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TÜRKIYE ıŞÇı PARTISI: 

"SlA KARŞıSıNDA TüM YURTSEVER GÜÇLER 
BIRLEŞMEUDIR" 

1'Uıtiye ltçi. PaıtiA, Danird Hilkilmec:inin ABD ile yaptıiı Savunma .,bitlili AmIıt
maa.aiDc bu bUdiri yaymladı. 

Blldirick, tözkonu .... uı1qmanın, uhna! baAı:n:mılıla indirik:n yeni ve qLr bir darbe 
oldutu. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik batlannı Uılaı cttiii, bu haklann cn azından bir 
böliimilnfin, ABD cmperyatiıminc terk ediIdiAi VWJUlaruyor ve bu anlqmaıun dlfmda bmu
oyundan saklamnaya çalıfılan yeni ve pli anlatmalann da hazırlandıımı. dikkat çekiliyor. 

Bildiri. ,öyk devam ediyor: 
""bittili anlatmall metinlerinde 'Tllrt. Silahlı Kuvvetleri .avunma tedbirlerine katıl· 

muı için Blıkıik Devletler hük.Unıctinc izini verikl.i#i ileri JOr(llmdr.tcdir. OY" yapılan lt bir 
katılma detiJd.ir. Olnkil yine anla.tmalann dilu metinlerinde IÖnilmcktedir ki, Türkiye 
Cumhuriyeti hilldlmctincc: 8irlcfik Devlctkr hükümetine tah .. edilen araziler vardır. 

0.0 ABD'ye bir bun topraklarm terk.cdilmif omuı, Türk Ccza Kanununun 125.  mad.
dnUıdc yer alan 'devletin hakimiyetinde bulunan topraklann bir kımuru devlet id&ralndcn 
ayırmaya matuf bir fiil' tarumu:ıa sinnc.ktcdir. Demirel HilkIlmcti. bu i,birlili an1qın&QDl 
imuJaınakla, aıır bir polltik ve caai sorumluluk vüklcnm4;tir." 

Biktiridc daha .onra, iillcntdci komut:anhılın. anlatmaya JÖn!. CUI o1anlr. ABD \oc 
NATO komutanbiı oldutu, ABO'ye tttk edilen yerlerin tamamen ABD IUbaylarına ve per . 
• oaeline b�i, huta bütilnüyk terkedilmeyen yerlerde bile ABD bölümünün komutu .. 
nın ABD'li lUbaylar wafmd.an yürütükoctl, betirt:iti.yor. 

Otlerin ye özeWe ıncirliır. Ouürıün konumu haklunda LIC bildiri 'u açlkJamalan geti· 
riyor: "Ap.la.fma metiDkrinde Demirel'in 'ÜI yok a. var' demagoji.ai daha daıelittirilmekte 
ye 'ıab'1crin adı bu kere 'Türlr. Silahb Kuwetkri TeUkrl' olaralı. .ıfatlanchnlmalr.tada. Bu 
tCtU demqoiiıirin nuai ıcçeniz oklutu, bu «.krde nükleer b-t1ı.klann, fUzeleıin, bomb..,.. 
dıman uçalr.lanrun bulundutu anıir., hmeIÇe bilinmektedir. 

"Oalc:r aruınd .. lncirlik OIıU'nUn durumu ayn bir öz;ellilt tatanutadar. Bu, keDdiaini 
yapılan aıı.1atmalarla da ortaya koymu,tut. lncirliJr.. UNÜ, ABD emperyalizminin öz;eUik.le 
orta. Dolu ha.1klanna yönıe.1ik ..ıdırpa p1anlan balr.ınunda.n önemli _eri bir merkC"Z duru· 
m"""""'. 

"Yapılan' Nolu TamamJa)'ICI Anlqma'da, lnci.ılilr.'in bir istihbarat ve muhabere 

;'a=ı��.t'nlat�a�ı:\�!,�e;����l�����dk�=��'!:� 
ABD'ye dija !bm J6rc çok daha. cem, ye .DLD1 belli olmayan yetliller verilmiftir. Bu fıltn. 
da., anlatmanın i. maddelinin i ve 2 DOJu fık.ra1an uyarınca 'uin verilen faaliyetleri de.ıclr.le
ym uçakların' bu ÜIIIÜ kuU:a.oacaiI JÖyknmektrdir. 'hin verikn f.....uyeıkri de.tekleyen 
uçalr.Jar' tanımlamaa, anlqmalar dlfı ve SllW"l belli olmayan büyük çaplı operasyonlar için, 
lodrli.lr.'in kullanıhna.ıuıa olanak sailamalr.ı.dır. 

"Öte ya.nd..an, yapılan i,bir1ij:i anla,muına löre ıncirlik Ouü'niin kullanımı açtkça ve 
tamamen ABD'ye verilmektedir." 

Bildiride, ABD ilc imnlamn ve Jr..u.men açıklanan a.n1atmarun dlfınd .. bu anla.Jrna.Iar· 
la bermc:r yapılan veya yapılacak olan an1qma.1ann va.rb#ına itareı ediliyor ve açılr.Jandı.Aı 
lr...ada.nyla bile imz;alanan metnin, Demirel hükümetinin ilıanetin.i açtla çılt.aımaya yettili be· 
lirtiliyor. 

Bıkliride ıonuç olank ıu s6fÜ$kn: yer veriliyor: 
"Sonuç olarak, Demirel Hükümeti i.mnladıiı bu anlatma ile, ABD emperywminin 

sa"", kundaltçılıiıftl. nuıl ortak oldu�unu bir kez daha ortaya koymu,tur. Bölgemiz;de ve 
dünyada bU'1fa kart' yöneltilen tehditkıin kamaiı olan ABD emperyalizmi ile Demird hü' 
kümctl tam bir if ortaklılı içindedir. 

"ABD ile yapilan itbirliii anla,maaıu.lr.arfı dunnak, anlatmaya hayır demek parla· 
mento içinde ve dlfında tüm yurtsever IÜÇlerin, kitilerin baflıca ıörevidif. Bu yurtseverlik 
1Örni. yerine cetirihnelidir. 

"Ulua! bqı.maz;lık, bant ve demolı.rU., bu uğurda YUrilttıkn birkıik ve ÖlJÜdiJ mü· 
cadele ik luz.t.rulacalr.tır. Çilnkii bim ilerici. demokrat, yurtsever süçlerin eylem ve �he bir· 
bii, blJ1f, 6ı:!Üf.lı.ılt ve demolr..rui. mileadeletini bqanya ulattncalt yenilmcz bir BÜÇtili." 

EMPERYALİ ZMlN 
MANEVRALARı VE 
YURTSEVER GÜÇLER 

NATO'nua "Şafak Drmyal '80 Tatbibtı", 
Orta ve Güney Akcimb'de batladı. 

Resmi açıltlamalara san: bIIyUk bir böhimü 
ıurluye Ilntrbn lçk.de Frçeldeıtirücn tatbikat., 
"NATO üyesi ülkelerin kan., deM, hava ve anfi· 
bik kuvvetkri aru&nda.ir.i itbirUjini ve e,pctumü 
'sdittinnek amacıyla" yapwyor. 

Ne NATO komutaAJ.ıtuun ve ned.r Türkiye 
hükumetinin programında, daha önce, Plby. ayı 
içinde Akdelliz'de böyksine bir tatbilr.aı dÜUn· 
Icnr:ceğinin yu ılInuyOl" olutu, bölremizde ve 
ıurttiye üzerinde, ABD emperyalizminin !\anJl 
planlar pqinde oldutunu pnmyOl". one � 
kn hiç bir Frekçe, tatbikatın, iran 'daki ıon F" 
lifmea, ABD'nin Orta Dolu'da.iti bilinen he-
aptan ve en önemlitl ıurltiye'de kesltinleıen R
nır mUcadeklinin wanmlf olduğu boyutb.rb 
yakından ilpıi olduğunu pı.ıemeye ,-etmlyor. 
ABD, �n Mitedir orta Dotu'da yitirmiı oldu· 
ğu mevzileri reri a.lmarun, bölccdeld konumunu 
gUçlcodlrmcnin yoUannI anmaktada. Ve bunu 
pC1DC),e bUc: ihtiyaç duyınamakta.cbr. Rehine· 
leri kurtanna adına ciriıilen Iran bukını, ABD' 
nin İran üzerindeki Iınaplannm, açıklandıtı 
üzue tek yönitı değil, ının devriminin tüm bza· 
nunlannı bütünllyk: yokctmek hedefine yönelik 
olduğunu ortaya çılt.aımlftır. Ayru umand<ı. bu 
bulun, bafta Tilrldye olmak. ihcre, bÖı,edeki 
ABD JÜdWnlu ülkderin, emperyalizmin aldır· pnlık UtIc:ri olan..lt değerkadiri.1di�mi de bir 
kez daha gôzlc:r önÜDe ıcımi,tir. Balkında kulla· 
ntları uçalr.Jann, bölgı:deki AB().NATO ııderin· 
den havalandıtı bilinmektedir. 

ihanet anlatm ... SIA 'nm ABD \'e Turkiye 
hiı.ldimetkri ananda yanpnd.an mal lr..açlfU"ca
ana iın&&l.annıul, TilrkIye'nin bölrede, empCf' 

Karıınlik güçterin "SIltlik Dwrly.ı.,ı ' 

yalhm açuLndan .tratejik öneme sahip ilkeJe. 
rin baıaıda reldiğini F.tıermlılir. ABD n:ıpcr
yallı.minin, Türkiye, Suudi ArabUtan, Mlilr ve 
I.mı 'i içine alan, yeni bir pakt kunna PCıinde: 
oIduiu ise ıon dönemde açığa çıknufur. 

Bu relitmelcrle birlikte değerlendirildilinde, 
.on tatbikatın .macuun "NATO iyai \&Ikderin 
SUıhLı kuvvetleri .... nndaki itblttiıinin reli,ti· 
rilmesi ,. dcjiJ, açık� .. emperyalizmm olalı bir 
Ortadoğu müdahaıc.Inin hazırlanmall doğruiN' ���b:!r:::e: =::m �o��o� e 
duğu kobybkb. lö)-leDebUccektir 

Dcmirc:1 ,",banetinm, empcT')Ü1min bu he
nplanna açık çek ,acUği OfUdadır ·Kuıku!.· 
nnı dile retiıTnekten" ole hiçbir Çl!ut içinde- ol 
mayaa CHP yönetimininıc, dlf politika Wnın 
da da, emperyalizme \le p:1iciliğe Urtl tc.timi 
yetçi politi.ltuıadan sıynlamadığı bir d<ı.ha guz· 
lenmi,tir. Bu tutum, ulk.cmi:ule itbirliJ.çilerin 
ve cmpcrya.lizmin ttmi kolı.ybttuma.l.udır. 

Fakat tUm bunlan ltartuı wk.cmi�ck onurlu 
.("Skrin k.cllikmcdIAI, wn tenine ,-aypnlqlIAı· 
na itaret etmek sac:kiı. CHP tabanındaU and· 
emperyiliu. antif .. ist han:k.clti.lilr. ve bu.nun 
parlamentodalU )·arulma.sl umut.. vUKi ohtmIu 
lulr.Jar lafunaktadır. MSP'nin ise, çelitkili polhi 
kuına br,ılıJr., son tatbikat konUlUaddi OL","· 
lu çıkı,ı, uzerinde onemıe duru1nu.1ı rerd.en bir 
relitmedir. 8u Fli,melcrden çıbnlabikcek LO-
nuç, anticmpcryalist nwcaddmin, birktik e)·k· 
min ve pderek cephe birliginin o1anUJannın oJ... 
sunlaImul olKaktır. 8ilimıcI .00"Üldtt 
açı.ndan sanın, bu olınaJdan, bilinçli ve .,.... e ken bir politilr..ayı Yafama scçftrek deluac:.ıtiır-
mektir. 

GÜNDEMiN BAŞıNDA 
hangı 
cephe 

ABD ile Imzalanacak Savunma qblrUl1 AnIa,ma.'nın onaylon· 
Imk üzere TBMM'nin önüne gettrilmesi, ı,birlikçl tekellerin ve onla· 
nn j,idümündekl poUUk·milltarlll odaklann yönlendiriclllll altında 
parlamentoda mUmkün olan en ceni, tabanlııtesUmiyetçi blr cephe
nin olufturulmalllU da yenıden &tindeme getirdi. 

mak ıçın _etden mlic:odele ktsldnl .. tlkçe klU.lerln politik yaıarn· 
daki rolU artmakta, böylece kitlelerin bekleytşlerine ve psiKolojisine 
ayak uydunnı konusunda burjuva politikacılan arasında daha da sık 
(arklılıklar ortaya çıkmaktadır. 

Ama burjuva dUnyaSlndakl bu merkezkaç etIHmlere yol ıçan 
ıynı nesnel ve toplumsal koşullar, tüm ilerici, demokratik, antiem
peryallat akımlann i,çl sınıtının önderURi altında birbirine daha da 
yakınla,maSl yönUnde etkide bulunmaktadır. Başka türlü söylersek 
antlemperyaUst, antitekel, genel demokratik hareketin toplumsal ta
banı sürekli genlşlemekte ve bu, kaçınılmaz olarak toplumun tüm ku. 
rum1anndakt aynşma sürecine yansımaktadır. Işte bu nedenle, gerid. 
IIlin kendı ektenlnde en genlş toplumsal &üçlerin blrURinl oluşturma 
çabası ne kadar toplumun nesnel gelişme doRnıltusunun tersine Ise; 
tüm demokraUk, antitekel akımlann tek bir akun, tek bır cephe 
halinde blrle,tirUmesi de i o kadar bu nesnel gelişme doArultusuyla 
ayru yöndedir. 

• mehmet akOzer 
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Böyle bır cephenin OlUtturolması için çabalar. gerçekte 
Cuınhurba,kanlılı .. çiminin çıkmaza .okulmuıyla blrllktA! yotun· 
laşou,; "emperyalist kulüb"e sıkı sıkıya baRb bir geniş taban1ı'nın 
Çankaya'ya gönderilmesinin parlamentoya dayatalma ,ınşimiertne 
hız verDml,tl. Şımdı ... Cuınhurb14kanlıtl .eçimlnln derlnleştlrdıeı 
burWuıı ko,ullanoda, özellikle mlllWl,t odaklann daha da aRırla"", 
tehdlUeri altında pıulamentodan StA lehinde bir 500UÇ çıkarmak, 
oradan da CumhurbaşkanllRt seçlmJnl 500uçlandtrmak için yeni 
adımlara sıçramak hesabı yıpılmaktadır. 

Ancak SIA'nın TBMM'nın &ündemine gelişi, parlamentodakl ezl· 
ci burjuva çotunlutu ıçınde bile varolan aynlıklann, çatlaklann ko· 
lay kolay yamanamayacalıru orI4ya koyacaktır, hatta şimdiden OrI4. 
ya koymaya ba,lamı,tır. On·ylrml yd önceolne kadar d" pollllkaya 
ıu,kln sorunlann meclislerde konuıulması tikrilu bUe garip kar,ıla. 
yan burjuva parlamento çolunluRu, ,imdi ancak kritik den RI hesap
lanyla olu,abıımektA!dlr. 

Bu, ulua1 ve uluslararaıı dUzeydekt bir dizi nesnel ve toplumsal 
,el1tmeoln ıonucudur. DUnyada gUçler denıesinde bant ve sosyaDzm 
�Ied Iohlne olu,an költlU dealılkUkler, klU.lerln dış politika sorun· 
lanDl da Içine alan pollllk aktllllllnln yilkIell'l' burjuvazi içindeki 
Iyrlfmalann çe,ltlenlp derlnJe,meııl, parlamentodakl bwjuva ço2un· 
luRu ıçınde de (arklıla,ma ealllmlnl körUldemektedlr. OtA! yandan 
gerid..U.kle, demoku ve lc»yaJlzm &Uçleri arulDda kitleleri kazan· 

Bu hedete DIAl ulaı;ıIacak.tır? Bir yandan işçi sını(ını ve mütte· 
tiklerinl devrimcl bir demokratik iktidara ulaştıracak ıntiemperyallst 
anUtekel tek blr demokrasi cephesinin temellerini atıp gellştirtrken, 
dlRer yandan böylesi bir cephenin etrafında ve onu toplumun yaşamı
nm bUtun alanlanna uzanan ayaklarla gUçlendlrecek en geniş politik 
ıtutak ve anla,maları sıRlamak nasıl gerçekleşecektir? Demokrasi 
cepheslnJn uzun ertmli gUçlerini olu,tururken, öncelikle bır (aşıst 
dlktatöriUgu önleme lvedı (örevlıçın ve dller &üncel hedener ıçın bır 
böllbnU taktik ve geçici de olsa en genlı; müttenkleri harekete 
geçinne emekilRI nUlI gösterilecektir? Bu sorulann yanıtlan da 
eyl.m ve cephe birUeınin çeklrdellnI örme yolundaki &IrI,lmIe, iÜç
lendl,Udlkçe, eklikUkieri pderlldlkçe ve,U..,.ktlr . 



• 

• 

Fq;iltlc:r. ! Mayg', "komüımmlc mücadele &ünU" oJ.arak "kutluyorlar". Kuı-
'ı..maıar ilk kez 1977 yılında b&fIIUklL Bclbclli ki ı Mayu'ı. kapıldıklan deh,ete 

Üç MAYIS brlı rwd bir gövdc lÖ·tcris1nc giri,cccklcrini, hemen 1976'da akıl edemedikleri 
için. Omlik. 1971'dc kutLıı.yacaUan b�ka ,eyler de �I. i Mayu katliamı gibi... 

Fa,istlcnn 1980 � Mayıdarı dı bir IÖvde sostensinden öte anlam �ımıyor 
• • pek.. Ama neye karlllÖvdc ptcriıi? 

GüVDE ' M .• yu'� Kayıcri'ye, ç.o�tan y.,.yan bir öLüye dönmOI Cebl Dayarları. her 
DCdcnsc TRT nın yeniden diriltmeye çalqtJiı Kuun GUkkleri ve "hulUimcti tcm
alen" bir talum bakanları neden toplanuı.ya çah,tıklan çok açık. Hcle de mitingin 

GÖSTERI sı �K mitin� o� ıan� edilmeye Çalı,t1dlll dUşilnüIUIw ..• p.,t1sK'in onca adamı 
bar araya getirecek gücü mO var? . Bu, biltiln ,cridlerin ve latiltlerin T\lrlc.iye itçi .ınıfından, onun ıcndikal örgtJtU 

ARDIN DısK'lcn ye daha da önemlisi '0 Nisanlardan, ı M.Ydlardan korku.unun bir karıı D AN pteriJicfu. Bö)'leee 1 Ma)'u öncesinde baııatılan baskı Ye terör dalglSı � Mayıı'ta 
bir fqisl goYde gölıerUll'le lamamlanmak iltenmiıtir. 

GELEN Ama ola)' &adece bundan ibaret deA'i1dit. Bu, ra,ilı h.reketin bqı tarafından LE R ,3 �YU'ta
. 
b�ef gö.terilen Iti,ilerden biri olan CHP Kayıcri lı B.,kanı'nın IC'çtili· 

laıu haft.ıçınde f.,bt çetelerce katledilmesi)'le daha .çık ort.),a çıkmlJta. 

CHP'NIN IKl IL BAŞKANI PEŞPEŞE KATLEDILDI ---------------------

FAŞizM 
BÜTÜN DEMOKRATLARıN 

DÜŞMANlDIR 
CHP'nln Adana ve Kayserı lı Başkanlan ııeç· 

tıeımız ıkı hatta ıçınde 1",lst çetelerin "'!kullan 
sonucunda peşpe", katledIIdI. Adana lı Başkanı 
Ahmet Albay'dan sonra Kayserı lı Başkanı M ... 1a· 
!a Kulltulollu da yine !aşlsUerce öldürüldü. 

CHP'nln orta kademe yöneticilerini hedef alan 
bu politik cinayetlerin, raslanb eseri blrblrlni izle
modlRl. bilinçli bır plannı pazçalan olduRtı artık 
IÇıkça ortadadır. Faşist odakiar. CHP yönetiminin 
tekeUerlo ve eerldllkle uzlaşmada iWdlRI burünkU 
en geri noktada, CHP abamndaki Işçi ve emekçi 
kitleleri mndinnek, Ecevtt yönetimi tarafından ter· 
kedlldlklerl yalnızlık ıçınde onları teslim almak 
ıçın bır saldırıya geçmişlerdir. Fı,izınin. yalnız bl
LImIeI oooyaIlstlerin, devrimcilerin deeıı. tüm d. 
mokıatla.nn ve yurtseverlerm can düşmam olduru 
bir kere daha, &ma acı b\çtmde kanıtlanmaktadır. 

Ecevtt'ln CHP yönetiminin bu cinayetlere kar
şı aldJtı tutum ise CHP içindeki demokratlar ve 
yurtseverler açısından utanç veriddir. Ecevit ve 
yardımcılan. !aşlst cinayetler karşıımda nerdeyse 
CHP tabanım yatlŞb.rmaya, onun faşist çetelere 
kartı biriken öfkesini yumuşatmaya çalışmaktadır· 
lar. 

Ordu Milletvekill Ertu� Güııay'ın ıeçllll· 
miz hafta CHP grubunda yapbLı bir konuşmay1l 
sert biçimde karŞı çıkbeı bu tutum, sae. uzIa,ma· 
Ci bır pollllJtar.ın ulqalıUeceel en son teslimiyet
çı aşanwyı vuqulamaktadır. CHP tabanı, böyle Adana'd. yurulan ya Anur.'d. led.y� edlUrur, O"" CHP Aoan. 

bir politikanın kendlsl Için bir kader olmadıtım, Iı BqkIinl Anmal Alt.y'ın celll.Za IOterılnda .. I Neriman Altı.y 

artık çok ıyı kı_ya bı,laını,tır. 

YtlROYOŞ POTOCRAP öDOLO 
GÖr .. I Sın.tçılar OlrMOI'nln v-lenıkMl ı M.· 

yı. Serıılını bu yıı, VUrOytb 'otoOr.' d.llnd. bır 
Ozıl OdOI koydu. VUruvU, OdUIUnU kal.nan "nç 
.. n.tçı Irt.n Sayrak, ıynı zamanda GOrMI S.n.tç .. 
lar DerneOl'nln ... i FSAK'ln OdOIOnU kız.ndl. 

Ingilizce oorıtmanl ol.n Irtın seyrak, bugıını 
kadlr �,ltU 'otoOrl' Hrgllırlne ıı..tılmı" dıa gOS· 
\erll.,ı daıınlımı,. 

sevrık, Vllrllytb'lIn ""ulu nıırlne '0100'1' ... 
n.tı konulUnd.kI tcrtblerlnl ,öyle OZat�h 

"Her .. ydın 6nce Aikımizin Çııı,kllırlnı göre 
dOlUnecek oıunlk, 'otoOr.' unıtının, Içindi y .... 
dlOımız toplumu dan. ıyı bmmayı 'H anıtm.y. 
yırıyın onemli bır .r.ç okıuOunu ınlarız. FotoO· 
r.' un.tı, toplumun rırleh ıc...lmlerlnda y ... y.n 
kl,IIe,1 blrbl,le,lnl .nl.tmaktl, bOylıce Içindi bU· 
lunduld.rı y ... m blçlml.,lnl daha ıyı tı.O.,lındl,· 
m"ırlnl "Olamaktadır. TıknlOa 'H çl,lUI V-rtlçl. 
r. b.Oll olm .. ı açı"ndan v. bu v-,.çlerln dı, Aıı.
lerdın getlrllm.II yQıOndlln rotoOr.rçlllk yurdu· 
muzdı pahalı bır uOr., durumuna ",ımı, .,. 9Inal· 
IIkla blllrll bır ıc..stmln ıllnGı nobl ol.r.k kalmı,· 
tır. Fıkat, tom an",II ... 1 lar,ın, .on yıll.rdl, twıc..· 
mlzdı 10toOr.r "natı, dlOır gOrHI lan.tt.rın yının· 
ch, toplum .. 1 .m.ca yOnılik ol.r.k, 9tnç yıtenale· 
""In .,. bilinçli u.taı.rının ÇoIbllarıyla umutlu 
.dımlarl. llerlımıktedlr. Bu konudl GSD ... 
IF5AK'ın .Urıkll dııtıkları Onımll bır katkı Olmak· 
tadır. 

"VOROVOS Oerglllnln dı, tAm !)a.leılar. kar· 
Lin toplumcu .. n.t YOlund. dısıııcıa,lnl 1.I,gem.· 
m.I, .. n.tçıl., ıçın bır kıyınç ltayn.Oıdır. Cı,ltll 
dırnikiarın dı .ynı tutumu benlm_yarak dayrlm· 
cl anlayı,ı DUtOnll,tI,lel yOnda çalı,mal.r y.pm.· 
I.rı Içindi bulunduOumuz ort.md. çOk .nlamlı 
olacaktı'. VAROVaS OdOlO bl;nlm ıçın, lIı,kl ç •. 
lI,malltımdl bOyA k katkı" olıcak Dır manevi CM· 
Oırdl,." 

WMIJi ••• 
BASINDAKi YOL AYRıMı 

Çok delil. bundan birkaç 
yıl önce, "Duydun mu? MUIi· 
yet gazete •• tthyonnu," ,ek· 
Undekl sokak gazetelinin til, 
kOl'lan bu gazetfnin merkezi· 
ne gittiRinde 'u yanıt vtrUI· 
yordu: 

". Evet hblık! ı lin!" 
Çok deeU. pek yalıın bır 

geçmi, olan o zaman, pute· 
ler 1 Ura, MWlyet gazeteanin 
Genel Yayın Müdürü ve bq. 
yazan da Abdi ıpekçi idi. "1 
lirayı veren gazeteyi bayiden 
alabilir" diyenlerin ve eillüm· 
&eyenlerin batında da bizzat 
Abdi ıpekçi ıeUyordu ... 

". Kım alıyormu, MUUyet'I?' 
diye .orulduRunda verUen ya· 
nıt, 

'I. Çukurova Holding" Idi. 
Ve o MUUyet. Abdıtpekçl' 

nın katıedildıeıı Şubat 1979 
pünden ıkı hatta önce Hür· 
ıtyet gazeteıılndekl sütununda 
Metin Toker tarafından "CHP' 
nin .on yandaşı" Uan edılen 
ııazeteydl ve t.abü o gazetenin 
�erşeyt ola�, 

Abdi İpekçi ldl 
son yanda.ş olan ... 
Ve billndieı gıbı "100 yan· 

daş·' engeU kanla Iptal edildi. 
KltUJnl bulana 5 milyon bas
tıraeaRım ilan eden Babı.ali 
troıtlerl. idam hükmü yemiş 
ftrari konusunda şimdi derin 
ve terbiyeU bir su&kuruuk Içe
rlaindedirler! ... 

Bakın o zaman, 6 Şubat 

!;�� tımi;�Z ;?8��Y���:� 
". CHP'ye li�ral yol gÖlte' 

ricililiM yönelen Müliyet ya· 
),ın politilıtuı, AP ue MHP 'yi 
oçıktıın Mrfıya almamoklO 
.b/.rllkt •• öriinii� bir ",miLL,· 
Iİ yon.tmaga çalıfryordu. 
Şimdi bu alıano IIarşl YÖMIt'n 
bir cinoyet tezgahı, büyük .r
maye ue crwındaki yerli ya· 
boncı güçlerin .. kıyönetim 
koridorunda, bcuında arzulcı· 
dıklorı lle ıerçelıleştirmeye 
çalıştıkları modeli ele uermd· 
tedir. 

Iran oloylorıylo bölgede da· 
M do önemli bir öneme otu· 
ran Tiir"iye 'de, emperyalizm 
ue yerli ifbirlikçilerinin libe· 
ral·leapif.olilt elilime de ta· 
hammülü yok. . 

Bu da ıö.teriyor Iti, burjulXl' 
%1 batında ye'paze lörme" g. 
temiyor. Görmek ;,tedili ıto· 
y,trı.ı·lto,uuuı bir hboro, ölt· 
çe .. . 'I 

Evet o eün tekellerin, buın· 
da da çizdiRI kanlı virajı. böy· 
le bir yol aynmını vurgulaya· 
rak l.-retUyorduk. 

Liberal demokrat fellefesi 
ıçınde özlÜrlükçü, serbest tar· 
tı,ma yanlıa Abdi ıpekçi, bu· 
nun faturasını kanıyla öder· 
ken, misyonunun mUrekkebi 
kanında kunıb.ıluyordu ... 

Sonra ne oldu? . 

Çukurova Holdlnc deeU de. 
Koç Holding uzantılan oldu. 

Koç'un Tahtakale uzanbla· 
nndan biri aldı MUliyet'in ö
nemll paYlDL Koç'un üç 4ube 

i r!�ah:�k1:�ütca:;:::� 
da yerll·yabanCl tekel manbRı 
oturtuldu. . 

Buında Upıç v. önemll ,e· 
lI,meler oluyor. Bit yol I.yn. 
mı ıtderek kellı:lnllk kazan� 
yar. MUUyet pıeteıht1n Abdi 
tpekçl'den sonraki başyazan 
All Gevııııu •• Mayıı1980 gü
nU, pzeteılne ft buID meale· 

Rlne veda ederken bakın bu 
yol aynmını nuı.1 anlatıyor: 

". Burada yol oynmı Itetin, 
toriluel göreu büyük, �'umlu
lult a"'bildlllne d.rinl 

Şimdi Türltfye iiıtiine .eun, 
duyan. ltayl,lonon Iterlu. 
onun ıerek/erini yapmak dü· 
,Uyor 

Bütün k4l'OnZ,'tJarın, cr ya da 
ıeç dclindil1 ile pne,1n yine 
doldllğu .. o öleülk �rçd, ., 

ALI Gevgillll'nin Milliyet'ten 
uukla.fbnbfl rutgele bir olAy 
olmasa ıerektlı. 

Gergillll, 3 ve 4 Mayu giin. 
ıerı yazdı'ı birbirini temamla· 
yan veda yazılannda Hberal· 
demokrat gö�ün "uzla,rnaz 
iki ana eRiUm Ültiınde artık 
kesin aeçlmler yapmakla yü
kümlü" olduRunu vurgulaya· 
rak aynlm14br. 

Geniş anlamda" demoku" 
ve "anayasa" dedltt ıçın 
uzık1a!5bnlmllibr GevgUiII. O 
geniş anlamın Içinde, ımilra 
GandJ'yl alkışlamasının da ro· 
iü olmuştur elbette. Bir baş. 
yazısında ··Ne tran, ne Atga· 
nlstan" deyip Hindistan'da 
demokrasinin zaferiyle taç'la· 
nan tndim Glndi olayım ön 
plana çıkaran Ge�e:illıı'ye 
fftirrtyet'ln açtılı bombardı· 
manm payı, elbette o geniş 
anlam içinde yerini almış OL· 
malıdır. 

Kemente taktık:lan bir yerü· 
yı atlannın yedefind� yerler· 
de sürükleyen AmerUı:an ko\<· 
boylannm çlRlıklandır duyu· 
lan adeta ... Holdinglerin, Tah· 
taka1e kanunsuzlannın, ulus
lararası para ve silah şebekele· 
rinln, poUtik kısraklannın te· 
peıılnde ortabRı toz duman et
melerldir görünen. 

EnOasyon, terör, pahalılık, 
işsizUk diye patlamaktadır si· 
lablar. Anayasayı bir saman 
ylRınl haline getirip, ucu alev· 
ii oklarla yangıOl venne ta
limJerldir yapılan. 

Ve bu arada, 12 Mart döne
minde ABD'nin İstanbul Kon
solo"uRundakJ temrlnll a;an· 
lar bugün Ankanı'dakl Büyük· 
elçUlk kadrolarına atanmakta· 
dır. 

Basanda önemli ,elişmeler 
gözlenlyor. 

Emperya1i2m ve i,blıllkçill 
tekeUer Türkiye'yt tek gün. 
demll hale eetinnele Çalı,ı· 
yodar, büyük ve va�l adım1ar 
abyortar. Llberal-demokmt 
kataya bUe tahammül yok. 

BallDda Ugtnç ve önemU In· 
laziar yapılıyor; daha da yapı· 
lacata benziyor. 

Ne var kı, fis.kos denen a· 
manıız yayın da t1raj kazanı· 
yor. Hani o vahşet saltanatll
nna mua1..lat olan tb·kos adlı 
,azete. 

G ... JfllU'nln lÖSIerl, lUlkun 
ye brarıaz blt yılın Uberal· 
demokrat bUlm adamı, d:i.qU· 
nür, yazar·çizer, unatçı her· 
kese blı şeyler anlatmabdır: 
"Uzlaımaz iki ana eLllim ÜI
dinde arbk k_n seçimler 
yapmakla yütüm.lUdür" he ... 
keL .. 

Ya demokm., ya ra,lı.mL 
Tarıh ve giln .. blrlnclye ııw· 

müştür hep ... 

FerhatOUn 
YVRVYVŞ ·IS MAYIS 1980- S 



ANAYASANNllGASINA HAYıR! 

"ANA YASAYı ILGA ÇAliALARıNA 
KARŞI çıKMAK HER DEMOKRATıN. 
HER YURTSEVERIN GöREVlDIR" 

Anayuamuda antidcmok.n.tik 
y6a1c dcliıik.lit yapma ilte:kIainin 
.... YUkIand.' çevrderk, 12 Man d6-
DıtIIÜDdc ançekkıtirilcn dclitiklikk
rin b�ı çewder aynadır. 
Şimdi MDaÇ detiıikJik deliL Anaya
.am onadaa bldınimaadll'. TCK' 
DUIIı 146. maddnlDdcki. bir deyimle 

.. Up ...... 
Gerçekten Anayuuu:n 9. maddt-

ili "devlet ,ckJiıin cumbwiyet oldu
tu bakbrıdaiıi ADaya. hükmü deti,
tkiiemn. ft detiftirilmc.li uklif edi 
Icmes" iikClini koymuıtur. Bu ya
-tm i&dccc devlet batUnblI bir ha· 
nıeda.u. bnkllamayacatı anlam.mda 
kabulü yaahftu. Dretiıtirikmeyccclr. 
olan AnayallUWl 2. maddetind.c Ditc
Iildm belirti. Cumhuriyet rejimidir. 
Cumhuriyetin "inan haJtLanna daya
nan mili, demokratik. laik ve lOI)'u 

Tvr.Kın lMEKÇI 
PARTISI KAPATıLDı 

1Ia,!:-1tonın .v::z',;. r:;:. 
LO' Partiler Konu"u'""n Anaya· 
aoyo o)llrınlıluu .ptamalldır. 

Hakkında açılan kapatma da· 
Vali bir süredir Anayasa Mahke. 
m�·n.de devam eden 'lUrkiye 
Emekçi Puthıl, Mahkeme'nın 
8 Ma)'ll tuihil bır kannyla ka
patıldı. 

hukuk devleti" olma nitdiii. TCK' 
nun 146. maddeandı: yaili ve: &ıç 
olU.ftunn 'zodama' dqmda dcfiıd.
rikmcycoekti.r. 

Tarabya OtdlDde dQzmlcncn .az . 
de billnur:l KJDiDcrde ortaya atılan 
dcti,lklik <nlemleri Cumhuriyet'in 
bu vaıeçilmez nitdWcrini yıkınaoy. 
yöneliktir. şayk kii 

L Yarıt orpıumn baiua.llZblu. 
�I ç*ılmakta ve Anayaa bu yol
da dctittirihnek istenmektedir. Oy. 
• yupıun balunmblıru kubrmak 
hukuk devletini i,lemer. hak ICclr' 
lOck demektir. 

b. Hukuk devktiDde ıerek ya. 
rütme, p:rdı. yup, aerck yuama 01" 
p.nlanrun yuaian ve Anayaay. uy· 
ıun dawruımalan, baianııı yUJI 01" 
pnum denetimi UC güvence altına 
abnmıftır. Bu denetimin kaJlun.aa hu· 
kuk devleti yerine, keyfi Idare UıJa.. 
ma::ıd.aki polUı devletiıüı. ltkmabıc 
YOl açar. 

Orhan Apaydm 
ı."onbul Baroaı Bo.luJnı 

DetitlkJlk. utckkri. Il'Umda Ana
y .... Mahkemesini karv vqemn du
Nma FDrmdt ve yQrQtmcnin Danıt
tay denetimi clı,ıncla bn]ulmUl da 
wrdır. Anayasanın bu yold. delil tl
rilrne& durumunda Türkiye'de ne hu
kuk devleti, ne de inan haklarına 
.Yll kallr • 

AçlkladJtım.a: nedenlerle anlide
momlik yönde ADayaaa detitiklili 
btclderiııl 6zdc ADayaayı ortadan 
kaJdUma, yuai deyimiyle "Up" ola· 
rak altcliYONZ. 

BUIÜD demokrui.yl awnanlar 
için Anayua detif.ikiiii sadece ı 2  
Mart dememinde ,etirilen anddıemolr.· 
ratik deliıikUkkrin UJı:bnLma.a ft 
1961 mctDine d6a11lmni y6ftQndc l6z 
konuMJ olabilir. Bunun d"ancı:a kalan. 
Anayuayı onadan bldı:rma çaba1an
nın kaqınnda yer almak ve bir çap. 
de birle,erek mücadele etmek demok. 
ruiden yana. ha11wu ve yurdWlU le
veli bcrka w her kUNll1f lçia kaç,. 
..... blrJlllır'evO .... buur. 

Anayau Mahkemesi'nın bu 
kararı üllteııln poUIIk yqamını 
bütünüyle .. ri ıötürınık; bu 
amaçla Allayua'yı da biilbütün 
anlldemokratik bır çızııyı oturt
mak llrithnleriyle aynı yönde
dir. ADiyau Mahkeme. bu ka. 
ranyı. kındl varlık nedenine te. 
moldetı kutıt Y'" biikiiırıJoriııl 
_yıl .. , olmaktadır. AnUda
mokntik yua h_erine da. 
yanıiarak ftriIen bır iwu ne ka· 
dar yuoIlÖriIııiJne lÖIÜDIiiD ID
IIc1omolaatik oaktan kurtula
mo�. YURUYUŞ; de-

I " BASıNıN VE TOM DEMOKRATIK GüÇLERIN 
BIRLEŞMESI TARIHSEL BIR GöREVDIR" 

- öqUtIoıııııo .. cıu.un-
11Lo iIOIIIrIUIUn. yö ...... lalıdl� 
-,.... bır_ı oIUfturan 
bu _ kartı çıkmayı bır eıe
m_ fÖ'ftllI)'DIÜtaıı.. 

TEP1a hpotıımuı Uuriııı 
pçllllmlı Cuıııı lUnU buı.,. bir 
d.ıııeç "'n TIP Buın BUIu .. 
SHrOtart Gündüz Miıtluoy !öyle 
deınltUr: 

"TEP'bı proınmuıdald bır 
cUııı1. nedeniyle kapatılma. d
..,.11 ,.bek" I .. llt Harllt.t 
Paıtl8ııJn dm.ı kadrollnııı 1'
pUoI .. doayıllari hızlandudı
Li bır döOlmt ruUaml,br. En 
üst yönitidieriili kadar bütün 
kadroları ciMyıt aanalı olan 
MIlliyetçi Harek.ı, IkUdarın ko
ruyuculuRu altında 1'1 her türlü 
kcmı,turmıınm dı,ında kalabII. 
_kledır. 

"12 Mart döntırılndı boılau
lan lOC}'aIIJt parti kapatma yolu
nun yıniden açılma., dımokra. 
Ilk ya ..... ı dddl bır tehllkı alb
na _ktadır. Yaoaı IÖriinUm 
altıDda )'101 anUdemoknlik ıe
IItmoltri ,,",Iatma lahllt.lni ta
ı_ktadır." 

AııııIyua deıtitiklill ut.cldcri 1961 
Anayuaa'nm yQrürlOie slrdlii tarih· 
lerden bqlayan Frici ıır bateketten 
ltayrı.alrJaaır. 1961 ADlyuaa'DIn ön· 
IÖrdIII1i çolulaı demokratik düzen, 
hakim ekononıik ve lOI)'al JÜÇIcrin 
çlkarlarvu lehlikne dütUrmÜftO.r. 
Özellikk emekçi .� tanınan 
ekOnOaJLk w' lIOIyal MItlar. y\irütmc 
ve yuama orpnlaruun, y .. 1an. ve 
Anayua'ya uYlun i,km ve davranAf' 
larda bulunmalan zorunlululunun, 
batllO_ yupnın denetime b-ilan· 
muı., dutÜDa: öıprlüA:ü, eLlen ve tö
nıü:rükn Idtlckrin çıkarlanna dön.ık 
olarak bUlnçkrunekrinc yol açmq ve 
devlet yönetimini etkiJcmcye yönelro 
mittir. Bu durum. çıkartan. kurulu 
düunin IUrmcIine batb olan çevrele· 
ri korkuy. dÜfÜl1nllttilr. 1961 Anaya. 
.ana dütmanlık ve kar,ı hareketler, 
.nayaal dUzcnin rcdrdiii bu ort.m
dan kaynaklanmaktadr. BAfI. Adaleı 
Partbi. olmak Uzere .... Cl partiler, 
1965 Cenel Seçlnıkrinden ıonn. 
Anayaaya. anlidemomtilı. yönde de
lifdnne lUcltJerlıU .çlkç. ort.ya .1· 
nlJtlardlı, 12 Mart rejimlnde Anay •. 
i&, bu bıekler doJrultulUnda. parLa-

Oktay Kurtböke 
TGS Go .. ı Ba,,,",,. 

mcnta üzerinde b'" uypJ.aı.ra.k bir 
61çOdo dctlfllrilml,tU. 

1975'dc batlayan CkOnOaıUr. 
bUD&lan, yüriirIIktek.i ekoDOmÜt ve 
lI»)'aI liIt.cml ltkyemn. dunı ..... 
tirml,tir. Bu Iiltemin, zor yöllfCmic
ri kullanılarak .yakta tutulmaa ç"", 
lan. örıtHJO terör cykmkrinl lUZJan. 
dırm" ve bu kez anayua dcti,ikJiIl. 
dmıokrad.lı. hukuk dllzeninin ttlmdcn 
Iı.aJdrimalı hareketiyk bu-Iqmittir. 
BulÜftlW anayua deli,iIt1ii özünde, 
anayuuun Uauı anlamını ta,ımalı.. 
tad.. ÇUnkO "Inaan hair.lanna daya. 
nan demokratik, IOIY.' bir hukuk 
devled" olan.k Anayua'ıun 2. mad. 
dellinde önJÖriilcn Cumhuriyet'in ni· 
telilr.kri ortadan kUiınlm. ilten· 
rnekıedir. Cumhuriyeı'in bu ri.telilde
ri kaldmkhlı takdirde ilc Anay ... 
defi"drllmi, dctil, ilp edilmi, olur. 
Anay .. 'ıun Uı"l yetkili ilc devle
tin hiçbir orpıun. tarurunaml,lır. 
An.ya .. deA:i'iIr.liIi aıtında ortay. Çı_ 
kan prt,lmkrin, 1961 Anay ..... 'nın 
özüyle birlikte i11.y. yönelmeli Ir.at
,.ınd •. b.,ta b .. ın olmak lIzere tüm 
demokradk IÜÇkrin birle,meleri, 
ku.kulUz ki tarihlel bir ıümdir. 

Haaan Belovaaldı 
CHP G.rıçaı Ko/lon Ba, ••• 

çarpık hpltaJlat aıınıilrü dU
zonIndl IÖmlIrtJ payını artırırıü 
ılteyen yerlı .. )'IlıoDa bUyUl< 
-ye lÜçlori, ımotçl kltlel .. -
c. IIIa .. n dUnn detltlkUII '11-
Um .. eyI.mlerlni �. 011-
mUrU dUnıılorlııl )'Itatınalt lçbı 
Anayua detlıUtUIl I.tlyorlar_ 

ÇaallDlZ1n ıın_. uy ..... 
ouk lItonOmlk .. toııilIIIIIOI 
yapıdalti ııUımıyt b-.ııat !o
tay.nlor A_ ... demolınıtlk 
btt .. �1IIkIIrtıı. YÖDoIIt dt
iltikilit IIt1yor1ıır_ 

Çalmuzda, _tık btt 
ya � 1IIIfmoııI .... -
ç- -..... .. yaypolq
nıuı UnUm blçllmııl .. lLLtIıIIa
rini .Wleylci bır _ Iot.-
maktadır. Bu YÖDdekl iiii'
bo)'lun ber alaDlDde •• kCllloml
de, toplumlaı .. llyuo1 yapoda 
ımekçl kItleler yararı .. oi",uın
lar )'Intmaktadır. Bu yapılonn 
lçbıd. d.moknUkIa,mo, ÇI .... 
.,rillndı kalan ıkonomlk, top' 
lumlal .. llyua) yapılan tabdil 
edld boyutlar kuoııırııı, önemlı 
lodJkler açllllfbr. Bu alanlardelıl 
d.mokratikl.,me .mperyailz. 
min, IÖmilrilnUn ve tak.� 
kaq.ma ekonomık " demokra. 
tık haklan ıçın mUndela ...., 
I,çl Iını1ııu, örıuW .... kçlJtrl 
çıkarmifbr. Demokratik halk Ik
lldannı bed.ı alan llyua) miica
del'l'r Deri ve yenı boyutlar ka. 
zanmııya b ..... mlfbr. 

Anayaa delltikUII IIlanılnde 
bulunan ya bu(llln ıçınde bulun
duRumuz kOlutlerdıı _yua da
lıııkURI ön_nı 11- hai-



"EMEKÇı HALKıN VE 
AYDıNLARıN 
SOL UCliNt-
KESI tn :n -RDIR" 

Yılmaz Gümilşbaı, 
TGS Anhra Şube BClf_n, 

BugUn 'l\irldye'de tartl,ı1an 
anayasa delişikURl, bu dlRlşlkll· 
ii yapmak Isteyenlerin kıra ya
pı1anna uygun olarak bir eerlye 
dönüşün _llanmaSl, kazana1mu, 
bır takım temel hak ve öz&ür!Uk· 
lerin ortadan kaldın1ması doaruı· 
tusunda yapılmak isteDInektedir. 
Deha yıllarca önce 1961 Aneya· 
.... nın " 'rurk halkı ıçın bır lüka" 
oldulunu söyleyenler, o e\inler
de yaptıklan deRişikilk ve kısıt
lamalan yeterU görmemiş ola· 
caklar kı, şimdi d. geride kalan· 
ian ortadan kaldınnanın <;abasına 
einnişlerdJr. 

Kanlı iktidarlanyla, Iç ve dı4 
destekli sermaye fedlUerlyle 
emekçi halkın ve aydınlann Iolu
tunu kesımeyen ve keaemeye
ceklerini görenler, &etirmek iste· 
diklerı yeni anayasa, yasa deli
şlklikleri ve yasalarla kendilerine 
tutumcık yeni dallar aramakta
dırlar. 

Şimdiye kadar oldulu gibi 
bundan böyle de, tuttuklan her 
dal eUerinde kalacak, attıklan 
ber yeni adım onlan biraz d&ha 
Içinde botıtlaClklarl bataklıla 
götürecektir 

.kaea çıkma yasal. yokken. 
. sokala çıktıklan" ıçın binlerOl 
yurttaş, 1 Mayıs hakkına oa/ıIp 
çıkarak direndili için binlerce 
l.şçi ve emekçi, bu arada sendika 
liderieri lözaltına alındılar veya 
tu tu kiandıiar . Bütün bu nlar 1 
Mayw odaemdan a:örtinenler. 

Biz bum olarak, emekçi halk 
hareketimize kar" sorumluluRu
muzun ve "örevlerlmlzin bU1n
clnde olmalıyu:. Hlçblr yaal �
yınaRı olmadan, keyfi nitelIkte 
uyııuJama1ara, baskıya, zorbalık· 
la benhnaettlrllmek Istenen "san
&üre '  kar,ı mücadelemiz ve da-

r:�:=0�.!ÇI�����: 
DI yoketmeye dönük. ekonomik 
u.ldınlannuı yanı ara demokra
siyi yoketmeyi amaçlayan genel 
gerici aaldlriınblı karıı da dı· 

..ııçli olmak geRkUIln! blllyo-p. IJemokrul &üçleri; elblrUll 
Ue yaşayacal!ımız _çleri ay· 
dınlılı dön�_blllrier ve dö
ııütti.irecekler. Bunda balıODl da 
payı olmalıdır ... olacaktil. 
''BASKıLAR VE 
YASAKLi lAL' R 
AŞ A.CA� ı'JR' 

. Yılmaz Atq 
Ço'M, Gcutcci�r Dtrn." 

Geneı Ba._nı 

Empcryalbt-kapltalist .utcID en 
bunabmh liiDlerlni )'atıyor. 8u .. ttm 
içerWnckki Wkdcrdc ve hAfta TUrlU· 
yc'de bu bunalımın y-tarna yanatna
• her alanda çok açak s6rilWyOl". Çık
muda olan tekeld bQyOIt teıınayc 
her aLaDda lıÇI-emckçi kltlelere aldı
nyor. BWlUD Için iktidarı kullanıyor. 

Şi.mdümlc iktidar ı<nünı.ı Anaya
aya dikmi, bulunuyor. Onu aailet
ıneye, daha d. budamaya uArqıyor. 
Demokratik hait vc ln&Urlültkri içe
rm hükümleri bUJUnkO iktidar "ttn 
film çifniyor. Klm1 çevreler de bu 
ıai.d çab&lara çanak tutuyor. 

Bum yayın orp.nlannın anay ... 
hi1kilm1crinc raimen yolun bir fiili 
NJUÜL altlnda oLdu.1u herkeıçe lörü
kjyor. Politika'ya, Yeni Halkçı'ya, 
.on olanir. ı Mayil konu.lUndaki ya· 
yınlanyla lıpıi olaıak Yürüyüı'e yö
nelen yua.k.lama1ar, matbaaJan veri' 
len yal&d.ıtı dlrektifler ıö.terlyor Id, 
Türtiye'de buın özırtirlujunden Mn 
etmek mUmkün delil 

AAcak blı inanıyoruz ki, bu. alan
daki ba*ı1ar ve yanldam.alar ... Lla· 
cııJı.t... Buuı-yayın emekçUeri bu. 

alanda demokntikle,me mucadele.ı. 

lçlMe kaVPGnı surdu.rmektedu-. 
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" P  AŞIlM BIZLERI 
TEK TEK KlSTIRlP 
YOKETMEK ISTIYOR. 
BUNA MEYDAN 
VERMEMI'L1YIZ!" 

A taol Behramoğlu 
TYS Genel Sekreteri 

Olkeyi yönetemez duruma relmlt 
olan egemen sınıflar (tekelci bwju
\ui, emperyal.iz.min U1kemi%deki her 
çcşit yaniakçtlan) özellikle anay ..... 
da yer alan ve bwjuva demokr .. ianin 
ko,u.llanru olu,turan ilkelerden de te
dirginlik dUynWwhrlar, Amaçlan 
oliıaJlilt dik.tanın önkoıull&nnı, "ya
sal" dayanakJannl yaratmaktır. Ana
yasa deği,ikliği yayp.nlaruun anlamı 
budu.r. 

Sinema alanında zaten botucu bir 
sanIÜr yiiriirkiktedir. Ceza yasumdaki 
antidemoltntik hÜk1.ımler, dü,ünce vc 
yuatma özg\irlüjürun cellatlan 
olarak varlıklarmı IÜrdürmektedu-ler. 
Sıkıyönetimin ilerici. basına yönelik 
uvculama1an da anadadır. Ülkemizde 
"demokrasi" ve onun önko,u.llarm
dan biri olan (bum özgürlüp de için
de olmak üzere) dÜfünme ve yaratma 
özgürlükleri bu du.rumdayken anayua 
deAı.ikliAl yönünde girlfimler, belirt· 
tiiim gibi, bir adun daha &tank oli 
Plik dilttanın "yasal" d&yanaklaruu. 
tümüyle ohqtwma amacmı t&famak
wIu. 

'BIR TEK KlŞI BILE 
DEMOKRASI CEPHESI 
DıŞıNDA KALMAMAU" 

Yılmaz Onay 
Işçi Kültür Demeli 

Genel Boflrom 

Arhk yalanIDnyla dolanlanyla 
do, coplarıyllJ kurşunlanyla do 
daha uzun ';..ire, ülkemizin, emek
çi hDlkımız," bafına bela olmayı 
.iirdiiremeyeukkrini görüyorlar. 
ıördüler. Vatan düşmanı, 
demokrcıi düşmanı, halk düşma
n, t.keller, burjuuazinin egemen
uii .'landıkça; .on çvpınışlOrllJ 
btr yandGn daha çılgınca teröre 
bo,tluruyor, diğer yandan de
mokratik hDk w özgürlüklerin 
.on kalınhllJnnı da kağıtlardon 
bl" filmeye çallfıyorlar. Işlerine 
..'mcyen al1OyalO maddeleri da
hiL 

'YAŞADICIMil 
SÜREÇLERI E LBIRlıCı 
ILE A YDıNUCA 
DöNÜŞTÜREBILIRIZ" 

AU Kar 
GERÇEK Gazete" Sahibi 

Tekeller ve gerici siyasi kom
pomyon 'lUrkiye'yi karanllk bir 
noktaya sürüklüyor. Despot bir 
yönetim, yetmedi bir polis dev
letl, o da yetmedi bir faşist dik
tatörlük ... İşte hesaplannı bu sü
reci Işletme yönünde geliş tir
rnekledirler. 

Bunun göstergeleri !azlaSlYla 
var, giderek çolalıyor. Anayasa' 
yı deliştinnek ve en temel öz
gürlükleri bile kullanılamaz haie 
getinnek Için başvurulan tertip
lere, emekçi halk hareketini yıl
dırmayı ve sindinneyi amaçlayan 
provokasyonlar ve keyfi baskılar 
eşUk ediyor. Cinayet, zulüm ve 
l.şkence Iktidann hem sonucu, 
hem de varoluş nedeni haline 
geldi. 

Bu baskı ve uygulamalan ba
sın da en yalın biçimiyle yaşıyor. 
1 Mayıs 1980 kesitinde demok
rasiden yana olmanın "rizikolU" 
varm. İşçilere 1 Mayıs'ı kut1a
mak, 1 Mayıs güçlerine işçi ıını· 
!ıyla dayanışma Içinde olmak ve 
basına bu konular üzerine yazı 
yazmak, haber vermek yasaklın
mak iatendi. Hatta 1 Mayıs'a 
çeyrek kala "belki yazarlar" 
diye 15 ilerki yayın organı ya
ymdan menedildi. 

"EMEKÇı SJlIjlf LAR VL 

AYDıNLAR 

DEMOKR'\SIYE 
SAHIP Ç1K>,fALlDlR" 

Av. Nevzat Helvacı 
Çağdaf Hullulrçukır Demeli 

GeMi Saflıanı 

Anayasa1ann uycu1anmalı, 
onların hazırlanmaR ve içerıli 
kadar önemlidir, Canitilkian, ya_ 
şayışlan ve degerleri uygulama 
ile orantılıdır. Buıtın ülkemizde 
yazılı metne karşı rlili bır Anaya
� düzeni olu,tunılmuştur. Şim· 
di, oluşturulan bir düzenı yazılı 
metin durumuna &etirmek Için 
yeniden Anayasa tarbşmaıı baş
latıtrruştlr. Uygulama sorumlulu
tu. "Bu Anayasa Ile illke yönetl
lemez" diyen anlayışm elinde ol, 
dugu sürece bu tartışma güncelli
�nl sürdürecektir. 

Anayasalano deRişmez1il1 di
ye bir kural yoktur, Ancak yapı· 
lacak degişiklikterin toplurru.aı 
gelişmeye uygun olarak lIerlye 
dönük olması gerekir. Halbuki 
1961 Anayasasında yapılan ve 
yapdma$l düşünülen degiştklikler 
geriye dönüktür. "Güçlü yürtitme 
organı" gerekçesi aıtında, dikta 
özlemcileri, kapalı kapılar ardın
da ve yetkisiz kişiler aracılıgıyla 
hazırladlklan tasarılarla, Anayı
sa'ya saidm hazırlıklan içinde
dirler. Dışarıdan gi,idüm1ü kapita
list ekonomik politikalann ülke
rrUzj sürükledlgı bunalım. Anaya· 
sa'dı öngörülen demokratik hat 
ve özgürlüklerı daha da lInD'lan
duarak aşılamaz. Emekçi lUn! 
ve tabakalar ile aydınlar, demok· 
rasiye ve özgürlüklere yönelen bu 
açık t.hllke karşlImda AtıliYII ... 
ya _ahip çıJı:m. lımrlar 

Ülkemizde basın, bir yandan 
kaeıt sıkıntısı ve fiyatları, öte 
yandan Anayasay. aykın olarak 
düşünce öZg'Ürlügüne konan ımıı 
ve engellerden ötürü bü)'ük sıkın
tı içlndedir,llericl yayın organla
rı üzerinde yoeıtn1aşan baskılar, 
kapatma ve yazıişleri mudürleri
nin gözaltına alınması biçiminde 
görülmektedir. İnsan beyninın en 
deQ'erli ürünü olan düşünceye ya· 
sak koymanın uygaruR'ı ten d�· 
tü� açıktır. Çıldaş Hukukçular 
DerneRi olarak, yasak koyma ye
rine, düşünceyi açıkiama özgürlü
lüne gUvence kazandırılmasını 
savunuyonız. 

Böyle dönemlerlU en büyük 
whiike' "alışmak" akıı olmaz ci
Mydler (urycull1O, zamllJnn akıl 
.lm" pervuızlığ,no, uatanın, 
"'djcm haraç-mezat ıohlıfına lif 
bunI.n IÜrdürebilmek için ölçÜlÜ 
blç.1 blmayan bOIkılara, yaıolr· 
lota Lle .ıntılton yilZlüz b urjuua 
polltUuJ utanma.ılıklanna bır bır 
"Gllfr" oltn4lc. Telcellerin tle on
IIJnn .dılr u,aklarının bir pllen
eui de ifte bu "allfılma " he*JbL 

"DEMOKRASIDEN YANA OLANLAR 
SOSYALIST OLSUNLAR OLMASıNLAR 

Bize, yaur ve IU\&tçılan. dU.,en 
,öratk:r, ıözcütün t&m anlamıyla 
"ILanurllıı.n ıon damluına kadar" bu. 

türden giritirnlere W'I mtIcadek et

mek; küçük çıkarlan, bireycillkJerl, 

_ pek çok yuu ve ıanaıçda ne yazlk 

ki (6Z1ediIimI..Z • lUiçUk burju.va karl· 
yeNt tutku.lan ve her ,eyden önce de 

örwı,ı.t d"lI'Ida ltalma, undl. du dUnya· 

ana Iı.aparup k.a.lma durumu.nu artık 
reride bırakmaktır. BU- çok kn be
Iirtd, yinekyelim: Meslek örrutleri· 

m.ize .. hip çıkmalıyız. F ... izmin he

defi. bizleri bölmek, tek tek Iwunp 

yoltetmektir. Yuular ve sanatçılar 

ollınk öJlÜtlerimi%i elbirliliyle snç· 
lendinne1i.yiz, daha buyi.lk birimlere 

doA'ru örgfitlemeUyiz. 8u. alanda, ta· 
nınmq yuarlara Ye aanatçılara, UnlU 
adlara çok. lörev dU,Uyor. ller biri 
kendi alanında, kendı meılek örrııttı

ne omu.z venndi, gIlç iLatmalıdır. Fa· 

ıi%mi ve oligı.r'li.lr. di.lr.ta heveılerini 

ancak böylece, elbirUAiyle, mellek 

örı«tlıcrimizi piçkndu-erek, bireyci 

tu.tum ve du.YJU.lardan annank, ÖZYC
riyk. çalıtkanlıkla. I,çl ıuufı hueke· 
tinin bir parç .. olan medek ölJlltk· 

rimIı Içindeki örJÜtlt1 IÜdlmQzle, da· 

yanltma, birhk ohna bilincimizle yok 

edebiliri:ı.. 

Bu het4pllJrl do tutmoYGC4Ir. 
AnaYOlanın "Irror �rihtilme,irı
de de tutmayaCdk. Ne uar Iri, 
unutmayahm.· yalnız lcalOn, yal· 
n&.ılılı .. çe n, liderelt "Olifmaya 
daalışır", .hem de bilmeden. Oy
Lo ancak (jrptlü giJç tle eylem 
birtili içindı yerini alan, yılg,n
hicton Irurtarır kendinı', örgütlülü
Riin, demakra,i cephe.inin lÜeü
nU tanıhr; ue kendi giieünü tanır 
o eıphe içinde, 

Kültür adamları, ıonat adam
lan, kUltür örgiJtler� ıonat örgüt
leri bu alanda yalnız kendileri 
mUeadetcye ka hi mDMa kaltn4-
yıp, kahlmoıı ıereken bir t.k ıcı
,inin b('e cephe dı,ında hırno· 
yacalı ıeni,likte nWC4deleye 
' ' 'katmak '' Için de ellerind.ki bir 
çole olaMI' .. ,erber etmıJrle yü
leUmlüdürtcr, Gün bugündi.ir. Bu 
olDMilItJr ılımizde, Bu löreu de 
"rtımudo, Tüm onuruylo, 

61 ANAYASASINI SAVUNMAK ZORUNDAUlRLAR" 

lUrkiye kapltalWnI can çekl,-ı mektedir. HJ1Iı kentlc,mcnln p:tlrdl
ii ekonomllL ve .osyal talepkri iı.ar
,llayacak I"çte deiildk. Bir an. lSun
dJriLmit olan tilkcti.m ekonomiaL, .,... 
tan petrol fiyatlan, Kab,.. çılı.artm ... 
.un p:tirdill .onınla.t ve ci.ıt kred.1 
bynaklaruun kıırumaa lk tam bir 
çılunPa Pmi,tiı. 

ı 96 ı Anayaauın.ı.n p;drdltt JÖre
ecU 6&stırlük ortamı ıçınde hallwnı· 
am .otyal bilinçlenmesI w bunu.n ya
rattılı Ilrldlntü det4l1t proYO .... yOCl
lan ve tüm bu.n1arm .onllCU 1 2  t.brt 'a 
neden oIm\l1tur. 12 Mart'. bJe)'er\ 
Anay ... dett,lItllUc:ri, A.nayu.amwn 
ölgtirlUkçü nlıellAlnl tümü ile ortadan 
kaldıncı boyutta olmanu,U. zin Tü ... 
klye'de bu.rjuvulnin IInIf bUineine 
vum .. ve .orunlanll sınıfsal lçc:rf.ti.nl. 
bvnmua ı 2 Mart .onruında daha 
lkri boyutlara ulafmlftU'. 

Güçlü bır )'Ib'Otme orpıu anulU 
uiı.nda ço.... iı.ea laflaan &nWana 
b ... lanpeııd .... ikk oIaIaniltil hal y .. 
tut .-,1 dutincder burjuvazinin !Ön
Wnde neyia yattıluu ptcrmeUedl:r. 

Doç. Dr. Toktanuş Ateş 
zin Almanya, ltatya ve be-.eri ... 
muknie (qmnun i.lr.tidan FÇ" .... 
tariM malımine, bWllann � 
i.Ir.L ortak alp va.rdg; b� dıc: •• kb
lik.ede olıhıp .... ,.." lk1Ddııi • 
olalanutil hal yuaiand .... ncıc yarp 
pcü )"\Iluıme �hine uyll\atıı.r. fa
,iame FÇq lçlo tim kopnila kurul
m\1f otur, 

Türkiye'de demok.nuidcn, öa ....... 
klkten, baKım'd.hILun yana olan .. 
",çı", ıotyalilt ObUar da, oim ... 1ar 
da 1961 Anayuuuu ıa_-ır. ı:� 
nındadutar. z1n .oyut öaııırtu.kçtl dil
,Once sahipkrl, ( .. ıZmin eıVnde LO
nuncb. kendi UpdanN da çaIKallN.D 
bilincinde ohnahdlrlar. 8u. anay .... yı 
am bulanlar d& ileriye iÖtilnnenln lIIL 
adımanın, bu Anayuanm ıcriye aötii· 
rWmCllnJD eOFlIcnmeel oldup,", bO 
meUdirler. 8apnll&bk. öararhllı. w 
demoluulye pkn tıcIL yol halkın bl· 
Linçknmcıl \'e 6rıUdenıoelkilr. Ve ba 

konuda 1961 Anayu.aarun I&.-dttı 
IÖft«U �plrtııılk ortamı vupç"n: 
bır wııurdW'. 



Empcryalzme balUTIb tekcld Kımııye, ilerici, demoknt, 
bilimiei to.yaıbt keıimin; toplumsal mubalefetin; i;çi<mekçi 
yılınıarTı lelini baıkı, zorbal., i,kenceyle k.maya çabalıyor. 
Kana bul&nmlf eUerini hnla yıkamaya devam ediyor. Bu, tekeıd 
.ennayerin ilan ettiji açık bir savqtır. Binlerce, onbinle�ce inaan 
• ta-eki b_kı altında. E"ler uamyor, sokaklar araruyor, innnlar 
ıerekçeıız toplalUyor. kanltollaı&, itkence evlerine dokluruluyor 
ölaiye i,kencelere utratdıyor. 

Butiin bunlat kUlaında Türkiye'nin demokrasi JÜçJeri N" 
caldar mı?' Elbette ki hayır! Bin dda, yik bin dda hayır! 

Ve r.Jlmuyorlu. Se.lerini daha y{itd., daha etkili çıkan
yoriat. Çıkarmaya devam edea:kkr. Ta ki biltüD bu itkencderin, 
b .... ılanıı, aorba1*1ann baabuuııı .,NIIaIı ... plaıccye �. 

Istanbul Bareııı, 1 Mayu sUnU düzenledili buın toplant.ın. 
da wkenin dört bir k6,elinde uYlulanan insanlık dl,ı I,ken«leri 
tek tek leqpledi. Bare Ba,kanı Orhan Apaydın konuımasında. 
buıun toplumu itkence konusunda duyulı olmaya Çalırdı "e her· 
keıi.n, cevabını alana, sorumluların yakuına yapı,ılana kadar 'u 
.,rulan ıormuı gerektiiiri söylem: "2S yqındak.i bir insan riçin 
kendisiri tanna anın? Niçin pencereden auın? Bir hucrede tek 
batına dunn bir inianın kafa içi beyin un neden klnuıni' Bu 
lOruluırı elbet bir cevabı olmalICIır." 

;'.f:::�ı
d�::,:::-J�:�:

u
�,��nce yapıkhlını "e çok 

• ayıda ıözaltı ifadeıırin bu yolla 'allandıtını açıklamayı bir IÖ
� .aymaktldır. Bu uytulamayı önlemek, hepi� için insanlık 
borcudur. Bunun yolu da., CMUK'nun ek !. m.-ldellri tam uytu· 
lamak ve .avunma hakkına .aytılı olmaktır. Siyasal içerikK ttim 
tuçlardı .ofJulamayl yalnız .ı"cılann yapması gerekir. Bare ol. 
rak bu m.ı.deye u'fIUn dlYl'lrulmuınl i.dyoruz .. Siyual ritdikte 
tüm .uçluın ıanıldan koUuk gUdine deji� dotrudan dolruya 
ııvcıya emanet edilmelidir. 

Butun .a"cıbn "e adi mU,aYirleri bu ku,kuyu dalıım.y. 
çalırıyoruz. 

Gözaltı .orıuııı, yüriltmeye ballı k.imlelere bırakdmamalı· 
du. 

Avukatların ıözaltmdaki sanıkb.,örü,meli ıaalanmabdır. 
Ve bunlar yapılmadıkÇ&, tlim yaqıçlar ı&zaltınd. alınm" 

ifadeleri ıeçertiz l.ymallClır." 

iŞTE iSKENCE 
ISTANBUL BAROSU BAŞKANı ORHAN MAYDlN1N 

BASıN AÇıKLAMASıNDAN: 

'1fer ,un yeni yeri ,ik.yetler alıyonu:. Dilekçeler, raporlar, 
reıimler .unuluyor. AnlaıımlaB ıöre, sanıklar çırUçıplak ıoyulu. 
yor, tat zemine y.tınlıp Utalerine Lu nILdıyor, .onra dr.d or· 
l.nJann� çenelerine, kulalır. memelenne elektrik "eriliyor, vtk:ut. 
lanıda .,ar. IÖnd\rilliyor, makıtlatına cop sokuluyor. FalaIL. 
ve d.yak, ıorıulamaı:un aynlmu bir parçaıı oklu. Bu i,lemler, 
.tnık "huarl.nınlf bır Ifadeyi" innalayana kadar .IWdiirülOyor. 
Imzalamayı yanqm.y.nıar tehdit cd1liyor, air:ıla.nn.a dllh nam. 
LUIU d.y.ruyor, t."an • •  ulmakla, pencereden t'dmaILla korkutu. 
lup " .... çıı" kabule zorlaruyor. 

Bızan emriyeı mt.d:llrlUlO binuırun S. katınebn. c.ınl." 
karan bir .. ntiın kendllinl. .. ıııy • •  ttllını duyuyoruz. Bazan da 
bir kanlı.ol nezarethanelinde "elne ıeçirdili küÇllk bir Ipi ilkin 
dörde .YLnp ıonn uç uca ekleyen bir 'anılın kendhinl t.vana 
uarak intihar ettili" .çı.k.lanıyor. Sonra bir ba,ka lanıAın Ank. .. 
n. i. Şube 8 no'lu hücrede "tek batına bulundııtu .ınd. beton 
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acaıln ikerh�e yatar dwumda ,örildülU "e hemen h.taneye 
r6�dotU, am. h.tanede öJdIlAU" haber veriliyor. OtOpııi. npo
nına baILlyoruz, "k af. Içi beyin un kanamul"l 

ENERJI"'''' TEKIşyERI TEMSILCIsI YAŞAIl 
GONI>OCDU 18.4.1980 GONO KENDISINE Y APlLAN 

IŞKENCE SONUCU HAYATıNı YITIRDI 
(19 ye 20 Ni .... ... ,.ecderden) 

AVUKATLARıN TUTUKLULAJlLA YMneı 
GöROŞMEURlN TUTANAK.LARINDAN: 

Muıtalı GüJer: "ornıÇ lJÜft ı. Şubede elektrik, dıyak ye N 
i,kmoeıi" 

Yeniyun Koç"": "OnUç lÜft ı. Şubede elektrik, N "e d. 
yak i,kenceli. Yapılan mu.yenede pannalı.laıwı.da elektdk alerl 
lapıandL" 

Cemal Demir: "PalaIı.a, dayu, küfi.W. Savcı1*. d. dokton 
!Öndennedi." 

Recep AyyıldlZ: "ı. Şubede 16 gUn iıkenee. Elektrlk, faı. 
ka, kUfür." 

Ertem Salman: ''DayalLlan 2(}"25 gün ,&lUt qruı çekti . 
Gözleri baAlılOqrulamal" 

Şahin Aslan: 'i.tanbul Emniyet Mliı:HtrlüiU ı. Şubede fala
ka, e1ektrilı.1 Soluk tu banyo.u! 8 gün iıkence." 

Selahatdn S.bırlı: "1. Şubede ' lJÜft içinde dektrilı. ye faJa. 
ka i,kenttt:i. Vücudunun her yaruna dekttik." 

Bahdyar B&f: ''On di,i kınldı, dayalt, iki lün kalonfer bo· 
ruııında ud.ı kaldı. Cereyan. lUyla yıkanmak .. ı,kence ı .  Şubede 
yapıldı." 

Huan Toprak: "1. Şubede I' JÜfI devamlı l,kence:. Elektrik 
.oluk .u, dıyak .. Çene ve w-eme oııanma dektrik, ıyulan. f. 
ıata." 

MAdT GONEL iN ISTANBUL SıKıYöNETIM 
KOMtrrANUCı ASKERI SAVCıueINA 

VERDICI DILEKÇEDEN' 

"üzerimde hiçbir ,ey kalmayıncaya kadar soydular "e yere 
yarıldıw. Afaldarunın altına çeşiti lu.lınlıktald topallrla iki 1ır.41 
Wtden vunnaya bqladılar. Devaınlı olarak kenı:U bt"dUderi libl 
hazırlanan Ifadeyi Imzalamamı, kendileririn IlCdeli olmadıiını 
.ısyleyerel falaka atıyorlardı ... Ayu "e d pannaklarımı elektrik 
vermeye b ... ladılar. Daha ıonra .yak b ... pumatımdald kabloyu 
çözerdı. ıe.tiderime, .onn erkeklik 0rıanuna batlayarak elektrik 
verdiler. Göbejimden ye dudalı.lanmdan da elektrik verdila. Ba. 
ıUn bunlann yanuın teCl"üı edeceklerini. söyleyerek ellerindeki 
ıopalan makatımı .okuyorlardı. ı,kenceler deji,ik. dodarda ha 
ıün devam etti. ( I '  gün)" 

OeLU IŞKENCEYLE öLDUROLEN 
Işçi Mf.5trr ESTIKiN iSTANBUL BAROSUNA 

BAŞVURUSUNDAN: 

"Beni. de Sıkıyönetim Baynmp&fa Karaııahına ıöt\WdWer. 
Orada Reeep'i gözleri balll, çıplak .yalıtlan ,i, ok.l.uAu halde löı. 
teıdiler. Adının ısmet Koç oldulunu .onradan ölrendilim bir 
b ... 1ta ,ah. d. vardı. Onun da ,ÖZleri baAh ve ayak..ltabılan çı.k.. 
nlrn"tı. Beri dııan çıkardılar. Içerden dıyak ve baAlrtl ıeıleri 
FKyordu .. Dlh. sonra beni .erben bıralı.ıılar. I' NisanıonU tek· 
rar kanıtola pttillmde, p,man bir korniıer "Recep'! merkeze 
yolladık" dedi. Kanltoldan ıynlıncı ıattladıiun akrabalanın b. 
n. "Recep ölmU'" dediler. lnanmadun. Adlyede S."cıyı andım, 
bulamadım, tekrar kanı.lı.ola döndUm. Baıkomıcr 'Recep içerde 
buldulu bir n.ylon çuvalDl ipliklerini sökerek kendiri pencere 
pannak.lıldanna Ilm", hıdhar etmiJ' dedi. Otopliyi Cernhpa,. 
Hut.neande yapm:flar, ıonn morıa götUrmU,ler, ben cenueyl 
moralın a1dım_. Ollum Recep i,çidir. Kendisi h.yat. baAlı 'ai' 
Iık.lı bir Inıındı. Indhar etmesi. dU,UnWema." 

RECEP ES11.K'LE BIRıJKTE IŞKENCE COREN 
ıSMET KOÇ'UN BARO'Y A BAŞVURUSUNDAN: 

'Gözlerimizi ballıyıp bilmedijimiz bir yere IÖti.lrd\ler ... 
Ozerim! aBddar, bir ,ey bulamadılar. Sandalyeye oturttular. 
Gözlerim baAb olduiundanıörerniyordum. Ancak Re«p'ln teııri 
dUYUYOrdum. Sorıuy. çektiler. Benim YUlOıla"Y.'dan löçmen 
olaralr. leldiJim! 6lrendiler. Bana 'komUniIt piçi', 'anan bacm 
tey:ıcın .... nnı" vanı hepııri S.K.. edeyim' diye halLarette bulundu
Iat. Bunlan ,öYlerken ayalı.k.abımı çılurtm"lardl. YimUme yu� 
rulı.la, mideme yumruk 've tekme Ile, .yaILlanma, tabanJanm. ye 
dlılerime de vuruyorlardı.. Bunda da çok yakmd.n Rettp'in It'. 
airi duyuyordum. Sol dmln IbtUne. line "e s1ıua butırdılar." 

Allı, KURTDlşloCLU'NUN ISTANBUL SlKJYONETIM 
KOMurANUeı ASKERI SAVCILJÖlNA BAŞVURUSUNDAN 

'11d Idtl biri Ince dlled kalın .opayl • .urtkı ayulanıun al
tm. vuruyorlanl" ıııince kaldlrlyorlu .yaILlanmın altına .oparun 
ıiYrl tualını koyarak onun Utrllnde zıpl.tıyorlardı.. Sonn. tekrar 
yatırıp falalr.ada dövüyorlar, tekrar kaldLnp boynurndak.1 ııçlan
mı kopuuc_ını çelı.iyorlar, ILrtunl uzun .Ore duvara vuruyorlar, 
lıtedi.lı.lcdri kabul elmaıcm dlerltrimi duvara vura yun. JÖke
ceklerinl lÖylüyor1atdı.. .. Bilmiyorum deyince çıplak bir vu.iyette 
yere yatırıyorlar, erkekık. ofJanund.n ye yijcudumun çeptU yer
lerinden elektrik veriyorlanh. Bir .derinde ıorıulamada kendim
den ıeçmeme talmen topayla bacaklarım. WNp .yılndar "e 
tekrar dövmeye devam etdler. Soqulamada � ... ı, bu.n daha 
ful. tutuyorlar n *ek.ll. ı,kence edlyorlanlı.." 

KARS BAROSU GENEL KURULU'NUN 
, isTANBUL BAROSU'NA nlCJlAFlNDAN: 

,ht o·�h
l��\��::t::r.ı��::c:c:::ı��Ie�k���::r. 7ıi 

f..umili andırır hale ıelmi,tir. Utanmama ıereken ,udur: i,. 
kence: bir inııanlık Iılçudur. öyle ki Kan'ta Oruç Korkma i.m
i bir ıencin lözaltını almdıAı ,unlerde itkence alıında tutulan.Jıt 
öktOrildOIO bır vakaada . .  Buı pehler tiyul hiçbir neden göıter. 
mtk.si.zln , düIı..k.anlan, evleri ve halkın toplucı oturduıu yerleri 
b .. makt .. silahlı .aldırılar düıenlemektedlrler. K.ankolda kadın· 
ian. klrfl ahlak dı,ı daYl'.nıtlard. bulunmaktadırlar. Somut ör· 
nclı.ler vınhr. Gözaltındaki kipierin vtk:udunda ıiıua IÖndtlrll· 
meııi.nden, elektrik ,oku uytulam.ma uzanan vaYlın !.tkenee 
u .... Ueri ıoraınd. yine bu peı.lerce �rçek dlfl zabıtlat Imıalat· 
bnJınalı.tadır." 

BAKıRKöY RUH VE slNIıt HASTAllKLARı HASTANESI 
rStxJYATRI ROTASYON ASlsTAM 

DR.. DUJlSUN KlRBAŞ'lN 18 NİSAN'DA Y MILAN 
BASıN TOPLAN1lSINDAK.I AÇıKLAMALARıNDAN: 

''28 Mart'ta evimde bulunan misafir bir atkad"la "e 500 ... 
dar kitapl. birlikte Gayrettepe'deki sly" polıe a6tOrildtk. Kim
lk. "e buı eıyalanmu alınarak 1.5'a 2 metre uzunlufuniı bU 
hUcreye Uç kip korulduk. Birind eünkU loflUlamada. dolnı ce· 
vap "eflDatem i,kence: w:ma.n.lann.a "erilecetim tehditleri yapıl
dı. htinci (un (gözJerim batlı) atzıma, ıonn karn.ıma tilah daya.. 
dılar ve en pliz kültklerle biriku yumruk. tekme ııld.ınyııeçd
ler. Saldın yere dO,ünceye kadar devam etti. Devamb öldlZec;ek... 
leriri ye kimlerin kendilerine hesap ıoramayacalını ıöylüyorlar. 
dı. VQcudumdill, akdlerimln yananın alınınuı .ıruında ort. 
ya çıkan ameliy.t i.ı:.lni. görünce beni. ökllklneleririn daha kolay 
oklu,Aunu lÖyleyerek yine kalarna., yijOlduma devamlı yu.mruk 
attılar. Ayakk.abılarla .yalı. pannıı.k.ianmı ezdilCr_ Uzun bir ue 
elektrik i,kence:. yapıldı. Sonuni. b ... ımdan "til ıotuk 'u 
döktüJcr. "Şimdi tek 0lennk rebereceün" diyorlardı. .. BUtün 
bu itkenceler altındı 15, JÜOe ıekl.i.k. O SUn yazılı ifade almaya 
çaltıdı.k.lannda .nadan doima ıoyanı.k. hortum1a uzun Ne Lo
luk ıu ııktdar. Bütün vücudum .ot"uktan tiril tiriJ titriyordu. D. 
h • .onn. ltapı "e pencereyi açank .oluk haYl cery.nına tuttular. 
BütUn bunlan y.pmen. hurman çıkarken hiç iz kalmayacaIL 
ama .t'n bu tdı. dlerinle buradan gittikten tema ömeaıırı, di· 
yorlaıdı.." 

AVUKAT SEMRAY TAŞTAN1N 
isTANBUL BAROSU'NA BAŞVURUSUNDAN: 

"Gözaltına alınan müvdUıillerimden edindilim bilPlere ,6-
Elleri battı olarak çuYlla kedi ik birlkte konulmut ye öyle

cedlkttimÜflerdir. 
HDc:relenle Y.lacak. yer Yerilmedili pbi N s.alına.rak yere 

uzanmalan dahi önlenmi" böyıece ..... ıtlı olank uyku..,.� ye i •. 
LıI. uYJUn olmayan ko,ul1ard1 bırakdın"lardır. 

Geceleri, itkenceden inleyen insanların JeıLeri dinletilm4, 
ariden (ÜrÜ1Uicr çıkarJmI, "e bunlar periyodik aralıklarla yine. 
Lenmi,tir. 

Ayaklanndan aYına udanı.k uzun .w-e bekletilnıi,lerdir. 
K'-ıın mUYCklc.illae teClvl.il.e yeltenilmi,tiı. 
Daha (ula aa çekilmeıim. _atlamak Için ..-i_do&- .. 

yutup ko"aJarIa LU döküldükten .onra elektrik iıkmoeli u,..,u.. 
m"tır . 

Gözleri b.,1t olaralr. mııa Ustıme çı.k.anJıp 'penceredeıı au. 
catı:ı ye intihar lütO Yereceliz' denildikten .onra ariden m.aıun 
Ustilnden dqllriierd. plikolojik itkenceye tabi tutulmutlaıdır." 

DAVUTPAŞA KIŞLASINDA 
ATEŞ AÇıLDı' 

9 TUTUKLU YARAlı 

Buın toplantısında söz alan Av. ıbrahim Ma",ollu, Dawı· 
P&f. Kı,luınd. ceY&CYi idaıainl.n tutuklulann Ülerine ihtanlZ 
ate, açtılınl, koıu,ların silahla taranmatl .ırasındı 9 tutuklunun 
kur,unla yanlandıAınl öln:ndilini açıklayank, proteıto için 
4oo'e yakın tutuklunun üç gimdür "ölüm orucu "nda bulunduk· 
lanru .öylrdi . 

Kimijinin betlrlenmeUli i.temediJi için yUıi.aıe maske tı· 
kaıalc. konu,an bir ıenç de, bir .iZe önce D.vutp .... kı,luındı 
tutuklu bulundulunu, miLL lÖylemkleri ıerekçetiyle üzerlerine 
ihtanlZ alet açı1dıl1l'l1, bir arkad&flannın ylnll.ndıtını .nlattL 
Bir b ... ka tarihte yine ıte, açılmuı ıonucu iki tutuklunun )'i.n
landıiını, önce H.ydarp .... Hutaneslne, daha .onra ÇamltCl S. 
natoryumuna lötürWdUkleri halde "mermi çıkuacak araç (Cm; 
yok" derilerek, vtlcudannd. mennilerle ıeri ıedrildi.klerinl. anlat· 
11. Kimljinin belirlenmesını. ittemeyen ,enç, dlha .onra bU tera· 
slld aı\.ad .. lannın 400 tutuklunun ,özled önünde coplanank 
dÖ\I\UdOlOnil, bunu proteıto eden tutukluların d. "Isyan" (Cnk. 

çe.yıc: yaylıımateılnetutuldulı.lartnl, bu .ırad. altı kipnin kWlU� 
iarla yanlandıtını belirtti. Konu,macl, bu olaylan prote.ıo içiıı 
"61Um orucu" nıtan 400 liy" tutuklu adına .6z aklılını d. ııçı.k.. 
IadL 

YASADıŞı BASKılAR 
TUTUKEVLERINDE DE SÜRÜYOR 

G6ultına alın&il, turuk1aDan IdIUa-e uyıulanaa bOriItı II'IIU
lık dttl Itkence uyıulamal&r1l'lm y.nan yaaad"ı bul".., daha 
ıonn cezanıerinde de .lkiiyor. Saıukw aw.katlanyla ,6Nfre. 
rl1lmıiyor, .. vunma halr..ltı fiilen erceUeı:i.yor. BUhm bu u� 
lara iı,kin çok ıomut vedler bulunmak.la birlkte, art. delil., 
dn bu sayuında bunları ayrmtılanchrmak mllmklln olam.yacak
tar. Bu konuda, Iıtanbul Barell! B",kanı'nııı .çı.k.lam .. mdaıı bU 
bölilm "ermek bile olayvı boyutlarını ıözler önüne lUecdtdr: 

"CCluvlerinddıJ tutuklu "e hük.UmIWe.r INanı. dltl bir ni
yed ya,amaktadar. Koıunu ıon derece ıltıdır. Yemekler adır. 
Özellikle Davutpa,. weri caaevinde lilrdlZWen uytulama bh 
önkm olmakt.n çıkmı" insarı onuruyla bqda;may.n 'ceu' 
ritelili almlftır. Sanıklar beton üzerinde y.unlmaktada. Yı.k.anıp 
temizlenme ye .aJlık ıorunlann. duyanil kaluunutadır. Kendi. 
lerine billnçU ve hesaplı ,ekikle h.un cib!. d.vraıu1malttadır. Her 
rün kurulu hopar\6r1erle ,eec sabahı kadar "e gtindliıı, aanık.lu 
hodarup .. atdanınakıadır. Çok .. ytd. maltktlflmııın ıaptayıp 
bbe wattltdılı �dı.ler acll1 bu dwumu kamuoyu önünde pro
testo ediyoruz." 

• 



• 

• 

DisK'E BAGLI SENDiKALAR 
TEK Tip TÜZÜK 

KONGRELERiNi BiTiRDiLER 
DISK'e battı tendikalann Keramlk·4 ve Gıda.lş·te Ile. 

1980 1 Mayıana kadar kon .... l.. aynı zamanda yöneUm kurulu 
rini toplayuak DISK yönetimi seçimleri �deme IIınmışb. 
tarafından lıuırlanan "tek tip tü· 
zUlt"U kabul etmeleri Il"reklyor. Keramlk.lş konlll"". Mu.tafa 
du. Bu tüzUeU kabul etmeyen Aktulgalı ba,kanlıaındald esld 
.. ndıka DISK UyeUtınden dUşii- Yikübııe kurulunun. ,ube kon· 
rülecektl. grelerlnden seçUen ve 1UrkJye t,. 

Nlsan ayı Içinde son olarak, �:ı::ı �e
d�iu -a:ı= 

Teksııı. Petldm. Gıda·4. Kera- karşı. şube konlll"lerlnl yapmamlk-4 .e !liir Cam-4 tendlkala- dan tek tek Işyerlerinde. Il"IIrIrının toplanan Il"nel kurulla-
mda tek tip tüzük kabul edildi. ���e�::' �:':;e::: Böylece. DISK'e Uye sendlkala- kl çeşlW goşlst akımlann temlUno, yö ... tlmln key!! uygulama- elleri IlUllldakl denlı' oyunlan !anna karşı tÜZUIt plamnda daha ile geçti. Dev-Yo!'eu oldulu lÖydemokratik bır lşleylş mekaıılz- lenen bır grup ilk eUnkU lartlfmalanna otuıtuldulu söylenebi- malar IonuCU azuılıkta kalınca, Ur. Daha önce kimi .ndikalarda koogre salonunu terketti. Dıha görülen. seçDmlş del.. kadar sopra devam eden kon ..... Ilk gl!dolal delell"nIn bulunduRu nUn ıonunda bitti. Erte� lIbaIı konili" dole;' yapılan ortadan kongre ..ıonuna Il"len (Otlat kaldınlmış olmaktadır. Deleli' gruP. bUdltın .. konili" yapmak ıdayiannın ve yönetime tallp istedI. Ancak daha .onra _ndi. olan üyelerin ıondika yönetlmln- kaya eelerek zorla Içeri glrdller 
ce key!! biçimde .. to edUmeııl .e o ma yönetlml devvalrnaya de önlenmlş olmaktadır. çalışan vv aralanııda ikl nırklye 

SO ılan T kaW P tldm Işçi Partili üyesinin de yer aldı-
ve ııu:::.:fş ko��e �ong- gı yenı yöneticilere saldırarak. 
re f1ndeml. adece yenı tüzUi!ün .. ndıka blııaauıdan çıkardılar. 
kabulU blçlmlnde Iıplanııı1fb. Ikl � .. ndıkayı IUal altında 

�-B-AN--':KA---:I-ŞK-O-L::=-UND-::-:::-=A-ET=K1::N::-:B::IR�SÖZLEŞME 
Soeyal-4 Sondllwı Ue Osmanh Benkası sözleşme görüşme

leri aıılqmayla ıonuçlandı. Sendika. iki yıllçın net onar bın 
TL. Ucret zammıru kabul ettirdi. Sosyııl-Iş'1n yapbRı açıklama
ya IÖre bunun brüt karşı1ıA:ı 62 bin TL. olmaktadır .Aynca sen
dika üyeleri. yılda alb 11LWj lkraıııIye. 20 bın TL giyim. 10 bın 
TL. yakacak ödeneRI. 10 bın TL. izin harçbRı. ayda 2 bın TL. 
kre,. f1nde 200 TL. yemek ödeneRi Ile 10 bın TL. 1 Mayıs 
işçi Bayramı Ikramiyesi alaceklaı:. 

Sözleşmenin Imzalanması sırasında Banka çalışanlanna hı· 
taben konuıp.n Sendika Bq}ı;anı özcan Keseeç: "Banka Iner
lerinde 1 Mayıs biçı Bayramını bu sözleşme ile tescil etUrmek 
ıçın ,österdıttniz dirençle şu anda tutuklu buıunan DİSK yö
neticileri, üyeleri ve aendikamız genel sekreteri 

'
I;IdB:ıfl Dolta· 

nay'la dayanışmanızı gÖ8tenniŞ bulunuyor6W1uz ____ � 

CHP GENEL BAŞKANl'NIN 
1 MA vıS "OPERASYONU" 

tutan 1O<jlst gruP. daha LOI1r11 
aendlleayı terketti. 

YılIann biriktirdiRI lOrunlar 
ve keyfi yönetim sendika taba· 
nmda yarattıtı oıumsuzluklar kı· 
mi Inerlerinde laflzme kapılan 
aralarken. sendika ıçınde kl,lsel 
yönetim için dengeler aramaya 
çalışan eski yönetim kadrosunun 
neden oldulu bu gel�rneler ve 
yaratılan provokasyonlaı, yeni 
yönetluan 1 Mayıs eylemleri Il· 
ruında eylemsiz kalmauna ne
den oldu. 

Gıda·4 konlll"�de Ise. eski 
sendika bqkanı, ,imdi sendika· 
dan Ihraç edilmiş. ama DISK yö
netiminin Itirazları nedeniyle Ih· 
RCI " leme konamamı, Kemal 
Neblollu'nun mahkemeden al· 
dırdıaı bır lwula yenı yöneUm 
ıçın .. çlm yapılamadı. NebloR
lu'nun grevdeki lşçUere yapılan 
bir ödemenin usulüne uygun OL· 
mamaama dayalı oIarek IÇtlRı 
dava, kongrede yönetim delltik· 
URinin yapılmaaına eneel oldu. 
Neblollu yıllar yılı "u&ulUne uy
gun" yapbRı harcamalarla Ibra 
edilirken. bu kez böyle bır da
va açmaN. bunu konerede açık· 
layabllmesl ve ge .. kU tepldyl 
görmeme. de kona:renin özellik· 
lerinden biriydi. 

Kongreler k.pandı, ama ,imdi 
tek Up tüzükle DISK'e üye sen
dikalann yeni kon.,. dönemi de 
açılmış oldu. Bu dönemde tek 
tıp tUzüRUn YerdiRI olanaklarla 11-
nd bınnçll Işçilere daha etkın ve 
önemlı lö,,"ler düşmektedl.r. 
Sendika yön�...ım1erinin etkinlelj· 
tlrtlmesi ve Ilm sendikaları olma 
yolunda adımlar atılabllme., &0-
mut bedenere yöneUk eylem bir· 
Illerinin yaratılıp geliştirilmesi 
lçln zorlu KÖrevlerle karşı karşı· 
yalar. 

ı Ma)'1l bıtlamalannm çqkli Fftkçderlc yu&klan. 
- pI'Ok.to edcu ltçkrc kartı DtP ve onun GcDd 
Bq:b..aı. bir � daha aaai bir demobui yanblı oldu
PDU ptc:mıl,dr. 1 Ma)'1l cylc:mlemc tam bir Frid aii· 
ayla kartı çıku ümt'm lçitk:ri Ba.bn �1ıiIi t:ara.&ndaıı 
tutıanaıı bu mtumu, CHP yöoetimi altmdati bc:lııediYCRr
de dnam etmektedr. 

ISTANBUL'DA i i  MÜHENDIS VE 
MIMAR ODASı OYELERlNE YöNELIK 
BASKı LARA KARŞI çıKTıLAR 

Büyük bir pyretkql1kJc. JO Nlean pil yapılan dinnlt 
lAI"UUda 0IP1J belediye ylincticUıeriyk bluat ıörilfen 
Eurifin, direnltltft mÜMaıde edilmemai, vuolanlann la
nimaa ye dahaa bu cylc:mlcn: btıla.a ltçi ve 6tcld 
belediye çabfaa1aruım ceuiandınimuuu talep ctdtf, p 
&etclerde açakludı.. 

CHP'. ye Ecmt'bı. bu tutumu .adece: politik IcricUi
ibı hizmedDc to,ıııuuun CkIU, aynı UIIL&dıda und bW:nç
U lfçl ft emırkçlr:rdcn iadbm &lm. pqlru:k ko,tulwıun 
açık bir PtcrP oldu.. . 

.......... ._LIm ......... ........ of)' de 
P.aJtUıa alınan ya da tutuklanan ltçleri "lerinden ata 
eKbr. Baykcc de Dcmlrd'in Incdiil "tcmW1k." _Ilan 
.... -... 

ı,ÇUu, aerlcflikk uz1a.taıı bu polltikarun ıayıa. 
6mrt'a! her pıı IÖrityor ve r-flyorlu. Ve tüm bwtlar 

8 Mayu 1980 atınü TMMOB'yc b_ılı MUhendilr. ve Mi· 
mar Odalanrun ıstanbul'da bulunan merkez:, ,ubc ve km
mlikleri yaptıklan ortak baıın toplanusında lErr iner· 
lerinde ç�an üyelerine ve dijcr i,çi ve memurb.ra yöne· 
lik r�ist katliam �Unlcrini ve baslulan kınam"lardır. 

Yapılan ortak .çıltlamada "üyelerine ve dilcr tEn çı.. 
lı,an1anna y6ndik bukı:1an ve u1dınla.n açUdamlJlar, ı 
MaYd nedeni Uc 8özaltına alınan Uyelerine ı.tanbul hallu· 
nın ve I.tl.nbul Belediyesi'nin .ahip Çıkmasını" ı..tcmltler
dU. 

Açıklamada "istanbul ha.lktna "yıııı. hizmetleri ik 
ulqmda yarduncı olan, hurda nitdilindeki tl.flUan me.· 
leki bilP ve beceri.lerini, her türlü olanaklannı ıeferber 
ederek kullanan üyelerimize; lıtanbul halkı u.hip çıkma· 
h, göı.altına alınan üyelerimiz derhal terbeıt bırakılmalı. 
lETI i,yerinde ıeçmi,ten bu yana giderek etkinlefen fa· 
ıi5t 6rgUtknmeler datıularalr. Çalııan1ann can pvenliti. 
atlanmalı, tEli ve utanbul Belediyeli konuyla yUll"ldan 
iJcilenmeli, perlOneline .ahip çılunalıı:hr" denilmi,tir. 

" köprW.eri.ı:ı altlnd.aıı. akaıı .ulu" olu.yor. '-_______________ .J 

_ MAOCU-GOŞIST IŞBIRLıCı PAŞISTLERLE KOLKOLA __ 
KARTAL Ilkokul ölretmenlerl SaRlık ... e Sosyal Yardım SandlAı seçimlerini bilimsel sosyallstfe-

rln ba"n, çekdAl ıı.te ilaundı. 

KImi sol grupların seçımı alabilmek için kongre öncesinde, faşisdere şirin görUnme çabaları, seçim 

gllnU açık lıblrllAlne dönUıUI. Divan seçiminde TöB-DER dUımanl bır öAretmenl divan baılanlıAıno 

öneren Yurtsever Devrimci Ölretmen (Halkın Kurtuluşu) grubunun, Devrimci öAretmenler (De ... ·Yol) 

ve Yurtsever öAretmen (TIKP) grupları .... fındar. da _idendiAl göıilldU. 

Divan seçimini kazanmalarına ... e prlcl t.ışlst oyları almalarına nAmen Yurtsever Devrimci öjret

men ITubu 131,  Devrimci OAretmenler 2SS, ve Yurtsever Ölretmenler ITubu 27 oy alabildııer. Seçımı 

deımkrat ve .""Iallst ölretmenler 363 oyla kozandı. 

,----------------------------, 
İşçi sınıfının birlılinin saelanrrıuı, suul mücadelesinin 

en yakıcı ıorunlanndan biri olarak gtindemde dunnakt.&dır. 
Hfı'ıi1ı, bu konuda yeterli etkinlikte adımlar atılabllmtş de· 
RIldlr. DISK'ln zama. zaman TORK-IŞ'e yaptıRı çaRnlann 
TORK.lş'l teşhir etmek amacından öteye götürülmesinin 
eerektiRi açıktır. Burjuvazinin çqltU manevralanyLa bölün· 
müş bulunan IfÇi sınıfı hareketinln, buıjuvazi karflSında, or· 
tak sınır çıkarlan temeUnde blrUlinin _Alanınau ra,l2.me ve 
emperyalizme karfl mücadele bakımından y • .,.msaJ. bir 
önem ta,ımaktadır. Mlk tecırlk gevezeliklerı bu yına bıra· 
karak ıomut adımlar atmak ıerekmektedlr. 

Kamu keslmlnde yUzblnlerce işçiyi kapsayan toplu söz· 
le,melerin gUndemde bulunması, I,Jtzlik ve enflasyon, 
TORK-Iş tabanını oluştunın mllyonlarca Işçiyi huzursuz
luk içme sokmuştur. Bu somut eerçek, kuruldulundan bu 
yana hükümetlerle uyum lçbıde olmaya özen ,österen, ber 
an uzlaşmaya hazır olan TORK-İş yönetimini birtakım ta· 
lepleri öne sünneye itmiştir. 

Bu talepler Içleri doldurularak, daha da geU,tirmek LU· 
retiyle Işçi smıfmm eylembirUeini gerçekleştirmede bir ilk 
.dım haline getirilebilir ve getirilmelidir. öne airüJen talep
ler - ekalkllklerlne karşın - Işçi sınıfının bütünUnü ilgilendi
ren ortak ve önemli taleplerdir. 

• vedat pekel 

İŞCİ SINIFININ 
EYLEM BİRLiGl 

ve 

GÜNÜN GÖREVLERİ 

Siyasal dUşüncelerle atama, Işten çıkamıalara son veril· 
meli; 1961 Anayasasmın ;.iveneesi altındaki temel hak ve 
özgUrlüklerin kısılrna&ı, askıya alınması, ya dı ortadan kaldı· 
rılmasına izin vemıeme; vergı adalet.ln.ln .. ,lanın .... az kaza. 
nandin az, çok kazanandan çok ve.rgj abnma_, ....... ,.çlm 
Indiriminin asgari üaet düzeyine çıkartılarak vergiden muaf 
tutulması; lşçl·memur .ynmının kesin çözüme kavu$turul· 
ması; SSK 'nın ıslahı; Tarun ve Orman İş y.aalannm çıkar· 
ttıması; Kooperatifler yasasının günün kafuUanna löre yeni· 
den düzenlenmesi; Sosyal Konutlar Kurumu yasasının çıkar· 
tılması; eşel mobil sisteminin getirilmesine ve kıdem tazmj· 
natlannın verıtlendlrUmesine karşı çıkılrna.sı vb. noktalarda 
toplanan talepler hUltUmel< ve slyU perll yöneUdlerlne Ile· 
IUmlştlr. 

TORK-IŞ bu taleplerin gerçekleşmesi için beW bir süre 
de tanınuş bulunmaktadır. "önümüzdeki Mayıs ayı sonuna 
kadar. bu istek ve önerilerimizin çözüme kavu,turuJ.ınuıı 
doırultusunda ciddi tutum ve davranışlar ortaya konmadıRı 
takdirde, şekıı ve zamanı daha sonra belirlenerek açlklana· 
cak olan genel ve etkin bir eylem konusunda her türlü hazır· 
h�ın yapılması için Yönetim Kurulumuz tcra Kuruluna ge. 
reken direktif ve talimatı venniş bulunmaktadır .•. Bu S� 
nuçlar elde edllmediei takdirde anayaaa ve kanunlarm saı"· 
dıRı bütün haklar mutlaka kullanılacaktır." denmekted�. 

TORK·ış yönetiminin eerçek niyeti ve bu konulardaJd 
siclU ne olursa olsun, Işçi sınıfının eylembirUıını sallamak 
ıçın y�terıı bır &lpr! zemin yaratılınlftır. Gerçekle,meal bu
eun lçln mümkün olmayan talepler öne ai.irerek varolan o"· 
naklan çarçur etmek yerine mevcut zemini veri alarak uy· 
gun taktiklerle &onuca glbnek rıerekmekledlr. Bu konuda 
atılacak küçUk bir somut adım binlerce demeçten, birlik 
üZerine söylenecek sayfalarca nutulttan daha büyük bir 
deRer taşıyacaktır. 

Ne yapılabil.lr1 önce SOlUnu ciddiye almak zorunluluRu 
vardır. Temel sorumluluk DISK'e dlişmektedlr. Bır mektup· 
la TORK·IŞ·e ba,vurmakla IUllflanıııadan her dUzeyde 
çeşlUendlrUmI, gIrIşlmlerıe sonuç alınmaya çalışılınilıdır. 
TORK-Iş bu bllepler doıtrultusunda ortak tavır almaya 
zor1anabtUr. Sahip çlkı1an talepler, buna uyrıun mücadele bi· 
çimlerl • imza kampanyalan, kapalı salon toplantılanı 
miting ve yUrUyUşler, bUdlrUerlev.b.-TORK-IŞ tabanına ıö-
tIIrilleblllr. Ayru çabşmalar DISK tabanmda yUrUtülerek 
sorunun kavranmau saRlanabilir. TORK-tŞ'in yanaşmaması 
halinde geni, bır kamuoyu oluştumıayı amaçlayan ve ben· 
zer talepleri Içeren para1el eylemlere ııtrifllebllir. 

Daha önemll olarak da, en başta bilimael sosyalist hare· 
ketln bu yönde somut adımlar atılması Için yönetistericl ol· 
msı, etkılerı bakımından ıınıf hareketinin daha Ileriye &ötü· 
rWmeslne hizmet edecek ortak zemln1er yantacaktır. 
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YUlCNlaV)'G Federati( Socyaliıt Cumhuriyetf IhIJlct 
&,Ironı "" YuplaIJ Komüniftler BirUI' tıin önderi 
JMJp Bra. Tlto .. May .. ıfjnii hayata ıö.lcrini yumdu. 

Titd n"n mücadele yOfOmı. Wlre.inin işçi a"u(mm 
ao(Jonndo bir mdal I,çili oJoroIr ""retIIi IUJlJlloylo ba,· 
ladL &iyj,jlr Elclm SoayaMt DeIJrimJ'n' Irahkın Tlto, 
Kuıl Ordu nun .(Jormekı Wı proletaryo d'IJI.rin' 10' 
IJunmalr için wrücn tolJOŞG ailoh elde kohldL FOfumin 
ordulanna Iro,.,. ekıhD ıaponya iç «J1JO,ındo cumhuri· 
yctçu.rln .,find4 döl.lÜŞm.y. başlayan Tito, mlruinin 
Hit14r I"alind.n lrurtulUfU için yiiriitülen aczlJOlO 
portizen ö,ptIcrinin başında yer alaralr önd.rlik .tti. 
Fa,iımi j,jlk •• nd.n kOIJdulrtan aoll1'O aMYalUm yolu' 
na ,"n YU,CNlolJ)'a MilrUlO önderlik .d.n Tito, ulu.· 
laranw bant I.IC d.molrraai h4,.htinin pçlenmelin. 
önemli lrotlrılardQ bulundu Tito, uhual � toplum.al 
kurtulUf .. uz,lan",n tarihinde, bafGT1lanyla da ak.lk
leriyle de, biiy"1r Iratlrdonyla ekı yonıt,"ılanyla da h.n
din. özp y.rini olacohtır. 

tnualararaaı i,ç; anı(ının önde gıı"n aolJO,lanndan 
Tltd nun biiyüh onlA önünd. aoy6lYla .'iliyoruz 

cc SYAıiZMiN YIRYÜZÜ C INNITi<'») 
• rnek ve katı bir kapltal1Jt unuıa--

ISVIG'TE NllER OlUYOR ya t:'�n�.::tn:ı�f":n
ko� 

i i (tav.., Işverenler Blrllltl) bunelaa ILIr 
• yiğit ğı1ne1 ::� '�ç��e;;::�a��� :: 

Urten btr mektup yayınladı. Ipe
nnlırin bu mektubunda LO (lfçı 
Sendikalan Konfederuyonu) ft 
Memurlar Merkezi ör;ıtünün Dnlet 
Memurları KarteU ile Beledtye M. 
murları Karteli karşı çıktı. özel 
Sektör Memurlan KarteU Ise lUana
yı yeRiedI. Ve �I çıkanlar rak, 
kamları ortaya koymaya bqladılar, 
Bu açıklamalardan birinde bUyük ii· 
kınbda oldulu öne .urülen Volvo' 
nun son yıl kinnm ı mııyar 200 
milyon kron (yaldatık 20 mllyar li-
n) olduRu ortaya konuyordu. -

Ve Bohman hemen araya glrerek 
1*"4: ... �Ik er1ık IeVtrd deIR. =:� ��� �����������: 

Alman silah tekellerine çelik en
dültrisini güçlendirerek yardımcı o· 
lan meçti kapitaJ.iJtlerin büyümesl, 
193O'Iu yıllarda, Alman 1a,lzmlnin 
sa1dupn yayılmacı.lıRının gölgesln
de aeometrik bir açrama gösterdi. 

Fqlımln yenilgiye uRtamaım· 
dan sonra da e:özlerden uzak kalma
yı bqarabUen İ"eç çelik endüstri
ıd, yanına kaRıt ve otomotlv ana· 
yılni de alarak ülkenin ekonomisin· 
de önemii bır temel olu!Jturdu. Ve 
İneç, .v ... ta önelenmeml, sanayı 
"urulu,larıyla ekonom1ıtnln canlılı· 
laru konuken, fa.tlzmln dOltu oldu
tu elki fI\Inıerin ke!ulUnI ödeye<tk 
bir dünya poUtütumm da pe,lne 
diqtii. SOI)'liI demokru! ya da "ts. 
veç ıotyaUzmJ" adıyla an&lan ikti
dar, o yıllarda İ"eç yönettmlnde 
boy JÖstermeye batladı. 

Sosyal demokrat yönetim, bir 
yandan göreceli bpeketU ekonoml.sl 
.yelllnde kendı I,çi udına pay 
dallhrken, öte yandan da dünyada 
duyarlı, tepkıli bır poUtikl izlemeye 
ba4ladı, Uk Vietnun mitineleri, Ilk 
Şili proteltoLan bu ülkede ortaya 
çıktı. 

Bütün bu geli'imeler, meç ola
yının yorumunda hem tilke içinde 

hem de ülke dı�ında bır talam çar
pık yorumlara yol açmaya, hveç, 
"IOIy&liımin yeryüzü cennett" ola· 
rak tanımlanmaya bqlancb. 

Ve bu oyun 1970'11 yıJIann s0-
nuna kadar .Urdii. 1970'll yıllar ts. 
veç ekonomltine de bazı sıkıı;ıkltk· 
lar eetinneye bqladı. BUDun lUçlu· 
su da Sosyal Demokrat yönetimde 
kolayca butununrinee, -I koallJ-

� 
YOD, taveç'in çobanSülüa.iköylü kö· 
kenli, FaeUdln başkanlılında yöne
ttme geliverdi. Ancak uzun ön:i.lrlü 
olmadı. Sonra yine Soıyal Demok· 
ratlar, daha .onra Ola Ullaten Idmll 
gencin ba,bakanlılı ve sonunda 
yı... sateı ılımiı Bırlık'In Iplerini 
tuttuRu yeni F .. ııdln Iktidan ... 

Son ikttdarda, Ekonomi Bakanı, 
DımJı BlrUk'ten, katı kapitallJt uy
gulama özlemleri ta,ıyan Guıta 
Bohman'dı,Bqbakonhk kollulunda 
oturan FaeUdin ve dlRer ortak Halk 
Parlıll Ile bırlıkte olu,Iurulan bu 
üçlll koalisyonun kar'lllndakl mu· 
haletette ıse Sosyal Demokratlar Vf 
tsveç Komünllt Partlll yer alıyordu. 

Yeni koa1ll)'onun klrh ayaRı 
Ekonomı Bakanı Bohman, partisini 
daha da klrlı ÇıkUlblleceltl Inen, 
eıyla lıveç'lI kapıtalıatlerı .. vındlr, 

YORtlYOŞ 
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bem de bazı temel madde fiyattan 
Ile kiralan dondurmak lltedl. DoRaI 
olarak SAF da, LO da y.yprayı ter 
pU\b, 'Olmaz böyle ,"y!" SAF, 
tlyat1ann, LO'da ücretlerin dondu
rulamayaClRını açıklıyorlardı. 

Konu, adı üçüncü aracı olan, ama 
.. Imda. Hükümet aracısı durumunda. 
olan üç ki,llik komlsyona "tti. BI· 
ıbn "taratsız" aracı gibi biqey olan 
bu üçüncü aracı, .. t ücretlerin. 
yüzde 4,2'IIk zam önerdı' LO, hükü
met önlem alsa da ent1uyon hızı 
nedeniyle reel ücret artı,ılUn yüzde 
6'nın altına diiı;meli halinde lı;çOe· 
rin refahında yüzde 1.S'llk bır p" 
çek ücret düşüşü olacaRıDl bellrte· 
rek reddettl 

Bu arada. tanJlann blrbirlerlne 
kar,ı yUr\itlüklerl ,özdallı eylemleri 
de dolal olarak sürdü. önce I,veren
Ler bir haftalık bir lokavt uan ettl
ler, işçile ... fazla meaalyl kaldırdı, 
lar. Sonra lokavt üç ırun uzadı. Son
ra bır hafta daha, G ...... de pniıled.l 
bu arada ... 

Ve meç halkı hiç de beklenen 
cellreti ,österemedi. Ulkede bir pa
nik yaşanmaya t:..ı;ladı. Herkes her· 
,eyi atokluyordu. Fmncıların p-evt 
ıonunda unlar kapı,ıldı, maya1ar 
kapı,ıldı. O kadar çok süt alındı ki 
bir bölümü lçllemeden bozulduRu 
ıçın döküldü. Blra latırlke1uı ",ve 
ildlnce devlet tekeli kı,ı ba,ına an· 
cak Uç ıife verebileceRIni açıkla, 
mak zorunda kaldı. Benıin stoku 
nedeniyle !ttaiyecll.r evlerde arama 
yapmak durumunda kaldılar. 

Şimdi, kı. bır JUn önce.n. ka· 
dar Avrupalıların bır bölüıri.l ıçın 
"loıyal1zmln dUnya cenn.ti" olan 
ıavıç zor durumda. Bohman'ın kab 
k.pltallal uYlUlama llteRI vı Ifv .. 
"nlne daha çok, daha çok kir 
adına ye,n ı,ık yakmas.İ".ç 'i çlk.. 
maz btr .... Ra ptlrrnlı dunımd._, 

YUGOSLA VY A son yıl, 
larca empery .. llzmin 
JÜtldemlnde olan ülke
lerden brlslydl. MMeıal 
Tlto'nun ölUmU ile, Wu
hlngton'caki yöneticiler 
ılmdlye k.dar y;ıpIlVk
la oldukluı hesapl .. rı 
ortaya dökmek fırSiltınl 
ele geçirlyorlar. D .. h<I 
Tlto ölmeden bu hesa.plilt" uç ... ermeye b .. şl .. mışu 
bile. Yuıosl ..... De ... let Başul1Inın y .. u.I .. düşmesin
den sonra ABD &şunı Carter, Tito'nun ölünWn· 
den sonn bu Ulkeye muhtemel bir Sovyet gldırısı
nı, dolaylı bile olsa., Amerik .. 'nın k .. bul edemeyece· 
Alnı ... e bu",.. kMşl çık .. alını söylüyordu. Böylece 
Dikenin geleceği Uzerine bir tür ipotek koyuyordu 
..klına. Trto'nun ölümünden sonn emperyalizmin 
basın-y .. yın organlarında. yazılıp söylenenler ise 
tüm umutların 1948 yılında Yuıos1avya'nın Ko
minformdan .. yrılnu.sııu dayandığını ortay .. çıkır
dı, 

TITO'dan sonrı Yuıosl .. vya'yı yönetecek ol .. nlar, 
Cuter'ın planlarınil IÖfe Sovyetler Birl1ğl ile uzak 
kalmık zorundaydılar. Yoksa, .. ksine bir tutumun, 
Washington'daki dünya jandarITIiSI tınfıncan "do
laylı bır sa.ldın" olank nitelendirUmesi işten bile 
değ1ldi. Empery .. lizmin orpnların� son ayları». 
YUI05lavya'ntn adının sık sık Afpnistın ile yanya
na konulmasına bu yüzden şaşmamak gerekir. Af
pnlstın ıibi YuJOSb.vya da. şimdi dünya sosyalist 
sistemi ile emperyalizm ansındaki ideo'ojik müa
elde .. lanlarından birisi olrrıaya adaydır. 

e onur güvenli 

TİTO' 

TirO'nun "bloksuzJ..," }Qreketini birlikte yanttı· 
iı Nuır'ın Mısırının son bir yıl içinde yüklendili 
işlevler açıkttr. Nöır'ın MısmOl emperyalizmin 
maşası haline sokan Washington yönetkileri kesin
likle Yuıoslavya'yı da böyle bir konumda elişle
mekrodlrler, Bu dUıU B"rçeğe dönilılürmek için de 
bır tıklm oyunlın airlşeceklerl kesindir. 

ÖTE y .. ndan, bUJÜnkü bloksuzlar h<lreketinin 
durumu da YuJO:Slavyı'nın önündeki aelişmeleri 
belirieyecektir. Tito, NUlr, Nehru, Nkruouh, Su· 
kırno gibi önderlerin kurduğu bu hareket bUJÜn 
giderek .. yrışrmktı. hareketin içinde obn ülkelerin 
büyUk bır bölUmII sosy.lIsı ülkeler topluluğu ile .y, 
nı konumda yer ...ımay .. tqşIMken, onları karŞı 
olanlar da giderek emperyalizmin yörilngeslne ,tr. 
mekledıner. Emperyalizmin saklırıl..,.ı arttıkça da 
bu süreç hız kaunaağa benzemektedir. 

AMA Ulkelerin dış politikalarını iç politik "'e top
lumsal �çler denxıesinden soyutbmak olanaksız
dır. Yuıomvya'da. " kendine özgü" olsa da. sosya
lizmin temelleri atılmış, işçi smıfı bilinçli oianık 
Jtlişmiştlr. Bu yüzden bır Mısır'da olduğu gibi Yu
ıosı .. vy .. 'da burjuvazinin Iktidarı ele geçirmesi ve 
Ulkeyl emperyalist Ilişkilere sürilklemesi yılOlza 
Wuhlncton'd;ı görlllebileak clişler türllodendir. 
Öyleyse, bupınkU uıusıar.ı.nsı siy .. saı ıellşmeler 
açısından Yuıoslavyı'nın yerı dünya sosyoll1st sis
temini oluştunn ülkelerle uten varolan b .. llarını 
daha sıkılaştırmak, giderek emperyalizme dı.tu. 
gIIçIU bır biçimde kMıı çıkm.k olacaktır. 

BU dopl yolun engE!lIenmesi için de emperyalizm 
elinden geleni ırd",ı koymayaaktır kuşkusuz. 
Ama. dığer oyunlarında ve hesaplarındil oldulu 
ılbl emperyalizmin, Yugoslavya Uzerine oynıdılı 
oyunlar ve yaptılı hesıpb.r kuşkusuz boşa Çıka· 
c:a.ktır. 

• 


	y_80_000131
	y_80_000132
	y_80_000133
	y_80_000134
	y_80_000135
	y_80_000136
	y_80_000137
	y_80_000138

