
HAnALIK SIVASI HABER VE VORUM DERGISI 

Yaşasın 
Bagımsız Torkiye 

Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu'nd .. ABD ile imzalanan Sa
wnma işbiriili Anlaşırası görüşi.ili'ken Dışişleri Bahnhğı Genel Sekreter 
Yardımcısı Faruk Şahinbı.ş komisyon üyelerinin soru!..,ı", cevapladı. Ko
misyon üyelerinden 12 Mart'," idamcı paşası Ali Elverdi soruyor: 

tl. Bu ınıışma Ile dooya barışını katkıda bulunuluyor mu?" 
Şahinbı.ş cevıphyor: 
LO. Evet." 
Sonra komisyon üyelerinden ve gene 12 Mart'ı" lillü işkencecisi, pro

vokasyon düZenleme uzmanı Faik Ti6ün Paşa sözü alıyor. Anlaşmanın 
"Mükemmel oldutunu" buyuruyor. 

Aynı gill Demirel iktidarı ABD Başkanı earter'ın talimatına uyarak 
Moskova OlimpiyatlarıniJ. Tii'kiye'nin katılmaması"ı kararlaştırdı. ABD 'nin 
Irın'a yaptığr b�arısız askeri müdahilfesinde kullanılan uçakların Tli'kiye'. 
deki üslerden kılkıp kııkmıdığını hala açıklıkla ceVilplıyamıyın Demirel 
iktidırı, ABD'nin bırış ve yumuşamilyı kırşı bışlıttığı kımpınyıyı kıtıl· 
makta ilk sınyı almıyı gayret ediyor. 

Gene ıynı gün Islamabıd'd;ı çalışmalırını tamamlayan Türkiye'nin de 
kıtıldığı 11. Islım ülkeleri Dışişleri Bakınlırı Konferınsı, "Islım Ilkeleri· 
ni topraklırı üzerinde yıbancı üslere yer vermemeye" çığırıyor ve Tirkiye 
de bu kır;ın katılıyor. 

Işbirlikçi tekelci burjuv.ızi ve onun politik temsilcileri akıı ilfmu bir 
YÜZSÜllükle sınıf çıkarlırmı korumıyil çalışıyarlilr. Yilliln, dilfkıvukluk, iki· 
yüzlülük b .... juva politikasının en temel özelliklerindendir. Ama, geniş halk 
kitlelerinin desteğini daha uzun 5Ü"e alabilmek için ihanetin gizli tutulması· 
na özen gösterir burjuvazi. Ne var ki acz ve ihanetin boyutları bir noku,ya 
vardı mı, bu özen de gösterilemez oluyor 

Ulusal bağımsızlık ateşinin parladığı günlerin yıldönümtiıde bir yan
dan Viltan topraklırını satışa çıkarıp, bir yandan halkın 19 Mayısı kutlama· 
sını yasaklımak böylece gündeme gelir. Mustafi Kemal'in Samsun'a çıktığı 
19 Mayıs 1919'dan 61 yıl sonra yeni kölelik anlaşmaları imzalanır, 19 Ma
yıs törenlerine öğrencilerin neredeyse çarşaflil çıkırılması istenir. Gerici· 
lik her alanda beslenir ve kışkırtılırken, bir avuç aldatılmış ve kışkırtılmış 
çocuğun mevlüt sırasında yanttığı olay üzerine kıyamet koparılır. 

TV'si, Radyosu ve her renkten boyilir basınıyla halk kitlelerinin uyu
tulıCilğl ve ıldatılacağı hesaplanıyor. Sosyalistlerin, demokratların, yurtse
verlerin susturulması, halka gerçekleri açıklamasının önlenmesi için bütün 
olanaklarını kullandılar. Yayınlar yasaklandı, kapıtırdı. Yazıişleri müdür· 
leri ve yuulilr hakkında hergliı yeni bir dan açılıyor. Tutuklamalu, iş· 
keneeler -bIrbirini izliyor. Mitingler, toplantılar yasaklanıyor. Yasaklana. 
mıyanlan kilnh saldırılar düzenleniyor. 

'"Bayrağa ve Istiklal Marşı'na" pek saygılı, 1 Mayıs'a çok düşman olan· 
ların en dost oldukları şey de SIA adlı ihanet anlaşması, bütün dünya halk. 
larının bilş dUşmilnl Amerikan emperyalizmı' Hani şu özgürlüklere içi titre· 
yen, özgfi'IUk aşkıylil kendi yurtuşı zencilerin 20'slni öldürüp, üçyüzUnü 
yanlilYiln, beş yüzünü de tutuklilyan Amerika. 

Amerika'yı pek seven ve Tii"kiye'nin balımldık ilişkilerini kesin uydu· 
luk ilişkilerine dönüştfi'mek için yeni ihanet anlaşmiliMını gündeme sokan 
işbirlikçi tekelci burjuv.ızi ve onun iktidarıMI Vilu'n hainliğiyle tescillidir· 
ler. Tilkiye'nin yurtsever süçleri bu ihilneti sayısız def a ve s.ıyısız örnekle 
tescil ettiler. Şimdi, milyonlarca, milyonlarcil yurtseverin önünde bir kez 
dahil tescil ediyorlar. SIA adlı ihanet anlaşmilSl"1 Tli'klye'nin dört bir ya· 
mnda bıkmildiln us.ınmadan anlatıyorlar. Tfi'klye Işçi Partisi'nin bUtün ör· 
SÜtleri. öteki bilimsel sosyalist kildrolarlil ve bütl..in yurtseverferle eylembir· 
iiiini sallamilk için kolları sındılar. CHP ve MSP örgütlerini ilÇık tutum al. 
mayil çajırıyorlır. Mitingler, gösteriler, toplilntılar düzenIIyorlar. Yüzbin· 
lerce bildiri f.ıbrik.ılara, urlalara. Yilyılıyor. Otobllslerde, trenlerde, kahve· 
lerde meydanı ... da; halkın olduAu her yerde .. ,lerini yUkseltlyorl ... ; 

''Savunmil i şbirliii Anlaşmasına hayır! 
SIA reddedilmelidir! 
Vaı ... n Bajımsız Tli'klyel" 

Silf1ilr daha belirli hille geliyor. Ihanetin karşısında tilrilfsız kalmak ar· 
tık mllnkün delil. Herkes safını seçecek. Ya demokrasi cephesinin Af1arın· 
da, yil Ih.ınetin Yilnında yer illınacak. 

Bilimsel sosyalistler bu noktada .örevlerlnln bilincindeler. Demokrasi 
� b�lmSlzlık mlk:�elesini n saf1ilrına ku.ınllmaSl gereken herkesi kaunil. 
tok, Ihanetın "fl ... mda bır avuç iıblrllkçlyl yalnız bırokacak bir politi
kayı açık .. çık oruya koyduı .... Şimdi gereAlnı yerine pdriyorl .... 
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Türkiye 
Baro/ar Bir/iği: 
Savunma hakkı 
Kısıt/anamaz! 

ANKARA TUr1<iye Barol.r 

Istanbul Barosu avukatlan 
duruşmalara girmediler 

Birliği Başlanı Atila �v. avukat
IMa yöneltilen örgütlü saldırılar, 
savunma �kkı ve hak iram1 öz
pjrlüklerine yönelik kıstıJamalar 
karşısında, TSB tanfll'Kbn huır
Lana" bir raporun Cumhurb;ış
kanlığınaı TBMM S..,şkanlığına, 
Başbakınıık ve Genel Kul'T1U.Y 
Başkanlığına gönderildiğini bil
dirdi. 

Son 8 ayda 4S avukatı" saldırı
ya uğradığını, bunların 14'ünün 
öldüğünü belirten Atila Sav, ülke
mizde tırmanan terörün yargıyı 
işlemez hale getirmeyi amaçladı-

ğını, bu nedenle avukatları silah 
taşıma izni verilmesi gerektiğini 
söyledi. K.rakollarda dayak at
manın yaygın hôılt geldiğini vur
gul.yan Sav, "Ölümle biten da
yak ve işkence olayları vardır. 
Ölümle biten 2 işkence olayının 
bilirkişi raporları elimizdedir ," 
dedi. Askeri c;:ezıev1erinin �m 
koşullarının çok ağır olduğunu, 
sıkıyönetimde avuka�rın engel
lerle karşılaştığını belirten �v, 
avukatların müvekkilleriyle telli 
bölmelerle, silahlı muhafızların 
yanında konuşturulması uygula
masının da ortadan kaldırılması
nı istedi. 

"ANORMALLER ÖLDÜRÜLÜYOR, 
DIYEN SORUMLU 
CINAYETLERIN KIŞKIRTIOSIDIR" 

Avukatlar uzunca ııüredlr faşist terörün baş he
denerinden biri baIIne ",ımı, durumda. Avukatlara 

r:.:uı �:��tı:=e g�t=-.!"f� 
Uğur Mumcu Yılın Hukukçusu seçildi. eklendi. Cihan Erozan aynı zamanda CHP üyesiydi. 

ma haldanDlD ortadan kaldınlmaıı, ıçınde bUıun
dutumuz ekonomık çıkmazlardan kaynaklanan, 
.osyal ve siyasal bunalımın en tnjik görünümü ola
nk tarihe geçecektir. Bu görünümü yaratanlar ve 
meslektaşlanmız da içinde olmak üzere tüm halkı
mız Için temel hak olan yaşama hakkının crtadan 
kaldınlmasından sorumlu olanlar, kahrolaıt çıkar
larını korumak için faşist terörü plaıılayanlar, hoş
görüyle karşılayanlar veya destekleyenıer, bunlann 
yürütücülerini suçlu .. ymayanlar, yakalanıp eezıı 
gönneleri için üzerlerine düşeni kuten Iıvsak..1.a· 
yınlardır. Sıkıyönetimin yakalarueı suçlular arasın· 
da faşist örgüUe .. mensup olanlar büyük bir ço
tunluk olu,tutuyor. Bu ",rçete karşın "bana .. t
cılar cinayet lşUyor dedirtemezslniz" IÖzleriyle be
lirlenen ılyuaI iktidar anlayışını leınsll edenler, 
meslekta�ımız Cihan Erozan'ın da ondan önce 
öldiiriilen öteki arkadaı;lanınızın da, fa,lIt lerorün 
kurbanı olan tüm yurtta,lanmızın da yaı;ama 
lıaklannın ortadan kaldınlmuından bukuk açısın
dan manen lO!'UIIlludurlar. "Anormaller öldürülli
yor" sözUyIe kendisine karşıt �Uoceye ahip 
olaniann katledUmelerini houördüRUoü açıklayan 
yübek düZeydeki .orumIuyu aziz meslektatımıı 
Cihan Erozan'ın öldürülmesi. olayında kışkırtıcı 
olarak Ilan ediyoruz." 

A. .... KARA berici g:u:eteci. yazarUğurMumcu Türk 
Hukuk Kurumu tanfından "Yılın HukukçulU" u:çildi 
l'/i:ur Mumcu'nun "Yılın HukukçulU" .eçilmeanin 
nedenlerini. Türk Hukuk Kurumu Ba:şkaru Mua.mrncr Ak· 
'0)" ,öyle açıkladı: "Kurumumuzun yetkili organı, ya
ıu-hukukçu Ulur Mumcu'yu, giinlülı. yazıbond_, ltitapla
nmb.. du,unce özgUrıük.1crinin kısıt1anmasmdan Anayaıı' 
yı geriye gbtiinicii deği,ik.li.k. �imlcrinc. yargı ba· 
A:ımslZlıA:ının zedelenıncilnden işkence ıorununa, vur cm
rinden ııvunma haklurun lusıtlanm.asına kadar toprumumu
zun yı-ıamal ve cn tehlikeli hukukal .onınlanru yun:k1i. 
Wc ele alıp, Anayual ilkeleri kamuoyuna benimıcıme 
yolunda buyük hizmet ve özvcrl gösterdiki kanısına vamn, 
ve onu oybirliti ilc 1979·1980 yllının hukukçuru ilan ct· 
meye: kane vc�tir." 

Olay üzerine olaeanüstü toplanan İstanbul Ba
rosu yöneüm kurulunun kalanna uyan awkatlar 
21 Mayıs günü duru,maIara girmediler. Baro aynı 
zamanda lıtanbul Adliyesi önünde bir tören dÜ'ıen
lenmed ıçın başvuruda bulundu, ancak reddedUdi. 
Bunun üzerine avukatlar Adliye önünde meslekdaş
ian ıçın saygı duruşunda bulundular. Aynı gün du
ruşma ıçın Adliye'ye gelen tutuldular da mahke
melerde avukatlann tutumunu destekleyici konuş
malar yaptılar. 

etur Mumcu'nun Yılın HukukçUfU ıcçilmesi kuşku· 
IUZ hukukun insan hıkLanndan, özgtirlükJ.erden, demok· 
nuiden yana kullanılmasında kanrlı olan giJçlerin bqan
ndır. YORÜYOŞ, gazeteci-yuar·hukukçu UAur Mumcu' 
yu bu ba,annnda,n öti.ıni kutlu! 

latanbul Barosu Ba,kanı Orhan Apoydın da 
aynı gün bir kamuoyu IÇık.la..m.u1 yaptı. Apaydın, 
açıklaınaJtnda, faşist odaklardan kaynaklanan bu 
tür oaIdın1ann avukatlık mesletlnl ve can &üvenlitl· 
nı ortadan kaldırmayı amaçladıtını belirterek şun
ian lÖyledl: 

"Inaniann baı;ta yaı;ama hakkı olmak iizere 
temel bak ve özCUrlülderini koruma ve savunma e:ö
revlnl üstlenen bu melleRin mensuplannın ya .. -

GDIDIMII BASIIDA 
provokasyon 

• can açıkgöz 
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Provokasyon kelimesirin ku,t1ı1ınt TiJ.rk Dil Kurumu Söz1ülü ,öy
le açıklıyor; "Herhangi bir kişiye, gruba, örgi.ite ya da devlete kUlI Pr�Uen 
ve onhn sonradan aiır sonuçlar verecek bir kar,ı eylemde bulunmaya zor
Layan önceden tasarlanmış girişim, kqlurtma." 

Geçtijimiz gtinlerde iki provokasyon birbiri peşine tezgahlandı. Bi· 
rincisi, mevllit olayı; ikincisi, Tuzla Piyade Okulu Komutanı Tümgeneral 
Sabri Demirbal'a yöneltilen saldırı. 

Birinci provokasyon, ulami göıiqılere baAlı "&aA" görü,ıu bazt ki,Ue· 
rin Atatlırk'e kar,ı ,ö.terdikleri bir tepki biçimine bilii.indü. Bazıımam Ha· 
tip Okulu öATencilerinin tutuklandıAı gazete haberleri aruında yer aldı. 

"SaA"cılJiın uWni ,örü,lert baAlılık, ".ol"culuAun Laiklik ve Ata
ti.irkçüli.ik olarak lUnuldulu &ünler geride kaldı. Bunlan .öylemek, elbem, 
"dinci·fl..lut" örgutlenmelerin olmayacalı anlamına gelmez. Ama anLa�Llan 
".al"ctlığın yine udece i.lami gi:inı.,lere balWık olarak "gösteriline ihtiya
cı" bugünlerde yeniden doluyor. 

Bu ihtiyacın duyulmannın nedeni oldukça açık. Özellilde i.lami gö
ri.i�lere bıAlı emekçi kesimlerde kendini gi:isteren ve yer yer MSP tabanına 
da yınsıyan bir geli,me var. tllami ,cirO,lue bağlılık, bu baA;Wık içinde 
olan emekçi kesimlerin tekellerin taygununa, IMF'ye, sın.-Iı ölçülerde de 
olu ABD emperyalizmine kar,t tepkilerini bastıramıyor, önleyemiyor. Böl 
gedeki geli,melenn, özellikle lran'da geıı,en devrimci IUrecin bu kelimler 
merindeki. etkileriri. de dikkate almak gerekiyor. Bu tepkilerin. uman u· 
man, bütün ruta.ruılılı ve kabı bir antikomuni-ı:mle beraber, MC'aliğin .uç· 
larını ve izlerini ta,ıyara"-, Mf P .özeuletiri.n ağzından da duyulduğu olu· 
yor. 

"Sal"ctlılın yine i.lami gönı,lere bıllılık olarak gösterilmesi ihtiya· 
cının duyulması geride kaldı ama, ö�ellikle belli keliimierin "AıatiJ.rkçtııuk'e 
ve l.ıikliğe" ka,",ı çok duyarlı olduklan be biliniyor. 12 Mut .onra.ında 
ıimdinin eliP milletvekill zamanın Eıki,ehir Sıkıyönetim Komutanı, tr
rın Ouydınh'ntn, "nla da, .ola da kar,ı bir 12 Mançı" olarak bir yandan 
TİP'Weri, diAer yandın i.Ltml goru,lere ballı bir çok yunla;;ı tutuklamayı 
bil, ,orev ayrna.ı hatırlardadır. Bu duyarlılılın aynı ke.imler içinde ve 
"12 Man ruhuyla" yine gUçlu olarak huk.ıım IW"diJ.ğı.i de biliniyor. 

Mevlut olayı bir provokasyondur. Çtınkü, beW çevreleri, yeni bir 12 
Mart ödemcilerini, "12 Mart ruhuyla frildahale yanlılannı", ·'kar,ı eylem· 
de buıunmaya zorlayan önceden t&lUlanmlf bi.r gir"im"dir. 

Tumgeneral Demirbal'a yöneltilen .ıdırı da bir provokuyondur . 

"501"1. yönelik provokasyonlann tumandınlmasKlır. Çünkil bu yöndeki 
provokuyonlar uzun zamandır birbiri pe,ine te-ı:gahbnıp duruyor. HiJIW
metin ba,ı Demirel "memleketin polisine, askerine, subaytna silah çeken 
'.ol'culardan" yakınıp duruyor. Arna çok açıktır ki, bu tür "sol"cululun, 
bilimıcl sosyalistlilde, devnmc:iliklt hiçbir ilgisi ,,'e tanqıkLılı olmadılını 
Demirel bile biliyor. Onunla beraber dilerleri bile biliyor. 

"Sol"a yöndik provokasyon1a.nn t:ırınandınlmumm ve aynı çevre· 
lerin .ola karıı yine .özıülUn diliyle "kqlurtma"larla daha dotNdan hare· 
kete geçirilmek i.tenmesi.nin de nedeni açıktır. çünkü ABD emperyalizmi. 
tekelci büyük ıcnnaye ve onlann politik kadrolan ve &\içieri için en bUyük 
tehlike, en ceni, kitlelerin bilim.e1 sosyalist bir önderlik altında toplanma· 
lut, demokrasi cephesinin örulmesi ve bu ulusal baAımuzlık \'C' dtmokraıi 
dÜlmanlarının, ava, kundakçılannın kaquına böylece dikilmeleridir. Cun· 
den güne derinle,en ekonomik·so.yal bunalım, emperyalizmin "'e tekellerin 
aldınlan en geni, birletik eylemin nesnel olan_bnnı ıunden foine artır 
maktadır. üstelik IMF'liyLe. OECD'ayle, AET'siyle. �ATO'NYla emperya. 
lizmin ve tekelcilerin -OmUrüyle, balkıyla, zulümk yotnılmu, k.ara planlan 
da henıiı. tamamiyk gerçekleıtirilebilmi, delildir. Yeni dt,,-1h.ias)'on1.ar. ye· 
ni zamlar, AMyasa deii,iklikleri, u:ndikalann tam bir b,ukı altlM alınmak 
istenmesi, ücretlerin dondurulmuı ve daha bir çok. konu, bu ululill batırn· 
.alık ve demokrasi dı.i,mAnla.nnın g(irıdeminde bulunmaktadır. 

tkinci provok.asyon, bir yanıyla bilimsel '05ywt hareketin kitlda 
den, ı,çi sınıhmn diAer emekçi kitlderden 1O)'U1la.nma.u, dijer yanıyla eta 
"12 Mar1çı ruhla" yeni mudahalderi kı,kırtmayt .ıunıçlamHtadır. 

Kıu-cası her ik.! proaok.uyon da aynı odaAın harekete geçme koıu)' 
lannı olu,tunnayı ımaçlamaktadır. 

Yine Turk Dil Kurumu Sözltltunun ilgili bölumünü anunliln_k, bu 
provoka.yonlar "kar,ı eylemde bulunmaya �orlayan giri,imler"dir. Yani i.· 
tenilenlerin rerçekle,tirilmesi Için daha zorlamalan ihti)'açlan "ardır 

Bu zorlamaluın devam etmeırıi elbette bek.ltnmdidir. Ama ıorlama. 
lann .onuçıuz k.almuını uAlamanın, zorlamalar amaeına ula� .. bile yint 
kazanmanın yolu da vardır. 

Kazanma, ulu .. 1 balımıızlılt ve demok.raliyi ı..azanma, lUnUmUz ko· 
ıullannda en b.,ta Iki ,e)'e baAlı: demok.m cephesinin öndmeıi "e "çı i� 
nıfınll'\, emekç-I kitlelerin, tUm yun.everlerin, ilericilerin, demokntlann en 
geni, blrle,lk eyleminin örgütlenmelli. 

Direneetlla., _va,atala, kazanacalul 



Toplum yapısı,hukuk ve tıp 
Bır süredir Anayasa delişıkli· 

ei ıiiıcel duruma eetirildl. So
runlar; biriktlaı ve ay_I ikti· 
darlan zorladılı zaman, �orunla
nn kaynaklarını lözden uzak 
tutmak, AnaylUYI bu sorunlann 
kaynalı olarak göstermek tam 
bir çarpıtma. Böylece, Anayasa. 
nın uygulınmamısmm ıonuçl.
nnı An.yasayı degı,tinnek için 
kullanmak çok dikkat çeken bir 
yöntem. 

OYSl, Anayasanın uyıu1anma
dılı bir eetçek. Anayaanın 49. 
maddesi uyıulanmıyor. Halkın 
salhRınl sıRlarnı ödeYini Devle
te veren Anıyısa maddesi bu. 
Aynı madde Içinde ekonomik 
bakımdan güçsüz kesimlerin ko
nut sorununun çözumü de Devle
te görev olarak .. 'eriliyor. Gene 
Anayasanın 52. maddesi ''halkın 
gereti &ibi beslenmesini sallama
mn Devlet Körevi oldulunu" be· 
lirtiyor. Bu maddelerin hiçbirisi 
uygulınmadı. Uygulama yolunda 
atılan çekinıen adımlar dı yaz· 
Iqtlnkh, geriletlım, işletilmez 
duruma sokuldu. Şimdi, Anaya· 
sanın sosyal hedeflerini eerçek. 
I�tiremeyince, olaylan neden 
oluolt ADıy_yı ,österip hep
sinden birden kurtulmak, ince· 
Dkti bir mekanizma. Elbette, 
böyl. bir yol, o yolu dÜfÜJlenler 
Için bile bir çözüm olınlyacak. 
8qarı1sa dı olmıyacak. tltteBk, 
bqanlamayacalt dı. Ama, bqı· 
rıimua da şlmdink hed.ı şltırt· 
ıııada kuUamlıyor. Amaç dı bu. 

Bir toplumun hukuk sistemi 
do, ..,iık hizmeti do topluma 
ecemen olan mlyal ve .konomik 

altyapıya eöre biçimlenir, bu ya· 
pıya ,öre yönlenir. Hukukun da, 
tıbbın da sosyal amaçlanoı top. 
tumun sınıflı yapiSI, toplumun sı· 
rufsal deneesi belirliyor. Bu den· 
gede, iJkedekl toplumsal geliş. 
me, sınınann iÜçleri belirleytci 
ögeler. Bu noktada Anayasa, ba· 
zı yasalar Işçi ve emekçi kitlele. 
rinin yuanna hükümler taşıyor· 
sa, egemen güçlerin saldırısına 
uaNyor. Sıglık hizmetinde de, 
toplumdaki yapıyı bir ölçüde ee· 
Ii,tiren Ileri adımlar atıldı mı, ay. 
nı egemen güçlerin ve onlann 
ortaklarının saldınsı başlıyor ve 
sürüyor. Aslında, yasalann işlerli. 
li, uygulanması sürekli olarak bu 
dengenin etkisi altında. Sallıkla 
i1g1U bir çok yasa. tüzük, yönet. 
melik var kı, hemen hemen uy· 
gulanmaz durumda. Işçi salhlı 
ile ilgili durum böyle. Konut sae· 
heıyla lI&ili durum böyle. Besin 
maddeleri denetimi, ilaçlann de· 
netimi böyle. SosyaliZlSyon uy· 
gulamasının karşılaştıeı engeller 
biliniyor. Tım-siire yaSlSlnı yoz· 
laştmna çabaJan ortada. 

Yöntem hep aynı. Toplumu 
gelittiren, ya da geUşmetiine i· 
yak uydUlmaya çalışan bir yasa 
çıkaısa, uygulamayı yozla,tıra· 
caksın. Egemen iÜçlerin taktiei 
bu. Peki, bu toplum yapısında, 
toplumu geliştiren yasalar çıka· 
bilir ml? Bu noktanın Iyi de· 
leri.ndirilmesl gerekn. Toplum· 
daki .. nılsal güç d.n,eleri beUr· 
li birlkimlerle işçi ve emekçiler 
yarannı alırlık kazandıeı zaman 
böyle yasalar çıkabinr. Amı, o 
yasallf sürekU olarak toplumun 

Dr. Erdal Atalıek 

sürdilrillmek istenen kapitalbt 
'yapısıyla çatışır. Böyle yasalır, 
egemen güçlerin sürekU olarak 
saldıruına ulrır. Bir tür, sıvı· 
fım alanı olur. Bugünkü durum 
da böyle. 

Meslek kuruluşlanna, işçi 
sendikalanna, toplumun örgütlü 
güçlerine bu noktada dü"n bü
yük görevler var. Bu görev; top· 
lumdakl gelişmeyi duraklatmı
mak, bu gelişmeyi sürdiaen kaza· 
nımlara sahip çıkmak. ortak ça· 
bayı kitlelere, topluma yaygın· 
Iıştınnak. 25·27 Mayıs tarihle· 
rinde programlanan Tıp-Hukuk 
Kurultayı, "insanın özııili' düşün. 
ce ve davranışı"m, "çocuk dü
şürme ve kürtaj sorunu "nu, "ço· 
cuk suçlululu"nu Irdelerken, so· 
mut sorunlardan hareketle top· 
lumdaki gelişmeyi saptama Işle
vini de yükümleniyor. Toplum· 
daki gelişmeyi daha geniş bo· 
yutlara ulaştım. işlevini de yük· 
leniyor. Tıp ve Hukuk, toplu· 
mun sosyo-ekonomik altyapısin' 
dan dolrudan etkilenen uygula· 
maıan oluşturan bilim dallan. 
Bu anlamda, tıp ve hukuk bilim 
emekçilerine büyük görevler dü. 
şüyor. Bu görevleri belirlemek, 
sürdürmek, işler duruma getir· 
rnek de, meslek kurutu,lannın 
görevleri. Bu eörevlerin yerine 
getirilmesini desteklemek, bu ça· 
balara katılmak, toplumda emek· 
ten, demokrasiden, özlÜflükten 
yana her kuruluşun ve herkesin 
,örevi. 

Bu ,örevlrıe sahJp çıkmalıyız. 
Hep birlikte ve sürekU. 

SEvıNÇ ÖZGONER UNlJfULMAY ACAK! 

Faşist saidwılar ve caıu kıymalar son günlerde dıh.ı cb. yoğunlJ.şar.ık sürüyor. 23 
�yıs günü Türk Tıbipler Birliği Merkez Konseyi üyesi Sevinç Özgüner uğradığı silahlı fa· 
şist saldın sonucu öldürüldü. Aynı saldırıda eşi Vecdi Özgüner de ağır bir şekilde y.ır.ıLın· 
dı. 

Sevinç Oıper'in öldürülmesi nedeniy� ç.ıp.ı Tıp Fakültesi önünde aynı gün TTB 
Merkez Konseyi üyelerinin, doktor ve öğrenc;ilerin btıldığı kısa bir anm.ı toplantısı y.ıpıl· 
dı. TopgnbdJ. kıs.ı bir konuşm.ı y�n Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi &şk.ını 
Or. Erdıl Atabek, Sevinç Oıgüner'in anısının yaş.ıtıl.ıc:.ığını ve Türkiye'de yürütülen 
bqımslZlık ve demokrasi mücadelesinde tüm şehitlerin .ıml.ırının ışık tt.ıt.ıağını belirtti. 

Türkiye Işçi Parti; Genel Sekreteri Nihat Sargın d.ı Sev;nç Özgüner'in katledilmesi 
üZerine şu .ıç.l.ııNyl y.ıpb: 

''Tabipler Birlilii Meri<ez Konseyi üyesi Sevinç Özıünor � eıine yöneltilen f'list 
.. Id .. ı Ilerici. demokrat. yıınsev ... Plçlerin mücadelesini önlemey. yönelik plon .... ın bir 
paç....ı ... Gerici Anıy ... deliiıiklikı ... hıln Demirel hükümetince Jjindeme getirildiiii bir 
onda bu delilıildiklere korıı çılwı ..... n hedef .lın"""ı sadece bir rwnb dellildir. 

"Sevınç öıgün .... ynı umancı. ilÇI sınıfının devrimci miladelesinde yer .Imıı bir 
.. ""çıydı. IIÇI sınıfı. ilerici .ydın ..... demokf3t ..... yuruever1er .. rih .. ı "'ldılıldan Ile YU-
rüttiikJeri onurlu miladelelerinde bu tIlr .. ld .. ıI ... korıısıncı. bir .dım bile ııerllemeyecek. 
ı ... dlr. Şehitler mllcadele yolunu .ydınl.tınoktad .... r ... 

''Y AŞADlCIMIZ 

SÜREÇLERI 
ELBIR UCI ILE 
AYDINLlCA 
ÇEVlREBI URlZ" 

GERÇEK G.uetesi sahibi .. yın Ali KM'ln 266. sayımııda y.y.,ı.· 
Mn yazısının 50n ıkı p.ır.r.ıfı bır teknık h.ın sonucu, başka bır 
yazının altına k.ırışmıştır. Okurlarımızdan ve s.ıyın KaridAn özür 
diliyor, yazının bütünii1ü yenıden yayınlıyoruz. 

Tekeller ye ımd liy" kompozisyon Ttniye'yi 
karaııl* bir noktaya alrüklüyor. Dnpot bir yönedm, 
yetmedi bir pol. dnlı:ti, o da yetmedi bir f .. i.t diktatör· 
Iük_ ıtte hnaplannı bu lÜl'eci itletme yönünde ıdtdr· 
mektediner, 

Bunun IÖlteııderi fuluryla var, liderek çolalıyor. 
Anlyua'yı deliıannek ve en ıemel öqiirlüklm bile 
kullanılamaz hale ıetirmdı. için bqvuNlan te-niplue, 
emekçi halk hankeılr. yıktımıayı ve .ndlnneyi amaçla· 
yan provolr..yonlaı ve keyA bu.lı.ı.lar eılik ediyor. ana· 
yet, zultn ve ltkenc:c ikddann hem mnucu, hem de 
'NO"'I r..,teni halne pktl. 

Bu bul" w uyıulamalan bum da e-n yalın biçimiyle 
y&fl)'Or. i Mav- 1980 keıidnde demokruide-n yana 
ota&ıun "riziko.u" vardL lıçUere i Mayıı'ı kutlamalt, i 
May. IÜÇlcrine IIÇi lınıfJYla dıyanıtma içinde olmalı. ve 
buma bu konular Ülerine yazı yazmak, haber .... nnek 
v ..... laAm. Inmeli. Hatta i Mayıı'a çeyrek kala "bekı 

yazarlar" diye- J 5 ilerici yayın 0'lanı yayınclın menedildi. 
Sokata çıkma yualı yokken, ".ok.a çıkt*lan" için 

binlerce yurtt .. , i Maya hakkına .ahip çLkarak direndili 
için binlerce ilÇi w emekçi, bu anda It'ndika Iderleri 
ıöu.ltına a1ındıJar veyı tutuklandılu. Butün bunlar i Ma-
Y. odaimdın ıörünenler. 

Biz bum olarak, e-mckçi halk. hareketimize karıı 
IorumluJulumuzun ve ıöre-ylerimizin bilindnde olmalıyız. 
Hiçbir yual dayan.ı olmadın, keyfi nitdkte uyıulamı· 
lara, bu.lı.ıya. :torbal.la bmimıcttirilmdt istenen "sanal· 
re" Itartı mücadeleıni:ı ve- dıyan"mamlZl lÜçlrndirmd
yi:t_ Iktidarın, bumU'l ilerici kanadmı yolı.ctmeye dönük 
dı.onomik. ıaldırılannın yalUlLR demokrasiyi yoketmeyi 
amaçlayan ıenel ıeric ıakhııanlala k&lfl da dirençli ol
mak prekdlini biliyoru.ı.. Oemokrui ıuçleri; elbirlıli 
He yaıayacalımıı lÜl'eçleri aydınlıtı dönuJtÜlcblllrlrr ve 
dönU,türccdı.le-r. Bunda buının dı payı olmalıdır ve 
olacaktır. 

••• 

.. Faşizmin 
Ontenebilir Tırmanışı 

LO. Devletin gliçlendirUmesi!' 
LO. Devlet yönetiminin etkin 

kıhnmaSl!" 
Süleyman Demirel herhan· 

gi bır terör olayım fırsat bilip 
konuşur: 

". Bu, devlete yönelik bir 
t.ecavüzdUr! ... 

Süleyman Demirel hüküme· 
tinln 1970·te hazırlatalıı 
MHP arşivinde yer alan, T.C. 
Içişleri BakanlıRı Emniyet 
Genel Mlidürlüitü önemli tŞler 
Dairesi tarafından bazlı'lanan 
raporun "Komando Kampla· 
n" başhklı bölümünün 2S'nci 
maddesinde neler yazmakla· 
dır. Okuyalım: � 

". Guuttp lu Me .... cz bçeye 
bağlı Erikçe köyünde 20.7.1970 
pü 20 kltlala btaldıiı bir ko
mando kampı açıh'lU,ur. Kampı 
Malatyı Erkek Sanat Enıtitütü 
öğretmeDl Melupe-I 0C:aJ Teldacl 
yönetmltdr. Kampta MHP Gaz� 
antep b B&fkaa.ı Ccnp Gökçek 
ve AbclilbaJı.i Ouimitçi'nin atlf 
kulübündcn temin etd.k.kri 3 adet 
tüfek ve 2 adet .u.twucu calulm" 
tabanca ilc ItIf CaHmIeri yapilmif-
br ... " 

TiIrklye Cumhuriyeti ··Dev· 
letr·nde Ileride ··SaIW< Bakı· 
nı·· olacak bir şahıi bu ko
mando kampl.uuıa lllah te· 
min ederek ve ora.Larda bilCW 
çalışarıık yetlftlrDml,lIr. 
MHp·U Ce. Gökçek 8 YU 
.onra o ., devlet ·te SaIW< Ba· 
kanı olacaktır!. .. 

Raporun 25 ·ncl maddelini 
okunw. ta devam edeUm: 

". Kampa kabiaa pçkria. ih
tiyaçlan -tcı trtc� mal' 
LUP ıah.1ar ilc b6lFdcld un rab
rikalanndan kartılana:ı. ......... " 

Evet, buıuı Thrldye Cum· 
hurlyetl ··Omer·idlr. Ve biz 
o "devlet"ln ar,lvlerlne giren 
bır resmi bel&oyI okumap de
vam edeUm. ömeQ:in 28'nci 
maddeyi. Şöyle yazıyor: 

". DmiZIi iK Ca.auutaran mn'
..... 2s.7.1970 _ MHP b 
Teı"t y6ac1kilni .....,... 
aç'" koawId.o ....... ,.. 25 kiti 
.............. 10.1.1970 _ 
kaaapla faalıyedat 'OM ena1tdr. 
....... d ...... AııIıarıı· ... .... 
ltllad .... ....,. ......... ,dr. 

Hitler Aaaa,...'Dda1d. SS \le 
flltllla BiıtikIat ...... NMI tqld
..ııu.ua. bir bc..m .. MHP' 
nin brdup .... udo......,....· 
dü.llblik ç"'ma p�ı .... 

iıya
çıkanlııı 

.... •• .. • 

Tlirklye CumhuılyeU '·Dev· 
ler·lnln, .yircl kaldıllı ve 
dahi dellekçl oId"u bu 
kamplarda, .. çah,ma pm ... 
mı·'ııı &ön neler yapılıyoı'! 
Bır kaçını IIDlayabm. Gene 
.. 1IIıl rapenı ,ön, ,öyle: 

- lç ...... lylıIbıIcr 
- J<amp,...mı 
- Judo, kanle ve ıGrq ç ..... 

....... 
- MiliDı dalıtma ve dliHnleme 

ullUl.leri 
- lçthna, Iyi Fodn ye yatq ••• 
Bem bl,1ı çah,ma kalemleri 

bunlar. 

Tlirkiye CumhurıYetı ··Dev· 
let"lnde terör günlerine, bura· 
lardan &Oçmp II'Unmektedlr. 
"Devlet"in desteRinde ve "un 
fabrikaları" ve benzerı ticari. 
ıınal kuruluşlann pualarıyla 
semirtUerek ... 

Mobil ve Shell gibi yıbanCl 
petrol şlrkeUerinin, bu ve 
benzerı şebekelere para yardı· 
nu yaptıkları lse Metin Toker' 
in sahipnıınl yapbll AKIS 
Dergisinin 1966 yUı .. yılann· 
da yer almaktadır. 

Böylesine içU·dışlı tUşidier 
yumaeı içinde "devlet"in 
koynunda beslenip gelen terö
rün IOBtoml.I, CIA, MOSAD, 
ve hazı PzI1 Federal Alman 
N,,! örgüt wzgahlartnı ulaş a· 
Iİ ıçın yapılmamaktadır, yı· 
pılamamaktadır. 

Bunlan oöyledllIniz takdir· 
de elcevap! 

- Kendilerinden olmayenı 
la,lst lion edenler!... 

Böyle söylene !Öylene CHP' 
ii ii örgüt yöneUdlerlnln kat· 
lIammIIl'Unmı,lIr. 

19 Mayıs'tan bir hafta önce 
P'IT kanalıyla teluir edilmiı 
bildiriler ılıtttıhyor. 19 )11· 
yıı·ı ··baIdır·baaık bayramı·' 
denlllyor. HazırIan"lnelald 
amaç belU: MSp·yi bedele sü
rüyor. Oç gün sonra Fatih Cı· 
mllndekl mevllt ola),! ... 

12 MuI'ta, ··a,ın .., .. naaıi 
.. din·' kılıfında saklandır", 
daha &oU,mi, bir oyun 0yna
nıyor bugün. 12 MuI·ta MHP 
çeteleri, daldı bayırde silah 
taUmleri yepn.. kolaybl .. a 
DUII ki bu yutturmaCllnlıı 
.. Iladıllı ıvantajla kıvu,tuıar· 
si, ,Imdi de ··devlet gücü . . 
olarak o paravana arklSlndakJ 
mil ... hazırlanıyorlar. 

YerU·yabancl tekeller ve lk· 
lIı1arla pekI .... gliçleri ..... 1 
.. rüvenler .. lmeliyorlar. 

Anayuayı ..... yıtuıı balı· 
ne ıllirmeyı amaçlayan kata· 
nın te�i bir &on .... de çokl· 
lebllmtk.dIr. Nu! Almanye' 
IIDde bu ı,ı. ıçın mOCIIa b� 
naian da yakıiın"lır. 

• • 
1967'dekl ciub. lIIUIDda 

Yu_lan'da lç .... d Bab
... , olan Y cıqo RaIIla ,imdi 
Bqbalıaııdır . 

1944·de (apilerio "birDil 
yepallı lçlD ömüı boyu bı.,.. 
mabtum edllııılt Bqbatan 
Yın. RaUlI'ID ollu olan 
Yorıo Raml'ln "IiirprII' ola· 
rak nI.laııen Bqbııkaıılıllı bl· 
zım pak ........... dı bır olay 
olmaapnkUr. 

A_ .. dök� yüıi. 
..... çah,ılan Tlirklye'" do
laplar, pıııl.pıııl ombılajlar 
ıçınde çonllmJyor ... 

Bunun bWııclnde oimait 
önemileUr. 

Fa,ilıııJn önlenebilir tırma· 
n"mm _ridiı duyulanlar. 
önle_kUr! Tulhe bır kn 
daha tanıklık g6r0ri dut_t· 
IIr!... 

Ferhat GUn  
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31 MA YJS -1 HAZIRAN �dTING VE TOPLANTıLARı 

• EREGU ( KONYA) 
• GEBZE (KOCAEU) 
• MUGLA 
• ORTAKöY (ÇORUM) 
• SAUIIU (MANISA) 
• YENIŞEHIR (BURSA) 
• BULANCAK (GIRESUN) 

YAŞASIN BARIŞ 
YAŞASıN LLUSAL BACIMSIZLlK 

Işçi Sınıfı partisine saldınlar 
.VALI: "KIRŞEHıR'DE TEK 

KO\IÜNIST BıRAKMA YACAKSINIZ!" 

KIRŞEHıR. Türkiy. Işçi Partisi K�hir il Merkezi, bir IJUP 
raşist tarafından Wuip edildi. TIP il lokü, bır s(irodJr ratistlede 
bazı gi.J\1!nUk görnlHeri arasında aaen işbirlltt sonucu tırmanan 
terörün son hedefi oldu. Vd'nin "KtrŞehir'de bir tane komünist 
bırakmayacuSlnız" diye öRütler vermesinden cesaret alan llflsı
ler, bu son saldmyı da polisin destettnde gerçekleştirdller. Bütün 
bu saJdınlan karşın, Kırşehir'de bilimsel sosyalistler ne bu saldı
nlar karşısında yılıcaktar, ne de bu saldlrdann sorumlulanDl unu
tacaklar! 

• SOKACA çıKMA YASACı NE IŞE YA RIYOR? 

SIVEREK. 9 Mayıs gwü 
Siverek'te $Okatı çıkma yas'�l 
konuldu. Aramıı.r taramalar 
derken sokae. çıkma yuaeının 
bır başka Işe daha yaradıeı, ya· 
'atın kaJdınlmasındın ıonra 
Tticklye Işçi PartiBI Ilçe Merke· 
zjne eelen partililerce eörildü. 
Yasak ,ıireol içinde Parti lokali· 
nın Iç kapılan kınlarak Içeriye 
ııirllmlş, resim ve çerçeveler 
yerle bır edilmi" kitaplar daıı. 
ttlrnı, ve bazı kltaplarl. üye ka. 

yıt derterleri, a.Ur ilder derteri 
ıı:ötüriamüştü. Durum bır dilek
çeyle IIi1U mercll.re bildirildi 
ve şikayet edildI. 

Olay çarpıcıydı. Sokata 
Çıkma yasaaı niçin konmuı;tu 
ve niçin kullanılmı,t(? Demok· 
rasi &üçleri ve blllm .. ı &OsyaUat
ler bu sorunun cevabını bütün 
güçleriyle tüm halka yayacaklar 
ve bütün bu yas.dı,ı u),lfUlama· 
ludan muUaka hesap ıoracak
lardır. 

.SIVIL GIYIMLI, IÇKlLl POLISLER (!) 

ELAZIC. Blr ıi.i'c once [laz.'dan Arapkir'e "iilen ve birçok kertler 
fa,hUcrin ıaldmuyla kat,ıIa,an TIp Elu. lı Vanelidıi Ali IlbaV, yeni bir 
provokasyon1ı. kar,lI&ttı. Geçtilimiz ,ünlerde, bir ıeceyamı evine ıelen ve 
nt yapuldannı bilmeyecek kadar who, olan üç ıivil giyimli poliı, Ai tı· 
bay'ın evde bulunan etine evi arıyacaklaruıı vc All flbay'ı emriyetı: ı/Stil
Tecekkrili ,öylediler. Ancak, dUNml&nndan pol. olduklan bile çok ku,
kulu ıaninen uç 1u,lye ıc)tterilen Innıh d.Vf_nq .oRUCU, bu pro�k. .. yon. 
dan .onuç alınamadı. 

DOLU Yoı.ı,'in örıut1mmcıindc etkin rol oynayan AI tOlay ve El&. 
zıt'da ilmeiltlin, dtmokntlann t ... ht teröre kar,ı dinn,lnde önem1ıö. 
rt:vlC'rin iIItNndC'n b84utyıa ıden TIP Itydcıint: yönelen ,akhnlar, bupnC' 
kadar hC'p bo,a çıkanJdl. Bundan böyle de ne _Yil nC' de A:nnI uldıııanlar 
bilimcl,o.yaiuleri _ndirmıiyecckkrdirl 

Olkemizin ilerici, yurtsever, 
bilimsel sosyalist güçleri, kölelik 
ant!aşI11iilSI SJA'ya karşı seslerini 
yükseltiyorlar. Iıbirlikçl tekelci 
sermayenin, büyük toprak sahip
lerinin ve onların �msilcisi AP 
hükümetinin bu ihanet belgesini 
parlamentodan seçinneye hazır
landığı LU gilnlerde, tiim ulusal 
boğımsıılıkçı gilçl""n, örııütJerin 
kişilerin ve milt6ıtvekillerinin tep
kileri çeşitli bl9ımler alarak yo· 
ğunlaşıyor. Vurdun dört bir ya. 
nında mitingler, kapalı salon top
lantıları düZenleniyor; işçiler, 
köylüler, aydınlar, gençler ve 
tiim yurtseverler "SIA'ya Hayırı" 
,logonını yükseltiyorlar. Anlq. 
manın kabul edilmemesi için Im
za toplama kampanyaları kitle 
örgütlerinin, sendikaların katkı
sıyla yığınlara malediliyor. 

Işçi smdımızın bilimsel sos
yalist partisi, Türl<iye IIÇi Parti· 
si, SIA'ya karıı mücadelenin 
önünde yer alıyor. Yürütülen et
kin çalıımalar ve eylemlerie SIA' 
nın ülkemizi, emperyalizmin sö-
1TiLI"Ü ve t3.hakkümüne daha açık 
hale ııetireceği, emekçi yığınlar 
üZerindeki baskıları ve yoksullu
ğu daha fula artbncağı ye bu 
yüzden tiim yurtsever güçler .. 
ulusal bağımsızlık davasına sıhip 
çıkmlları ııerektiği vurgulanıyor. 

• 
TORKlYE IŞçt PARTISI 
S1A'YA KARŞI,EN 
GENIŞ YURTSEVER 
GUÇLERlN 
EYLEM BlRUCI IÇIN 
ILERI! 

'!\irkIye işçi Partisi Beşkan· 
lık Kurulu tlyeol can Açıkgöz, 
ABD Ue Imzalanan "Savunma 
l�blrURI Anlaşması·' (SlAl'nın 
MecU. Komlsyonlannda görü· 
şmmeye başlanması üzerine bir 
açıklama yaptı. Açıkgöz açık· 
lamasında, Demirel HllkUmell· 
nın ABD Ile ImzaladıRı köleUk 
anlaşmalarına karşı dumıanın bır 
yurtseverlik görevi olduRuna ve 
parlamento içinde ve dışında 
tüm yurtseverler tarafından bu 
görevin yerine getlrDmea gerek
ııgıoe Işaret .tll. 

Açıklamada daha .onra şu 
göıi.işlere yer veril<!i: 

"CHP lideri raşlzm tehUke· 
sinden ve 'la'l.t, dıZi işgallnde� 
söz e_ktedlr. Bu sözlerin !fO. 
reeı, raşlzmln dış d .. tekçlsl 
ABD emperyallzmln. k",ı dur· 
mak ve kölelik anlaşmalarıns 
tam kadro Ile mecllate hayır de
mektir. 

"MSP'nJo bazı sözcülerl de bu 
anIa,malara k",ı olduklannı 
söyl.mektedlrler. Bu açıklama· 
Iann II"reel, mecUstA! tam kadro 
olarak köı.llk anla,malanna ha· 
yır demektir. "rurklye'n1n Arap 
U1kel.ri ve halklan Ile dOlUuRu· 
nu ,eU,Unnek, "rurklye'de Ame· 
rlkan UIlerine kUfjl çıkmak ve 
anla,ınalan reddatmeyl ,.rekll· 
rir." 

Açıkgöz, açıklanıuının son 
bölümünde Türkıye I,çl Parti.' 
nın tüm ö'iÜtleriyle, aönvU OL· 
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ASMASI 
duklan alanlarda, sIA 'ya !wşı 
antlemperyallst mUcadelenln 
yaygınla,tınlmaıı ıçın en II"ni, 
yurtsever gIIçlerln blrUglnl ve 
blrllkte harekellnl _elaınaya ça· 
lıştıRını beUrtıı. 

• 
YURTSEVERIJClN 
OLÇtıTU KöLELIK 
ANLAŞMALARlNA, 
USLERE HAYıR 
DEMEK'I1R! CHP'LlLER, 
MSP'LlLER. ILERICILER, 
BILIMSEL

· 

SOSYALISTLER! 
S1A'YA KARŞI 
KAVGA SAFLARıNA! 

Savunma IşblrURI AnIaşmuı· 
na k",ı eylemler II"lI4lyor, tüm 
toplum kesimlerini ıııırıyor. 'IUm 
yurtaeverler, lşblrllkçl vatan 
baInIerin. bu Wk.nln ahlpıtz ol· 
madıeını göstennek ıçın alanlara 
-'on toplontılanna koşuyor, 
akUr eyı.ıiııerlçlnde yer alıyor· 
lar. 

YUriiyüş yayma glnneden 
önce bazı II ve ilçelerden gelen 
haberl.re göre, SIA'ya 1w11 ha· 
zırhklan sUrdüıillen ve gerçekleş
tIrIlmIş olan .ylemlerln önemlı 
boyutlara ulaşmış oIdueu görülü
yor. Işte bunlardan birkaçi ... 

• 
TOPLUMUN 
BtıTtlN KESIMLERINDE 
TEPKI YüKSELIYOR 

ıZMIR - Izmlr·de Savunma 
Işblrlleı Anlaşmasının MecUs 
Komlsyonlanna aevkedilmeolyle 
blrllkt., anllemperyalist çıkışlar 
ve tepkiler ivme kazandı. üniver· 
site ö�tIm üyeleri, DISK ve 
TORK·IŞ'. baeb .. ndikalar ve 
demokratik kitle örgüUeri, köle
Ilk anlaşmasamn mecliste red de
dUmesl ıçın ayn ayn imza karn· 
panyalan düzenlediler. Imzalı di· 
lekçeter, Parlamento, Meclis Sa
vunma Komisyonu ve siyasi parti 
başkanlıklanna gönd.rü.cek. 

Türkly. işçi Partısı, blllmael 
sosyalisUer ve yurtsever güçler 
tilm toplum kesimlerlne yönelik 
yaygın Imza kampanya .. başla· 
tıyorlar. Oluşturulacak bır ortak 
delegıısyon, toplanan Imzaian 
Meclise götürecek ve Savunma 
lşblrUgl Anlaşmasının onaylan· 
mama& istenecek. 

ULUSAL BACIMSlZUK 
ATEŞI KlTI.ELERI 
SARIYOR 

MUGLA - 1 Hazıran Puar 
günü, MuRJa merknde, köleUk 
anIaşııwı SIA 'ya k",ı yılınaal 
d�nlşl aomutlamak ve ulwal 
baıımaızlık ateşini canlı tutmak 
ıçın bır milina dUzenlenlyor. MI· 
una b"vuru.aunu ·'!Urldye I,çl 
Partısı Mugla h ö'iÜtii yaptı. MI· 
tın,., tüm bWınael ııooyallat aliç· 
lerin, yuıtaeverlerin ortak katth· 
mının .RJaıımaIı ıçın çahfmaiar 
yürütülüyoe. Bu doıınııtuda 
önemlı adımlann at�dıRı haber 
veriliyor. Mugla mltınaınde &kur 
ve yılınaal bır katılım atlamak 
ıçın blllmael sosyalist .. nçler yo· 
gun bır hazırlık çalışmaıı yürütü
yorlar. Gençler, kendı gelecelde
rini emperyalizme peşkoş çek· 
mek Isteyen Ihanet odaklanna 
!wşı öfk.lerlnl dile II"tlrlyorlar. 

Ege bÖlgesinde, üç ayn yerde, 
SalihU, Menemen ve Torbalı'da 
da açık hava toplantılan ıçın ha· 
zırlıklar aiirüyor. TIirldye I,çl 
Partısı Menemen hçe ö'iÜtü 31 
Mayıs, Torbalı örgütü iae 1 HazI
ran ıçın bqwnı yapllllf bulunu· 
yor. Milinpin, tüm yuıtaever 
güçlerin ortak katılımıyla 1",. 
çekleştlrıtm..ı için ııerekll aırı
şlınler yapıtmış durumda. 

SalihU'de de milina çalı,ma· 
ian yotwıIaştı. Gençllk, SaIIhU 
mlllnııının ön ..nanııda yer al· 
maya hazırlalUyor; bu mltınaın 
yoRunIa.... raşlst teröre karşı 
anlamlı bır cevap oiacagınm bl· 
IInciyle hareket ediyor. 

• 
CHP VE MSP 
IL öRGtıTLERI 
FYlEM BIRLlCINE 
ÇACIRlUYOR 

ESKIŞEHIR -TIP, TSıP, Bır· 
lik Dayanışma ve DeYrimcI De
mokratlar ortak bır ballD aç.· 
laması yayınladılar. Bum açıkla· 
masında, ihanet anlatmaana kll'
ŞI dıınılrnuı ve parlamonto ıçın· 
deki v. dışındaki tüm yuıtaner. 
lerln seslerini yükıeltmell çatruı 
yap�dı. 

ortak açıklamaya puaıeı ola· 
rak, TIP ve TSıp ii ö'iÜUerl yay· 
gın bır biçimde daRıtmak Uzen 
bUdlri hazırlıYOrlar. Bu bUdlrl lle 
aynı lçerlkte Bırllk Daya",,_ 
Ajansı çıkarı1ıyor. ıkı bildirinin 
de ortak dagıtılacaRı haber verili· 
yor. 

Bu arada TIP, TSıP ve BD 
temsilcilerinden oI",an bır koml· 
te CHP ve MSP ii ö'iÜUerlne bır 
zlyuot düzenlemeyi planlarııııı 

ıZmir'de bu anda, 1 Hazıran bulunuyorlar. Ziyarette, CHP ye 
Dünya Çocuklar gününün etkin MSP'n1n AP hükümelinin 1mZaIa· 
bır lılçlmde kuılanması doıınıı· dıRı Ihanet anla,maana t",ı 
tusunda da hazırlıklar !Ü1Üyor. tüm yurtsever güçlerle blrllkte 
TIP Kadın Sekslyonu ve!KD'nIn hareket etme�nIn lst8ııec»11 bU· 
1 Hazıran günü, çocuklann b.le- dlrWyor. 
dlyeye bag" oyun v. eglenoe Esklşehlr·de Jendlkalar ve kıt· 
alanlanndan Ucretalz yararlanma· le örgütleri de, Wkemlzln ABD 
malan ıçın ortak girişimde bu· emperyalizminin basltı ve lalıalt· 
lundular. ÇocukJann oluştura. kUmüne bütilnUyle açık bale !fOII· 
lacaklan bır komıte aynı gün rUmesini amaçlayan plşlmlen 
arev çadırlannı dola",cak ve Iz. kartın ne denlı duyarlı da...,.· 
mir Belediye Beştanı Ue görüşe- dıklannı aöıteriyorlar. Onlar, 
cek. 8 Hazıran'da ı .. , Dünya Ço. işçi ... emekçilerin ulwal baaım· 
cuk Günü lIe llgW olarak "rurldye .ızlık da ...... ahip çıkacakları· 
!ıçı Partısı ızmır h ö'iÜtilnün lU, bunun ı,blrllkçllero bır k .. 
ba,vurusu .. ortak dllzenleme .. daha aöatarUeceRlnI ,,"yıan,.... 
katıbınla bır kapolı salon toplan. lar. Şebrin dU\'arlanrıda !at, 11lo
tw yapılacak. rlııd4ı "SIA·ya Ha",!, ABD IJO 
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• ıZMIR. 
i 9 MA YLS YASAKLANDı 

19 M_yu bir bayram. Resmi bir baynm ündik, Bu 
bayrama Mden olan olay iK topyekun bir hallun anJa 
batı. atlldıl' bir kurtulu, mllcadeJca. Böyle bir .Yafl 
amacltyen bir b&yftml kutlamak bu halktandaha fula ki 
min hakkı olabilir? 

Ama öte yandan halk bugun de kimi. Ç�ICT Için 
korkulu bir nıya. En ufak. kıpırdanlfl bile egemen çevrele
ri alabilditw ürkiınıyor. Ve .onuç, bir örnek: İzmir'de 
Amatör Sporcular Demeti 19 M.yu'ı. bir halk kOfUlU 
düZcnhyer ve buna izin veriJ.miyor. Ko,u yaptırılmıyor. 

Bu tck bqına bir örnek mi? Dctil. Çünkü aynı sun 
1ı.mir'in M.denkr Köyünde de yapılacak 19 M.yu güne
rilcri, lPOf kartıla,malan. folklor, tiyatro gö.terlIm ve 
piknik (evet yanlıJ delU pikiiki) yasaklanıyor. 

BütOn bunl&r neyin gö.tergesi? Kimler korkuyor 
ballun bir araya gelmetinden? Ve bu korkunun neye ray
wı olacak? 

* MERTER: 
ULUSAL BA(;IMSIZUK KOŞUSU 
YAPıLDı 

19 Mayu nedeniyle luanbul/Mcrtcr'dc kalabalık 
bir katlhmla H.lk Ko,uJU yapUdı.. Merter MuhwLıAı, Mer
ter KültUr Demcj:i. tıkakul Koruma Demeii ve Merter 
Spor KlUbü.nce ortaıda,a örztitlcncn halk koıusuna yüz
ler« insan katıJdı. Küçükler ve büyükler kategorilerindeki 
koıudan ıonn. jimnuti.lr. hareketleri yapUuak ıporun, 
kitle IpOrunun önemine deAinildi. Tören sonunda katılan 
herkeıc bqan belgeli vcrikli. 

"* BASKILARA HAYlR! 

Devlet terörünun yotunJaltıtı ıon gı.inlerdc toplu
mun en di.ıwn.i.k keRmlcrinden birini olut turan öjrcnd 
gençlik üzerinde de bukılar artıyor. 

ı,tanbul Teknik Onivenitrıııi. birencilen, bu ıaıdın
bnn ba.flıca hedefi olma konumunu lWdürii.yor. tro öA"
reneileri. buııunc depn livil r�ist gIlçlerin I&ldınlannı gö
ğüı.lcdiler, on1an dqlamayı batardılar. Ancak, öyle görü· 
nüyor ki, (mci r .. ilt güçler tfO'ye yönelik pla.nlanrwWı 
vazgeçmemit bulurwyorlu. Şimdi de, u.yılan bir elin 
pumakJannı geçmeyen ukcri öA"renci görünümlil lafut· 
ler ancılıiıyla yeni provokasyonlar pe,inde koıuyorlu. 

tre öirencilcrinin bu !Utilen! yönelen haklı tep
kisi. bu defa, jandarmanın yanlı tutumu ve açık aldın· 
ııyla kın1maya çahfılıyor. Jandarma buluSl ve alduuı, 
tTO'yü ve özeUi.kıC Tl.fıu,1a bölümünü etirim yapılarnu 
bale ıetirm.i.t bulunuyor. Optim üyeleri tehdit ediliyor, 
derunclerde asker denetiminde öirerim yapnnlmak iste· 
niyor. Oi:rencilerin dirençlerini.n kın1mul için ise, atc, 
açılıyor, toplu tutuk1amalanı. gidiJiyor. T�lutla binaSıDda 
(öz altına alınan 277 ölrenci, buıutann ıon h&lkuw 
olu,twuyor. 

TUm oyunlara Urtl ilerici, demokrat öA"rencilerin 
oru.k talcpkrl. Genç Oncii1crin öneri ve eylcm1crinde Lo
lmJıJaıuyor; ıTO 'Bin antifatiJt birliii yl.fama geçirilmeli· 
dU . • 

"MILLI GÜVENLIK" Mi? 
MESS'IN GÜVENllGI MI? 

Birbiri ardini grevler erteleniyor Bakanlar 
Kurulu'na.. Gerekçe: "Milli Güvenlik". Son aylu
da bu II'rekçeyle Miden·lı'in örgütlü bulunduğu 
bir çok işyerindeki grev ertefemelerine, geçen haf· 
t.ı bir yenisi daha eklendi. Maden-Iş'in, MESS'e 
bai" Sez.ıi Türkeş'e ait Temel Enerji işyerinde al
dığı ırı:v ""ırı da e""lendi. 

Bu erteleme üzerine Maden·lş Sendikasının 
yaptıiı basın açıklamıstnda belirtildiAine göre, bu 
işyerinde, soluk demird dükk..ınlarında bile üreti
lebilen demir elektrik direkleri üretilmektedir. Ola
yın gıyri ciddi1iğl çok açıktır. Böyle bir işyerinde 
"mili J.ivenlik" gerekçesiyle grev ertelemenin bir 
tek anlamı vardır: işçilerin Anay.ıs.ıl arev haklırını 
ne YOllil oluru olsun engellemek. 

Ve yine çok ıçıktır kı, iktidarın "milli XÜ· 
veniik" anlayışı, MESS'in, tekellerin güvenliğinden 
başka birıey değildir. 

Milden-Iş, basın açıklamasında, bu gayrı 
ciddi k.ırarın Iptali için Danıştay'a başvurulac.ıAınl 
açıklıyor. Ve ilçıklamilYI şöyle bitiriyor: "Yasalar
la teminat altıN. illınmlJ arev hakkının, Iktidarlu 
tınfıncUll Işlenmez hale getirilmesine yurtsever 

YMBıçl.ırımızc.ı engel olunuağini inanıyoruz." Ka
muoyu bu In.ıncın doW-ulilnmı.s1 için bekliyor. Da
ha ne umı.,. kadar "".11l güvenlik"le MESS'in f!jJ. 
venllAi özde, .. yıbeakl 
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MEMURLAR 
DEMOKRASi CEPHESiNE 

Emperyalizme baRımlı Türkıye 
kapitalizminin her alanda derinle· 
şın bunalımınm aRır faturasını, Işçi 
emekçi kesimler özelllkle sabıt ge· 
lirlller, memurlar ödemektedir. İMF 
Dünya Bankası, lkiU Anlaşmalar e· 
mirlerlyle yapılan devalüasyon ve 
bu yol başlarından beri yapdan % 
100 • 600'e varan dev zamlann yü
künü tüm emekçiler çekmektedir. 
Butıün 4 nüfuslu bır ailenin 1970 
yılında sahip olduklan gerçek alım 
eücünün sallanması eibi asgari bir 
ölçü alınSl bile 30 bin TL gerek
mektedir. Oysa bugün 'I\irklye'de 
ortalama memur maaşlan 8-9 bin 
TL arasmdadır. Memurlara yapılma· 
II düşüni.Jen SOO TL yan ödeme ar
tıŞı ıon anda IMF'nln buyru�uyla 
uYiUlanmaktan vaz eeçilmiştir. 

Tekelci Itrmayenin en gözde a
damlan devlet dairelerinin kilit nok
talanna yerleştirilmektedir. Bazı 
Bakanlıklara ve kurumlara girilerne· 
mektedlr. 1-2 saat içinde sürgün lis· 
teleri hazırlanmakta ve uygulamaya 
konmaktadu. Danıştay kararlan ya 
uygulanmamakta ya da uygulama
nın en eeç ertesı iÜJ1ü yeni bir sür· 
gün, kıyım 1,lemi yapılmaktadır. 
Sirtien, kıyılın memurlann sıkıyö. 
netim bölgelerine girişleri yasaklan· 
mlktadır. Ve hatta bazdannın geri 
dönmeleri sıkıyönetim komutanlık· 
Iannca engellenmekte, böylece yar· 
gı kararlan bile geçersiz hale eetiril
mektedlr. Butıün bızı bakanlıklarm 
si.qün kıyım işleminin dı ,ında blç 
bır Iş yapamız hale ,eldl�lnI söyle
mek keslnükle .bartma degildir. 
Tim bunlann yanısıra hergün yüz
lerce eU kanlı faşist çeteler memur 
yapılmakta bunlar vasıtasiyiı, silah 
zoruyla memurlar Isti!a ettirilmek. 
te, kurumlar birer birer işa:al edil· 
mektedir. 

Memurlann ekonomik, demok
ratik, özlük, I' ve cın eüvenllklerine 
yöneUk bu saJdın ve tehditlerle de 
yetinilmemektedir. Tekelcl sennaye 
ve onun iktidan "Devlet Dairelerin· 
de Psikolojik Savunmı" adlı broşü
rüyle devlet dairelerinde de ukçı
şoven ve faşist bir ideolOjiyi resmi 
Ideoloji yapmaya çalışıyor. öte 
yandan tüm memurlano fişlenmele
ri Için eenelreler çıkartılıyor, Hi· 
yönetim ve :M1T'le ortaklaşa _cil 

• Fatih üSTüN 
TOM·DER Genel Başkan Yardımcısı 

fişleri teker teker Inceleniyor. 
Memurlann uzun senelerrlJr ver

dikleri mücadeleler sonucu elde et· 
tikleri mevzilere amınslZCa saldın!a. 
n (ün eeçtikçe yolunlaştınlıyor. 
Geçen yıl Devlet Personel Dairesi 
Memur Temeldıııine seçilen TU�1-
DER 'in adayı 1 hafta önce hiç bir 
gerekçe eösterilmeden eörevden 
almdı. Bugom hiçbir ,eçerUIi�1 kal· 
mayan 657 sayılı Devlet Memurlan 
Kanunu 'nun daha dı eeriletllmesi 
için Başbakanlık'ta el altından ça· 
Iışmalar yapılıyor. Bu dolrultuda 
paneller düzenleme çabalın yoRun· 
Iışıyor. Memurlarm tüm bu baskı
lara, 5IIdınlara karşı geHşen örgüt
lülüQ:ünü tümüyle daRıtma, onlan 
burjuvazinin kuyruRuna takma ve 
sonunda teslim almlk. için çalışma· 
lar hlZlandırıhyor. "Memur Odalan 
BirIIRi" adı altında tekelcl burjuva· 
zlnin mutemet adamlan bürokrat. 
lann yönetim ve denetiminde olan 
yeni bir öreütlenme mode li getiri· 
liyor. 

Tekelci burjuvazi ve onun ikti. 
danyla tüm emekçilerin çelişkisinin 
böylesine keskinleştitt, sorunlann 
bu derece yakıcı oldulu bir dönem· 
de tüm emekçilerin bukı, kıyım, 
terör ve yoksullu�un kaynalı em· 
peryalizme, faşizme ve tekeııere 
karşı mücadele aracı kitle örgütleri· 
nin öneml ve mücadelesi yıdsın. 
maz olarak kendini bir kez daha da· 
yatmaktadır. Bu nedenle de burju· 
vazi ve onun Iktidan kitle örgütle· 
rine yönelik saldırısını Artınyor. 
TöB·DER, TÜS·DER, TtlTED i1bi 
kamu çalışanlannın örgütleri bırer 
birer kapatıldı. Memurlann örgütü 
TÜM·DER daRıIıimaya çalışılıyor. 
100'e yakın şubesi buiÜ1lden kapa
tılmış durumda. Var olın Ö!iütle
rin işlevsiz hale getirilmesi yolunda 
baskı yasalan IşletlUyor. 

Memurlann ve eeniş anlamıyla 
kamu emekçilerinin Içinde buJun
dulu bu kötü yaşam koşuUannın 
temel kayn.,ı lekeBeşme ve tekel
lerin !bunalunını emekçilerin sırtı· 
nı YJkma çabalan olmakla birUkte, 

bu kes.irrlerin tekelci sermaye ve 
onun Iktidarına karşı ö18ütıü müca
delesinin öteden beri bellzU uailan 
da ıçınde taııdlRml .. ptamak ,ere· 
kır. Çe,ltli sapkın akımlann uYiu1a· 
malan ve çabalanyla kitle örgütleri 
bir darbo�aza sürüklenmiş ve kitle· 
ler arasındaki eÜYenini yitirmeye 
ba.şlıınııştır.Bir dönem kitle örıUtle· 
rine olaA'anı..iltü miıyonlar biçen, bu 
öreüt1eri devrim yapacak birer araç 
işçi sınıfı partisi �bl eören sapkm 
anlaYJşlar, bu poUtikalannın ınası 
sonucu bir başka uca kitle örgütle
rinin önemini tümüyle yadsıma nok· 
tasına savrulmuştardır. Tekeld bur. 
juvazinin f�ist bır diktatörlük için 
var gücüyle 5IIdınSlnl sUrdürd�i.i. 
emekçilerin bu saldınya karşı tek 
cephe halinde harekete eeçmlmes.i
nin yakıcı bir önem kazandıRı iü
nümüzde kitle öreüderini do�ru bir 
örgütlenme temeli üzerinde ve bi· 
timsel ilkelerle eerçek Işlevlerine ka
vuşturulması yaşamsal ve Ivedi bir 
eörevdir. 

Günümüzde sayılan 1.5 mUyona 
varan memurlann en eeniş kitleyi 
kucaklayacak ve harekete eeçire· 
cek, kitleleri mücadeleye katmada 
bir manivela olma Işlevini eksiksiz 
yerine eetirecek bir örgüt yapısına 
her zamankinden daha flZlı lhtiya· 
cı vardu. En küçiik işyeri birimine 
kadar inebilen, demokrasi mücade· 
lesinde yeri olan herkesi öl1ütleye· 
bilen ve kitlesini somut hedefler 
do�rultusunda mücadeleye sokan 
canh dinamik bir kavgı aracını hızlı 
tekrar yaratmak zorundıyız. Bu a· 
maçla TO�t-DER'i bu yaşımsal il· 
kelerle donatmak, memurlann Ca· 
şizme karşı direnişlerinde, 20 Mart 
eylemlerindeki direnişçiU�ne, ör· 
iÜtliiüQ'line hızla eetinnemiz buıUn 
temel görevimizdir. 

Bu earevlmmizln iilteslnden ee· 
lebilmek, baskıya, saldmya, süıgün 
ve kıyımlara, (aşıst IşeaIlere, sömü· 
niye, sefalete ıçlıea karşı mücıdele· 
miz! yükseltmek, tekellere ve onun 
iktidanna karşı, antif14lst demok. 
rasi cephesinde öııütlü olarak Işçi 
ıınıfımn yanıbaşında yeralmamlZla 
kurtuluşumuz yakınlaşacaktır. Ve 
bilimsel sosyalistler bu onurlu Iöre
vin de iatesinden g.lmeyi bilecek· 
lerdir. 

ESNAf re ZANAATKARlAR 
Burjuvazinin yedek gücü mü? 
IŞÇi ve emekçilerin müttefiki mi? 

Türkıye Esnaf ve Sanatkarlan KonCederasyonu, Tür· 
kiye'de küçük Imalat ve küçük hizmetler alanında lu.Uyet 
eösteren ıkı milyonu aşkın bir kitleyi kapsamaktadır. 
Mayısm Ilk hafta.sında 9. Genel Kurulunu yapan ve bu 
kitlenin çıkarlarını koruma iddiasında olan bu öriÜte te
keld burjuvazi "özel" bır önem vermektedir. Bu "özel" 
önem, Konfederasyon üst yönetiminin bu sınıfa olan ya· 
klMeından ve Anayasayı de�lşt1nne konusundaki dUşün· 
celerlnln aynobRmdan kaynaklanmaktadır. 

Imalat _naylindeki gir�lmlerin yaklaşık % 90'lnı 
oluşturan küçük imalat alanındaki girişimler ekonomı 
nin büyüme hIZIDm dUştüRü ve hızlı bır enflasyon Içinde 
bulundulu bu dönemde faallyetlerini iÜç!ükle yürütmek
tedirIer. Kapltallıt pazarın kargaşaıılında, enflasyon, eı
oat ve zanaatkAnn döner Itrmayesinl gUnden ewıe kU· 
çWtmekte, yolunla,ın ve merkezDeşen sermaye Ile te
keııerin aRır sömUrüsü altında ezilmektedir. KapltaUst sls· 
temin bu yapısında, kopukluk ve rekabet eanaf ve zana· 
atkArların gerçek ekonomık ve demokrattk öreUtlenme· 
lerinl olul1lluz yönde etldlemektedlr. TUrkiye Eınaf ve 
Sanatkarları Konfederasyonu lıe bUyilk. tüccarların den. 
tlminde burjuvazinin her an kullanabUeeeRI bır yedek 
gtlç 1,levlnl IlaUenmlı durumdadır. Demirel KoaCederu
yona eönderdlR! mesajlarda "eınaf ve l&D.ltkarm hllr tew 
ıebbüa .e demokrasinin belkemiRini te,ldI eltlRlnI" söv
lerken Ca,III MHP Genel Baıkanı da "Türk emar .e lıııl. 

nitkannın daima mlIU, manevi, Ikilltürel degerierimizin, 
mukaddeu.tımwn koruyucusu olduklannı, millet bUWn· 

!üRüne yöneltllen komünist ve bölUcü saldınlann karşı
&maa yer aldıklannı" belirterek, komandolan eanat ve 
zanaatkarları haıaca keserlerken şöyle dlyebUmektedlr: 
"Zaten bu komünist ve bölücü saIdınlann hedenerl ara. 
sında Türk esnaf ve Sanatkarı mühlm yer tutmalttadır. 
Çünkü komünlsUer bilmektediritr kı TÜrIı; milletini yık. 
mak ıçın önce orta ıınıfı YOk ebnek ve dlrencint kırmak 
lazımdır." 

DemireDerin, Türkeşlerin bugüne kıdar aldıklan ve can· 
la başla uyeuladıklan kararlarla orta sınırı ne hale ",tır· 
diklerı herkesin malumudur. Tekellerin kArlanna kir ka
tarken, esnaf ve zanaatkar kitlesinin ıorunlarının eidıril
miLi için kamu eUyle çeşitli mekanizmalann &'tUştirilme
sini ön,ören 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı rafa kaldınh:· 
ken esnaf ve zanaatkarlar nedense birden bire unutul· 
maktadır. "HUr teşebbüsün belk.mI�lnI teşkil etmesine" 
karşın esnaf ve zanaatkArlann hangi sektörlerde ve hanet 
bölgelerde yoRunlaşbklan, ne kadar Işgücünün bu alanda 
çalı,blı ve ne ölçüde bir üretim potansiyelinin var oldu· 
�u ıekllndekl bililler de ydlardır derlenmemektedlr 

ıçınde bulunduklan örgütlenmemiıUk ve karp"lık· 
tan dinsel Ideolojiler< sarılanık kurtulmak eRlllml de e",. 
men .ınıt1arca a1abOdiRine sömürülen .snaf vf zanaatkar· 
lar tüm olumsuzluklara kartın burjuvulnln yedek eücU 
deRU, Işçi ve emekçilerin mütteCU" olma konumuna "'I· 
mekte .e koıullar bu konumu gtlçltndlrmekted�. Burju. 
vlZlnln telaşınon bır nedeoıJ de budur. 
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GENE CINAYETLER, GENE TERÖR, GENE YAŞAMSAL BASKıLAR!. 
HER ANLAMDA YAŞAMSAL: IDEOLOJ IK, POLITIK, EKONOMIK. BIR 
YANDAN KURTULUŞ SAVAŞıMızıN ILK KıvıLCıMLARıNIN PARLADıGı 
GÜNLERIN Yı LDÖNüMüNDE HALK KOŞULARI, KITLE EGLENTlLERI 
VE SANAT GÖSTERILERI YASAKLANlRKEN, öTE YANDAN ILERICI, 
DEMOKRAT, YURTSEVER AVUKATLAR, PARTI YÖNETICILERI HUN· 
HARCA KATLEDILlYOR. BIR YANDAN IşÇı sıNıFı PARTIsININ üYELE· 
RI, LOKALLERI SALDıRıLARA UGRATILlRKEN, öTE YANDAN ANAYA
SAYı RAFA KALDıRMA GIRIşIMLERI BAŞLATılıYOR ... VE Işçi SINIFI
MIZIN YAŞAMSAL EKONOMIK, DEMOKRATIK, POLITIK HAKLARıNA EL 
UZATILIYOR. KIDEM TAZMINATLARININ VERGILENDIRILMESI, EŞEL
MOBIL SISTEMININ UYGULANMASI VE TOPLU SÖZLEŞME KOORDINAS
YON KURULU TEZGAHLARı PEŞPEŞE BIRBIRINI iZLIYOR. 

YüRüYüŞ BU SAYıSıNDA DA Işçi-EMEKÇi HALKıMızA - VE BIR 
SOSYAL sıNıFıN DIGER SOSYAL SINIF üZERINDEKI TAHAKKÜMüNÜ 
-CEBREN TEsIsE - YÖNELIK SALDIRI, BASKI VE GIRIşIMLER KARŞI· 
SINDA SENDIKA YÖNETICILERININ GÖRüŞLERINE SorUNLARıNı AÇ· 
MAYA DEVAM EDIYOR. VE Işçi SINIFIMIZIN MüCADELE KARARLI LI
GINI, YILMAZ DIRENCINI, SAVAŞÇILlGINI SERGILIYOR. EVET, BIR 
KEZ DAHA BILINCIMIzE KAlıYORUZ: Işçi sıNıFıNıN BIRllGI, HER 
ALANDA GERÇEKLEŞECEKTIR! 

ZAFER ıŞÇı SINlPIMIZlN 
VE 
TüM EMEKÇILERINDIR! 

KENAN YURDAKUL 
TEKGES-Iş Genel Bık.Vek. 

Milli D.i", Bık. 

"Toplumsal anlaşma" Ue baş
latıhp ' eşel.ınobU" ile sürdüıill· 
rnek istenen üaetlerin dondu
ruhnası operasyonu tekelci ler· 
ınayenin emekçi yılınlara saldın 
planının bir halkasıdıı. Eşel-M<> 
bille amaçlanan sonuçta işçi üc
retlerinin belirli bir düzeyde tu
tulması olmakla birlikte iş bu
nunla sınırlı dtilldlr. Asıl amaç, 
böyle bir sistemle sendikaları 
toplu sözleşme yapamaz duruma 
getinnek, giderek " gereksiz" bir 
konuma düşürmektir. Böy�ce 
devreden çlkanlan &endikalar Iş
çi için ödenti "erilen bir "yük" 
gibi gösterilecek, sahıpsız duru· 
ma getirilerek kapatılmalan ko
laylaıacaktır. Sendika ııibi yüz
lerce yıllık mücadelelerle işçi Sı
nıfının _ya Çıkardıgı bır 
rDiCldele aracı ortadan kalktı� 
zaman tekeld burjuvazi işçi hak· 
lanru diledieınce askıya alabile
cektir. Kısacası eşeı-mobU, sen
dikal haklann _dan kaldınl
ması ve ücretierin donduruhna
Sl slstemidu 

Tekeııerin faşizm planı çerçe
vesinde atbeı bir dller adım kı· 
dem tazminatlannın vergUendi· 
rilmesi çaba1andıı. Maliye Ba· 
kanlı�ı kendJnde yasama yetki· 
si görerek bır genelge ile kıdem 
tazminatlanna ıınır getinn1ştir. 
Bu uygulama Toplu Sözleşme 
Koordinasyon Kurulu ve diler 
uygulamalarla bırlıkte deRerien
dirildiRinde ne yapıimak istendi
Ri iyice açıea çıkmaktadır. 
·'Deviet ceiepçillk yapamaz·· di
yen Demirel, devleti tekeUerin 
"toplu &özleşme dairesi" haline 
getinnek i.tamektedlr. 

Bu plan günden güne artbn· 
lan resmi ve sivil !aşist terör eş
Ileinde yiirlitülmektedir. 

Anaya .. degişikllRI istemleri, 
bu plan uygulamasına Anayasa' 
nın uydundınaıı, yapılmak Iste
nenlerln yaaa1arla tescil edilme· 
ıi isteni nden başka birşey dtill. 
dir, Devleti adım adım ele geçl· 
ren tekeller, yııam& ve yargıyı 
devreden çıkannak ve yürütme
mn fennanlanyla ülkeyi idare et
mek istemektedjrler, Tekeller, 
�ik ,törlük1erlnl meşrula,wan, 
yürütmeye erursız yetki tanıyan 
ve "dermkrıtlk dUzen" dekoru· 
nun bır parçuı olan bir Anayua 
özieml içindedir. 

İşçi ıım!ı ve örıüUeri bu plan 
k.arşasında uyanık olmak, bu pla· 
m bozmak iöreviyle kar,. kar,ı· 
y,dır. Bu görev bWnd içerisl.de 

ISçl SıNıfıNıN 
RLEM BIRllGi 

YOlUNDA 
..... VE ZAFER TIRNAKLA SÖKüLÜP KOPARILACAKTIR" 

'işçi ımıfı en geniş emekçi kesim· 
lerie cephe ve eylem blrllRinl 
saelamak ve mücadelesinı yük. 
seltmek durumundadır. 'Ilirk-4 
ve baelı sendikalar da bu konu· 
da sorumIuiuktan kaçamazlar. 
Tek cephe halinde yürütülecek 
antifaşist mücadele tekeUerin ve 
emperyalizmin planlannı boza
cak, saldınlanru pÜlkürtecektlr. 

Kavp ııürıtıektedlr. Zarer işçi 
sınıfınıızın ve tüm emekçilerin
dır. 

AP HüKüMETININ 
ıŞÇı DüŞMANı 
UYGULAMALARlNA 
KARŞI 
SENDIKALARARASı 
IŞBIRLıCı 
GOÇLENDIRILMELlDlR. 

UGUR BATMAZ 
TEZ BüRO·I Ş Sendik.sı 

Genel Başkanı 

Işçi sınırıyla çelişkili olan 
sermaye, yıllardıı bir oyun" oynu
yor. Son hükUmet dtiişikllRin
den bu yana da onların Iıteklerl 
doRrultusunda ierIBt yap�ıyor. 
Kamu yetkileri de dl4Bl'dan kay
naklı IMF, OECD, AET gibi ku
ruluşlann ısteklerı ve lşblrUkçl 
sermayenin çıkarlan doRrultu· 
ıu.da kuilanılmaktadır. Şimdi 
de yua1 bazı dUzenlemelerle, l,çl 
baklannı geriye gölUrecek, geniı 
halk kitlelerinin çıkarlannı en
gelleyecek girı.imlere kaIk .. �· 
mlftır. 

Bunun en belirgin örneklerin· 
den biri, kıdem tazminatının ta· 
van sırunnı Maliye Bakanlılı'nm 
bır genelgesiyle ve Anayasa hü· 
kUmIerine ters bır biçimde belir· 
lemek olmuştur. Bu genelgenin 
iptall için 'Ilirk-4'e baelı hukuk
çular tarafından Danıştay'. dava 
açılnuştır. Konuyu yanbş bır uy
gulamanm iptııll olarak görüyo
ruz. Türkiye'de huglin en razla 
vergi veren Işçiler, bu uygula· 
mayla bır kere daha maRdur edU
rnek istenmiştir. 

1963'lerden bu yana, 274 ve 
275 sayılı yasalardaki işçUer 
lehine gelişmeier hep işçllenı 
çok ,örülmiiŞIlir. Eşel·mobll sis
temi ile de, sanki fiyat lıaıreket
leri Işçilere hemen yansabiaeak· 
nuş gibi bir görüntü yarablmaya 
çalış�ıyor. Oysa eşel·mobil ile 
fiyat hareketleri en erken bir yıl 
Içinde ücretlere yanSlblacaktır ve 
bu, serbest toplu sözleşme dUze
nlne Indlrilmek istenen bir 
darbedir. Kaldı kı, DIE, DPT gi
bi kamu kuruluşlarının rakamlan 
da birbirini hemen hiç tutma
maktadır. Bu ise, fiyat hareket· 
lerinin Işçilere en az düzeyde 
yansıtı1abUme&ine olanak vere· 
eektlr. 

Yine bir batka oyun da, söz
le,melerl tek elden yUrütmek 
ıçın, bir koordinasyon kurulu· 
nun olu,turulma51dır, Bunun da 
btr IMF reçetesi olduRu hemen 
,çıRa çıknuftır. Bu y� başlayan 
toplu &özle,melerln tıımanunda, 
önce uYll'mazlıl. gidilmetta ve 
Ilendik. itf'eve zorlanmakm, ıonra 
da lilntkll ıırev ertaleırıelerlyle, 

kamu kellıni.da çalı .. n işçUere 
yıl içinde hiçbir ödarne yapıima· 
maıının yol1&n aranmaktadır, ı .. 

• tetllen, kaynaklann tamanunm 
.ermayenin elindeki alanlara 
kaydırılmasıdır. 

DileRimiz, bu hükiimetin bır 
an önce deliştlrUmesldlr. Bu ko
nuda .. ndikalann başlıca görevi 
lae, ",rek ,ynı i,koiu içinde, ge
rek. wklı ı,kollarıoda I' ve 
güçbIrURl yapıimaııdır. Ayn 
konfederasyonlardaki sendikala· 
nn aynı I,verene kartı Ilkeli bır 
biçimdo harekotıı geçm .. i gere
kir. Tek tıık eylemler de ba .. nh 
olamayacaktır. Bizim .. ndikanuz 
gibi hizmet üretıın işkolunda 
buluoan sendikalarla, mal üreten 
işkollanndaki .. ndikalann blrllk
ta eylem yapması etkili olacak· 
w. Türk-Lı, çe,itll llteklerl doR
rultUlUnda tııvır almaya hazırlan
maktııdır. 

'Ilim ı.kollannda yuai ereve 
gidllınesl IhtlınaU vardır. Sendl
kalann bu -. sIlablannl böy
le bir zamanda mutlaka kullan· 
malan gerekir. 

HALK DüŞMANLARINA 
KARŞI 
EYLEM BIRLICINI 
YüKSELTELIM! 

METIN DENIZMEN 
BANK-SEN Sendikası 

Genel Başkanı 

AP azınlık hükUmetinin eko
nomik bak1annuza, ücretlerimi· 
ze yönelen IIldınsırun ardı arka· 
sı tesilmlyor. iktidar eşel-mobil' 
le, Toplu Sözleljme KotXdlnas
yon KuruIlan ile sendikal hakla
ra yönelen saldırılarıa demokra
tik kaza.nunlarımızı budamak, 
ücretlerimizi dondurmak çabası 
içi.dedlr. 

Egemen e;;çler tııra!ıııdan uy
gulamaya konan bu poUllkanın 
temel amacı elbetteki ülkemizde 
yaşanan bunalıırıa emperyalız· 
min ve işbirlikçi tekeld sermaye
nin istemleri doRrultu5UJlda çö· 
zUm bulmakw. 

AP azınlık hükilınetini. bu 
poUlik ... sadece işçi "nırı deRU 
emekçi halkm tümünü, küçük 
toprak sahibi üretıd köylüleri, 
esnaf ve unutkarlan pvli, top
lu IÖzleşmell sendika hakkından 
yoksun emekçileri, tümü ile 
tekel dışı keıimlerl derinden ya
ralıyor. 

AP azınlık hükümetinin, hal
kın büyük bır çoRunluRunu ya
ralayan polillkalanna karşı Çı
k .. yolu vardır. Çıkış yoiu tüm 
antlraşist, ,ntlemperyaiilt, antl
takel güçlerin .. vaşun birliRini 
Işçi ıuıdı önderURi.de önnek
tıın geçiyor. Bu amaca ulaşınada 
somut aaV8.Şım hedeneri do�ul· 

* 
ESKIŞEHIR: 

tuaunda .. ndikal Vi politik plat
rormda yapılan ;ıÇ vo eylem blr
llkled bizlere büyük olanaklar Ve
riyor. AP azınlık blikÜlnethıln 
uyguladıaı baIk di!4manl politi
kalara kaqı ıomu t aavqun be
derıeri dolrultUlUnda tııvandan 
ve tııbandan örülecek eylem bir
likleri en goni, kitleleri .... '1-
ma çekmek açlSlDdan yqamu.l 
önem ta,ıyor. Çok kıa bir lÜre 
önce gerek oendilta! platformda 
ve gerekse diRer demokrul gIIç
leri arasında ol\l4turulan eylem 
birliklerinin nuıi sonuç alıcı 01-
duRu, nasıl on genış kitleleri or
tal< hedener etrarında blrle,tlr
diti ortaya çilt"",w. 

ArıCaI< elde ettlklerimlzie ye
tlnmek durumunda delUlz. Ge
rek .. ndıkal ve gerekse poUtIk 
eylem bltllk.1erl önünde önyar· 
gılanlan, öznel niyetlerdOD do
Ran sorunlar vardır. 

Sendlltal platformda özellik
le 'l1iık-I, yönetiminin ve ballı 
sendikalann ba,ıru tutan kimi 
yöneticiler eylem blrlitını. 
önlinde bır lOt oluşturuyorlar. 
Ancak bu oetl aşmak zor dalU
dır. 

Çünkü later DISK üyesi oIaun, 
ılter 'Iürk-4 'e ballı bir ıo.dika
ya üye bulunlWl, şu ya da bu po
illIk görüşü tıışllln tüm işçOeri. 
çıkan birdir. GeridUk e;;çleri, 
AP i1ttldan, tekelci sennaye işçi
lerin ekonomik ve demokratik 
kazarııırılarına saldırırken liyual 
görüş aynmı yapmıyor. Onun 
bangi oe.dik,ya, hangi konfede
rasyona üye olduluna bakmadan 
saldınyor. Tekeici sermayenin 
dayatmalan Ue karşı ""ıy& 
olan, bütilrı işçiler bütün omekçl 
balkw. 

Konfederasyonumuz DıSK 
bu gerçtii .bütün Türk-4 Uyeıi 
vey' baRllDIlZ .. ndikalara üye iş
çUere göstermeli eyiem birliRi 
konusunda '!\irk-kin yönetIcIle
rinI köşeye ıılt .. brmalı, tııvan
dan ve tııbandan çalıı;maya hız 
vemıelidlr. DISK'e d;ı.en blrin
cil görev budur. 

Buglin 'l1iık-1.ı (erici yönetı· 
mlnln eylem blrliRine ""I tıı
kındıAı tarnı rap. bır çok 
'!\irk-4 SendlltUlnın DISK iiyati 
lendikalarla eylem birliRine gir
miş olmuı LIeriıI için umut ve 
sevinç vericidir. 

Polltlk oylem birliideri önün
deki sorunlann lae karşılıklı iyi 
niyet, haklara .. ygı ye öznel yar
plan bır kenara bırakmakla çö
zümlenebııeoeelne inanıyoruz. 

Şu hiç bır zaman u.utulma
malıdır Id; Tekellerin dÜfUk üc
ret dayatmalanm anti-demokra· 
tık baskılan, ra,lIt bnnaııışı ön
iemenln, emperyalizme bagımlı
bRa ıon vermenın yolu eylem 
birliklerini hızla önnektıın ve 
bunlan tüm uiusal demokratik 
gIIçiedn cephe birliRine baRla
maktan geçiyor. 

GREVel ıŞÇILERLE DAYANIŞMA 

Grevlcr ve crevd I,çilttle daya�ma toplantıları, aynı zamanda eylem bir· 
Ulinin somutlandıiı alanlar olarak lÜlÜyor. ı8 M_rlJ'tl Ew,ehir'de TUıkiye 
I,çi partisi, Turkiye Sosyalist ı,çi Partisi, Birlik. DayaNıma ve Devrimci D� 
mokıatlar taRfından bu anlamda bir toplantı duzenlendi. l�OO kiıinin htıh
mıyla gerçeklc,tiri1cn toPlanol güç ve tylem birlilinin vuııuland�ı konuıma
lar ve .Iopnl&rla ve aynca çeşitli ııanau.ı gosterileıle co,kulu bir ,ekil .ldL 
"Va,uın Demokrali Guı;lcri.nin Eykm \'C Cephe 8irtij:i", " Fa,izmc Gtçit 
Yok", "Yeni ABD Hacimne 'lAyıı", "örgüthi Halk Ycnllınez", " BaA:ımm. 
Turkiye", "Va,uın Fa,izme l\.arJı Gtıç ve Erkm Birliii" yum pankartlarla 
donattlmlJ toplantı sa.lonunun �,indc. sürülen, kıyılan itçiJcrin, memurla· 
rm ve TöB·DER'}i eğitim emekçilerinin dcıu:k.lcnmcll ve I.ıu a.aIdınla.ra kAıll 
mucadelenin IÜrdürülmesi için açılan imu ltampanyulJ\.l aynlan kb,ede imn 
toplandı. 

Grevd i,çilcrlc dayanışma toplanwında Mıden.t, Genel Merkez temlilcW 
Süleyman O.tUn, TSlP Merkez hçe Selu-eteri, Devrimci Demokratların temal 
ciıi. ve Türkiye I,çi Partiıi lı Semteri konu,tul&!", Ttr lı Selu-eteri Izıet Yavuz 
konu,maunda B'Üç ve eylem bifUlinin zorunlululu ve önemi uıcrinde durdu. 

Toplantı günü, toplantıdan bir lÜL1 önce fqiltkree katlediJe'n ilerici İbrahim 
Cirpn için de Tir'lllerin, TSlP'lllerin, Birlik Oayan&fmaı:ı1ann, Devrimd De· 
mokratların ve Emetin Birlili yanWanrun etkin utWmryla cenaze tört\U c:! 
zenlerıdi. 

Olke düzeyinde ıdi,en ve &ittikçe auçlenen eylembirliji ve" demokraai. 
cepheli. açLlLRdan EtkI,ehir toplanbII da ,omut ve olumL bir adım oldu, 
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Antisovyet 
KampaD� 
80 Olimpiyatları ile 
Kırılacaktır ! 

KUBA ONURUMUZDURI 

AI .. , karuı, melezi, S mil
yon Insan, S milyon Kübalı, S 
milyon _list e,..,.ryallı
mi ..... dedi. ABD'nln 20 yıl
d.. UYJUı.dıll ekonomık alı
luby., Kilba'dakl ABD ııs.o. 
ne yaptıiı yılınaP ve Küba 
üzerinde "Insanlık" .d ... ko
ponlınak bıonen fırtınaya 
""" , yapdıiı sisteme JPiven
ii .. kM>r1ı S milyon yırt5e
'«, tek yürek, tek blHnç ola
rak YÜıtidU. Haykırdılar: "kah
rolsun emperyalizm, bfwoi· 
sun ABDI Y.psın sosyalizm, 
yapsın Küba!" 

Emperyalizm, Içine dii4tügü aç· 
mazlardan kurtulma telaŞI Içinde 
ber türden malzeme Ue ıntisovyet 
kampeoyayı tmnandınyor. Emper
yalist aavaş sanayıının agır kayıpla· 
ra uRnmasına yol açan SovyeUer 
BlrDgrnln ve dünya s""yalıSt slate· 
mlnln etkin barışsever politikası en· 
aellnl ortadan kaldırmaya u�ŞI· 
yor. Mpıılstan, Ortadogu, han vb. 
oorunIarın tümünü bu amaçla kUL· 
lanmanın yanısua Moskova'da yapı
lacak 'SO OIlmpiyatlanru da kendı 
antbovyet kampanyası Için payan. 
da yapmaya çalışıyor. 

Emperyalizmin bu kampanyası· 
nm destekçilerı de kapitallst ülkele· 
rln lşblrilkçl burjuvazisi ve gerici fa· 
şlst pontikacılan. Buıılua Demirel 
ıkıldan da eklendi. Ollmpiyatlara 
katılmama karanyla Demirel iktida· 
n, ABD'nIn dünlen suyundakı poll. 
tikasını bır kez daha ortaya koyınuş 
oldu. "rurkIye Işçi Paıtlsl Basın Bü· 
rosu Sekreteri Gündüz MuUuay'm 
açıklaınasmda da bellrtlldleı gıbı bu 
karar, "SIA adlı Ihanet aıı1aşmasml 
lmzaIayantann emperyalizmin p'dii
müne ne ölçüde girdiklerinin yenı 
bır ptergesı oldu." 

ABD'nIn olimpiyatian boykot 
eime ve bukııı a1bna a1dıgl ülkeıe-

Dünya Banş Konseyi: 
DIKKAT: SAVAŞ TEHLIKESI!.. . 
9 Mayıs'da, HlUer faşizmine karşı kazanılan zaferin v e  Avrupa'da 

IL. Dünya Savaşı'nın bitiminin 35. yıldönümünde Dünya Banş Ko .... yt 
Başkanlık Divanı Budapeşte'de toplanarak tüm dünya haikianna bır 
çagrıda bulundu. Savaş kışkırtıcılıeının yoguıılqtınldıgı, emperyalız· 
min istek ve çıkarlan doRrultusunda ülkemizde de sıcak bir savaş arta· 
mının yaratılmaya çalışıldıRı şu günlerde, Dünya Barış Konseyt'nin ya. 
yınladıRı çagn barıştan yana tüm güçlerce deeerlendlrilmeil ve destek
lenmelidir. Bu çagn, SIA ile topraklan satılıea çıkarılan ülkemiz banş 
güçleri için özellikle önem taşıyor. Dünya Banş Konseyi'nin çaın_m 
aynen yayınlıyoruz: 

"Dünya halklanna meydan okunuyor; yumuşama (detant) tehilk .. 
dedir; silahlanma yanşı bızlandınlıyor ve böyleoe savaşa giden kapılıır 
açılıyor. Bu meydan okuma kırılmalıdır. Her düzeyde dlyalogu yenıden 
başlatalım ve ortak eylem Için karşılıklı güveni pekiştirelim. DUnya Ba· 
nş Konııyı HiUer faşizmine karŞı kazanılım zaferin ve Avrupa'da II. 
Dünya Savaşı'nm bitiminin 35. yıldönümünde çaRrıda bulunuyor: 

,., Yeni bir felaketi önlemek Için yıkıDUlar ve küller arasında ellerin· 
den geleni yapmaya yemin edenler! 

,., Sılahlanma yanşı çılgınllRlnı reddedenler! 
,. tnuslararası ilişkilerde giderek daha Ilk zora baııvurulmasından 

kaygı duyanlar! 
• Daha ıyı bır dünyada yaşama hakkını savunan aençler! 
,., DÜIlyanın tüm halklan , ve hükümetleri! 
• Dıkkat: Savaş Tehlikesi! 
Sava, kaçınılmaz deeudlr; sllablann aeml &Zıya a1mışcuına yıeılına· 

sına bır .on vermek ıçın henüz çok aeç degıı. özeilikle Avrupa'nın yil. 
reginde yeni nükleer cephaneilklerln kunılmasmı yaaaklamak Için henUz 
çok aeç degıı; ama ,lddet politikuma, kuşatma, ambargo, boykot teh· 
ditlerlne ve a"'enel kışkırtmalara son vennenin tam zamamdır. 

Tek tek ve her birimiz yumuşaınayı korumalı, ıRlahlızlanma ıönı.· 
meıerının yeniden ba,latılması ve ulıısiararuı ekonomik ııı,ldlerln hak· 
lı ve akla uygun bır biçime getlril .... sı lçin .. vaşom vermellytz. 

Hızla bozulan ulualararasa durumdan endiııe duyanlann açlk dlya· 
logunu ve uyumiu eylemierini ne ıdeolojık, ne de dii4ünce, Inanç fark· 
Iılıklan enaelleyeblllr. 

BIzleri ayıran herşeyI bır kenara bırakalım; bizi blrle,tlrenler ıçın ça· 
ba löstereUm.. Yeni bir dünya saVLtmı eneellemek ıçın ortak eyleme 
katılalım.." 

���,o/..J;� V.yınCl'" U •• $ti. ..... NIHAT SARQIN evu. I,I." ........ , 
"....ı KOCABIYIKOCL.UeYGnetlml Konur 50k. 15/1 Kııı"� · ANKARA, 
Telı 17 45 IL .Iıtanbul B4f01Uı PlyenoU CuL 21/2 C.mtM,lIta, · ISTANBUL. 
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�i( llya".o.yu 11.000 TL. Le .. yf.�' lOtun .. ntlmI 200 TL-e .. lkıı o..ıı� New. 

• Aboftı kotulynı Vdlık4QO TL. .ltı .ylık 200 TL eAwruptl Vıllık LO OM, .Itı 
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Yıllık 100 DM, .Itı .ylık 50 DM. 
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re boykôt ettlrme politlkuınm ar· 
dında kapıtalı,t sistemin her alan. 
daki gertlemeslnln yanıaııa spor ala· 
nındaki başarısız1ıklan yatmaktadır. 
Çünkü pek ıyı blllnmektedlr ve ya· 
pılım ıStatistikler göstermektedlr kı, 
sosyaUst ülkelerin spor alanındaki 
başanlan her ollmplyatta biraz da· 
ba büyllmektedlı. ömeRln 1976 
Monlrea1 Ollmpiyatlznnda oceyallst 
ülkeler yalnızca altın mada1yalznn 
bile % 60 'ını elde ettller. Emperya. 
IIzmin çabası, bu kaçmılmaz ııellş· 
meyt durdıın.mııyacaltının billnciy· 
le, blç deııuse kapitallst slatemln ae· 
rllemeslni sergRemekten kaçınmak 
lçlndlr. Ancak bu çalıo boşunadır. 
Her alanda oldugu gibi spor alanın
da da SOSYaLISt slatemin üstün!ügü 
dünya halklanıım gözünden saklana· 
mayacaktır. 

Bu "rurkIye'nIn Işçi emekçi halkı 
Için de böyledlr. Mutluay'ın açıkla· 
masmda bellrtildleı gibi "Türkıye'yı 
ABD'nIn çıkarlan Için aavaş tebll· 
kesınin kucagm. atan ı,blrilkçl bur· 
juvazl ve onun iktkluınm a1dıt1 
boykot karanna rogmtn, "rurkIye 
sponov"lertnln ve halk klUelerlnln 
kalb� oIImplyatlania brdefÇO yan
şan dost Ulkelerln 1ıaLtIanYIa _
te Moskova'da atacaktır." 

IŞTE AMERIKAN 
"DEMOKRASISI" ( ! )  

Dünyaya " inan  ha.klan "  üzerine den-
ler vennek killtahlığında bulunan emper· 
yalizmin ba,ı Carter'm AmcrikaSJ, 
emperywt .. ıtem Içinde bulunan &eri 
kalmış ülkelerin i,birlikçi buıjuva politi· 
kacıları için kendi halk1anna örnek löl· 
terilen bir "demokrui" ill.k.eli. Bizde de 
en azından bir otuz ylklır Amerikan hay· 
ran1ıA:ı körtıklenir ve halkınuza "küçük 
Amerika olmak" bir hedef olarak BÖıteri· 
Ur. Ancak bu hedef tutmaz. ÇUnkll "kG
çUiü" olmaya çaJ..ıtalan Amerika, Ilk ak 
ne mentm bir "demokraa" ülkesi. oldulu 
konua.ında dünya halk.lanna yeni yeni 
örnekler verir. 

Geçtiiimiz hafta Amerika'dan böyLe 
anlamh bir örnek daha yayddı dünyaya. 
Ameri.k.a'run tatil cenneti Miami, bir zen
d kırunma I&h.ne oldu. Potiılerin bir zen· 
dyi döverek öldürmeLeri. ve beyazlardan 
oıu,an jüri. tarafından beraat ettirilmeleri 
üzerine zendlerin reliten tepkllerini b .. 
tırmak çabaları, ıonuçta 20'yi .. km 
inanın öW.mUyLe tam bir vatı,ete ve luyı
ma döntlttU. 500 Id,i yanlandı ve 500 
und tutuklandL ÖldürtUenleM bılyük 
çoiunluA:wıa korkunç i,kenceler uylU· 
landıiı açıklandı. 

Bu ve: benzeri olaylar Amerika'da 
ku,kua.ız tekll örnekler delil Ameri.k.a' 
nın nasil bir "demokrati" ülIr.esi. oldulu 
konusunda verilen bu örnekleri dUnya 
ha1k1.an çok iyi detedendiliyor ve "maan 
hak.bn" nutuk1annın lk.iyÜIlUIÜIUnu bü
tün açıkhl:ıyla lÔrt1yorlar. 

GEÇTI�IMI Z haftalar 
içinde Brüksel .. V.r· 
ıova'da yapılan ıkı t0p
lantı diOlya üıerlnde kı· 
min ne olduğunu aç. 
",çik ortaya koydu. 
Brüksel'de yapılan top
lantı NATO Bwnlar 
Kon",yi ilkbahar top
lannsıydı. VarşoYa'da 
ise Varıova Paktı'na üye _list ülkelerin liderleri 
bir araya geldiler. 

KıSACA iki toplantıda alınan kararları ve yapılan 
açıklamaları ele alırsak, biri "savaş" biri de "barış" 
diyordu. Brüksel topl.ntısında ABD'nin yeni Dıı' 
işleri Bakanı Edmund Muskie konuştu. Muslde, 
"Afganistan ve Iran olaylarının" NATO miltteflk· 
lerinin silahlanma yarışına hıı vermeleri için blr,e. 
rekçe olu,turduğunu söyledi. Muskie'nin her isteti 
dünya yüzünde gerginlikleri ve düşmanlıklvı mır
mak yolundaydı. Muskie, Avrupalı müttefiklerin 
Iran'a karşı yaptırımlar uygulamısını da istedi. 
T oplantKIa, anık yıllardır emperyalizmin sözcüle
rinin söyleye söyleye inandırıcıhğlnl iyiden iyiye 
yitirdikım "Sovyet .. hdldl"nden de bol bol söz 
edildi. Toplantı sonunda alınan karorIarda NATO 
üyesi ülkelerin savunn harcamllm"ı biraz daha 
uttlrmilları da vardı. 

VARŞOVA Paktı toplzntısında ise, Brüksel'de söy· 
lenen ve yapılanların tam tersi ,elişiyordu. Sosya
list Ulkeler dünya banşını korunak için yeni öneri· 
ler hazırlıyorlardı. üstelik, emperyalizmin son 
aylarda bir propapnda silahı, soguk savaşı yolun
laştınnanın bir aneı olarak kullandılı Afganistan 
konusunda. 

e onur gilvenli 

iki toplantı: 
'SAVAS.ve "BARIS" 

DAHA önce Afganistan Demomtik Cumhuriyeti 
tarafından hazırlanan barıı önerileri NATO toplan· 
tısında hiç mi hiç yankı bulmamıştl_ Tüm suçlaı"M
lara rağmen, Afganistan yönetiminin somut bMış 
önerilerinin ele alınmaması ve bir cevap verilmeme
si üzerine Varşova topbnusında aynı öneriler yeni
den dile getiriliyordu. 

AFGANISTAN'ın ileri sürdüğü öneriler ise hiç de 
gözardı edilebilecek nitelikte deiildi. Afganisun, 
Pakistan ve Iran ile ikili dostluk ve karşılıklı sat· 
dırmazlık anlaşmaları imzabnmaslOl ve anlaşrTli.brı 
ABD ile Sovyetler Biriiği'nin garanti etmesini isti
yor, aynca ABD'nin Pakistan'ı bir saldırı üssü ola· 
rak kullanrTli.ktan vazgeçmesini de talep ediyordu. 

AFGANISTAN tOPRklarına karŞı saldırıy. son ve
rlldili takdirde Sovyetler Birliği kırvwt1erlnln ULke
den çekileceklerini .çık açık söylüyor. oysa Was
hington hala Afganistan'. dıı mildahalenin bulun
madıiı tezini savunuyor. Sanki, Afganistan sm.,ın
daki saldırı üslerini ziyaret eden (arter'ın baıdanlş
manı Zbi�iew Brzezinski deiilmiş gibi. �nki, 
"rrilslUman gerillalar" adı verilen emperyalizmin 
maıalarını sl1ahlzndır.n ve eRiten CIA degllmiı LI
bi. 

AFGANISTAN hükümetinin barıŞ çaRrısının Var
şovı'da yenilenmesi karşısında emperyalizm sus
kunlulunu koruyor. ÇUnkü .maç barı .. uI.şmak 
degil. V.rıov> toplantısında Afganistan'dan başka 
Avrupa'yı ilıilendiren sorunlar da ele .lındı. Başlı
ca konu Avrupa'nm nükleer silahlardan arındırıı· 
rTli.sıydl. Varşova paktma üye ülkeler bu konularda 
lörüımelere hazw olduklarını bildrdller. Bu istek-
1« de emperyalizmin ..gır kulaklarına Çarptı. Öy
lesine duyarsız davranılıyordu �nş önerilerine 
karŞı. Val10va toplantısından sonra aynı kentte 
Fransa Devlet B'ıkanı V.lery GIscard d'Estalnl' 
nin SBKP Genel Sekreteri Leonld Breinn .. Po
lonya Blrleılk ILÇL Partısı lideri Edvard Glerek Ile 
yaptılı görüıme de Washington'daki polıtıka pI.n· 
eılarını kızdırdı. "Kendilerinden blrl, lIIm ııerıılnllk· 
lerln körüklendili ıu dönemde nasıl bu satuk 
sav'ı politikasına Ihanet edebilirdI." Böylesine gö
ıU dönmilı bir savaş çılırtbnlıl' ve satuk savaş 
kııkırtıeılılı, artık tUm mantık ölçillerını aşmı" 
lnandırıulığını yitirmiı oldulundan yenilgiye bır 
kez daha mahkum. 

__ ___________ ___ __________ ______________________________________ -Y 
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