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SEFALETıN ADıNA 
"BAŞ FIYAT" DEMIŞLER ... 

[ge ekici tutlin piyasasında bu yıl ian edilen i 30 lira 
neyin fiyuMhr? Tütün üreticisni sefaletin k.tmerli.ne, umut· 
azlutun karan1ıiına itmellin-mi, you. tütün tüccarına yıllann 
en büyUk vurgununu sallamanın mı fiyaldu? 150 lin, pi yasa. 
nm kasıtlı olan.k IC:Ç açılmaııyla, geçim saUlllSI içindeki i.l'cti. 
ciran, elindeki tuıunü yok pahasına tüccara kaptırmasınıni tüui. 
nUnü, piyuanın açılmasına kadar zor bcla koruyabilen \Werid 
açısından ise, girilen çıkmum fiyattdır. 

Gümrük ve Tekel Bakanı Bay Ahmet Çakmak, ortalama 
fiyatın 1 00 lira dolaylarında oluıtuAunu iddia edebildi. OY. 
gerçek .aptılmalar ortalama fiyatın 65 liraya düştüiünü göste. 
riyor. Bu kcpucik, ıon ylUarda ilk. kez. ortalama fiyatm, bat 
liy�ın yarıtın_ kadar dlişmclinin adıchr! 

Ziraat MUhcndi.leri OdUI Ba,karu Sami DaAan, durumu 
,öyle delerlendiriyor: 

"Odamaın yaptıaı maliyet hesaplanna görc, artan hayat 
pahalılılı karıııında bat alım 6yatı en az 190·200 liraolmalıy. 
dı. Oretia bu 160 nu, gutlalına kadar borca gömülcrek kapata· 
calc.tır. Alım politiku.ındaki yanlı, uYKUlamatar nedeniyle re· 
koltede de diilu,ler olmu,tur. 1979 rckoltesi, 1978'e göre yüz· 
de 56 oranında azalmı,tır." 

Şimdi -r*a.m1an tevmeyenlerimiz dahil- dikkatle oku· 
yahm ve bir "durum muhakemea" yapalım: 

Elinde ıeçen yıldan 44 bin tonluk ıtok bulunan özel 
tektör, devaJüuyon öncesinde alımlara girmeyeceAiri açıkla. 
mqtı. Ve tütün ihracat."a 47 liraı" primli kur uyzulamuına 
nkmen ekl�bilmi1ti: "Kilo batına LO liralık bir fon kesintili 
nrdır, dı,.tımı öundirid hiç bir önlem ahnmamı.ttır." 

Devalüuyon ıonrasında il/!, elindeki stok 'ütlinün deAeri 
birden bire iki katına çıkınca, sayın özel sektör kıvrak bir ma 
nevrayla '�hr .. cat yapmaıruı. karan"ndan vaZleçmiıtir. 

Sigara üretiminin özel sektöre devri tezgahlanoan yojj:un
la,tılı bir dÖnemi ya,ıyorut. Bu tUr tezgahların, dış dayatma· 
lar ve iç önlemlerle butunle,tiAi bir karanlık dönemi. Bu db· 
ncmde özel tektöru güç durumda bırakmaya paşa gönlil razı 
olmayan Demirel hUkumeti, Beçen yıl destekleme alımı_n için 
Tekel'c (bu Tekel, o teketlerden deAii) açtıkı 14 milyar liralık 
krediyi bu yıl 2 milyar lira kıımı,ıır. Bu kredi, saptanan ba, 
fiyatla UO bin tonluk Ege Tutün Rdloltesirin ancak 92 bin 
tonunu kar,ı.!ayAbilecdltir. Geriye kalan böhim ise, öıel l/!ktÖf 
wafuıdan kar,ı..Ian.cııktır. 

Fındıkta, pamukta, çayda aynı oyunlar ses vereı:ek mi· 
dir bilemeyiz ama, erinde sonunda bu bat fiyatın fiyatını IOm 
ödeyecektir, bu ,imdiden bellidir. Gün ola, harman ola! 

BANDIRMA 

* KlTLELER AY ACA KALKTil 

Bandınna'daki titlcııcl mitinıden pankartıar: 
Hayat Pahalı - can Ucuz 

• Zamlan EmalDelil- Demirel'le IMF Yaptı 
100 Gün Doldu - Hayat Çck.ilnıcz Oldu 

D�rel Kını.mı Gönder • Tnktöriimiiı.e Ko,alım 
• Analar Bacılar - Zamlan KUldar 

PahalılıAa, zamIara ve: fatist saldırılara kartı diiZmknen 
mitingde Bandı.rma11 kadın-<rkc.k binlerce i,çi, köylü, emekçi, 
binlercc: ilerici, demoknt ve: bilinSJel IC»yalist. büyük bir karu
W. içinde demoltnıik dircni, haklannı kullandılar. 

23 Şubat pnü Baıtduma1ılar zamlx.a, baskı ve: Ir..ıymla. 
n kar,ı, fa.tum teblilr.cai.ne 12rtI, demokru. cc:phesinin öriime
ai yolunda önemi bir adım attılu. Dcntird hiikiimctinin tutu· 
munun, tekeDerin iJtemkrUıi yanattıiı ve halk.l.a alay etmek 
anlamma Beldiii belirtilen mitingde, çok sayda emekçi kadUI1D 
bulunm .. , y&fam ko,ullanrwı dayaibiı bir zorunluluk olank 
deAerlımdirildi. 

Çah,mallU"m b.,ından mitilllin bitimine kadar sınıf di
.,,,Jinlmyk ôrnc:lr. bir tutum içinde olan Genç Ondiu, Fnçlik 
lwPt.lcnmeainc ıon YICI'dlri.IcaIqıec:c1bi Bandırma 'da da kanıt· 
......... 

Kitlelerin demokratik direnişi durduroıamaz! 

GIRESUN 
ir' FISKOBIRLlK EMEKÇILERI 

KA VGA Y A HAZıRl 

Fiıkobirlik'te tessiılik ve gergin'k hüküm sürüyor. Ger· 
ginlilin baııhca nedeni, inerlerindeki yönetim deAi,iküA'ly!e 
ba,latllan baskı ve sindirme politikası. Henüz kıyımlar ba,lama. 
dı. Ama i,çiler telsiz ve kararh bekliyorlar. t,çiler hazır. t,çiler 
demokratik haklarından kolaylıkla vazgeçmeye niyetli deAil. 

Kıyım batıana, tekelci sermaye ve: gi.idümilndeltiler, Tn. 
ri, ve Antbirlik'ten aldıkları cevabı, Fiikobirlik'ten de alacak· 
.... 

� 
""- ONBINLER HAYKıRDIl 
""'-"BU KAVGA fAŞIZME KARŞI 

BU KAVGA HÜRRIYET KA VGASIDlRl" 

Tarih 23 Şubat. Ordu, tarihinin görkemJi gunlerinden biri· 
nı yatıyor. Orta ve Dotu Karadmiz bölgesi emekçiJerinln :..atı· 
Iımlanyla DisK öncülliğiinde gcrçekJe,tiriJen ylQınıaI miting, 
tekeld, Frid guçkrc ve ra'dUcre korku &aldı. Korkuyorlar. 
Ri.,.e'den Samıun'a tüm bdl�den gelen, örgütlerinin panbrtb.n 
alunda coıkuyla \Le hınçh yünıyen onbInlerce anti·fa,dtten, 
ilericiden, demokratlan, bililmel ,""yalliıten korkuyorlar. Vt 
onbinlcr haykırıyor: "Fa,izme kar,i görev ba'lIIdal' 

Mitinge katıJan tüm IcndikaJar, me.lek ve gençlik orgüUeri, 
ılyau.l gruplar, ba,tan ıona ortak eyleme aahip çıkma yolunda 
örnek bir ı..ItizHk gösterdi, Ordu mitingi, ra,i:tme kar,ı eylem 
birliği \Le cephe yolunda önemli bir wanım ıagladı. 

DisK Cencl Ba,kanı Ba,w.rk de konu,maıında, örxuth.i 01· 
duklan her yerde oldugu gibi Kar..denb.'de de, DISK'in r.,lz
me br,ı sOrev ba,ında olduğunu önemle vurguladı. na,turk 
suderine, Fiskobirlik'te fatisı..le,tinne giriJimleri ba,lauraa, 1'-

, çi ıınırının ıc_iz kaJmayacağınl ekJcdL 

I:U'fl"41 F AŞİZM, 
CEPHE VE 

TEK PARTI F.l.fist wmanqı durdwmu., (atdt diktatörtult tch· 
liIr.etini ömanek Ye tck dcvrinıci bir demolr.ntik ik· 
tida.n kurmak. için dcmoluui I"çkrinin tek bir 

cephede birkımesinin Ir.aÇuulmaxlığl, ulusal ye uluslanruı 
deneylttin bir sonucu olarak. biitiin açı.klığıyb ortada.. ruılU· 
ye'de de demoknli güçleri bu gerçcj:i her pin daha büyük bir 
aÇıldılda Ir.avnyorbr. Bilinuel s<MIywtlerin cephe politikası 
iiikenin dört bir yanında güç ve eylem birlildcrinj gelittiriyor. 
Tek bir demokrasi cephesinin laflan üstiiJtc konuluyOl". 

Fatamin ve: serciliğin saldı.nlannırı. pilsbirtiikceğinin, 
Iıtaı.andıkJan mevı:i1erin ellerinden alınacağuun ve devrimci bir 
demokratik iktidara, oradan devrim lÜJ'ceinin daha ileri mC':"
z.ilc.rinc vanlacağının bilinci, i,çi ıınıfırun en dövilıken UNU .... 
'annı tutuJtunıyor. 

l,çi ururman devrimci ale,i dün Tekel'de, Tarif'te; bu· 
gün tdutil i,çilerinin greY çadırında harlaruyor. I,çi sandının 
en dövil,kcn kitleıi, metalurji iıçileri BJev &'Ümieklerini liy
mc.ye huırlaruyorbr. I,çi ıınıh demok.rasi cepbesinin öııder
liğine hazır olduğunu, bu SÖrcvi üıtknip ufae ub.ttırac.ai:ıru 
JÖtttriyor. 

Demokrasi güçlerinin tek bu cıepbeye ihtiyacı var. De
nıokrasi cephesinin de i,çi ruufuun öociiliiğiliıe. Buraya kada· 
n artık bllimtd ıoıyalist Udrolann açıkça Ir.avndlğı bu rer
çek. Ne vu Iti, doğrulann genel olarak kavnnm.aa her zaman 
doğru politikalan doğuranuyor. Doğru1ann öğrenilmesi yan
tıcı bir kavraylfa ulafmayınca, dcvriınci bareketin her il4ama' 
daki somut Jonınlaıuu tesbit etmek ye çözmek mwnlwn de
ğil. Fatame kartı mücadelenin öğretmeni Dimitroy ,öyk di· 
yor: 

"önceden tuarbnmIJ bütün kahplan kaTtıya:. Herlwıg:i 
bir yerde, ya da her yerde belli kalıplara. ıöre davranmak yeri
ne ıomut durumu - belli bir yer ve zaman içinde - ck almak 
YC b"na göre davranmak. isdyonı.ı. Deji,ik durum.lard.ıı 
_yaJUderin davranlJlan aynı obmaz." (Fatizme Kartı Birie
,ik Cephe, Ser Yayınlart, ı. &Slm, i. 148) 

Somut durumu Ir.avnmaınu.la ve taArlanmıt kalıplan 
değiten durumlara. zorla uydumıaya çalıtmakta direnenb 
için ne kadar öğretici. Kendilerine yiikledilr.leri hak.edi.lmcmiJ 
misyonun dar perspektifi içinde h3Ji Narnın reddettiği ka· 
bplarb, basille,tirilmit yöntemlerle sınıf harclr.ttiıı.in en kar
matık sonınlanru çözmeye çalqanlar için ne kadar öğretieL 

Bu öğreticiliğin qığında., bugün bilimtel _yaliıt kadr0-
ların kaVTlUflasl Frek.c:n bir gerçek. açLkça ortaya çıluyor. Fa· 
,ame kar,ı mücadeleyi yanhtm yönetecek ve zafere gO�
cek &uçtu bu bilimKI sosyalist Parti gerekli. Tiirliye I,çi 
PartUi, bu Frçeği açıklıkb. saptadı. Bilimıcl _yalist kadro
!ann tek bir doğru program (:trafında "'e telt bir örgüt çaba 
altında toplanmasının onemini ıroula vurguladı. Tel ve au .. 1ı.i 
bir bilimKI l<MIyalist Partinin cc:phenin brulmcJi ve ufcn 
uJatmasl için gerekli yaJamAl önemini, uJke gcrçe:ğinin bu
gunku surccindl: formüle etti: 

"Partimiz ve en genelinde bilimsc.I sotyali:tm "·e proktar
ya enternasyonalizmini kendi teorik ve pratik tcmeDcri olarak 
ek alan, bilimıcl ıoıyalist platformdalU iki hareket arasındaki 
ilitkilerin ujhkJı bir gclitme göstermesi buyUk öncnı ta, .. 
maktadır. Bu kapsam dışında bilimtel ıosyalitt kadro niteli
ğini bflffia potansiyeline sahip baııb dağınık kadrolann bu
lunmasına r&imm, bilimtel Josywt hareketin birliği göre";· 
nin temel çerçevesi, bu çerçevedir." (TEK PARn TEK CEP. 
ilE, i. 89) 

Demokrui ve ıoıyalizm miicadelclerinin ba,anJl her UJ· 
Ir.cde tck bir bilim-.el IOJyaliııt partiye ula,ılmasına bağlıdır. 
Elbette bunu batarmak kolay değildir. Ve bu hedefe ancak 
karma;ıılt bir miicadele IÜn:ci ıonunda vanbbilccektir. lıçi 

ıınıfınınçoğunluj:u, politikJe,miJ unsurlar ..-c bilimıcl sOlya' 
list kadrolar sınıf dlifmanJanna kartı birlilte mücadek içinde 
yOfvuLacak, tek bir yüce amaç için gôN, birliğine v.,.ca.itbr
dır. Onun Için bilimscI sOllyalistler, teklelıl71e ıorununu takı..lk 
blr sorun olarak gönnliyorlar. Telt ye giiı.;kı bir Partinin de
mokrasi cephesinin örulmesi ve nrcre ub1muı için bir maru. 
veLa oIdub'Unu, ama teklqme sürecinin de eyLem birliğinden 
p:çerelt g.::lifCcegini JÖrüyor ve bu yolda Iı.anrtl bir mucade
Jc surduN)'orlar. 

Bugun, kendilerine )'ÜkJcdikJefi haL.edilinemi, milyonu 
biçimıcl oLank koruma kaygısı y\ıZünden teL. partiye ulatı.!· 
ması ile tck cephmin öNlmw ansındaki diyaLektik iliJli),i 
göremeyeninin; dar Ir.alıplan. basille,tirilmiı yöntemleri ",a· 
rak bilinlıcl ıosyalitt pLatfonnda birlik sorununu uvramalan 
için mi.iıcadele, ra,izme L.ar,ı mücadelenin zafere ulaıması iliin 
büyük önem mtıyor. 

Kitlelerden, iIÇI harelctinden ders alma,.an, L.C'ndi teo· 
rik darhklaruıdan hOJnut ıckterlerin, birle,ik bir dtmoL.ratiL. 
cephe olu,masına, h�r ,eyden çok zarar �'erdikJerlnl "Iusla,. 
arası harekN aruL. iyice ögretti. 

Bilimsel ıoııyalbt hard.eti" :ıaaf1anndan kurtulması, de
mokrasi gılçleruun zunanndan L.urtulmuına iyme wandıra· 
caktır. Bu goI'C'Vi kavramayıp, grrC'klulnl yalne getinnC'ymler 
de elbette tarih önünde en agit uxumluluğu tqıyacUJardır. 

(GÜNDÜZ :'HJTLUA'? 



TEKSTİL İŞÇILERİ 
SINIF CEPHESiNDE 

"TÜM TEKSTIL ÜYELERININ, GREVDEKl TEKSTIL ıŞÇILE
RININ TOPLU SÖZLEŞME DöNEMINDE ENFLASYON, SATıN 
ALMA GÜCONÜN DÜŞMESI, IŞSIZLICE KAR'ŞI SENDIKAL 
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER ıÇIN, ıŞÇILERIN ÇıKARıNA GER
ÇEKTEN CEVA� VERECEK SOMUT VE ILERI HAKLAR ıÇIN 
VERDIKLERI MüCADELEYLE DAYANIŞMA IÇINDEYIZ. 
ıŞÇı SıNıFıNıN BIRlıCı, SENDIKALARıN BIRlıCı, ıŞÇILE
RIN HAKLARI ıÇIN VERILEN MüCADELEDE GüÇLü BIR SI
LAHTrR." 

(ULUSLARARASI TEKSTIL SENDIKALARı BIRlıCı 
GENEL SEKRETERI) 

Teblil SendikaSı 'yı&' Tc:lutil IfVettnlcri 
Xndibsı: ar.uında lÜrdiuükn 8. d6ı:ııır:m top
h.ı lÖıJc,mc ıtONlmelcrindc itvcrailcrin udaf
m.zı: tutumu JODUCU ortaya çlkan uYUJm2Z.Lık., 
FÇtiğiın.iz �ft.a karfılı.kh gtC'Y ve:: Jou.vt ka
rula.nnın alınmuma neden oldu. 
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içinde 15 inerlnde 6 bin kutil iJç.i gm ça
dınru kurdu. Şitli'dc Neyi!', Saıpcr, Ortd, 
Bakırköy'de Edip, Yedikule'de heri MeNucat, 
Kasar Boyacıhlt, Topkapı'da Muhtc,cm Kol. 
Çcrk.c:zlr.öy'dc: Dinarıu, Gümüşsuyu, Buna 'da 
Bliq, Anadolu Hisan'nda Keten KeIlCfu, 
Eyüp'te Dinanu fabriltabnnda co,kuyla çWl
dı laYaf alanlarına. 

Daha va' bruıyla birlikte itwre:nlerin 
yaWı KUmkumul bqladL Haliı Narm. "DisK' 
in ideolojik patıere hazlrlandığuuı ekonomiyi 
baltalamak. için her yola bqvunılduğunu, oy
p, keodilcrinln itçicu htt türlü maddi ola
nakJan taıudlklaruu" .oylüyordu. 

Oya aerçelı. «Udadıc � kutU "çim 
bunu bilmektedir. BugUn tcutil itko1unda ot
� nct gunhi.1r. ücret 150-200 lin. arumda-

du. Tclutil patronlan bu dönem.an TeksiI1c 
imzabdıkbn toplu .odefrneyle iıçac birin· 
ci yll brilt 200, ikinci yıl yine brut 200 linı üc
rd am,. verdiler. Bu,pn1ük ücretl:: net olarak 
100 lira artlJ anb.mına Fbncktc:dir. GÜıUiik 
net 250 liraya, ik.ra.miyc Ye diğer haklar da ck· 
IOline 50�550 Ura iki yıl için tdatil itçikri
nin alınterine biçilen liyatbr. Ya patronbnn 
mallara biçtikleri liyat nedir? 

Tebtil tekcUc:ri bunabm içinde: luvnn
mutadır. TürlUyc'nin dı,a bağunlı kapitaliz
mi hapı yutmu,tur. Köhneyen gemi.u alıyor. 
Geçici önlemın pan. ebniy«. Büyük. güriiltü
Ic:rle, demokratik toplumsal muhalefeti göze 
a.iarak kotardıklan "ekonoolik ön1c:m1c:r, deva· 
Iilasyonlar ' 2-3 ay bile dayanmıyor. nı, öde
mdc:r dc:npinin açığı büyüyor. Hammadde: 
ve pazar .. kınbil P<ferilemiyor. Döviz dar bo
ğazı &Illamıyar. Eneıji .orunu çözülemediği 
gibi, çözülme ümidi de: tlfunıyor. Bunalım 
içinde k.ıvranan tckcici bwjuvazi, fatur:oıyı it

çi, emekçi ve: tckd dqı burjuvaziye öde:t.c:
rek bunalımdan çıkmaya çalqıyor. TekcUerin 
bu &I"" kir iııtcjiyk, cmpcryaliz.min Güney 
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üTsa GENEL SEKRETERI JAN KRIZ, TEKSTIL GENEL BAŞKAN 
VEKILI ÇELEBI ILE GÖRüŞTü 

OOny. Sendlk.l.r F.dtiruyonu'n. b.Olı Ulusl.rır.s. T.kstll SendllUla,. BlrllOI G •• 
n.1 S.kret.,1 J.n Krız, TDrkly.'dtikl t.kstll l�y ... l.rlnd. bIIşlayın .... bOyOy.n gr .... ı.rl y. 
rlnd. Inc.lem.k .... T.kstll Sendık • .$( y6o.tlcll.rl Ile mııddl .... m.n.'" dıy.nı,m.nın ko
şulluım gOrUşm.k Ilzer. TOrkly.'y. geldi. 

T.kstll S.ndllYısı Gen.1 Merk.zl·nd. konuk sern:lllUcll"rla y.pıl.n ort.k bilsın top
Iınıısınd. konuş"n UluSl.rıruı T.kstllS.ndlk"ıa,. BlrllOI G.n.lSekr.terl J"n Krız, �r.k 
geU$tIn gr .... ı.rl. �r.kM sendllU yön.Ucll.rln. y.pıl.n bukıları blldlkı.rlnl .... bu oıU,ma
I.rl y.rlnde Inc.ı.m.k ıçın geldlkl.rlnl belirtti .... şun"'" d.dl: 

"örgOtOmDl Ulusl",lrlSI T.kstll sendikalio,. BlrIlOI·n. Oy. 60 örgatOmtlZ .... 13 miL· 
yon Oy.mlz "dın. Türkly.'d.kl IYırdeşl.rlmlzl tOm glkOmazl. desteklecUCIlmlzl belirtirim. 

"KIIodın4rk.k tekstil lşçll.rlnln ve Ofıla,.n moe:ı.ckılesınl b"ş"rıy. uı.,tırmıı yolun
da yırdımcı olın dlOır lşkollırındakl lşçll.rln dlr.nç .... kar",lIlıOınl gOrm.kt.n kı .... nç 
duyuyoruz. 

"Ttıtuklım. karıırı ... erll.n T.kıtll Sendikası Genel B.şkanı Rıd .... n Budak IUrdeşl
mlzl. ilgili b.skıl.rı kınıyoruz. Aynı um.ncıa, haklı Ulepl.r ıçın. sendikıl hak .... özgOr-
10ld.rln um olar.k gerç.kl.şmesl ıçın, d.mokrasl .... işçi sınıfının birilOI için Mocıockıl. 
.den .... blskıy. uOr.yın tUm dıa.r kardeşlerimizi dest.kllyOf"uz. 

"Bu görOşmed.n sonra C.n .... r.·y. gld.r.k örgOtUmOZOn dIIyınl$ma ıçın ger.kll ka
rırıırı ılmısını yOllyIlClOım." 

Amc:rilı.a �1PdeU dayaımalan üst ÜJtc denk. dü
,uyor. I,çi 'Ve emekçi yılınlan. f-tilt 4ilı.tatör
JÜ.Ir. dayatılıyor. 

Tebtil gra'lc:ri, k!util işçilerinin ekmek 
kavg:asldu. Tebtil itçikrine açlığa dayatan 
tc!util tck.c:llc:ridir. Açhğa lr.ar,ı teutU ifçi
lerinin bqu tutac:alı.bn yol yoktur. Bunun 
için, uten ''bir parça" kalm" ekmeğine uz.a
nan tekdd patronlann elini lUrmaIı. için u.vq 
a1anJanndadıcw. 8u kavgayı .ımf onunı.na ya
rqır bir biçimde: li.ırdilrc:cc:k1miir. 

TüM ILERICI, DEMOKRAT 
SANATÇıLAR GöREV BAŞıNA! 

"Baştll TRT GI.n.1 MOdOrü KUlroOlU'nd.n 
olm"k az.r. ş",kının sOzl.rlnln d.Olşmasl ıçın 
b� çOk tehdit, .... blskı gördOk. Bu ,,,ntl-d"
mokrııtJk uygulam"lırdlln ıom". binı .... rll.n 
OdOlü k.bul .tmlyorum." 

24 SUb"t IkSllml ClInil y"yın sırasınd. mll
yonl.rc. TV IzI.ylclsln. bu mesajı lIet.n S" 
n.ıır VurdlltaPlln. VtıROVOS'e şunl"" sOyl.-
." 

"Bu tUr baskıııır Ilk dtiOIl ıon da olm"yı· 
eak. An Cık O.mlr.' hUkUm.tlnln 1$ bIIşınlı ge. 
tlrdlOI nt'l" blrllkt. bIIskllırın dil hı d. 
yoClunlışll!!ınl SCyl.y.blllrlm. KıouıroOlu 60ce 
bır oın.�.yl. RuhI Su .... ZlIlfll LI .... n.lI'nln 
TRT·d. duyulmlSml .... görlllmeslnl yuıkl.dı. 
Sonrı dlO.r lI.rlcl, d.mokrııt arkad.şI.r" gel
di Sır". En kUçOk bır d.mokrıt 58U! tahımmül
'erl yok. ASlında Pet', 011 ii. ılgılı uygulım. 
bize. o kad"r On.mll d.OIl. V. sOzl.rde k.Sln· 
IIkle bır ,.y yok. O"hı ıonrıı best.el özd.mlr
oOlu'nun ııCIzı ii. ş.rkı Uzorlnd. hiçbir b"lkl 
oımıdı!lı söyl.ttlrllml .... de, t.kr"rlıyorum. 
IÇık .... doOrudın bllkıl.r olmuşt .... r, Bunu k.· 
nıtlıy.n "özd.mlroOlu Imuh" bır belge .lIm
dedlr 

"SIlidiri .... bılSkılı,. tık t.k kl,lI.rln blr.y
sel kar"rl.,ı d�lIdlr. Hııklm sınıfl."n, burJu
... ulnln '''Idırıııdır. Bunı kar,ı yllrUtOI.c.k mD
ead.l. de .Çık .... t.ktlr. örgUtllI mOead.I •. 
KDltUr. .... sın.ı ıılınındıkl mlk.d.l. d. örgütlll 
olm.ıık zorund.dır. 

"Tüm lI.rlcl kUltllr .... Yn.ı ıdllmlıırının .... 
OfVUtl.rlnln, gtlçlerlnl blrl.ştlr.rek uOrış .... r
m.l.rl. müudtil.yl yUkselt.c.k pl.Uormlırı 
olu,turmıl.,. ger.km.ktedlr. Ba,ka ç.ır.mlz 
yoktur." 

A;unu biliyor, üst örpitlm DısK�lD aldığı F
nd grc:v iı.ann �ktifiyk davrıuuyorlar. 

Grevlerin zor ko,uJbr altında Fçc:ceği 
,imdiden görii.luYOl'. Kttcn Kendir'de srne 
Çıkıldığı pin, Anadolu HiIan ,ubc: yöneticiLe
ri, aalan bazı panbrtbr bahane: edilenk p
altına alınıp daha .onra bualuldıbr. Teutil 
i,çilc:ri bu türden bululanı. boyun etmeyectk
ta. 

Tekttil itçilc:ri �Ierini, dc:mokıu1 SÜçlc
rlnin eylem ve cephe birliği doğru1tuıuncb fa
,u-me kartı çevirmesini blkcc:kkrd.k. Tiın de
molr.nsi pçleri kutil ,""clkriyk 011I_ 

HRECHT1N 
KAFKAS TEBEŞIR DAlRESI 
DOSTLAR TIYATROSUNDA 

s,Um EyÜbof.lU 
Dostlar Tiyıtrosu tüm zorluk Irı 

eö�üsleyerek bu sezon perdesini ıÇı
bildi. Hem de büyük bır yazann, 
önemli bir oyunuyıı. Kollektir ÇılıŞ: 
manm en iyi erneklerinden birini n
rerek. 

GeçtiRimiz eünlerde 82. doRum 
&ününü kutıadl�tmız Bertolt Brecht' 
in Kafkas Tebeşir Dalnsi ıdlı oyunu· 
nu, Pari�'teki özeürlük Tiyatrosu'nun 
(theitre de Uberte) yönetmeni Meh
met Ulusoy sahneye koydu. Can YÜ. 
cel'in dilimize kuandırdıeı oyundı 
müzik Paul Des.sau 'yı, masklır eenç 
yaşta yltirdiRimiz Kuzgun Acar'ı ait. 
Dekof.,Metin Denız'In. Genış bır kad
ronun, özverili ve kollektif çalışması. 
nın �ünü olan oyun, Istanbul Venüs 
Sineması'nda Pazırtesi dışında her 
gün 2O.30'da izlenebilir. 

Bize, yenı bir toplumsal yaşıntıyı 
ve onun yüksek ahlak mı müjdeley�n 
bu oyuna, tüm ilerici, demokrat, sos· 

yalist güçler sahip çıkmalı, Dostlar 
TIyatrosu'nun likemizin politik ve 

sanatsal karmaşasının karanheı Için
de yükseltliei bu ıŞıklı çabayı omuz 
vermeliyiz. 

• 



• 

• 

Okunmu� 25 Hprrj'j..et 
'IOkUCI klan ıon" aımayın, Okunm", 

50 I· "Qttl:�t1n111 ı':an ed_OImlı yerterde •• ya 

ıra ::;:., ekıpıerlMl1 aracıllo. ii. lOpııyoctıo.ı-

KAGIT ZAMLARı VE 
• Artık kitap yasaklamaya 
gerek kalmadı BASINDA YOL 
• Hürriyet eski gazete satı
şına başladı 
• Milliyet'in yeni sahibinin 
demokrasi pazarlaması 

AYRıMı ASLIYAMANEL 

Hükümetin, ekonomik yaş.amı 
yeniden düzenleme kararlılığının 
yanı �ra düşoo yaşamını da belir
leme isteği açığ;;ı; çıkmıştır. Ka
iıt üzerindeki zaten yetersiz olan 
devlet desteği kaldırılmıştır. Ar-

tık okurlar serbest piyasanın be
lirlediği kağıt fiyatlarıyla oluş
muş kitap, dergi, gazete alacak
lardır. 

MaJiye bakanının dediği ıibi, 
"artık kitap yasaklanmayıcak, 

Mart kapıdan baktırar 
Yiğit GüNEL 

"Mart kapıdan baktmr kazma kltek yaktım." 
Bu atalar sözüne uygun olarak havalar kötü giderse euel· 

oilden te'nke, gazyaRından oduna, kömiie kadar birçok yBka. 
cak maddesinin fiyatma bir takım adamlar, bir takım kapalı ka
pılann ardında zam yapıverecekler. Erken gelmeyen bahar, 
geniş halk yılmıııı için zorlu günlerin yaşanmasına, ceplerdeki 
paraların son kuruşuna kadar harcanmısına neden olacak. "Pa· 
ra parayı çeker" sözünü ters çeviren politikacılar şimdi, "Pua· 
sızbk paruı.zhlın kaynattdır" dÜ5turunu benimsediler. 1980 
yıllilm Mart ayı, atalar sözünü tersine çevirmek başarısmı gös. 
teren polltikacılann bu tutumunun sergj)enece� ay olacak. 

Geleüm Mart aYOlm gebe oklulu di�er olaylara. O za· 
man görece�z ki, belki birçok '.'siyasi" için de Mart ayı kapı. 
dan baktınp k\a"ek yaktıracak bir ay olmaya adaydır. 

Bütçe oylamasının hemen andından cumhurb..,kanlı�ı se· 
;imi gündeme gelecektir. Korutürk, yedi yıllık döneıruni kapat. 
tılını açıklayarak son ziyaretlerini yapmaktadır. Ve bu bir se· 
çim, AP azınlık hük.iineti ile dışardan destekçileri arasından 
yeni bir dengenin arandılı bir sorun olarak ortada durmaktadıı. 
MSP yeni cumhurbaşkanının "Batılı klübün" bir iiyesi olmasını 
engellemek istelini samimi olarak taşıdılını göstermek, bu 
konuda ciddi bir tavır almak zorundadıı. MHP·AP işbirlili ise 
ne yönde, kimin iaerinde bir birleşrneye neden olacaktır'? CHP 
MSP ile bir diyalog arayarak o denge üzerinde mi hareket ede· 
cektir, A2 ile istenen temel İşbırliline yönelmede bu seçimi 
önemli bir adım olarak nu görecektiı'! mkiye'nin yedinci 
cumhurbaşkanının asker kökenli olması isteRi Mart 1980'de 
ne ölçli:ie ön plana çıkacaktır? 

Cumhurbaşkanlıtı seçiminin hemen yanında Israil·Tti'kl. 
ye arasında temellendirilmek istenen bir yeni Cento 'nun geliş· 
meleri yaşanacaktır. Was.hinıton'da bir takım uzmanlar bu &o. 
runu tartışırla.rlten, Amerikalı gibi düşiiı.en bazı mklyeH uz. 
manlar da bu konuda ikna çalışmalarını Ü'diirüyorlar. 1980 
Mart'ında bu konu da gi.itdemdedlr. 

1980 yılının Martayında 30 bın dolayında işçi grevdedir. 
Bir o kadar işçi &rev kararının uygulanmasını, uzlaşmazlıkların 
sonuçlanmasım beklemektedir. Devalüasyonlann ardından ıe. 
len zamlar toplu IlÖzleşmelerdekl istekleri yetersiz ve anlamm 
hale getlrmiştir. Bu konuda da önemli adımlar bu ay ıçınde 
atılac.aktır. 

Şublt. ayının son haftası içinde diilÜJl zehir haliyesi Fa. 
ruk Sükan Ti.i'kiye'den buRday kaçınıdılı yolunda bır açlkla. 
ma yapmıştır. Bunun ardından bu yıl buRday sıkıntısı olacaAı 
ve ekmek sıkıntısının başgöstereceRi söylerurıiştir. Bu konu da 
Mart ayı içinde önemll boyutlarda gelişme gösterecek bır tar. 
tışmayı başlatabitlr. 

Anarşiyt onlerne paketinden çıkanlar, vergı Ll. ı::ları 
paketinden çıkacak olanlar da 1980 yılının Mart ayınd" yaşı· 
nacak olaylardır. 

Kıs8llyla, kapıdan baktıran Mart 1980, birçok slya.!iye 
'K-zma kürek yaktıracak" gelişmelere gebedir. 

toplatılmayacak" çünkü kitap ya· 
yınlama olar,ıağı ortadan kaldırıl. 
mış bulunuyor. Ya da Babıali 
devlerinin diliyle söylersek, artık 
"basında dev olan yaşayacak, kü· 
çüklere yaşama hakkı tanınma· 
yacaktır". 

Kağıt fiyatlarının yüzde 127 
oranında artırılmasıyla, karabor· 
sa kağıt fiyatları da birden bire 
inanılmaz boyutlara ulaşmıştır. 
Küçük ölçekli gazeteler ktsıtlı 
iretimden yeterince pay alamaz 
olmuşlar, kitap dergi yayımcıla· 
rı, yayınevleri ise fiilen kapanma 
tehlikesiyle karşı karşıya kalmış· 
lardır. Serbest piyasada kağıdın 
tonunun şimdiden 60 bin liraya 
tırmandığı söylenmektedir. 

''B�bıali'nin 5 gülu" denen 
günlüklerse, kağıt zammıyla bir· 
likte fiyatlarını 10 liraya çıkardı· 
lar. Yeni fiyat, Hirriyet1 Günay· 
dın ve Tercüman'da ilk anda şok 
bir tiraj kaybına yol açtı. Ancak 
daha sonra bu düşüşün yüzde 30 
dolaylarında donduğu görljdü. 

Babıali patronlarının bu düşü. 
şe razı olmayacakları açıktı. Hii"· 
riyetderhal "25 Hii"riyet SO lira" 
kampanyasma girişti. Hesap açık· 
tı: Hem tiraj düşüşi.iıü belli ölçü· 
de önlemek, gazeteyi 10 değil, 
8 liradan satıyormuş izlenimini 
tezgahlamak, hem de bir yandan 
kağıt açığını kapayarak bir yan· 
d.n d. 25 eski gazetenin (2.5-3 
kg) bedeli ol.n yaklaşık 60 lirayı 
Seka 'dan alarak kağıt ticaretini 
yli'ütmek. 

Milliyet ise bir başka oyun pe. 
şine düştü. Koç, gazeteyi kulla· 
narak "Milpa" adıyla bir pazarla. 
ma şirketi kurdu. Milliyet'in ye· 
ni sahibi, babıalinin S gültKıiiı 
içinden sıyrılıp öne geçme hesa. 
bı yapmaktadır. Hem de bir taşla 
iki kuş vurarak. "OayanlJ..lı tüke. 
tim maflarının satışında düşüş 
var" haberini yayınladıAı gül Mil· 
pa eliyle bazı dayanıklı tüketim 
mallarının 24 ay taksitte satıŞ 
projesini halka açıklayarak. 

Proje şimdilik tutmuş gözükU. 
yor. Milliyet'in tinj düşüşooden 
daha u etkilendili sövlenmekte. 
Ama bunda, birbiri ardına kap�· 
tılan ve çıkamaz duruma getiri· 
len Ilerici, demokrat basının sus
turulmasıyla birlikte Milliyet'te 
pazarlanan "demokrasi'nin de 
payı olduA:u ıizlenemiyor. 

. ." ... 
Ko ç 'lar ve Şah 'lar 

Bundan iki yıl kadar önce 
-TUSIAD tarafından basın 

mensuplarına başkentteki Bü
yük Ankara Otelinde verilen 
bir kokteylde Vehbi Koç'un 
ollu Rahmi Koç, orman yan. 
gmlan konusu açılıncı şöyle 
demiş: 

• 'Orada asacaksm kardeşim! 
Başka Çlresl yok! .• " 

"Peki bu sorunun sosyo. 
ekonomik temellere dayandı· 
eına Inanmıyor musunuz?" 

"Lana vakit geçirecek za· 
manı yok bu işin; asaeaksın! .. It 

O sırada bir gazeteci sor· 
muş: 

"Peki sigara kaçakçılıl"ıko, 
nusu ne olacak? Sokak başla· 
rında çocukl� Amerikan siga. 
rası satıyor ... 

"Onlan da hemen orada! .. 
As bakaıım, bir daha satabili· 
yorlar mı? .... 

"Peki o çocuktann eııerine 
o sigaraıan verenler ve onlann 
arkasındaki güçlerne olacak?" 

Koçoelukoç herbalde soru· 
nun buraya gelip da)'loacaRı. 
nı hesaplamamış olacak, yu. 
muşamış biraz: 

•. Aslında kardeşim" demiş, 
"yabancı sermayeye, gel yap 
diyeceksin! .. Bu iş balıolur! .••• 

Işın ilginç yanı o kokteyl· 
de Rahmi Koç uzun uzun 
tran Şah'ını övmüş: 

"Bak kardeşim, adam iste. 
diRi yatınını yapıyor. Bize 
böyle demokrasi lazım. Pres· 
lenmiş demokrasi! .. " 
, Rahmi Koç ve onun şahsın· 

da ekonomiye ve siyasal ikti· 
dara egemen güçlerin felsefe. 
sinJ yansıtıyor bu sözler. 

İçinde bulundutumuz yıl 
ve önümiadeki günler, yerli ve 
yabancı sermaye güçlerinin, 
artık tıkanma noktasına daya· 
nan kar alan ve sınırlarını ar· 
dına kadar açmak için siyasal 
ve toplumsal yaşamda girişe. 
cekleri komplolarla dolu ola· 
caRa benzemektedir. 

GeçtiRimiz yıl devalüasyon· 
lar, fiyat artışları, kaçakçıhk 
ve karaborsa olmak iaere nor·, 
mal kanallar dışında elde edi. 
len ek karlann toplamı nedir 
biliyor musunuz? 400 milyar 
lira! .. Yani milli gelirin yüzde 
3040'ıno yakın bir rakkam .. , 

Madalyonun ikinci yüzü ise 
bır küçük örnekle şöyle: Ge. 
çenlerde eme�liye aynlan bir 
işçi akrabam, emekli ikrami· 
yesini bütün uRraşdarına raR' 
men aıamadlRınl, kendisine si· 
go rtada para olmadıRının ooy· 
lendiRini anlatıyordu. 

Büyük Işverenlerin, genel. 
Ilkle tabrika ve işyerlerinde 
çalışan işçilerin sigorta prim· 
lerini SSK'ya yattmladıklannı 
ya da bir kısmını yatırdıklan. 
nı bilirsiniz. Çünkü Sıgorta 
primierini zamanında yatır. 
mamanın cezası, bankadan 
alınacak kredilerden düşük ol· 
duRu için, patronlar SSK'ya 
prinı yıtırma enayitiRine düş· 
mi.(yorlardı! .. 

Rahmi Koç'un mantlRıyla 
yola çıkarsak, acaba başta 
aile holdingIeri olmak üzere 
Işverenlere ne hüküm biçmek. 
gerek? .. 

Milli Güvenlik Kurulunda 
bugüne kadar acaba bu konu· 
lar hiç konu,ulmuş mudur? 
Ben olsam, bu glbl konulan 
Milli Güvenlık Kuruluna getir. 
meyl görev bitirdim. ömeRin 
ne yapıp yapıp, devleti, "en 

son Ti.i'k Devtetini" göZ göre 
göre kazıklayen kaçek Yahya 
Demirel ve iş ortaRml Türki· 
ye'ye getirtip cezalandırılma· 
sını isterdim. 

örııelin, daha geçenlerde, 
Ankara·İstanbul karayolu lııe· 
rinde fiyat artırımını bekle· 
yen milyonlarca lirahk stok· 
lanmış dayanıklı tüketim mad. 
delerinin 'lU"kiye'nin en b� 
yük aile holdingine alt oklu· 
lunu Ankara Belediyesi ilgili· 
lerinden öRrenir öRrenmez 
konuyu MiUi Güvenlik Kurulu· 
na getirirdim. 

Bu Rahmi Koç'un, geçtiRi. 
miz Temmuz ayında Ameri· 
kan Leaders dergisinde yayın· 
lanan yazısında "TiI'kiye'de 
yeni bir lideriiRi işbaşına geti· 
receliz. 'lU"kiye'de ekonomik 
ve siyasal dönüşümleri, batılı 
ticaret ortaklanmız, dost .ve 
mütterıklerimizle birlikte ger 
çekleştireceRiz" şeklindeki 
sözlerini okur okumaı, konu· 
yu, Milli Güvenlik Kuruluna 
getirmekte tereddüt etmez· 
dim. 

Böyle bir ülkede, Rahmi 
.r<oç·lar vatanseverse. balıklar 
kavak aeaçlarından yere in· 
mezler. Tekel, Tariş işçileri 
hain, Sabancılar, borsıcılar, 
tüccarlar vatansever! Kaçekçı. 
lar, vergi düzenbazıan, kara· 
borsacdar, toprak aRalarl va· 
tansever! .• 

Tti'kiye'de daha dine ka· 
dar valilik yapmış bit kişi, o 
da, solcu deRil, hatta ilerici 
bile delil, çıkacak, "kaçakçı. 
Jann tayin yaptılı bir meslek· 
te durarnam" diyecek ve basa· 
cak istifayı ... 

Şu M. Ali AAca'oın arka· 
sındaki güçlere karşı çıkarna. 
yan "HUZUTti avcılıRına ne de. 
meli? 

Niçin acaba roSİAD, Oda. 
lar 8irU�i, MESS, TıSK ortak 
bir bildiri yayınlayıp "Abdi 
Ipekçi'nin katili bulunsun" 
demezler. Oysa onlardan, bi. 
lim adamlannın katillerinin 
bulunmısı "fantazisi"ni iste. 
yen de yok. 

Bunlar Tti'kiye'de niçin 
sorun yapılamaz acaba? 

Hi.k"riyet, Terciman, Mil· 

�� 
gaz;���i��n�ek�; 

ise dieer işveren kuruluşlan· 
nın iiyesidtrler. 

Ama Sileraton otelinin 
"Merhaba" salonlarından baş. 
kentin siyasal kulislerine kı· 
dar oteden beri konuşuluyor, 
tartışılıyor: 

"örtülü mü olsun? örtüsüz 
mU"'?" 

Sözün goUmi böyle, SlıııC 
diktasmın trigonometrileri he· 
saplanıyor. Açık faşizm mi? 
Kapalı faşizm mi?. Hesapta 
demokrasi yok. 

Daha iki yıl önce Şehinşah 
Rıza Pehlevi köpeRinin övül. 
dülü salonlarm duvarlan olsa 
da söylese. O duvarlar bug\iı.. 
lerde gene neler neler duyu. 
yorlar? Duyulanların iki yılda 
ne hale ge-IdlRi ortada olması. 
na raRmen. Tabü bunlar hep 
madalyonun bır yüzü. lklnd 
yüzünü görmek Istemeyenler 
Için, Şah'ı Panama'dan rica 
edip Gwlstan Sarayına yerleş. 
tirecek deRiII-ı a! .. 

Koç'larm gölgesinde Şah 
arayanlar, Şehlnşahı unutma· 
malıdırlar ... 
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NATO'nun Askeri Komite Başkanı 
Amerikalı Orgeneral Gundersen geçti· 
limiz hafta Ankara'da yapb.Aı iki günlük 
temaslanru tamamlayıp Türkiye'den 
aynhrken, Ese�boea havaalanında dü· 
zenlemRi basın toplantısında şunlan 
söylemiştir: 

"- NATO içindeki ülkelerden hjç bir� 
Türkiye kadar A fganistan 'CÜJki olayların 
etlrilerine açık deRildir ... " 

Sözlerin açık ve sinsi anlamı altında 
yatan sahtekarhk ve şantaj, doerusu ar
tık ilginç deRiidir. Belki, bu sözlerin do-
kusunu oluşturan mantıem demode'ııei· 
dir Ilginç olan. 

"KUÇUK AMERIKA" 
SERUVENlNIN SONU 

1945'lerde hayali bir "Sovyet tehdi· 
di" ve "Türkiye'den talep edilen üs ve 
boeaı1ar" yalanına dayandınlan soluk 
savaşçıhRın, 35 yı1 sonra yeniden günde· 
me eetiri1rnt$ine çalışdırken, ancak. 
"dön btba dönelim, bacılara gidelim" 
tekerlemesine benzer bir bezirganlıRa 
dönüştürülmesi, gerçekten ilginçliAini 
yltlnniştir. 

Dünya, o günkü dünya mıdlC? Thrld
ye, o günkü 'lUrkiye midir'? Hele hele 
Washington iltihaptı gericililin ve geri
Um poIltikacıhtınm, bu 35 yıl içinde, 
dlnamillnJ hiç kuşkusuz dünya sosya· 
list "temlnden alan barış ve yumuşama 
süreci Içinde, bütün ilerici insanlıltın gö
zünde llÜrekli teşhire ueraması, parça 
parça mahkum ve mahpus edilmesi he· 
saba katılacak olursa, bir kez daha sor· 
mak gerek: 

- Dünya, o günkü dünya mıdır aeaba 
1945'lerin foto·montajcıhC'1 (oto-ro

mana dönüşüyor. Senaryo aynı senaryo .. 
1945 'lerde Türkiye bu ticaretin faturası
nı "Küçük Amerika" olma serüveniyle 
ödedi, ya şimdi? .. Türkiye "Anadolu" 
adlı savaş �misi mi olacak? ... 

Amerika'nın patronluC'unu yapb�ı 
emperyalist-kapitalist sistemin ve bu sis
teme teslimiyet ve uyduluk politikaıa
nyla baRh geri ekonomilerin ve siyasal 
yönetimlerin, dünyaya yeni bir soluk 
.. va, postu aenne telaş ve çabalarına 
baktıkça .ter istemez ünlü ihtiyar'ın öy. 
küsü geUyor akla. 

EMPERYALIZM 
FOTOGRAFÇI DUKKA.'lINDA 

Adım, (otoRrafçl dükkanından girer 
içeriye ve bır fotolraf çektiemek iste
dlRlni söyler. FotoArafçl da adama, 
elindeki işi bltlrene kadar, stüdyoya gir
mesini ve hazırlanmasını söyler. Fotoe
rafçı tezgahdaki işini bitirip, slüdyoya 
girer ki, ne görsün? Koskoca adam, yer
deki keçi postunun üzerinde anadan ur· 
yan, sere serpe uzanmış yatıyor. Fotoe· 
rafçının aklı çıkar .şaşkınlıktan. Biraz 
kendini toparlayınca: 

"- Affedersiniz ama siz nasıl bir fo
toeraf istiyorsunuz?" diye sorar. 

Müşteri, yerde, postun üzerinde mah
çupça kaykıldıktan sonra kıkırdar: 

". Ben" der, "Bir bebeklik (otoRratı 
çektlrmek istiyorum da! .•. " 

Dram, Ilk algılandıR! gibi salt "acık lı 
bir olay" deeildlr her zaman. Gül ünçlü 
bir olayla, hazin bir olayın kesiştiei ma
kııın keskin özünde yatar dram .. 

sav i aretinde 

· ye ne ödeyecek? 
r----------* 

� taŞı gibi düşmemiştir. �BD'nlnlnn cIet· 

.......- . . rimiyle Ortadotu'daki çlkarlanmn ala· 
Onceki ho/tatar içinde iut düzeyde OOZI Amerıkal, haua ,enero,ıer.yle bora olmISJ ve üstüne üstlük geçm" Şah 

Ankara 'da yotun biçimde .ürdiirlilen göriifmeler, ,e�tilimiz haf!a �AT� ge- rejimiyle kurduRu köpeksi ilitkilerilı, 
Mrolkrinin birbiri

.
CJT�a,ında� Tiirkiye 'ye yaptıkları ztyaretlerıe. cıdcü gelışme-

bütün dünyada lanetlenmekten yamm 
lerin bri/

:k�:eC�:'������;i
m�r':t�:�;:::� diŞıiida önemli kanırio"" ipottt,ine kurtara�am851. emperyalizml yenı Fç 

giriyor. Sorun. bir devletin bakımazlık. egemenlik IN iruanl,lı aUe.inin eşit bi,. d�.
ngelerı arama zorunlululuna i�tIr. 

üyeli oLma IuJIt ve yetkilerini, bir boşluı devletin iki duclo'. cırrwno bırakmall' Dunya kamuoyunun ve bu arada TürId.-
dır. Bu devidIerden ilki Türkiye. ikinc;'; ABD'dir... ye kamuoyunun gözüne mU çekilmeli 

Türkiye bu noktoya ncuıl geldi, ya da IctiriJdI1... için de soRuk savaş gerilimlerine ibtiyaç 
BtJfken t ,;ycuol kumlerincU bu .oru özet� fÖY� yan.t buluyor: duyulmuştur. Afganl&tan dopmili pm-
"- Demirel, bütün kortion ABD'nin eline uermeyi çıkor yol olarak tör- pagandanın özü budur_ .• 

diL .  " Peki, bu banş dw,manı solUk .... tt_ Peki ok'; halde ne olabiMdi' ... " politikalan istediRi sonucu sallayabile--
". Deurilirdi ue ,;ycuol yafOm. biterdi/ ... " cek midir'? 

ortado
������; :

u
°!:� :::;

.
�a da olmo.ıın. oma, konUfulabilil' Iuı� ,eldiy" 

Bir bütün olarak emperyaUat-bplta. 

Kaldı ki, Demirel hükümetlerinde uzun Iii,., DJfi,�ri Bakanlıı' gibi list sistem yapısal bir bunabmm olanca 

önemli bir .orumluluRu yüklenmif olon Cumhuriyet Senatcuu BotUni Lhauı aRırllRınl yaşamaktadır. Bünye, her 

Sabri Çdlayangil'in şu sözleri unutulmamıştır. uzvuyla, birbirini tamamlayan çeÜflk 
"_ CIA hükümetlerin �ltınl oyar .. . " olumsuzluklan yaşıyor. Bır benzetme 
HatırlanocaR' üzere ÇaRlayangil, 12 Mart',n CIA tarafınCÜJn gerçek,.,ti- yapmak gerekirse, verem ve şeker balta· 

rildiRini böyle açıklamlf bir kişidir. . hklannı aynı anda yaf8yan bir yapıCıır 
Bu durumda, Türkiye kamuoyu ,elitme�ri endi,. ile iz"mekte hGk�".. bu. Verem hutahllDBl ilaç ve belleome 
• Efendim, bunlar IolCulan" IÖz�ri!... rejimi, şeker hutalılınlO ilaç ve beIJeD.. 
Bugüne kader böyle gelindi ue nereye wınld., merejimiyle taban tabana zıt Bir şark • •  özü yozannın ileri liirdülü iddialar ile "ucımn hainlili" dGnwa-

., yiyecek "adar Irauıpmlann horco, alem ho� getirildili Türkiye'de .oıyalilt- göstennektedir. Beslenme ve ilaclO 

lerin .ÖZÜ şudur: aaliık delil, bir başka baltalıktir ... 

_ Vaton hain"'i öyle pek Mrc·. dl.em bir kolll'Om d.tildir. Hele ,.le � IsraD-Mıar sahte bant anlqm .. böl· 
ç.�I .. ortaya çılıbkça v. çılı ... ,. bafladıkç.... geye salbk delU, ııaııcı .tIrılyse, BIt 

Bugün, soluk savaş pöstekisi üzerin
de hayasızca, sere-serpe uzanan Washing· 
ton politikasırun odunlaşmış adalelerini 
sayarken, Amerikan emperyalizminin ve 
ona uydu politikalann önüne geçllmez 
dramına tanık oluyoruz... Ama halkı
mız ve bölge halklan için yaşamsal teh
Ilkeler taşıyan bir dram ... Sadece bunun 
için önlenmesi gerekli bir dram 

. . 

Sorun, bu drama, seyireiJik anlamın
da tanıklık etmek de�i1dir elbette. Oyun 
çözü:nlenmelidir .. teşhir edilmelidir. 

Bir gerçektir ki, ABD, Afganistan 
olayı ile bu ülkeye yönelen CtA-Çin
Pakistan gericiliRine dayalı tezgahın açı
Aa ve boşa çıkarılmasından duyduAu 
hırçınlıRı, etkili ve yolun bir propagan
da perdesi altında saklamaea çalışırken, 
bu propagandanın gedik almadan, askeri 
ve politik çıkarlarına hizmet eder doruk
lara varmasını programlamıştır. Bu prog
ramlamanın Türkiye üzerine çökelen 
aRırllRı a1bnda, Türk-Amerikan Savun
ma lşbirHRi Anlaşmasına parafe edilme 
kolaylılı sallanmış, Ege'nin Amerikan 
askeri çıkarlanna peşkeş çekilmesi anla
mını taşıyan Rogers Planının ilk aşama
sı gerçekleştirilmiştir. Ege ha"a sahası
nın kontroluyla Ilgili notamlann kaIdı
nlması, Başkan Cmer tarafından gizle
nemeyecek bır sevinçle karşılanmışbr. 

Ancak bu arada, 1974 yı1ında Türki 
ye ile Yunanistan'ın karşı1lkh yUrürlü
Re koydukları notamlann kaldırı1masm· 
dan sonra, geçtleimiZ hafta Yunanistan' 
ın Rogers Planı'na "hayır" dedieini res
men açıklaması, Ankara'yı kontrpiyeye 
düşünnekte gecikmemiştir. Ankara'nın 
bu soRu k duşu yaşadlRı gün, NATO As
keri Komite Başkanı Gundersen'in Esen
boRa'da bir basın toplantısı düzenlemesi 
oldukça anlamlıdır. 

HILELI SATl� YA UA 
YENI " CAMP OAVıo" 

Gundersen'in basın loplantısındakl 
şu sözleri acaba bir teselli vermek mi· 
dir; yoksa "geçı;niş olsun" mudur? 

"- Güçlü bir TÜrkiye NATO için ya
,am",' bir öneme ıahiptir. Vlkeniz .i· 
lahlı kuuuetlerinin büyük geleneklerini 

biliyorum. 1 977 y.hndo Orta tH!' DoRu 
Anadolu 'da gördüküm oıkerlerinizin 
yüluek nitelilrlerinekn etkilenmiştim_ 
Fakat onların görevlerini tom olorak ya
pabilmeleri için modern .ilahlara da ih
tiyaçları olduRunu biliyorum. " 

Gelişmeler, KaramaoUı'in Rogers Pla
nı için masaya otururken, ABD'nin kol
tuk altı avantajıyla pazarlık gücünü artır
dıRı yönündedir. öte yandan, ABD'nin 
öteki koltuk alt'lan, Türkiye'deki Işbir
likçi çevrelerin bir benzerine Mısır·İsrail 
sahte barış anlaşmasında raslandıtJ, fibi 
yapay "barış" çıehkları atmanın ardın
da, Amerika'nın Ege'ye demir atma ola
natı saRlamasına duyulan sevinç gizlidir. 
Bugün Ege hava sahasmın üs'leştirilmesi, 
yarın Ege sulan altında Amerika'ya pet
rol arama ve bulma ihtlmaUeri açabile
cek baeımhhklar, soRu k sıvaŞ politik8S1 
ve onun deRlşmez amentüsü "Sovyet 
tehdidi" uyuşturucusuyla bütünleşmek
tedır. Türkiye'de sosyalist olsun olma
Sın, solcu olsun olmasın, ama beyninde 
ve yiireRlnde bir parçacık yurtseverlik 
izi taşıyan herkes, soRuk savaşçıbRın, 
aslında 'I\irkiye'yi hileli _tış şart ve ol· 
du-bittl'lerlne sürüklediRini, kabul et
mek durumundadır. 

GeçtiAlmlz hafta ba,kentte önemlı 
bır NATO !raf/AI gözlenmiştir. 

NATO Askeri Komite Başkanı Gun
dersen gitmiştir. öbür gün NATO Baş
komutanı Rogers gelmiştir. Rogers, gel
diei günün akşamı Brüksere dönerken, 
bir gün sonra Ankara'ya yardımcısı 
Schmuckle gelmiştir ve Türkiye'de iki 
gün kalmıştır. 

Gunclersen ve Schmuckle'nin Türki
ye'ye, görev süreleri doldueu için " veda 
ziyaretleri" yaptıkları açıklanmıştır 
ama, bu gerekçeler Işın "�em ziyaret, 
hem ticaret" yanını örtmeye maalesef 
yetmemektedir! .. , 

Gelişmeler vahim bır yöne, Türkiye 
karanlık bir limana c.;l'kilmeRe çalışıl. 
maktadır ... Ulkemlzln diinyada ve bölge· 
de barış ve yumu" .. ...,. poııUkalarına 
karşı, savaş geriliminin rotasına oturtul· 
maya çalışılması Ibretle Izlenmektedir ... 

Bu tablo, Türkiye'nın ve ıçınde bu
lundueu bölgenin üzerine gökten meteor 

deolu,turulmasına _llalWl hata .... 
den.1I ıle ayru akıbetten keııdlolııl .... 
geç kuıtaıamaya ... tıu. 

• • 

TAKVIM YAPRAKLARı 

Bır k_s �daIuı:��:::'-:;"::�� 
pnlIta. D 
dır. 27 AnLıIı: 1979 ı.. IN d_ 
blan entemuyoııallat da __ 
ve bozulan emperyalist oywıiarm ilk
dır ... Bunu kabul _ek Içbı, eD __ 
dan soluk savltçılıla delU, .....-. 
Idılii .rek vudır. 

Tulh. türldye üzerınde biç de Ibu,u. 
ca yorga'n ve suskun dunnuyor. TabbD 
yaprakları birbiri üzerıne dütüYor. 

Afpnlstan dayanalı ahıwalt bat·Iı/!II ..... 
lan propagandaom batlanpç tariiıi 
Aralık 1979 ... 

O gün, 27 Anlık lÜDü, "uyan _ .... 
bu" veriliyor. Metrup, 2 Ocak &l\ııU b
muoyuna açıklanıyor. 9 ocak /IUııII 
Türk·Amerlkan Savul\l1ll l,blıllll AııIq
masının parafe edilmesi taribl ••. 

25 Ocak ılevaliluyon! önlem PObIL 
Zamlu. Tul, olayları ... Antblrlllt _ 
IıAı. Tekel'de çevrUen oyuııiıır. Çuko
birlik hazırlılı. Tekel'bı tial _k_ 
devri planları. THY'nln özel _kliia daY. 
rinde adımlar ... 

DPT'nln Iatvı. Tayın, liIrIIIıı .. bo 
yımlar_ .. 

IMF, AET, OECD, lliIııya lIUıkMı 
pazarlıkları. Fedenl Almaaya. 
ekonomık ııoıçb (!rItlmlorlııe -.ı 
amaçlann dı eklenme •. ROIIft PIIaL 
ısrail ile g1zlı ııı,ldler. 

Ve anay_yı ıleıı,tınne _. 
n ... Güney Kore benzerı ... Jlm anYlfla· 
rı ... 

Ve bu ara bl,lıklar kadar önem ta· 
şıyan daha bir yılın unsur ... 

Bunların hepsi, "Türldye'nln, A,.· 
nlstan'dakl olaylann etkılerıne _ 
NATO ülkelerinden daha !azla açık" 
olduAu ıçın mıdır, yoksa muvaaah 
bır satışın gerekçeleri midir? 

Tarıh, artık bu (Ibi konularda y ..... 
sır; verirken fazla beklememekıedlr. 
Emsallerı vardır ve sorumlular anadadlr_ 
Soluk si"' ticaretinde Türkıye'yı ku
mara Itenler, yaka numaralannm. be ....... 
nı venneye hazır olmabdırllr .• , 



*' 
PRAVDA'NIN 

YORUMU: 

" Türkiye 'nin 
tehlikeli 
politikası" 

sıKı Merkez Komiteli orpıu haYda'nın 27 Şubat tarihU u.yt
lIIIda. Tirkiye" cbı politikaandakl ıeqmdcri dcjntendiren bir 
b.btt-y ..... y.ymiaadi. Pravda'om Ankara muhabiri A. Hippoy im
aayla ya� 'le Sovyet baaamda Tirkiyc'yc: ilitkin değerlrndir
.... yalı bir FIltaaeyi ortay. koYUl yaz.ıyı lWaItarak RIJIuyoruz: 

• sIA ZOIlLA KABUL ETIIRILDI 

"� maptryalbal AfpniItaii w Iıua'da fiy .... oya ui-
_ __  n.tııy. __ ..... ... Iomca ....... ...yı ........ 

..,..... Otnı<IIk -- ...... "..ııcı Up ... ,.. ..... "' ... W ... 
� cnak ..,.... ...... itbidiii ........... 1 Anbnıı'ya zm-Ia 
...... .-..ı _ 

"AaIIfıuy_ li'K. �yc tcıpnklanDa ynlqtirUca. 50 mana-
.. A..uı.a .. _ ..... ... 1 .tatil ........... lahlp olacak. Bu tıeAI ye 
..... ca yaıi eIc"ro.uı. antbnlla ayıptlan .... pkklllukn. önceliide 
fkwrctia' ....... ..., ..... DI"'" SIah YI: tat-- araçlan depoia-. ',. � CIaIC a..bcdq1ne merke:ılıerbtdcıı, aynca Frallcrle bir

J
;" ., .. AIıdmII'dtld A.atba 6. fllOIWIIdaa oIIIfuyor. 

ABD'NIN BA ŞUCA ILERI KAIlAKOLU 

''Geça ,.. ..... iktidara Fa Adalrt PUtUi y6aıedcikri 
.. ....men. .......... .... iallOD'u .. kaynak oiink .Ifte" 
........ - -- ,.. ... . -. 

.�._ ..... ...... dj! aihi. b. oziat_ ..... S .... t· 
- 1IIıIIiI- __ AkdaOIa .... Yakm .. o... DoIu'n .. IIericI .ın· 
lıetIaiıK brt- ABD" .. 'f8rtiyc'yi batılca ileri kuako'" ,ıp_aya b
,.. ..-ack 1'Irtiye ile � polo- bua yönIalDı yNiden p. 
_ ...wıaı .. __ _ ıl&. Anbn'da Aaxribn·1'II.ı. ...... • 
.... ........... aa bir QIUD kala NATO &ine)' kanadi liIahIa 
......... ........ Amı..I Sbar, .......... AlpaIa .... .... .. dii .. 
........... ....... .ıea ........... ...... bo ..... kaIetI ..... . 
-atıIyeWııı aaa.w. ...wc. artıli ... açaUacb ve ukfti .. dq ....... . 
.. .. pua Ye ..... yanta:a._ yap ......... acde eiIIleyC.çatırdL 

"Alked ....... ABD 'le Bab'ya eğiIbD d_yan alcı _çler 
_ ..... ı.yı.. ...... ,..... ... Kitle Deıltlm ........ 1Ie ... 1an ..... 
ila ..al yaya., lIiIahIUUaa yarlı. poIdkMuu ye Tib'k.lye'nia NA· 
TO,. ___ tiınfıa 1IId ...... emclerla. diııaca .. yanda IÜriilden-
- ............. 

SOL, DEMOKRArtı< G OÇLEIl TE.KI GOsTERlYOIl 

.....,c .. ilerki. daDabadk llfiçleri .. bu uz ...... ya tqkl 

........... Dltlflal IIa'- ıl.I!.-. ... .. ..... ......,....ın A_· 

_ 1ıııIıIıIiUııı � lIbde TIırk Or�'a1bl dnledllll aitmda balllDlla· 

.. - ...... ..- ... ...... ......... . li · 'n.uy. ı,çi _ n.tııy. s..y ... 1,.1 .utloi .. dlin .oI-

if .. -. .......... .. ıı..ıcı ........ ... di ..... ...... knI< 
....... ....... .  Hye' •• YakUI ye orta Dop ilkclrri ...w.. 
.... A.Iı4aIb ft KaıadeIIi:I böi.1criıda .. Jit ve �liIinl tehdit 

........ ....... açılda, __ ABD ik ylIplIaa aaClqmayı _addar. 
.,.,..... 66c ....... a:ııton .... l"iDe de yan .... ADa anmakfet 

PUtIIWa !U mliircYeWl. AmeriIı.aa·Tlirk .kai an .... m .... .,. Iunan· 

___ baaIııIıW. Drm�lninde. Türkiye topnlrJanndakl üskrinden 

ywarIuImaII lçba Pen_on'a verilen ixnin Anayuaya aykın oIdu*", 

.... �mlltI çlğftedlii. bMp: Ilkeleriyle Di,ldIerde zorluklara yol 

.çobiieati ... lIotIIdI. 
''MUktwklUerI Tilırlılyc'nln bır d611ıÜm noktulnda bulıınduj:u. 

•• beUrdyorlaı. bıJ KÇcaelr. \lal: Tü:rtdyc ya konI,ulan ve V .... n ve 

orta Dolu halkluıyla birilkU: bant kOlallan altında ,. ... yaca" yil da 

1OPnıkIUUU. Amıert .... 1IIerlac 1e,1ira ederek k.omtulanyla Ultldkrinl 

baaca1 ye bir ,.,h,ma durumunda atom nlC'&an halıne ptirn:cktır. 

"'twWlerl. okyan_ ötnindc ,. ... yanlana Çıbrbrı ıÇın tehUkeyr 

..... eye cSctmcdillnl bWyorlar. 
" Bllljuya puk. 'Cumhuriyet 'tc yana uıunmlf &özlemd 

... Selçw.k, AnwriUn·Tlrk antla,aaduna '� d� ve batı halkl., 

rı .......... Tilrkiye'yl utanç verid «LUiU ... dllfÜJdüpnü' yu_yor," 

Breinev 'in Moskova konuşması 
" SEKSEN YILLARI 

GÜÇ LENME VE GELİŞME 
YIL ARI OLACAKTıR" 

SBKP Genel Sekreteri ve 
SSCB Devlet Başkanı Leonid 
Brejnev, Moskova'da bir Seç
menJer Toplantısı'nda yaptıfı 
konuşmaya şu sözlerle başladı: 

"Bu seçimler iki on yılın sını
nnda yapılıyor, Yeni bir on yıl 
başlıyor, Elbetteki gelecek, dai
ma beklenmedik şeyleri, çok zor 
tahmin edilecek gelişmeleri bün· 
yesinde gizler. Yine de biz komü
nlJtler, seksen1i yılların komünist 
kuruluş ta yeni başarılarla dolu 
olacafına inanıyoruz. 

Yetmişli yı1laq1aki başlıca ge
lişme efiliminin, Sovyet toplu
munun birlik ve dayanışmasının 
daha da güçlendirilmesi oldu�u
nu vurgulayan Brejnev sözlerini 
şöyle sürdürdü. 

TARhi. BIZIMLE öZELLIK· 
LE TEHDIT DILINDE KONU· 
ŞULMAYA YELTENILDICIN· 
DE, AYRI BİR GOÇLE ORTA
YA ÇıKAR! 

"Bu dayanışma daha da güç
lendiriJecektir. öncelikle ideolo· 
jik-politik dayanışma! Partinin 
ve halkın çok slkı elbirlieinde, 
komünistlerle partSsizler bloeu
nun sarsı1mazhgında ifadesini 
bulan dayanışma! 

"Sonra 'toplumsal' dayanış
ma! İşçi sınıfının köylillerin ve 
aydınlann bozulmaz birlieinde, 
tüm toplumsal grup ve katman· 
ların köklü çlkarlanmn ortaklı
emda, kent ve köy, zihinsel ve 
fiziksel emek arasındaki farkla· 
rın yavaş yavaş giderilmesinde 
ifadesini bulan dayanışma! 

"Ve nihayet ülkemizdeki 
ulusların ve halk topluluklan· 
mn dayanışması. Bu dayanışma, 
Sovyet yurtseverliRinin ve enter· 
nasyonalizminin birbirine sımsıkı 
örülmesinde, tek bir Sovyetler 
Birligi halk ekonomisi bileşimi· 
nin kurulmasında, ulusal killtür
ler in olumlu şekilde birbiriyie 
kaynaşmasında ifadesini bulu
yor . 

"Dayanışma ve toplumun bir· 
liRi, sosyalizmin eşi bulunmaz 
bir kazanımı, çok deRerli ve ye· 
nilmez gücümüzdür. Kuşkusuz, 
bizim oldugu gibi emperyalistle· 
rin de roketleri var. Onların da 
doRal zenginlikleri, yetenekli bi
lim adamları, mühendisleri, 
killtür adamlan var. Ama onlann 
birlik Içinde toplumlan yok. Ve 
olamaz da. Düşmanlarımız, tari
hin, bizimle özellikle tehdit di
IIntje konuşmaya yeltenildiein
de, ayrı bir güçle ortaya çıktı�ı· 
nı bilsinler! "  

SBKP Genel Sekreteri daha 
sonra "Sovyet" örgütlenmesinin 
Ö'ıelllklerini ele alarak şöyle de· 
di: 

"Sovyetlerin gücü, onların 
yalnızca kitlesel oluşundan gel
miyor 'Ooljnost' (gö· 
rev) ve 'dolg' (borç) sözcükleri 
aynı kökten gelen sözcükJerdir. 
Her görevlınin halk önündeki 
borcunu - parti borcunu, hiz· 
met borcunu, insanlık borcunu
IÜrekll anımsa-rıası gerekir. Bu 
borcu yerine getirmede sürekli· 
lık göstermeyen, sözleriyle Iş· 
lerini ııRlamca baRlaınayan kişi, 

gerçek bir parti ve Sovyet görev
lisi olamaz. 

"KAHRAMAN VIETNAM'1N 
GOVENLICINE 

KIMSE GöZ DIKEMEZ!" 

Dış politika konularına geçe· 
rek sosyalist sistem ülkelerinin 
işbirli�i ve dayanışması üzerinde 
de önemle duran Brejnev, konuş
masını şöyle sürdürdü: 

"Kardeş ülkelerin birli�inin 
gücü, so�'alist enternasyonaliz
min gücü, Amerikalı, daha sonra 
da Çinli said ırganlarla savaşında 
Vietnam halkına gösterilen bü· 
yük destek te özellikle ortaya 
çıkmıştır. Eeer biri, barışa ve bu 
kahraman ülkenin güvenli�ine 
tekrar göz dikmeye yeltenirse, 
gene böyle olacaktır. 

KOMŞUMUZ TORKIYE VE 
DICER OLKELERLE 

ILIŞKILERIMIZ .. .  

Brejnev daha sonra SBKP ve 
SSCB'nin leninist dış politikası
nın her ülke halkının yaşamsal 
çıkarlannı esas aldı�ını belirte· 
rek şöyle devam etti: 

" Dış poli tikamızm gücü, onun, 
gerek sosyalist sistem ülkelerinin, 
gerekse dünya nüfusunun büyük 
çotunlulunun - en başta da sö
mürge boyundurulundan kurtuı
muş ve yenı, balımSlz yaşamı 
kurmak gibi zor bır işle uRraş· 
makta olan halkların - yaşamsal 
çıkarlanna uygun düşmesinden 
kaynaklanıyor. Sallam barıŞ, 
devletlerin egemenliline ve halk
lannı haklarına kesinlikle saygı 
gösterilmesi ve gerçekten eşit 
haklara dayalı uluslararası ilişki
ler, bu ülkelere, en az sosyalist 
sistem ülkelerine oldu�u kadar 
gereklidir. 

"Büyük Hindistan ya da 
küçük Benin olsun, cumhuriyet
çi Cezayir ya da monarşik Ürdün 
olsun, komşumuz Türkiye ya da 
çok uzaktakl BrezUya olsun, pek 
çok Asya, Afrika ve Latin Ame
rika devletiyle iyi lIişkllerlmlzi, 
lşblrUelmlzl böyle bir temel üze· 
rinde geliş tiriyoruz. 

"Lenin'in oRüUerlne ballı ka· 
lan bizler, özgürlüRünü ve �Rım
sızhlını koruyan halklann her 
zaman yanmdaylI. Ancak yaptı
Rımıı yardımdan, hiçbir zaman 
yardım etüRimlz ülkelere baskı
da bulunmak Için yararlanmıyo
ruz." 

EMPERYALIZMIN ASKERI 
KLIKLERI VE TEKELLER 

YUMUŞAMAYA 
KARŞıDıR 

SSCB Devlet Başk.ımı uıuslar· 
arası durumdaki gelişmeleri ele 
alırken de şunları söyledi: 

"Barışın gti('lenmesi ve halk· 
ların kurtuluş savaşlarının başa· 
nları, emperyalizmin savaşçı 
çevrelerlnın hoşuna gitmiyor. 
Sosyalist ülkelerle kapitalist illke
ler &raSlndakl ilişkilerin gelişme
sine, Avrupa Genel Konrerana
nın b_sarısına nasıl klrlı1lk ver-

diklerine bıtkınız: SALT·2 görüt· 
melerinl ve anlaşmanın onayım 
sürüncemede bırakarak. Sedaı'ı 
Arap biriili cephesini parçalayan 
bir ihanete kışkırtank. NATO 
ülkelerine, bir silahlanma progra
mını zorla kabul ettirerek. 

"Banş ve yumuşama 'ancak 
azimU politik bır Dicadeley1e 
satlanabiJir. Bu uldır
ganhtı, ancak banşgever devlet
lerin gücü ve haUdann kararWıR_ 
engelleyebilecektir. ' 

ABD VE ÇIN 
AFGANISTAN' A ASKERI 

MODAHALEYE 
SON VERMELIDIR! 

L. Brejnev, Afganlstan'da dev· 
rimci yönetlme enternasyonalist 
yardım amacıyla bulunan Sovyet 
askeri kuvveUeri konusunda ise 
şöyle dedi: 

"ABD, sözde rehIn tutulan 
diplomaUan kurtanna bahaDe
siyle deniz ruosunu, devrbnd 
lran'ıo ktydanna çekil. Afpııll
tan' daki olaylara IIIDilI" ııanidı. 

"Oysa Bay caıter .. çeneli. 
AfganistaD'da Ruslamı Iılçblr 
'müdahalesi ' olmadılııu. olama· 
yacalııu çok Iyl blllyor. SSCB • 
Sovyet·Arpn Dilliluk Antlqma· 
sı'nı esas almaktadır. Birbiri ardı
na üç Alpn hükÜlBed ilkenin. 
karşı dOYrimcl &llçlorin dqudoa 
Istilasından konınmu_ ıçın biz
den ısrarla yardım rlcaa.nda bu
lundu. 

"An.erlkaldar. Çlnlllerle el ele 
vererek. Afpn de-n1ml ve &üney 
sınırlarımızın �venllRI ıçın clddl 
tehlikeler yaratan ve Arpnis
tan'a Pakistan topraklarından yü
rütülen askeri müdahalenin öncü
lüRünü yapblar. ABD. 
Afgarustan'ın içişlertne müdaha· 
leyl artırarak sürdürüyor . 

"1üm bellrg1n1leıyle ",DU 
açıklamak Isliyorum: Afııınlıılan 
hükümeti ve halkına yönellk tüm 
dış askeri müdabale blçlmlerine 
tamamen son verWr verilmez, 
askerlerlmlzl ",rı çekmeye bqla· 
maya hazır olacalız. ABD. Afp· 
nistan'ın koıııııularıyla blrUkta 
bunu pr8ntl etsin, ı,te o zaman 
Sovyet askeri yardımına " .. kol· 
nlm o<tııdan kalk_kbr. 

"Sovyeller BlrUll'nI Iılç kım· 
se korkutamu, Gücümüz ye oia
naklanmlZ çok büyüktür. Biz .. 
mütteftklerbnlz. kendımızı her 
zaman koruyablllr, her türlU al
dırıya kartı koyablllrlz. Hiç ldm· 
se bizi tahrik edemez. Askeri la· 
terlye ve silahlanma yanŞI 'dokt· 
rinine' karşı, dünyada bant ve 
güvenlık ıçın sürekU mücadele 
dokuininl ortaya koyuyoruz, 
Lenlnel dış pontika bayrallOl, 
barış, halklann öZeürlülü ve ba· 
I"lmSlzhCı bayraeını, toplumsal 
Ilerleme bayraRını saRiam ve 
yükseklerde tutuyoruz. 

"ınsanların ban,çı yaşamı, 
onlann yaratıcı çalışmaı, mutlu
luRu ve manevi aellşmeııi! ı,te 
komünistler bunlar lçln yaşıyor 
ve savaşıyorlar! Blz, Sovyet In· 
sanlan Işte bunun ıçın oy Yere· 
cellı!" 



Bir direnişçinin arkasına sığınıp 
letik dUşüren polise açık meklup 

Yürelin var mı , yüreRin? . ,_ .. ,. 

Çocutunun başını okşarken, eııenn dunyanm butün çocuk
Iannın başına deeer mi? Çiçeklerini sular mısın? Sa�ah1an in ... 
sanlara günaydın der misin? ffiç duygulanır mısın? Gozlerin ya· 
şanbilir mi? Korkar mısın? 

Elindeki silahm bir gün dünyanın bütün silahlarıyla birlikte 
bir müzeye kaldırılacatını, hayır bifçöplÜee atılacaeını düşün
dün mü hiç? Dünyanın dönd�ünü, artık silahlara gerek kalma
yacak günlere doeru döndüRünü biliyor musun? Söylesene ba
na, silahlardan korkar mısın? 

Tariş'te neler oldu ey güvenlik görevlisi? Kimler öldü İzmır 
de? Kimler, kimlere işkence yaptı? Stadyumlar, tanklar, pan
zerler, uçaklar, helikopterler, makinalı makinasız tüfekler, ko
mandolar, birlikler, timler, kimlerin çıkan için yürüdü çalışan 
insanların üzerine? kimler geçti korkulu karanlılın içinden? 
.Karanlıktan korkar mısın? 

Korktu�n, hem de çddırasıya korktu�n belU. Su� Işliyor· 
sun güvenlik görevlisi, onun için korkuyorsun. Bir "insan". 
kendine siper etmişsin. Sen asıl o insanın, yani halkın güvenll· 
Rini. korumakla görevlisin. İnsandan kalkan yapıldJlı nerede 
görülmüş! İşte sen yapmışsın! Yüzün de belli.- FotoRrafın da 
çekilmiş. Kimlilini gizleyemezsin. Suçlusun. Ve .. korkuyor
sun! 

Tr1RKJ'IC-DE YDRC7YDS 

Demokrasiye savaş ilanı 
Son haftalarda bu sütunlarda şuydu: Demirel hükümetinin ku-

9..irekli dkkat çekilen bir olgu nıl�undan bu yana, ordu üst ka-

ADAPAZARI 

KITLELERE 
GÜVEN, 

P AŞISTLERE 
KORKU 

• Adapuan'nda 25 Şubat'ta 
, "umlan, i,lhliil,buk.ı yuala· 

nnı proteıto yüriiyü, w: mitin
ci" yapıldı. �tina: hazırlıkJ.a.n 
-.ruuıda Adap.zan, Oiizce ve 
on.J..vca köyde SO bin bildiri 
datıtıktl, S bin a.f1, yapl,tmldL 

TıP ve Bi.rlik Dayaru,ma 
tanhndan du:ı.enlcı:ııen mitinıp:, 
politin önünde (&futJer urafm
dan aldınidı. Ama ne polis ne: 
de r&fiıtler mitinpn yaplbUl
nı CDFlkyebUdi. 

Mitinede bir Genç Öncü ik 
bir llcrid Genç konu,ma yap
tılar. MitinFen ıcuıra n, ve 
Birlik nayanı,ma taraluıdan 
yaptİan aıçtk.1amada "16 Şubat ' 
ta Ge�e'de yapı.lan mltingden 
sonra 2S Şubat Adapuan mi
tinslt kitldere pnteylem bir
Hjine yan çiunl.ere Iyi bir den 
\Le ( .. Iıtlere korku nrdi. Bix· 
ler bundan IOnra eylem birtili· 
ni Fnillc:tmek ve kalıcı .k.ıJ.ma.k 
yolunda sava,IDWDIZI 1Ürdw-e
cejiz." dendi. 

MUGLA 

TIP I L  
SEKRETERININ EVi 

ZORLA ARANDı 

T..ıliye ı,çi Pilni'; �1uAla 
tı Sd.r�teri St!.olh .. uin Özkök' 
un ev 2.5 Şubat j(imü, ik.isi ıı:ö 
rev,h Kkiz _vii po l.ii tarafın· 
dan, zorla arandı. Öıkök'un 
Mulla dı,ında olduAu bir güne 
ranlaıılan arama, ,,abah karan· 

Iıtuıda gerçekle,tirikh. 
Herha� bir gudtçe ve 

Izin belgc'u IÖtıermr-dt'n kapı· 
yı zorla açura.n poliller, Oı.
kök'ün babuı TIp lı Di.plin 

Kurulu Oye. Murat özkök'ü 

de tanakladıw. 
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de�lerinden kaynaklanan yazılı 
ya da sözlü muhtıralar birbirini 
izlemiş ,. gıderek AP iktidan, 
varlıeını bu �şimlere dayandı
ran bir kimlik kazanmıştı. 

önceki hafta başından itiba· 
ren bu yönde yeni gelişmeler or
taya çıkmıştı. Erzurum'da yapı· 
Jan bir askeri tatbIkat dolayısıyla 
Genel Kunnay Başkanı'nm yap
tıeı konuşma, onu izleyen, 
günlerde Günaydın gazetesine ve
rilen bir demeç, aynı günlerde 
MGK toplantısmdan sonra ya
yınlanan bildiri, Demirel iktidan
nın, sırtını yeni yeni muhtıralara 
dayama çabasmın blr ifadesiydj. 

OLACANtlSTO 
HAL YASASıNı 

TORtlN HAZıRLıYOR 

Söz konusu MGK bildirisi, hü
kümetin 'olalanüstü hal yasası" 
girişiminin açıkça desteklendi�i
ni gösteriyordu. Geçtieimiz hat
ta ise, AP Genel Merkezl'nde, bu 
yeni yasa hazırlıRının oldukça 
ileri aşamalara vardıRı duyuldu. 
Demirel, "nannal yönetimle sı
kıyönetim arasında bır yönetim 
biçimi" bulmak lçbı giriştlgı ça
baları, partisi içinde de ordudan 

Simdi de mali baskı! . 
YÜROYÜŞ'üN 

r':'\ _ PARASı 
\.JGASPEDILDI 

Dergimizin Posta Çek
leri '-1üdürlülü'ndeki parası 
bloke edildi. Poslt. Çekıeri 
Müdürü ··Kapatılan demek 
ve dergilere Ilişkin durum 
resmen açıklık ka7..anınca· 
ya kadar bu uygulama siir· 
dürülecektlr" dedi. YtlRU· 
YOŞ'le birlikte birçok 
dergi ve dernele yöneltı· 
len bu Işlem, yasadı�ıdır, 
keyrıdir. 

YORUYUŞ, gereken 
yasal başvurulan yapmış· 
ltr, Bu Işlemin sahiplerin
den hesap sorulacakltr! 

gelme parlamenter ve yönetici
lerle birlikte sürdürüyordu. Ço� 
l2 Mart döneminin kalınbsı olan 
Türün-E1verdi gibi bu kişiler, ola
Ranüstü hal yasası hlZU'hRını üst
lenmişlerdi. 

Demirerin hazırlıklan bunun· 
La kalmıyordu. OlaRanüstü hal 
yasasının bir Anayasa deeişikli
eini gerektirdiRi biliniyordu ve 
sıra böyle bir girişimln örguUen
mesine gelmişti. 

IKI Iç SAVAŞ ILANı 

Demirel'in emekli generalle
rinden Elverdi'nin, olaeanüstü 
hal yasasıyla da yetinmeyip, 
açıkça 1\irkiye'de "savaş hali" 
ilan edilmesi talebinden birkaç 
gün geçmeden, benzeri bir çıkış 
bu kez 6. Kolordu ve Adana sıkı· 
yönetim � komutanından geldI. 
Maceracı-terörist gruplar tarafın
dan öldürülen iki erin cenaze tö
reninde konuşan Korgeneral 
Nevzat Bölügiray şöyle diyordu: 

"Bugün ülkemiz, yılla,.ca ih
meıllerin sonucu olan, ilan edil
memiş bi,. iç _nıaş yaşamakttı· 
dı,., " 

Adana sıkıyönetim komutanı 
daha sonra şöyle devam ediyor
du: 

"IçinizeUn çıkan Bilahlı kuv
vetlerin yanında maddi ve mane· 
vi ye,.inizi olmak ııe onun yanın
da anarşi ve terörden kurluluş 
.a:lXlşına katılmallSınu. " 

Korgeneral Bölügiray'ın, 
"mevcut gerilimi daha da artır
mak yerine, kanuni,. meşru ve 
özellikle hukuki tedblılerle olay
lann üstüne gitmeyi" öneren Ok
tay Ekşi gibi Hürriyet yazarlan· 
nın bile kaygısıyla karşılanan bu 
konuşması, bir si.ire önce Genel 
Kunnay Başkanı Evren'in de
meçleriyle aynı pnral{'ldeydi, 

Bir başka paralellik Ise, NA
TO istemlerine uyarak hüküme· 
tin Ege'deki "Notam-714" hattı· 
nı kaldınnası ve yine Evren 'in bu 
kararı açık bir dille savunması 
arasında ortaya çlkıyordu. 1974' 
te Kıbrıs'a yapılan askeri müda· 
hale snasında yayınlanan bır 
"notam" ile Ege uçuş sahıw al· 
vil havacıııea kapatılmıştı ve bu 

NATO'nun ciddi rahatsıZılklann
dan biriDj oluşturuyordu. Şimdi 
ise, Yunanistan'ın yeniden NA
TO'ya !okulması girişimlerinin 

hızlanmasıyla, güney kanadı 
ki pürül.leri gidennenin ilk adımı 
'Notam-714--üo kaldınlrrwı OLU· 

yordu. 

Ikiz tehlike 
Son aylann gelişmeleri, birbiriyle içiçe geçen Iki Ü'e

cin aynı anda geliştieini ortaya koymaktadır. 
Bunlardan birincisi, açık faşist bir diktatörlük tehtikesi

nin üekli yükselişi ve yakınlaşması; dilen ise sivil-parlamen
ter görünümlü baskıcı, otoriter rejime geçiş yolunda fiilen 
gerçekleşen sii'eçtir. 

Bu iki sürecin birlikte ıelişmesine damgasını vuran olgu 
ise, militarist iiit kademelerin iktidan gitgide daha dotrudan 
paylaşması, örtiiü�rt.iSüz müdahalelerin üekli birbirini izle
mesidir. 

Sıkıyönetimin ilan edilmesiyle birlikte resmUeşen bu 
olgu, MHP destekli AP hükümetinin kurulmasından sonra hız
la tırmanmaya başlamıştır. tşte, daha hükümet güvenoyu al
madan önce Demirel'in programına MGK tarafından verilen 
destek; işte onu izleyen 1 Ocak mubtırası; işte hükümetle ko
mutanlar arasında Slklaşan temaslar; işte dopdın ya da 
basın yoluyla verilen demeçler ve nihayet işte sıkıyönetim 
komutanlıkımnın son açıklama1an. 

Emperyalizm ile Işbirlikçisi tekelci büyük aıermaye ve 
bÜl'ük toprak sahipleri açısından açık raşi,t bir diktatörlük 
hiç kuşku�z "son çare "dir. DoRrodan bir darbe girişimini 
zorlaştıran birçok etmenin, ciddi risklerin varhlı bilinmekte. 
dır. Baskıcı.otoriter bir rejime DVU bir göri.l:ıüm altında geçiı, 
çabasının, militarist müdahalenin adım adım geti,Urllmeslnil'" 
temelinde bunlar yatmaktada. 

Ne var ki militanst iSt kademelerin iktidarı' paylaşması 
yolunda attlan her yeni adım, "son çare"ye, açık taşı st bir 
darbeye başvurma elilimini uzaklaştırmak şöyle dursun; Lam 
tersine bunalımın giderilmesi için o adımın da yetersizliRini 
ortaya koymakta, bunalıma parhınıente-r burjuva maske 
altında çözüm bulma çabasının yeni bir inagnı kanıtlamakta
dır, Dolayısıyla !On çareyı bir adım daha yaklaşt1nnaktadır. 

Kısacası ilkemiz, biri hızla yükselen. dieeri ise fiilen 
gerçekleŞt'n "ikiz" bir tehlikeyle ka�ı kar,ıyadır. Bu iki teh� 
bke arasında, sonuçlan bakımından hiç kuşkusuz ba.zı ayrım
lar yapılabitir; ama bu ayrımlann, Iki te.hhkeden birini dile-
rine "yeelemek"le sonuçlanması asla mümkün degildir. SÖZ 
konusu olan, iki tehlike karşısındaki mücadl'I�}; sıkı gkıya 
blrleştirm('ktlr. 

Başka türlü söylersek, iki koldan gelişen te-hlikenin, de· 
mokratik güçlerin öniine koydueu başlıca görev şudur: Faşist 
tırmanışı durdurmak ve gerıletmek, demokratik htk ve özglt· 
lükleri koruyup geliştirmek için mücadeleyi, anti-emperyalist, 
anti·taşlst, anb-tekelci tüm güçlerin demokratik Iktidan için 
mll!adeleyle birleştirmek. Demokrasi cephesini ve onun 
eylem programını, bu temele dayandırrnak. 

• mehmet aközer 



• 

• 

P A�ZM, 
RU KAN LüNDE 
ROCULACAKTIR! 

Faşist saldırıanlar I"çti�· 
miz haftatstanbul'dl,Oenç ön
rueria Beşiktaş'taki evini kah· 
pece bastılar. Devleön tüm ola· 
naklannı kullanan, özeL olarak 
e�öiınl, insanlık diişmanı ka· 
tiller, açılmayan kapıyı taradı
lar. Direndi Genç önci.ier. Be. 
yirueıinde bilimlel sosyalizmin 
IŞIII, yiZeklerinde ifçi sınıfı sa· 
vaşçısı olmanın cesaretiyle di· 
rerıdiler. 

Kapıya en yak m oLarı üçü vu
ruidq. Ah çetinkaya aeır yara. 
Iaodı. NIim ve Osman Otuz 
anında, orada düştiier. 

ıstanbul'da döklieo kan, er· 
tesi IÜD Ordu 'da bir çaelay.n 
oldu. Ertesi Ki.Iı Ordu 'da DISK' 
in Yılmoal mitine! vardı. Işçi, 
emekçi kitleler, genç bilimsel 
sosyalistler, ilericiler. demokrat. 
lar, yurtaeverler. kahpece katle
dilen Genç önciieri tı,pzme 
kartı yüklelen bir öfkeyle an· 
dılar. V. hep bir aeızdan bay· 
.lı:ınldi: "HeNp JOl'llcatız! Fa
tizıni ezece�z!" 

I,çl .mfı, .on ıanJı kaVla· 
dan ıateıle çıkacak, taşizmi 
k.ndi kın (Ölimde bolacaktıı! 

LOKMAN'IN 
) MEZARıNDAKI 

KARANFILLER 
SOLMAYACAK! 

Lokman Hekim, ıstanbul'da 
20 Ocak Giaıü faşistlere< katle. 
jilmi,ti. Mahallesinde, !at1zme 
ıeçlt vermeyen�rin önderlilini 
yüklenen Lokmanı emperya
lizm ve utulan karııısındaki 
mikıdelede, ölümünden &onra 
da pmnı üd�or. 

Ordu'da Lokman'ın cenaze· 
sını karıılayan yoldaşlan, Genç 
önciJer ve lterld Gençler hep 
bir ıRızdan t."izme karşı hmç
larmı haykırdtlar. Cenaze töre
ni, faşizme karşı bir kitle eyle-

"YOLCULAR" FILMI 
ÜSTÜNE 

YAVUZ 

G�nç Vnciikr Ordu miti"lindt 

miDe dönüştü. GençliRin eylem 
ve cephe birliei bu törende so
mutlandı. 

Şimdi Lokman'ın, köy�tie. 
ki mezannda bir kızıl karanm 
var. Hiç ıoldurulmayan ve sol
durulmayacak bir kızLl karan
fiL. 

i,çi .uufuun yua1 bir rnllinaf,De y� 
ndilL C:ıı&arU liirdiiriildi.. Ot;K Ordu' 
mitinp.ııin ati,tantsini yapan, g'u 
Genç Öncü, 16 FHÇ Rlıc'dc JÖz.aJ
""" ...... 

Gençliğin ilerici, devrimci ener· 
jisini ıntnaşiSl mücadelenin em
rine vermeyi sağlayacak bir anti
faşist, antiemperyalist, antişove
nist gençlik platformunun oluş
turulması ve bu platformun sav
rulmalardan uzak, disiplinli bir 
çalışma göstermesi yalnız genç
lik için değil, tüm toplumda fa
şizmle mücadelenin en belli baş
lı güvencelerinden biridir_ 

RIZE 

• DISK MITINGI 
, AP IŞLEMESINDE 

GENÇLER 
GöZALTıNA ALıNDı 

YaypııJ.atbnlan devtet bubi, 

Ama bu yua dıfı bukılar, ileri
rikrin, demomtlann ve bilinııcl 
ıoıyalistlcrin mücadele: inançtannı 
yüluc:Jtc:n birer öfke luv-Jcunı ol
maktan öte bir önem tatımıyor. 
Kitlelerin, demokrasi cephesini ör
me yolundaki k2rarlılıkJan, ne ön
lem tlaketJeriyle, ne baskı yöntem
leriyk gcriktilcbilir_ Rize'li emekç� 
Ler, aydınlar. genç bilimıcı .otIyalist
kı OisK Ordu mitingine kitlClCI bi
çimde tablcWar. (Tek Parti, Tek Cephe, •. 80) 

Faşizme karşı mücadelede 
h içbir görev küçümsenemez, 

ertelenemez! 
Günlük, yalın sorunlarla, istemlerle ilgi)en

rnek, genel mücadelenin ayrılmaz - ve önemli -
bir parçasıdU'. Bu gerçek, anti-demokratik bas
kılann yolUn1aşbll, faşizm isterisinin kabar
dıe-ı dönemlerde, stcak mücadelenin ateşi için
de zaman zaman unutulmakla, eksik kavran
maktadıı. 

Bu durum, "nçlik için, özellikle de ö�
renci gençlik için daha da geçerli. Genel bir 
baskı, okulun faşisUerce ele geçirilmesi dayat
malan, saldırılar, öArencilere yaşadıktan so
runlan, güncel istemıerinl unuttunnaya yete
bilmektedir . 

Oysa akademik sorunlar ötrenci yaşamının 
önemli bir bölümüdür. Ekonomik yetersizlik
ler, gençli�in her an yaşamakta oldueu, her 
gün yeniden yaşadı�ı bir sorundur. Bunlar için 
yükseltilecek mücadele Ise, anti-faşist mücade
lenin aynlmu bir parçasıdır. 

FAŞIzM NİÇıN TffiMANDffiILIYOR? 

Tekelci burjuvazi faşizmi niçin brmandır
maktadıı'! 

Toplumu açlı�a &efalete iteleyen ekonomik 
çözümsüzlüklerini, Işçilere, emekçUere yükle
yebilmek ve bunu sessizce gerçekleştirebilmek 
için. Tekelci burjuvazinin amacı, kendı Iç so
runlarını, kendisinden bır şey Istenmeyen bir 
ortamda çözüme ulaştırabllmektir. Faşizmi, 
faşlst diktatörlÜeü, bu amaçla halkın başına 
sarmaya u�raşmaktadır. 

Faşizme geçit vermemek ıçın, ayru zaman
da aşından ekm�inden kesilenlere de " hayır" 
d::mek şartbr. Bu yapılmaz, mücadelenin bu 

önemli yanı ertelenir Ve sorunun yalnızca "dış 
yüzü" ön plana çıkanlır, bununla yetinHirse, 
düşmanın ':>nemll kazanımlar saRlamasına da 
göz yumulmuş olur . 

Gençler ıçın de durum aynıdır. Genel ola
rak eeitim istemini yukanda tutmadan, �i
timine uygun bir meslek, mesleelne uygun bır 
iş için dayatıcı olmadan, açh�a yoksuliuRa, 
sefa1ete hayır demeden, faşist kurşunJ8r8, fa
şist cinayetlere - ve doealdu ki faşizme - karşı 
çıkmanın 0180&11 yoktur 

Burjuvazi, uzun süredir yönetmenin kazan
dırdıll deneyimini .. ldUelere Istemeleri gereke
ni unuttunnakta ba$anyla kullanıyor. Kitle
ler, istemeleri gerekeni istemelidir. KiUeleri bu 
yönde seferber ebneden verilecek bır mücade
le eksik kalmaya mahkumdur. 

GENÇLIGIN öNCULERlNE 
DUŞEN GöREV 

Gençlietn yöneticisi olan örgütler onlara 
- işçi, köylü, öRtencl gençlere - ne Istemeleri 
gerekti�ini öRrptmek, bu Istemleri somutla
mak zorundadırlar,Bu yöndeki mücadele Ile 
genel anti-faşist mücadele arasındaki baRlann 
nasıl kurulaca�ı gibi sorular anlamsızdU', çün
kü bunlar, birbiriyle iç Içe olan mücadeleler
dIr. 

Bu temel çevresınde, hiçbir çalışmayı kü
çümsemeden, en yalın, en gündelik işlerin bile 
genelin parçalannı oluşturduRunu unutmadan 
ve bu yolda atılacak adımları ertelemeden, 
anti-faşist mücadeleyi örgütlemek, Işte, genç
ııein öncül erine dw;en görevler! 

PAGDA i LE SÖYLE Ş i  .Çukurova'yı görüyoruz. Tarla
lar, bu�daylar, doğal Yaşam, 
ne güzel... Peki, bozukluk nere
den geliyor? Neden bu insanla
rın büyük çoğunluğu tedirgin? 
Neden iş bulamıyorlar, yaşam. 
ları raslantılara bağlı? Neden 
yoksulluklar içinde in§anlar1 
Neden? Yolcular, bozukluğun 
temeli olan iSetim ilişkilerine 
dikkat çekmtk istiyor. Anlatı-

mı hem kolaylaştıran, hem zor
laştıran bir konu. Karmaşayla, 
yalınlık iç içe, Bilerek altına 
girdim bu yUkün, 

-Sinemayla ilişkiniz, ne zaman, 
nasıl başladı? 

.1970 yıllarında, senaryo çalış
malarıyla. 

eHem s.enaryo yaurı, hem yö
netmen, hem de oyuncu olarak 
çalıştığınız bu ilk uzun filmi "i
zi, izleyiciler nasıl karşılıyor? 

.. Onu .birn yadırganıyor film. 

Düz bir hikaye dean, özünü he
men vermiyor, Izleyici açısın
dan zor elbet. Ama asıl düşün
düğUm, amaçladı�ım kesim, fil
mi henüz görmedi. Bu bakım
dan, değerlendirme için ben de 
sabırla bekliyollJm. 

_Konuyu ve anlatmak istedi�ini
zi kısaca söyler misiniz? 

_Anlatmak istedi�inizi anlatabil· 
diniz mi? 

.Bunun terazisi yok, ama yüzde 
altmış dolaylarında, evet. Her 
şeyin "meta" olarak görüldülü, 
her şeye "kir" amacıyla bakıl-

PORUMA SALDıRı: 
22 öGRENCI 

ODTtJ'de, Tariş direnltinln 
başladılı gün di.2enlenen fON
ma saIdll1ln jandarmanın ıı:özal
tma a1dl�1 22 öRrenci tutuklan
dı. İçlerinde Genç Onciierin de 
bulundulu bu ıı:ençlere yakış
tınlan suç, yasa dı.şı direniş, öl
renim özıı:iilülÜllüve can ıı:üven
lieini bozmak. 

0Rrenim özei6lül:ü ve can 
güvenlili, ilericilerin ydludır 
korumaya ve allarnaya çalı,
tıklan iki yaşamsal haktır. Şim. 
di, özellikle okullara saldırılarm 
artbIı ve buna devlet teröri..lıiiı 
de ekleodiei Ki.lılerd., I",.e�n 
tersine çewilnıesiyl. ilerici öt· 
rencilerin okullanndan uzaklat
tınlmlSı çabalan bofUnadır ve 
&Onuç vermeyecektir. Gençlik, 
eylem ve cepbe blrD'i yoluDda 
daYAQlfmuı.n.ı yükseltecek. ka
zanılmı, mevzilerim terketme
yecektir. 

ZÜLKOP ANA 
YAŞıYOR 

ZÜllfii( A na: 'nın IlGtli ilmci"
re yıkıln14lk i.trmyor. 

Tii-közü mahalı.,.. poIU 
d�.t�kli (Ofi.t aı/dITI �a 
öldürül�n Ziikü/ Ana, TWközü' 
min dÜfwiilIMa için kuUcınll
mak ;.t�niyor. 

Bu amaçla, önc. elli batıjan 
� ardından ,özoltma alınard 
iiç lÜIı boyunca if.enc. yap,
lan biı· G.nç Oneiiy. 'ftiratM
m�" imzalatılmaya ça'lflldı. 
Grnç Oneü dinndi w ıonunda 
.rb�.t bITaJuldı. S,Juy6n.timin, 
bu "uzlı" çalışmayı bo,llG iN
riciı.rd. dr üdiiIM'; tM.'.n;
yor. Ama .m.kçi malıld' •• 
Ti.rközü'nün dÜfiirül1M.i bofO
nlamayacak. Ziilkiif AM ,.nç
IiRin anti-foşi.t miieGdtl.inde 
yaşayo(;aktır. 

dığı, özel miJkiyete dayalı i6e .. 
tim ilişkilerinin, bu niteliği de .. 
Ai�ınediii sli"ece, belli kesimin 
insanca, özgiM-ce. sömw-üsÜl y.:
şaması olanak .. ıı. Film bunu 
\lurgulamak istiyor. 

_ızleyiciye, belirgin birseçim, bir 
çözüm öneriyorsunuz yani... 

• Şematik bir çözUrn oneriyor de
ğilim. Film, bu olumsuzluklar 
içinde doAan, nicel�enitrl hU .. 
yüme ile, nitel delişlkliAi Y"�
tacak olan sınıfa do�ru gidiıle 
biıiyor. 
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Oru A�rika'nın en az topraAa 
ve en yoğun nüfusa sahip (ıkeJerin
den EI Salvador'da da Amerikan ti
pi çözlmler ifl� etmdc üzere. Ge
çen yılın Ekim ayında EI SalYoldor' 
da General Romero'nun faşist dik
tatörlijğü bir darbe ile yıkıldığı za 
man yerine gelen, sivil ve askerler
den oluşan HriSliyan Demokratların 
sol kanadından olu�n cunta Washi
ngton'da endişeden çok rahat bir 
soluk alışa yol açmıştı. Washington, 
Nikaragua'da olup bitenlerden son
ra aynı şeylerin EI Salvador'da da 
yinelenmesinden korkuyordu. 

EL SAL VADOR'DA 
A ı S EDİ 

Cunra, iktidara geldikten sonra 
ilerici görlilliıılü bir takım adımlar 
attı. Bunlar arasında tarım reformu 
ile iJkenin dış ti,",retinin denetim 
altına alınması ve özel bankaların 
devJedeştirilmesi ilkede hakim olan 
üç beş ailenin telaşa kapılmasına 
yol açtı. Bu anda General Romero' 
dan arta. kalan faşist örgüdenme bi
çimi, yarı asker, yarı sivil kişilerden 
oluşan ORDEN adlı "devlet güçleri
ne yardımcı milis" örgütü, hala Ro
mero'ya bağlı generallerülkede ikin
ci bir iktidar oda�ını oluşturuyor
lardı. 

TOPRAK A�ALI�ININ 
SILAHlı ÇETELERI 

Zaten runUnın da köklü dönü. 
şümlere pek fazla gönlü yoktu. Ni
v!kim, reform kararlarının açıklan
rrwından sonraki gelişmeler bunu 
kanıtladı. ülkenin zengin, kompra
dor aiJeleri par21arını hızla ABD 'ye 
aktarırken, Romeroru kişilerin efin
deki "güvenlik" örgütleri de halka 
karşı sert tedbirler almaya, kan dök
meye başladılar. Tarım reformu tas
lajı daha kırsal alanlara ulaşmadan, 
reforma brşı çıkan toprak ağaları 
silahlı çeteler kurdular. Bu gelişmelerden so,...a Hristiyan 
Demokrat eğilimli cunU",n sivil ve 
asker üyeleri arasında fikir ayrılıAı 
patlak verdi. Oç sivil cunU üyesi 
istifa etti. Yerlerine sağ eğilimli 

arada h.Jlk kitlelerinin hem kentler
de hem de köylerde mücadelesi hız 
kazandı. 

EN KANlı GÖSTERI 

22 Ocak tarihinde başkent San 
Salvador'da jjke tarihinin en büyük 
gösterisi düzenlendi. Ve bu büyük 
gösteri ülke tarihin:n en kanlı olayı
na dönüştü. 100000 kişinin katıldı
ğı gösteride, halkın üzerine ateş açıl
dı. Ve ilerici görliıünılü runUnın 
yönettiği EI Salvador'daki bu gös
teride 67 kişi öldü, 250 kişi yara
landı. Daha sonraki olaylarda poli� 

IRAN'A KARŞI 
IRAK 

-CIA ve SA YAK'ın yeni 
planlan 

Arapdiplomatik ve bilın 
çevrelerinde yolunlaşan ha
berlerde ABD ve lngiltere'nin, 
lrak'ı komşu ıran'. karşı ey· 
lemlere itmek amacıyla bu iki 
ilke arasındaki gerginlit! yo
i!Unla.ıjtırma çabalanDl artır
dıklarını ve devrimden sonra 
Iran 'dan kaçan Şab yanlıJan
Di ve ' SAVAK'çllamlı bu 
amaçla kullandıklan bildirili
yor, 

lerin ve milislerin sokak ortlSında 
her goo adam öldii"meleri olağan 
görikltüler oldu ilkede. 

Şu sıralarda EI Salvador'da ikti· 
darı elinde tutan gerici-işbirlikçi 
güçler, ayakta kalabilmek için dış 
desteğe güveniyorlar. Washington 
da, Küba'daki Guantanamo Ussliıde, 
Karaiblerde sirekli manevralar ya· 
parak bu çevrelere umut veriyor. 
Ama Nikaragua'da olduğu gibi hal
kın gücü ve savaşma yetene!i gide
rek artıyor. EI Salvador'un da, Ni
karagua'yı izleyerek bağımsızlığına 
ve halk iktidarına kavuşması artık 
gtiı meselesi. 

dar para ödeniyor. 
Genenıl , üveysi'nin, ABD 

ve 'Iogiltere'nin parasal des
telinin yanı sara Irak yetkili 
makarnlannın da yardımıyla, 
son balt.ıanıa yakla.ıjık .. kiz 
bin kişiden oluşan askeri bir
likleri lrak.lran sınırına yıt· 
mış bulunuyor. 

ASYA 

SOVYET·.H!NT 
ORTAK UZAY UÇUŞU 

A6ya 'da bar,. ve u'"altJrara' 
., iyi ilifkiler zincirine yeni 
bir halka daho ekleniyor. Sou
yetkr Birlili-Hinduton araıın
da gelişmekte okın, diin.yCJda
ki ban, ve yumufa�_ W-li
nin yanı SU"CJ, ilri iilke �ınln 
çıkarkınno da cellCJP WNn ya· 
Irınltlfma. bu alanda da ilir 
üriinkrini UC!riyO,.. 

Indru Gondi hüJtiimetinin, 
Souydle,. Bi,.lili'nin 'Souyet 
uc! Hint Iıozmonotlannııı o,.. 
toiı bir U%G)' uç"., .. yopmala
n" YOIUlldalti ön�ri.ni Itabul 
etme.i, aiyOMJI 6Özı.mcllerc. 
ilı; iilh a1lUlndoItl do.tlulun 
bi,. .tmge'; aıyıllYO,.. Ortalc 
uzay uçufunun yakın bi,. ıe
kcelıte lIf,.çelık.m •• i için 
ça/lfmalar hızlandırıldı. 

Şah dönemibin generalle. 
rinden Oveysi'nin, lrak'taki 
eski tng1Uz askerlerini de dev
,irerek likede terör ve kUD· 
daklama amacıyla çeteler kW'· 
dulu d. Ifade ediliyor, üveysi 
ve onunla ilin teması. bulu
nan Babüyar, bu eylemlerı 
ıçın .. reken flıwıima.aı CIA 
•• lllIiUz pzU ııervisi Scotlaııd 
yanı 'dan ..alıyorlar, YIne ay. 
ol çevrelerin haberleriDe p •• 
yıkıcı eytemlere tıtıi.iu "terör· 
cilere ayda iki bın dolar ka. 

Hristiyan Oemokra�t�ıar�ge�t�ir�ild�i:.., �BU�.2:============:::::::==:::;;;;;;� 
Ingiltere'nin "Demir LcydUi" Ba,Jba· 

kan Marpret Th.atcher KI'lund.a .ay.ağıru 
l2f.a çaıpo.. I1Çi ıınıfına k.aJ11 dU1manca 
t.avnru fı.ibusul.C.a !Ürdünneye k..atub ol
duğunchn kendisine Demir Lcydi Wubı 
yUlftınbn Tha.tcher, demir çelil- ·1.; .. 
leriniı1 Jl"ni k.arıuınd.a ikticbn elinden 
uçumu üzere. Ingiltere'de Muh.afua
kır P.arti hubimetinin ha.lu brıı polid
!WL yalnızca çelik .iıçilennin gnvine yol 
açmakJa kalındı. OJke 1 926 yılınd.an br
ri ilk kez blr genel grnin eıiğinde. ingi
ta itçi .ınıfının mIX:adelesi ise ke.kink
,iyor. 

Tha.tcher hu.k\imetinin iıçi .ınıfuıuı 
harekete Fçmeye zorl.ayan politibıı 
yalnw:a ücrdkri dondunnak g;.yrctin.\ 
den ileri selmiyor. Bayan Baıbalr..an'1n it· 
çi IcndiW211ıun pici.ınu lunnu için 
Ftirdilti Y"" değitiklikleri, i.ıçi temıü-
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\'e öteden bni hulwmetten y.an:1ım gören 
okul çocı.ıkl.ann.a aynbo fonlMın g\indeft 
Jfime uıılblmuı ini ıımfını ha.reketc F' 
çiren raklÖrltrin baıınch sdjyor. 

YÜRÜYÜŞ 

Ingiltere'de dcvlet leklOni içinde yer 
abo demir çelik san.ayinde k.apiwisı 
ekeneminin yol .aÇtığı ekonomik dengc:· 
ıwiklerin zmn iıçilere ödetilmek ütcn· 
di. Bu amaçla, SO.OOO itçinin bu yıl için-
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de iıten atıbculMl .açlklanınca qçiJer 
greve gittiler. Grn nedenlerinden birisi 
de yüzde ı 7 enJhsyonun hübun IUrdugu 
Ingiltere'de demir çelik iıçilerine öneri· 
len ücret zammının ymde 17 oranında 
ka1m.ası. Demir çelik i�çiininin yanı .ın. 
British lcybnd iıçilcri de, iıyeren t.ar.a. 
fınd.an komiinüoikle lUçb.nlln bir Işyeri 
temsilcisinin iıten ablmaıını protc:.to et
mek için direniJe geçtiler. Demw,.olu it· 
çikrinin de yoğunlaJan bHkılu nede'niy
le greve gidecekleri belirtiliyor. 

G.aıln'de grn bölgeıini ziyaret etmek 
iıtcyen B.ayan Bqbakan 'ın Sanayı 
B.akanı Sir KcitJı JOKph dem .. çelik iı
çllcri tar.tfmd.an çuriik. yumllrta YaHmu. 
run.a tutuldu \'e rabriu çevre.nden ko
v.abndt. ABD polinwının Amıpa'd.ak.i 
baı temsilcisi Th.atcher hukwnru )'Uzde 
20'ye doğru bn'n.anan cnnuyon or;uııy. 
b. kabine içindr pathk \·eren du,uncc 
ayrllıkJuıyla. iltid.ara gdi,inden bir )"d 
.onra yolun sonunu güruyur. 

tnuıla.nu�ıı Çocuk Vılı K(Wnitc.i Baf' 
bakanı Brian JackJoo da bir .ulmanlann 
ufkunda gı.ine, batmayan imp:ıratorh.IHu 
Ingiltere'de Çocuk Vılı'nın bir riyaskoy
la ıoouçl.andığını !Öyleyerek Thatchn 
hilküınetinin h:ılL.a kar,ı ı)ollıik:ımu ka
nıtlıyor. Çocuk ydında Ingiltere'dt' oLul· 
lard.a verilen yenıddcr kelOilmi" okulla
rın de\'let t.ararından ıagbnan lervis uaç· 
lım kaldırılmıı, \'e kretler Için \'nüen 
yardımlu k:ıldınlmLJ. 

1980 yılınd.a Ingiltere ·dr ı�ı;lIerin .aı; 
tıiiı mucadelt' bayraKl Bay.an lbşb.aLan·ın 
ikıidarına buyuk bir "!.aıılIUa 100 \ere
cek. 

D emiıel'in olu,turduı;:u 
MC iktilbrl.annın hiç 
biri. u1kenin y2f:ıms.a1 
ÇlkarlUlıu bUtunuylc 
ten duJCf1 tttcihlni, 
artık ortusu iyi« .ara. 
b.n.an ıon .azınlık MC' 
ıi k.ad.ar ruturlUU.a be
nimKmeye «uret 
edebilmiı değildir. 3. 
MC'nin yü:ı: pinluk ik
tid.ar dönemine toplu bir biçimde ba.k.ıldıgın<b m.an-
ura tek kelimcyle deh1 \'ericidir. Kerhen dr.trkJi 
bir .azınlık iktidarı, yüz gunde, iç \'e dı� politibd.a 
her biri ülkeyi bir baıt.an öbunuıe anması Freken 
ya,Jamsal hr.arbn 12.Jırtıcı bir kob.ylıkb. UYKUI.arn.a. 
y.a koymayı ba,armLJ 8Önmmektedir. O k.ada.r ki, bu· 
gwı, çok Illyld.a insan 3. MC'nin bu &uci.ınun, bu ıcr-
dengeçti taYnnm "nerdenlen" byn.allindıı(ırun 
kuıkulu mcraJr.1 içmdedi.r. 

• hüseyin baş 

Modelin özü 

yüz gamlük uygul.amadan ıonra v.an4n nokta hansi 
model'in oluıturulm.akt.a olduğunu yeteri açıklıkla 
ort.ay.a koym.akUdır. An.a muhalefrt partiıinin .aym 
liderinin, tuurlı ıol'un yılbrdır yazıp çizmCline kır
ıın, Viyan.a'da Soıyal Demokrat dOltbnncbn öğren· 
diğini ileri sürduğU Friedman btkı.l.ı bu modelin adı 
artık kimtenin s.a.klııı değil. 3 MC'nin boraz.anlanııın 
tümüyle ilkel dem.agojiye d.ay.a].ı saptırm.a çab.al.an ül
keye dayattlm.ak utenen modelin ABD emperyaliz· 
minin Güney Amerika'ch yılbrdır uypd.adıi;ı etkin 
bir .ömÜlii modeli olduğu Frçej:ini örtbu rtmrye 
yetmemektedir. 

• M odeli uygulaıR
.
a 

.
biçiminden ka1� taıum�yaa, 

böyle« de, ıurkiye'ye chyatılmalı. ııttncn yenı � 
litik.arun Latin Amc:rik.a modeliyle uzalı.t.an ya.km. 
dan ilgisi bulunm.adığuu bıutbm.aya kalkı,anlar, b� 
,una çab.a twc.amalı.ud .. lar. Modeli tallllD1ııyan 
onun ıu ya. da bu üllıtcdeki uypbnma biçimi Ikiil, 
özüdür. Daha açık. bir deyitıc, modeli. benimıcDCII 
ye uygul.anmaya k.onan ek..on(Wnik \IC politik tadhlcr 
ta.nımJarnaktad .... Model, biçim olanJı., uypiandip 
ülkenin öı:pn k.Of1lllann.a JÖ� detifebUat.e .... 
ornqin lııIIaI. Ilk.edc açık dUı.&a y6aı:1b.Il. 1ıd.ıJı ... 
de de "pulamnııto" Idnıelidir. Ne va li, .. w. .. 
rumda da, ıııoddin özü detitmcmrkte, hep a)'lll ..... 
nu.ktadır. Model. özü, ülkerUn tüm uhauJ çlkarlan
nın ABD emperyalizminin Çı.k.ularlllUl yedeğine aim
mumd.an ibarettir. 

3. MC'nin kcrhcn de.tekli iktidanntn )'iD. &ün pbi l!
III bir ıürcdc bu yönde benlınsıcdiği hatta çoğunlukla 
ch uygubm.aya. koyduğu tercihler Frçrktcn , .. 1111-
cıdır. Ulusal ekonomi, benzerinr ı 9S01i yılbrda bile 

::!:;e� de'::i:e:Ç�U:':'
e�::�y;u 

i:Z:�� _ 
giriıimlere ita.r11 Çıkm.ası doğal obn demokratik güç
lerin muh.aJefeti ise dizi dizi baıkı yasalanyb. bcrun( 
edilmeye çalı,ı.lmalı.tadır. Dtı politik.ada ülkemn ulu
sal çıkarwı müli gönilmemq bir pervasulıkb ABD 
emperyalizminin çıkulann.a yedeklenmek ütenmek
tcdir. 3. MC !ktidan durup dururken ülkemn IU"tlna 
Wuhingıon'un saldupn p:rüim polilikuuun lerden
FÇti dcstekçi1igi göf(:\,ini yüklemittir. SriHud'de 
y.apıbn NATO Konseyi Toplantısınd.a B.alı Avrup.a' 
ya yeni nükl«r .ib.hlann yerlctOOlmeıiyle iJsi1i 
ABD pb.m • •  oğuk savq ya da ,erilim OI'"lamuıd&n "'
lenin sa.nlU Çlk.an vumı, gibi gönülden de.tekkn· 
miı, Wuhington'a ,irin gOl-i.ikmek için lnnıa do.t-

e luk bile ith likeye .atılmılhr. 

Ü çüncı.i MC'nin Arpnistan konuaınd.ak..i tU ..... ıu da 
yüreldtt acıııdll". 3. MC'nin dıı politib.ı ABD dr .. 
tekçiUğinde lendiıini adeu uraf uyarU. bu lonuda 
her turlu ölçüyu elden uçurnıınr. Kıbn. hareüo 
IIl1Ulnda ve onu iLle)'en dtinemdc çekilen bim ..... n. 
tılar unuıulmu.!t; ulke, d.onomi •• politi .... sı. ulusal 
.;ı\"Unm.a.'Q)·la yeniden .apu NKımlllıl \ILm.uına ıo ... 
L.ulmw,tur.ABO ile imubn.an Sı.-\. ;mLaıma..n Ilikrnin 
yeniden Washington'un etL.i :ı.Ianına .uL.ulduKunun 
cn .omuı l;ınıo;ın �ındadır. Butun bunLar )�ınıi
)"omuş Kibi şimdi de 'ımanlıun'ın ı�nidt'n :'0/:\1"0' 
nun a.L.ni lana.dılU. dunmui i\"in UKr21 nrilmektt'
dir. Bu uğraşı'n TurL.i)�·)i 'OIlyalisı dun)'a, hele 3. 
OUny.a'run ba�b.ntııILl.ar1 n�ı-dind� nr turbir gı:'rimbi 
altına ıok.acağından iM: bi.iıW1U)"lc ha�rsiz ır.ıninul· 
mrktedir. Grrilim orlamında ıcrı;rrli Iılan tcnlrnıcrı;·ti 
politikalann, derant n barış. ta\'afll R".dabt- ç.ddIICm
dJ bunun diyetini üdemeleri muLadd(Tdi,. 3 . . \1C' 
nin lçle \'e dı,t.a bcnim!lf:nir xorundulcu bağımlılı" 
ııolitiL.,nı ulL.emiLi ""-'ri dtınulmeıi ob.nal"ı: )"ı'rltrc 
getirmt'k uı:credir. Tum d�nılılr.tiL. !(Iu,kr, uU.eye 
tb)·aıllmaL. istenen �mıın)·a1vm benddiıo;i moddin� 
ı�l bir cephe h.alindc Io..lrŞI ,,1L.mal .ttırund.adırbr. 
Cuncel 1"f(:Y budur. 
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