!!ln ni. Ian ve hızla tırmandmlan kültür 

oyuna m,aIOlmu, böylesıne LO: teliksel olarak gerisinde bulun. sanat alanındaki hak ve özgür iik· 
mut bır ruteUksel a,amanm!.y� du!!u için, paylatma 01a�1 gö. leri kısıtlama ve baskı altına alma 
hayata ııeçlrildl!!lnde donum rerniyorum gIri,imleri Antalya Film Şenli!!1 
noktası sayılabilecek örgütlü bır· ' Ile Breclıt·Kabare üzerinde so· 
le,lk mücadele kararlılıl!ının dı· "Bu nedenle jüri çalışmalann· mutlaşırken. batka sanat dallan 
,ına düşmesi ya da gerisinde kal· dan arfımı dilerken, demokrasi Için de benzer tehlikelerin varlı· 
ması, kanımca. deRerlendlrecel!i mücadelesinde. kişi olarak sayın !!ını göstermektedir. 
sanat çabalan ve sanatçılar açı· jüri üyeleriyle, öqütler arası "Bu ııeli,meler kar,ısında di· 
sından da aykm olacaktır. � ınşkiler olarak sayın Demel!iniz·_ renebllmek. demokratik hak ve 

öz&ürlükleri koruyabilmek ıçın 
tüm kültür ve sanat örgütlerinin 
ortıık hedener ve eyIJm Proıır&' 
ını üzerinde birleşerek mücadele 
vermeleri ııerektil!i huıııııındakl 
Derneelmlz &örüşü di�er örgüt· 
lerle birUkte Sanat Severıler Der· 
neıı 'ne de Iletilmlt idi. 

"Aynca, 17.9.1979 &ünü, ti· 
yatro sanatçılanmn örgütü olan 
T1SAN e;;nciilül!ÜDde ve 12 kült� 
sanat örgütünün katılımıyla ı.
tanbul'da yapılan baaın toplantı· 
sında. kültür ve sanat alanını ku
rutmaya yönelik tebUkeU tırına· 
D14a kartı. blrl"lk eylem PrOc' 
raını çerçevesinde demokratik 
mücadele verilecett karariılıkla 
duyurulmu,tur. 

"Olke lıeneUnde ve klitür •• 
nat özetinde ortaya çıkan yenı 
oIeuIar kartısında. Sanat Seven· 
ler DemeRi'nln 1979 nyauo !)e. 
!!erlendlrme Jürisl'nln. hlçbirtey 
olmamuıcasına deRerlendlrme 
çaluımalannı batlatmaya kalkı,· 
ması. artık kamuoyuna malol· 
mu, "<iqütlü birleşik mücadele 
kararWıRına ten dÜfen bır tam· 
dır. Kaldı kı böyle bır durumda 
yapılacak deRerlendlrme. deRer· 
lendirilecek tiyatro ı.ünlerl ve 
sanatÇılan açııından da y&nıı.tD' 

SEN BIR YOLDAŞTıN 

Faşizm kanlı ayaklarıyla 
kara bir yılan gibi 

t ırmanmak isterken 

üstüne üstüne 
Feleğine feleğine 
Varsın yansın 

"Bu konuda. örgütlü mücade· 
le ilkesine aylan bır tam Içine 
Iliren ve bu tutumuyla baakı ve 
kısıtlamalara seyirci kalarak me,· 
rulaşması ıçın ııeıekü zemini ha· 

Sen bir yoldaşı ın 
Sosyal izmin bayrağ ını 

el inden bırakmadan yaşadın 

Çukurova'nın bereketli topraklarına 
Sen yürek dolu bir insan 
Sen vardın. 
Kara bulutlar gibi 

karanlıklar i nerken 
Torosl.rın karlı tepelerinden 

Sen Güneyin aydınlık insanı 
Sen vardı n .  
ihanetin tezgahları kurulurken 

işçi ve emekçilerin üstüne 
Ve tuzakların arkasına "SA "lar eklenirken 
Sen Güneyin zincir koparan adamı 
Sen vard ın.  

Sen korkmadın 
sen kaçmadın 

sen sapmad ın 
Sen yürek dolu bir çanak gibi  

yaşadın kızgın sıcağında 
memleketimin.  

Seni \lurdular 
kara bir leke gibi 

ihaneti alınlarına kazııarak 
kara cüppeli köpekleri n 

anasına yandığımın 
gelecek günlerin güzel dünyası 

Varsın faşistleri� kurşunları yağsıl' 
üstüne üstüne 

Varsın birleşsin bütün karanlıklar 
Sen vardın ya. 
Sen yoldaşım 

Sen kardaşım 
Sen kavga arkadaşım 

Sen geleceğin aydın Iıayrağı 
Sen yaşayan isim 

Sen yoldaş 
Sen Can 

Sen vardın ya. 

Sen bir yoldaştın 
Bir desıan gibi 

yazmakla biı meyecek 

bir i s im b ıraktı!' L 
Sen bir yoldaşıın 
Sosyalizm bayrağ ını 

meıar taşına ası ın. 

zıriayan Jüri üYelerinin konuyu 
yenıden tartuımalan ve 12 kültür 
sanat örgütünün betirledli!1 Ilke· 
ler kapsamında, bu mücadeleye 
açık ve kesin bir tamla omuz 
vermeleri gerekmektedir. 

"De!!erlendlrme Jürisl'nln bu 
yanlış tutumuna katılmak iıta· 
meyerek .TUri·den istifa eden Ge· 
nel Başkanımız Yılmaz Onıy'ın 
tavn. Demei!imlzln &örüş ve II· 
keleri açısından tu larlı ve doRru 
bir tavırdır. 

"Kültür ve sanat alanının de· 
mokratikleştlrilmesl mücadele· 
slnJ yurt çapında verilen baRım· 
sızlık. demokrasi. sosyalizm mü· 
cadelesinden ayn düşünmeyen 
Deme�imlz, 12 kültür ve sanat 
öqütünün saptadı!!ı ilkeler kap· 
samında da belirtlldiei üzere, 
ileri ci. demokrat, · sosyalist km· 
tür ". sanat adamlan v� kuru· 
luşlanyla nıümkün olan en ileri 
düzeyde omuz omuza olma ça· 
basını. kaşılıkh ve tam bir iç· 
tenlikle sürdiirmeye kararhdır�' 
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MEHMET KöK 

28 Eylül, Birinci Enternasyonal olarak bilinen 
Uluslararuı Işçi Birli�'nln kuruluş tarihldlr. Bu yıl 
1 15.  yılını kutluyoruz. 

28 Eylii 1864 'te Londra 'da St. Martin Hall'da 
büyük bır uluslararası i�çl toplantısı yapıldı. Bu top· 
lantı Uluslararası Işçi Blrli �'nI kurdu ve bu Birli!!in 
,eçici komitesini seçti. Karl Marx bu komitenin üye· 
Sıydı. Karl Marx aynı zamanda program belgeleri ve 
tüzük hazırlayacak olan alt komisyona da seçildi. 
Marx, Uluslararası Işçi Blrli!!i 'nin Kuruluş Çalırısı'nı 
ve Birli�n geçici Tiizüi!ünü yazdı. 27 Ekim'de bu bel· 
geler onaylandı. Geçici Komite 1866 yılında Genel 
Konsey adını aldı. O tarihe kadar Merkez Konsey 
adıyla çalı,tı. Marx bu organın fiili örgütleyicisi ve ön· 
deriydi. Birli�n da!!ılış tarihi olan 15 Temmuz 1876 
yılına kadar bu durumunu sürdürdü. 

Uluslararası Işçi Birli�'nin Kuruluş Ça!!rlSl şu 
soruyu yöneltiyordu :  

"Çalıtan sınıflann kurtuluşu , bunlann kardeşçe 
uyum ıçınde bulunmalannı' ge�ektiriyorsa, ulJsal ön· 
yargılan harekete geçiren ve halklann kanlannı ve 
varbklanru korsanca savaşlarda çarçur eden canice 
amaçlar güden bir dış politika altında bu büyük görevi 
nasıl yerine getireceklerdir?" 

Ulusluuası Işçi Birli�'nln Eylül 1871 'deki 
Londra Konferansı'nda Marx'ın 1864'te hazırladı!!ı 
geçici �e dayanan genel tüzük kabul edildi. 

Genel tüzük enternasyonalizmin temel ilkelerini, 
proleter enternasyonalizmini formüle ediyordu. 

Ttizük' 
'1şçi �nıfının kurtuluşunun işçi sınıfının kendi 

eseri olması gerekti!!lni, işçi sınıfının kurtuluş müca· 
delellnln, sınıfaal ayrıcalıklar ve tekeller u!!runa de�il, 
eşıt haklar ve görevler ve her türlü sınıf egemenli l!inln 
ka\dmlması ui!runa mücadele demek oldulıunu; I1ütün 
biçimler içerisindeki kÖlelil!in, her türlü toplumsal se· 
faletin, zihinsel çöküşün ve siyasal ba!!ımlılıl!ın teme· 
ıınde, çalışanların iş araçlarını, yani yaşam kaynakla· 
nnı tekelinde bulunduranlann iktisadi boyunduru�u 
altına girmelerinin yattı!!ını; 

Işçi sınıfının iktisadi kurtuluşunun, bu nedenle, 
ber siyasal hareketin, bir araç olarak, tabi olmas� �e· 
reken büyük amaç oldu!!unu ; 

Bu büyük amacı hedefleyen bütün çabalann, her 
ülkedeki eme!!in farklı bölümleri arasında dayanışma· 
nın eksik oluşu ve delıişik ülkelerin işçi sınıflan ara· 
sında kardeşçe bir birlik baj!ının bulunmayışı yüzün· 
den, bu güne dek başarısız kaldılıını; 

Emej!in kurtuluşunun ne yereı ve ne de ulusal bir 
sorun olmayıp, moderıı toplumu içeren bütün ülkeleri 
kucaklayan ve çözümü en ileri ülkelerin pratik ve teo· 
rik işbirli!!ine dayanan toplumsal bir sorun oldulıunu; 
...... Ilin eder." demekteydi. 

Uluslararası sermayenin üstüne uluslararası işçi sı· 
nıfının örgütlü yürüyüşü bu ça!!rıyla, bu tüzük gerek· 
çesiyle ve bu Birlik aracılı!!ıyla lık adımlarını attı. 

Uluslararası Işçi Birli!!i'nin 12 yıl süren çalışması 
her alanda bilimsel sosyalizmin teorik ve pratik oluş· 
masını, gelişmesini, yayılmasını ve örgütlenmesini sal!· 
ladı. Bilimsel sosyalist terminolojlnln oluşmasını salt· 
layan Ideolojik mücadelenin kaynalıı 13irinci Enternas· 
yonal çal14malan içinden çıkmaktadır. Ve doj!rudan 
başta Marx'ın ve Engels'in yorulmaz bilmez çalışma· 
larına baj!lıdır. 

Işçi sınıfının ekonomik taleplerini uluslararası 
platformda formüle eden, yayan örgUt luslararası 
Işçi Birli� idi. 

Işçi sınıfının demokratiK taleplerini dile getiren 
ve bu ulturda günlük savaş veren yine bu örgütdü. 

Uluslararası politikada aktif rol oynayan ve işçi 
sınıfının stratejik ve taktik soru nlarını biiim haline so· 
kan Marx'ın önderli�ndeki Birlik'di. 

Işçi sınıfının şanlı sayfası 1871 Paris KomUnü ve 
bu komünü yaşayanlar Rirli�in Ideolojik zeminini be· 
nlml\ediler, örgütsel ba!!lar gelişti. Marx'ın ve fiirlij!in 
göriışlerinin gerçekleşmesinin ilk göstergesi oldular ve 
yaşamsal prati!!iyle Komün, �larxlzml geliştlrni. Dirii· 
ltın Ideolojik, politik ve örgütsel ilkelerine katkı sa�· 
ladı. Birlik komünarlarla dol!runan aktif ilişkideyd\. 
Marx komünarlann en heyecanlı izleyicisi, destekle· 
yici ve öj!ütçusüydü. 

Reformizm ve anarşizmle, LasaIJe ve Sakuni n'le, 
sendikalizm ve anarko·sendikalizmle, sa� ve 'sol' sap· 
malarla, aktif mücadele içinde �larxlznı şekillenrli. 
Marxlzmln ideolojik sanıitı korundtı . 

Emekcilerin 
ilk Enlernasyonali 

Birinci Enternasyonal delegeleri birarada 
Engels in Enternasyonal'e üyelik kartı 

(Uslte) 
(Yanda) 

Ulusal kurtuluş hareketieriyle Işçi sınıfı hareke· 
tinin bütünsellilti bu süre içinde ve Marx'ın önderU· 
!!inde oluştu . 

Birlik, ekonomik alanda işçilerin grevlerine yar· 
dım, destek saj!ladl, grevlerde karşılıklı dayanışmalan 
düzenli olarak örgütiendlrdi. 

. 

Işçilerin durumunun istatistik araştırması yapıidı 
ve bu araştırma işçilerin kendileri tarafından yürütülo 
dü. 

8 saatiik iş günü tlllebi programa alındı ve bütün 
dünya işçi sınıfının genel platformu lıaline geldi. 

Zihni, fiziki ve teknik e!!itimi hirleştiren politek· 
nik eltitimin iikeleri formüle edildi. 

Marx'ın Kapital'i uluslararası işçi sınıfı içinde ya· 
yıldı. 

Ekonomik merkezileşme savunuldu, ormanlar, 
taşocakları, kömür madenieri ve öteki maden ocaklan 
gibi demiryollarının, karayollannın, kanallann ve telg· 
raf hatiarının ortak mülkiyete dönüştürülmesi gibi ka· 
rarlar alındı. 

Demokratik seçim reformu için propoganda 
kampanyası açıldı. 

Amerika'da kölelik sistemine karşı çıkıidı, yenı· 
den seçilen ABD Başkanı Abraham Uncoln'e Marx 
mesaj yolladı. 

Polonya ulusal kurtuluş hareketi desteklendi. Bir· 
leşmiş ve ba!!ımsız bir Polonya'nın demokratik bir 
Avrupa'nın vazgeçilmez şartı oldullu oybirlil!i iie ka· 
bul edildi . Polonya monarşısinin yıkılması gerekti� 
vurgulandı. Engels'in Polonya Ile iigili yazısı ile ulus· 
ların kendi kaderlerini tayin hakkı Ilkesinin anlamı 
ortaya konuldu. Bu arada uluslararası sorunlardan 'si· 
yasi ' sorun diye kKçalı Proudhonculara karşı mücade· 
le verildi. Polonya ayaklanmasının yıldönümü kutian· 
dı. 

ırlanda ulusal kurtuluş hareketi desteklendi. Ir· 
landa �Iart ayaklanması desteklendi. Ezilen halkın a· 
yaklanma hakkı tanındı ve Ingiiiz sömürgeciii�i 
açıkça ortaya çıkanldı. 

Topraııın ortak mülkiyeti ilkesi formüle edildi. 
Işçi köylü ittifakı sorunu iik kez ortaya kondu. 
Proletarya diktatoryası, devrim, devlet tanımları 

"e ilişkileri MarXıst içeriklerine kavuşturuldu, bu ko· 
nulardaki sa!! ve 'sol ' .apmalarla savaşıldı. 

Banş kavramı ve somut durumun somut çözüm· 
lenmesine göre savaş ve banş'ın sınıfsal kullanımları 
iik kez Marx hrafından hiiimsel lçerl�e kavuşturuldu. 

Bireysel terörist eylem lere karşı aktif ineolojlk, 
örgütsel mücadele verildi. 

Anarşistler : Sakuninciler enternasyonalden atıldı. 
Almanya'da Işçi sınıfının kendı siyasi partisinin 

oluşması için çaba gösteriını ve RebeJ'Je Liebchneth' 
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in Alman Sosyal Demokrat Işçi Partisi 'ni kuru,lan 
ve Enternasyonal'in iik Partisi oluşlan örgütün büyük 
başarısı oldu. 

Demokratik merkezlyetçlUk iikesl ve Işçilerin 'u. 
be üyeliklerinde üçte iki gibi bir çoj!unluk olu,turrna . 
sı gerektlııı glbl Ilkel_riyle Birlik işçi sınıfı plltlll ör. 
gütienme iikelerine yaklaşımlar getirdi. 

15 'den fazla ülkede kurduj!u ,ubelerl Ile BlrUk 
bütün dünyaya blUmsel sosyalizmin devrimci çeklr· 
dekierini ekti ve büyük bır okul oldu. 

!;n önemlisi, buyük mücadelelerden sonra BlrUl!ln 
tüzüRüne 2-7 Eylül 1872'de Lahey'de yapılan Genel 
Kongre'de 7. Maddeye ekledlRI a) bendi ldl. Bu bend 
Paris Komün 'ünün saRiadıRı deney ve uzun çaıı,mala· 
nn gösterdi!!1 sonuçtur: 

"Madde 7 .8.) 
Proletarya, mülk sahibi sı�ıflann kol .... tlf JLÜC

karşı mücadelesinde ancak mülk sahibi sınınar tarafın· 
dan kurulmuş eski Partiier karşısında ayn bır lIyaaal 
Parti haline gelirse bır sınıf olarak davranahilir. 

Proletaryanın siyasal bir parti haline gelmesi, top· 
lumsal devrimin ve onun nihai hedennln, sınınann 
kaldırılmasının zaferinin güvence altına alınması ıçın 
\'azgeçiimezdir. 

Işçi sınıfının Iksisadl mücadele Ile zaten sa!!lan· 
mış olan güçblrliiti, bu sınıfın elinde kendisini sömü' 
renlerln siyasal Iktidanna karşı mücadelesinde de bır 
manlvela olmalıdır. 

Toprak "e sermaye beyleri, ıktısadı tekellerini sa· 
vunmak ve slirdUrmek ve emelli köleleştirmek ıçın hep 
siyasal ayrıcalıklardan yararlandıklanna göre, proletar· 
yanın büylik görevi siyasal ıktıdan ele geçirmek olmak· 
tadır." 

"Enternasyonal unutulamaz, o, Işçilerin kurtulu, 
mücadelesi tarihindeki yerini sonsuzluRa kadar koruya. 
caktır." (Lenin, Toplu Eserler. cılt: 29, Syf: 240). 
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