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MASKELi 
ANTiKOMUNiZM 

tJrÜn Dergla'nln 46. lO)'1IIIlda ''Bur· 
Lo 'da U1uoal Demoklatık Güçlerin BlrUl1 
GeDtıyor" bqlıklı bır yuı yer alıyor. 
Yuıda Bursa'dakl lIeıld .. ndıkal banı· 
ketin gel,meleıl konu edilmekledir. Ya· 
zıya göre ayoı zamanda 'Ilirldye I,çl 
PartiLI üyeleri olan SeUm Mahmulollu 
.. ulı:odqlan Maden.ı, 13. BÖlge Tem· 
IIIdilli eUeılnden almınca, Ueıld ",ndi· 
kal banıkel Bursa'da -buııalıına düşmüş· 
tü. Sendika bu Idtllerden kurtanlınca 
düze çıIaImı'll' 

Ilerid oendllı.aI banıltetin Bursa 'daki 
geU,mea üzerioe YüriiyUş 'te birçok yuı 
yaym!andı. YüriiYÜş okurtan bu geU,me· 
leri hatırlayacaklardır. Ama hepanden 
önce Bursa1ı lşçUer ne olup bittilini ya· 
kmdan bUmekledlrler. Çünkü olanları 
yaşamışiardır. Bu yüzden, ,erçeldeıl 
ten yüz etmek, yalana dolana ııanIınaIı. 
bazl ldşUer ıçın çare bUe delUdIr. Bqlar 
devekuşu nisali kuma ıokulmuş olunur 
sadece. 

BURSA'DA KIM NE YAPTı? 

Maden.t,ın Buısa'da örgütlenme ça· 
lıŞmaIarı 1969 yılında başlatılmı,ıı. 
Ama I' bır türlü yüzUmüyor ve gönderi· 
leoler geri ç$ılıYor, yerıne yenlleri 
ıöndedU.yoJ'du. Ancak Seöm Mahmut. 
ollu 'nun göıevlendlrllmeslyle örgütlen
me çalışmaları luzlanınaya başlayabUdI. 

Maysan I,yerlnde yetkinin alınııııuııyla 
Ilk ıonuç elde edildi. Tofaş, Renaull gl. 
bl büyük I,yerlerlnde, örgütlü bulunan 
Çaldaş Metal. I,'n bu I,yerleılnden ya. 
pılan referandumla IÖkülUp alıiınaRyla 
DISK, dller l,koUannclald l,çUerin de 
yönelmeye başladıklan bır merkez baU· 
ne geldl.llerld .. ndıkal banıketin Bursa' 
ya yerle,mesinde en önde mücadele 
eden I,çl Uderierl, 'Ilirldye I,çı Partla' 
nın 1976'te yenıden kurulııııuııyla Parti' 
de de yerlerini aldılar. san aendlkacılık 
çemberlnl kımıakta olan I,çl ııııııfı hare· 
keti böylece biUmael ooayaust poUtika· 
nın ııııııt ve Idtle aendlkao!ılı llkeleriyle 
donanıyor le gUçlenlyordu. Sendika 
üyeli l,çUerln dayanışmau ve blrUll 
bwjuvazlde tedlrglnUk yaralmaya ba,la· 
1Illf1l. 

Allında, Bursa, bwjuvazlnln lIerid 
.. ndıkal banıkete yöqeıııııı oaldırı ve 
tertipıerın yolunlaşlınlcIıAl yörelerden 
biridir. Kan dökmeye varan bu saldırıla· 
rın çok çe,ltD düzey ve biçimlerde geU,· 
tldldlll bltinrnekledlr. Otomotiv tekeUe. 
ri Bursa'cIaId banıkelle daima yakından 
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IlgIlenml,lerdlr. KIzIanm yübeltebU· 
mek, IÖmUriiyü daha da artırabilmek 
ıçın kanlı lertiplere gIrI,lIklerl gıbı, Ueı\. 
d .. ndıkal banıkeıı zufa uintacak ,e· 
U,meterln önünü açmakta dı hep mahlr 
olmu,lardır. Hangi ata oynayacaklaruu 
ber zaman bUrnl,lerdlr. 

HER YÖNDEN SALDıRı 

Maden.l, yönetiminin "Aman TIP'U· 
ler etkın olacaldar" kaygısıyla yüıüttütu 
yaıı1ı4 poUllkarun ıonucu TUrk Metal'e 
kaptırılan ve terkedilen Seydl,ehlr'den 
soma 'IUrk Metal bu kere de Bursa'yı 
kendisine hedef "'çıı. Bır I,çlnln öldü. 
dUmeRyle sonuçlanan tertip halırlarda· 
dır. Olayın duyulmasından aoora 1 ... 1 
ıçınde 10 bın I,çi ç",ltD fabritaJarda 
Üleııml derhal durdurmu, ve şehre yüıü. 
müştü. Bu da halırlardadır. Bu lepld 
Buraa 1ı Işçilerin bilinç ve örgüllillük dü· 
zeytnln somul bır lfadeslydl ve bwjuva· 
zlnln ledlrglnUllnln aıtllWllUl1 da .. be· 
blydl. 

Bwjuvazlnln Buısa'dakl oaldınsı sade· 
ce TUrk Metal kanalıyla geU,tlrllrnedl. 
Buıjuvazl her koldan oaldınyordu. Bur· 
.. 'nm gerid yerel buıru DISK ve TIP, 
hedef alınış, anllkomünlzm bayraemı 
açmıştı. Bölge Temsilcisi ve Işyeri temA 
sUdieri mutlaka delı,tlrllrneUydl. Ama 
seçlmler yapılıyor, aynı zamanda 'I\iık1. 
ye I,çl Partısı üyesi de olan I,yed lem
lIId1eri ve Bölge TemaidR SeUm Mah· 
mutollu PartlU 'klmlllderiyle ytne kaza· 
nıyortar,' sendika üyelerinin (ÜVenlerlyle 
görevlerine devam edlyorlardı. 

Maocu provokatörler de boş dumw· 
yoriardı. Onlar da varlıklannın nedeni 
olan bwjuvazlye hlzmel yolunda üzerle. 
rine düşeni yerloe getiriyorlardı. Buıju· 
vazinin beşinci kolu bu akımın yayın or· 
ganlarında, bölge lemaldsl ve I,yeri 
temslldlerlne saldırılıyor, aynı zamanda 
'Ilirldye I,çı PartiU olduklanndan söz 
edilerek ''Bunlar sendikayı Moskova'ya 
dayamaya çalııjıyorlar" deniyordu. 

Buraa'dalti lIeıld .. ndıkal banıkete 
.darbe vurma gIrIılmleri oall dı,arıdan 
gelmlyordu. örgüı Içinden de, sendıkala· 
nn üst yönetimlerloden de geliyordu. 
Dar grupçu slyu hesapların alır bulllı 
halta betirledlll Iertlple' birbiri pe,lne 
ıu yüzüne vuruyordu. TIP düşmanlılı 
kararların be6rleytd unauru oluyordu. 
Bwjuvazlnln saldınlannm yoRunlqlı!1 
bu günlerde, Maden.l, tepeslne çörekle· 
nenler, siyası düşüncelerinden dolayı, 
Türkıye I,çl Partili oldulu ıçın, Bölge 
Temaıda SeUm Mahmutollu 'nu görev. 
den alma plan1anru yapıyorlar. bunu 
gerçekle,tlrmenIn yoUanru anyorlardı. 
Bursa'nın gerid basınında bu dlltünceye 
autı, tutuluyor, mJjdeler verlUyordu. 
Buna'nın SeSI Gazeteııi, SeUm Mahmut· 
ollu 'nun Genel Merkez tarafmdan gö· 
revden alındılı haberinI duyuruyor ve 
"Genel Merkezden gelecek yenı b .... ka· 
nın 'I'LP'U temsllcileri de görevden alaca· 
lı UınII edilmektedir" diye eklenlyordu . 
Bwjuvazl, Türk Metal, maocu provoka· 
törler ve Madeo.lş1n tepelllne çörekle· 
nenler oblekıır olarak bır cephe olu,tur· 
mu,lardı. 

EYLEMDE KIMLER ONDE? 

Setim Mahmutollu'nu görevden ai· 
mak kolay olmadı. PartlU, partılız .. ndi· 

ka üyeleri Maden�, Genel Merkazının 
bu kararını uygulamaya koymuında en 
büyük engeldı. Bu kere Selm Mahmuı
ollu 'nu geçld ,örevlerle Bursa d_da 
tutma planlarını uygulamaya koydnlar. 
Böylece görevden almanın ortamını ha· 
zırlamayı dÜljünüyorlardL "Gereldroe 
Bursa'yı göZden çıkannz" sözleriMa�en· 
I, yöneııdlerinln alızlannda do!atıyor· 
du o günlerde. Karabük 'te yaratılan suni 
bır görevle Selm Mahmulollu Karabük 'e 
gönderildi. Ama me .. 1e bır türlü çözüle· 
mlyordu. 

16 Eylill Dlrenl,lnde BwaaIı l,çUer, 
bütün bu oyunlara nlmen, başlarında 
SeUm Mahmutollu ve dlRer arkadaşla· 

'rıyla beraber kalddılar. Maden ı,kolun· 
da en uzun 8Üren direniş Buraa'cIaId I'· 
yerlerinde gerçeldeştlrlldl. DlapUnD, ör
gütlü yüıütülen ve en ıon biten dıreniı 
'Ilirldye I,çl PartIlilerin etkın olduıu I'· 
yerlerinde Oluyordu. 16 Eylül DIrenI,I, 
genel öıgüUenişlndekl eblkUklere, hatta 
cıadl bir örgütlenmenin dUşünlilmem1ı;, 
gerçekle,tIrIlmeml, olmasuııı, hedefteld 
bellnlzliee nlmen sürdürüldü. En büyük 
kıyımlardan biri d. Buraa 'da görüldU. 
Yüzlerce biUnçU, önru Işçinin Işine ıon 
verildI. 

Maden.t" bır parti gıbı ele alan .. 
buna göre damuıan Maden.t, yönetimi 
SeUm MahmutoRlu 'nun bölge temsildU· 
ii görevini kaldırma planlarını yilrilrlllAe 
kaymakta gedkmedl. BUıjuvazlnln I'. 
yerleıl düzeytnde gerçekleştirdlll ve BÜr· 
dördülU I,çl çıkarma eylemini onlar da 
bölge lemslldUII düzeytndeld tuIIyed· 
Ulderiyle tamamladılar. 

TASFIYECILER IŞBAŞıNDA 

Gönderilen yenı bölge lemaıda, .. n· 
dlkal görevleri bır kenara koyoıu" yak· 
!atmakta olan toplu sözle,me dönemı· 
nln ve yetki alma sonınlanrun ön hazır· 
Iıklanm yapma yeılne Maden.t, ıçınde 
bıldlll veya öttendlll ne kadar TIP üye· 
a I,çl varaa onlarm "temizlenmelini" 
kendisine bat I' edlnmI,ti. 16 Eylill dı. 
renitlnden ıonra tohumlan ekUen aendl· 
kaya güvenazlleln &onucu başlayan ve 
SeUm Mahmutollu'nun görevde olduıu 
zaman önlenen 1st1ta1ar devam ediyordu . 
TUrk Metal yetki ıçın saldırıyordu. Yel· 

id miicadelelinln en önünde olan, _. 
deleye Rhlp çıkan ytne çalı4an veya it
ten çıkanlrn" olan Türkıye I,çl Puıı.ı 
üyeli I,çllmll, temJIJdlerdl. Sendika Ge
nel Merkezinin Bursa ıçın hazırladıtı 
Sendika Gazetesinin öZel ıoywuwı .. y. 
falan 'Ilirldye Işçi Partisi üyeli I,çllerln 
yazılanyla dolmu,tu. Çünkü l,çUen ili
ven .... n IJImler onlardı. Sendika Genel 

Merkezi, ,elenekoel makye .. llzınlerlyle, 
Partililer iae OOaYaDSt oorwnIuiuidmyia 
davranıyordu. 

Bursa'cIaId lIerid oendlkal banıte_ 
bunalım ı,te böyle yaratıldı 'e oürIIyor. 
Yapılan ıon I,yeri temJIJdIIlderI .. çı· 
mlnde iae Genel Merkezin .. Bursa 'ya 
yerle,tlrdlRI aCIamWııWı pyretlerl .. 
TUrk Metal üyelerinin da d_tlerlyle 
I,yerl temJIJdlltleıl Türkıye Işçi PartiLI 

üyeli Iıçilerln clıtmda olutturuldu. Se· 
çlmler sıruında yUrlitiien yıla .. dolana 
dayanan kampa.nyı, yer yer aııtlkolIiJ· 
nlzınl" de lç.rdl. 20 Mart "FatIz.me ih. 
tar" eylemi I .. Bursa'da gerçetlettlrlle· 
medI. Genel Merkezin güdümündetd I'· 
yeri temJIJdlerI o ıüıı I,yerlerlne bile 
uttarnadılar. Bır Işçinin kurşuıılanmuı 
üzerine 10 bın I,çlnln 1 saat ıçınde bi> 
LUn fabrikalarda üretimi durdurdutu, 16 
Eylill dlrenl,lnln geoel pianciaid olum· 
suzluk ve güçlüklerine mınıen 5 ıüıı Ilir· 
dürüldülü noktadan ,eUnen yer Işte 
bÖyle bır yerdir. 

MASKELER INECEK 

Seyfa ayfa yazılar yazılablBr ye In· 
unlar kendisini haklı çıkarmak Isteyebı· 
Ur. Ama dolru olan daima ıomul ,er· 
çeldlktir. Hakh olan daima 10IIIII1 (er. 
çetlere dayanandır. 

Peld, tJrÜn Dergisinde neden böyle 
yazılar yayın1arur7 

YIne ıomul olaylara dayanılına bu· 
nun da cevabı bulunabIBr. Bngiin çok Id· 
dIaIı olanlann nereden gelp nereye (Lı
tllderine fÖyle bir ,öZ almak ,_. 
Anllkoırıilnlzm her zaman açıktan, dot· 
rudan ..ıdınlarla kendini ortaya koy· 
maz. "SOL" ,örünümlii In .. anlıkomU· 
nizm de vardır. Bu lafta bakın "ool"lö
rünümle temelde ö� dlltmanlılt ola· 
rak kendini ,öoteılr. 1971 ÖDceıılnde 
TIP düşmanlııını, Troçklzm, MaoImı, 
MDD'dUk gibi çizgilerle sürdÜleoler, bu· 
ıüıı yüzlerine bqka mukeler takaaIar da 
yaptıklan ytne aynı ı,tir. Dün olduıu gl. 
bl bugün de 'Ilirldyel,çl Partili 'ne iwıı 
atınan tavır herkesin devılnıclBlI konu· 
sunda esuiı bır ölçlidUr. (jsten bugün 
yüzlerine taktikleri muke bu Idtllerll,. 
çı ııııııtı banıkatl bakımından daha tehi· 
keU Id,Uer durumuna ,etlrmek_. Bu 
ldşUerin mukelerini Indirmek, _oal 
bır görevi yerine ,etlrmekıır. "Ukidatör 
Bozcuncu "Iara kar,ı _vq ııııııtoal bir 
,örevdir. 



BURJUVAZiNiN 
K·OL TUKDEoNEKLERi 

METIN ÇUlHAOGlU 
Türkiye Işçi Partisi'nin "NATO'ya Hayır" kampanyası, başka kampan

Yiillul da birlikte getirdi. Bir iki örnek dışında ilerici basın, TIP'in kampanya
sına yer vermeme kampanyası açtı. Şoven miUiyetçilikte ikiz kardeşleri fa
Jistlerle yarışan maocutar, güçleri oranında, TIP'in kampanya�nı sabote etme 
k.ı.mpanyasını b:aşlattılar. Nihayet, Ecevit iktidarı, ABD ile ilişkilerin "düzeldi
ği" ve Içişleri Bakanını" diğer parti liderlerine güvence vermeye çalıştığı bir 
ortamda, adam yakalayıp bina kuşatarak ve partililere gülünç yakıştırmaLırda 
bulunor.ık, "NATO'ya Hayw" diyen TIP'liIeri boy hedefi aldı. Basındaki bir 
dürüst ses, iktidiiWın bu "kampanya"sını şöyle değerlendirdi; "Amerika ile iliş
kilerin, ambargo konusundaki gelişmeler nedeniyle çok yoğunlaştığı bir sera· 
da TIP1n 'Nato'ya Hayır' kampanyasını başlatınası hükümet açısından tat5ız 
bir durum yaratmış olabilir. Ama tatsız durumun çaresi, sert ve yasa dışı bas
kı uygulamaları değildir." (Teoman Erel, Sinirlenmemek Esastır, Günaydın, 
5 Nisan 1978) 

Burjuvazi, koltuk değnekleri olmadan ayakta duramıyor. Burjuvazinin 
bu koltuk değneklerini, Lenin1n deyimi ile ''burjuvaziyi burjuvaziden daha 
iyi savunan" oportiinist akımlar oluşturuyor. Sosyalist hareketin gelişmesini 
büyiic bir dikkatle izleyen burjuvazi, hareketin belirli bir andaki konumuna ve 
sorunlarına uyumlu olarak, şu ya da bu koltuk değneğini öncelikle kullanı
yor. 1971 öncesinde, han�ketin saflarındaki küçük burjuva öğelerin nice i ve ' 
ideolojik ağl'lığını çok iyi saptayan burjuvazi, birbirini bütünleyen iki koltuk 
değneğini ön plana çıkardı: Milliyetçilik ve cuntacılık. Milliyetçilik ve cunta
cılık, gerek hareketin içinde, gerekse hareketin dışında ve ona. doğr:udan karŞı 
olarak iki kokuk değnelii yarattı: MDD'cilik ve faşist hareket. 

Milliyetçilik ve a.ıntacılık, her zaman ikiz r doğuruyor. Çocuklardan 
50lda olanı, dünya işçi sınıfını, sosyalist sistemin kazanımlarını reddeden dar 
gÖlÜŞlü, şoven ve teaite yönelik bir "sosyalizm" doğrultusunda büyüyor. Ge
lişim evrelerini tımamladıktan sonra, ergenliğini maoculukta buluyor. Sağda
ki çoa.ık ise, milliyetçi ve cuntacı doğumdan sonra, burjuvazinin en do"ğrudan 
bakım ve beslemesi ile faşist çeteleri oluşturuyor. . 

Milliyetçi ve cuntacı aileden doğma soldaki çocuk nasıl bUyüyor? Bir 
örnek: 1967 yılında, Oru Doğu Teknik üniversitesi Sosyalist Fikir Kulübü' 
nlil daveti üzerine, çok ilerici bir yazar, öğrenCilere konferans vermeye geli
yor. Ilerici yazar bu konferansında, gelişmiş kapitalist ülkelerde işçi sınıfının 
devrimden vazgeçip burjuvalaştığını, sosyalist ülkelerin ise dünyayı sömüren 
bir başka süper güç hal.ine geldiliini anlatıyor. Bu ıur dar milliyetçi görilşleri, 
soldilll aldığı kalıplarla bütünleştirenler, deienerasyonun son aşaması olan ma
oculuğa doğru hızla yol alıyorlar. Liselerdeki milliyetçi, şoven eğitimi bu çok 
"devrimci ve bilimsel" kalıplarla bütünleştirenlerin son durağı, miotuluk olu
yor. Aynı şoven, milliyetçi temeli sal cunta.cılıkla, baş(Q mitlerle, fetişlerle 
tıkviye edenler ise soluiu "milli de�et güçlü iktidar" duralında alıyorlar. Bi
rinci süreç, sosyalist hareketi içerden kemirmeye çalışıyor. Ikinci süreç ise, 
sosyalist hareketin dışında, sosyalist harekete karŞı vurucu güç haline geliyor. 

Aybar'ın ''''ürkiye'ye özgü sosyalizm"inden MDD'clliie ve maoculuia, 
Arap sosyalizminden ATln"'dllüğe kadar, sosyalist hareketin 1960·70 döne
minde hesaplaştığı tüm oportünist akımların temelindeki milliyetçi, şoven özü 
gÖlObilmek bliyli< önem uşıyor. Çünkü, küçük burjuva ölieler, genel olarak 
hareketJn içinde önemli bir yer kapladıiı stlrece, burjuvazinin milliyetçilik ad· 
lı koltuk değneiine, bu dejneği farklı renklere boyayarak baş vuracağı bir 
gerçek. Burjuvazi dün, milliyetçilik mikrobunu örgütlü hareketin içine soka
rak, harekete önemli darbeler indirdi. örgütlü hareket, 10 yıllık dönemde, 
böylesine mktoplara karŞı mücadeleden, bUyük bir bağışıklık kazanarak çıktı. 
Aynı n'ikrobu bugün hareketin içine sokamayacaiını bilen burjuvazi, maocu· 
luk ve faşizm olarak ersinliie ulaşan dllnkü mıkropları bu kez hareketin etki· 

leyeceii kesimlere yaymaya çalışıyor. Türkiye'nin küçük burjuva. yapısından, 
ön yargılardan yararlanarak: "Gürültülü devrimciliğin en utınmaı milliyetçilik 
ile yanyana gitmesi, sık sık rastlanan bir durumdur. Lenin, küçük üreticiyi or
taya çıkaran sosyo.ekonomik koşulların en derin küçük burjuva. önyargılara, 
yani ulusal bencilliğe ve ulusal darkafalılığa özel bir dayanıklılık \lerdi�ine sık 
sık işaret etmişti," (M, Suslov,lşçi Sındını" Enternasyonalci Öğretisi, Konuk 
Yay .•. 211) 

Türkiye Işçi Partisi'nin "NATO'Ya Hayır" kampanyası, sosyalist hare
ketin, rrilliyetçilik mikrobundan bütünü ile arınmış antiemperya.list mücadele
sinde önemli bir halkayı oluşturuyor. Ege'de savaş kışkırtıcdarına, Pinochet 
faşizmine karŞı düzenlenen kampanyalar, Ekim Devrimi'nin 60. yılılın kut�n· 
ması \le nihayet son eylem, sosyalist hareketin hem emperyalizme karşı fTlÜQ
delcye dar milliyetçilik açısından baknıayacak, hem de uluslararası dayanış
mayı bir futbol takımı tutma anlayışına indirgemeyecek düzey ve olgunluktl 
olduğunu kanıtladı. 

Bugün, büyük burjuvazinin koltuk deineği kolleksiyonunda üç değnek 
ön plana çıkıyor: Birincisi, CHP ve lider; aracılığı ile kazanılan "emperyalizme 
karŞı çıkar görünüp daha da bağlanma" çizgisi. Ikincisi, besleme maoa.ıluğun 
"sosyal emperyalizme karşı olma" etiketi altında ABD \le NATO'yu aklayan, 
savunan tutumu. üçüncüsü ise, şoven milliyetçilik sisi ardında emperyalizm 
uşaklığında yer kapmaya çalışan faşist hareket. 

Bu koltuk değneklerini sağlamlaştırmaktan öte bir işe y;a.n;ma.yan sözde 
enternasyonalist bir tutuma da değinmek gerekiyor. Oportünizmin her türlü
sünün ortak bir özelliği var: Parsa toplayabiirnek için her soruna açık anlrma , 
anlayışı ile yaklaşma. özelliği. Çeşitli oportünist akımlM, Doiu sorunu konu· 
sunda bu açık artırmacı oportünin tutumlarını hergün sergiliyorlar. Ancak 
yalnız bu konuda değiL. Böyleleri için, enternasyonalizm de bir açık anI'ıNı 
konusu oldu. Enternasyonalizm gibi bir temel ilkeyi en çok annoı" üzerinde 
kalacak bir ihsan olarak görüyorlar, 

Böyleleri, sosyalist ülkeleri futbol tıkımı tutar gibi tutmayı enternasyo· 
nalizm sanıyorlar. örneğin "en enternasyonalist benim" demeye çalışan bir 
oportünist çizgi, "hayır asıl ben öyleyim" diyen bir başka çizgiye "enternas
yonalizmt, Sovyetizmi kendi ipoteği altında saydığı" gerekçesi ile çatlyor. 
(1lke,Ocak 1978, •. 66) 

Ne demek ''Souyeti%m''1 Uluslararası dayanışmanın, enternasyonaliz
min dışında bir de "Souyetizm" mi VM? 

Böyle birşey yok. Sosyalist sistemin öncüsü Sovyetler Birliği V31, Sov· 
yetler Birliği ile dostluk ve dayanışma var. Ama bu çerçevede ''SovyetLrm'' 
diye birşey yok. ''Souyetizm'' yalnızca Sovyetler Birliii ile dostluk \le d.ıya
nışmayı Fenerbahçelilik ya da Beşiktaşlılık gibi bir anlayışla. ele .ılanIN için 
olabilir. Sosyalist hareketin her sorununa açık ilrttrmacı bir anlayışla yakLı
şanlar için olıbilir. Burjuvazinin koltuk değneklerini destekleyen bir unsur � 
burada ortaya çıkıyor. Enternasyonalizmi karalamaya, lekelemeye çalışan 
burjuvazinin ekmeiine, böylelerinin maska.ralıkları yağ sürUyor. 

Gerçek enternasyonalizmi bulmak için uzaklara gitmeye gerek yok. 
Sosyalist hareketin programına, belgelerine, söyle�erine bakmak yeterli, En
ternasyonalizmi, antiemperyalist, antifaşist coşkuyu bulmak için örgütlü hare
ketin kampanya ve toplantılarında. bulunmak yeterli. Enternasyonalizm düş· 
manlarını ve emperyalizmin uşaklarını bulmak için de uzaklara gitmeye gerek 
yok. Türkiye Işçi Partisi'nin son kampanyasını kimlerin engellemeye çalıştığı
na, kimlere güvence verebilmek için kimlerin bu kampanya dolayısıyla Tlp'i 
boy hedefi seçtiğine bakmak yeterli. 

Antlemperyalist mücadele ve enternasyonalizm, Sloganla, gevezelikle, 
yaltakçıhkla, açık artırmacılıkla olmuyor. örgütm, tutarlı, somut eylemlerle 
oluyor. Bunu da herku biliyor. 

� 
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GeçUliml. hsfta TRT'nln deyitıyı. 
tI'lWk·Amerikan Wtkiheri tadbi ıi.inler, 
.. Uer" , ... &ch. ABD Dı.ıtleri Bakanı 
yudıme ... Chiritlopb .. batkanlı4ındsld 
bir heyetln aniden Türkiye'ye ,elmelin
den ıonra, "Türk dOltu" _natör So1ars 
yurda ,eldi. Ardından ABD Hükümeti 
iki ülke aruınd&ld .. worna "" i,birUli 
anlqmuuu ABD kongretine tundu. Si· 
lah ambarJo.unun kaldınlmuını iMdi. 
Aynı (i,inlerde Türkiye hçi Partili de 
"UluAI balınwzlık içi. "ATO'y. Ha· 
yır" kampanyuını ba .... tt •. 

ABDVENATOCULUKTA 

ABD'CILIKTE BIRLEŞENLER 

Ba,bakan Bülent Ecevit So1anla ,ö
rüttükten ıonra düzenledili bum top-
1antwnd. ''Türk-ABD ilişkilerinin" dü· 
zelmeye ba,lamaSlnın memnumyet veri
ci bir ha ... yaratt.ıluıı söyledi. Türkiye' 
nin artık kendisini batının bir ileri kara
kolu oJ.arak ,örmeyecetini açıkladı. 
Amba.rıonun iii ülke arasında olumsuz
luklar havuı estirdiaini, bunun da çok 
zararlı oldutunu belirtti. Solarz da Tür· 
kiye ile ABD ilişkilerinin yumuşamuı 
gerektiRi kanwnda olduaunu belirtti. 
"Dost Amerika" i.le ilişkiler konusunda
ki bu çok sea1i koroya emperyaliat. sis
temin yardakçtll Maocululun Türkiye' 
deki benzin istasyonlulu adına "gazete" 
namı altında bir �çavra da katıldı, "iliş
kile,deki sevindirici yumuşamaya" man
�tinde çıllıklar atarak del'erlendirdi. 

Seçim meydan1annın " ba�ınt5lZlık" 
havarisi Ece,it için de, meydan nutukla
n çok eerilerde kalmış görünüyordu. 
Ecevit Solan ile g�tiikten ıonra şun
lan söyledi: "Ort.ak teıislerin statüsü ile 
ilgili konular iki ülke arasanda aynca ele 
alınmalıdU'." Ecevit'in &el tonunu tanı, 
mayanlar bu sözleri Demirel'in &Öyledi· 
Rini sandılar. Oysa hiç de öyle delildi. 
Ecevit de ımddaşı Demirel gibi "Oı yok 
.tesis \'lll''' manttAından hareket ediyor
du. Ecevit'in seçim nıııeydanlannda &öy-

• ABD·TUrkly. görilşmel.rinin yoğun�tığı bır sıroda başlıyan TlRiye 
Işçi Panisi'nl" "NATO'ya Hayır" kampanyası özel bir anlam ye önem bun
dı ... 

• Polisler ye Kopsder TIP'in kampanyası",n duyulmasını önlemek için el 
birliği il. çalıştılır. 

• AP G.nel Idare Kurulu bildiri� il. başlayan gelişmel.r. büyük ..,.",.y •. 
nin büyük koalisyon hayallerinin yollannı" açılmasına neden oldu ... 

ledik.leri ,ök kubbede hoş bir seda ola· 
rak kalmıştı. 

AÇI�A ÇıKANLAR VE 
BORAN'IN MEKTUBU 

Elbette bu, soıyallııler için sürpriz 
deRiidi. Parti progranund. d. hükümet 
programında da Amerika ile ilişkilerini 
bozmamak için özel bir haasa.siyet gös
tennişti CHP ... Amerika ve NATO ile 
olan ilişkilerin ulusal baımsızlık ile baR' 
dafllladıRınl işçi &mıfının politik örgüt 
ve hareketi söylemi,ti elbette. 

Tüm bunlar olur ve gerçekler açıla 
çıkarken Türkiye ı,çi Partisi'nin NATO' 
nun 29, yıldönümünde başiattıRı "NA· 
TO'ya HayU''' kampanyası özel bir an· 
Lam kazandı. Türkiye ışçi Partisi Başba· 
kan Ecevit'e NATO ve ABD ilişkilerini 
konu alan bir mektup yolladı. Mektup 
şunlan içeriyordu: 

"."NATO ittifakı", "ortak &avun· 
ma", "düşmanı caydlI'tll8" babanes.i ar
kumda, aslında aoıyaU.st ülkeleri, ulusa) 
kurtuluş hareketlerini ve ittifaka dahil 
ülkelerdeki işçi ve emekçi sınıfların mü' 
cadelesini sindirrnek ve engellemek ama· 
cıyla kurulmuştur. 

". NATO'd. egemen·yönlendirici eü
cün ABD oldultu tartı,maya yer bırak
mayacak kadar bilinen ye kabul edilen 
bir gerçektir, 

tl. NATO ıtratejisinin ABD stratejisi 
oldultu da biUnen bir rıerçektir. 

". NATO'nun stratejisi..-e öflütlenişi 
Sovyetler BirliRi ile bir nükleer diinya sa· 
V&fl olUllılına gÖf'e..-e ABD'nin (ÜVenli
Itini ve çıkarlannı saRlamak ÜUle biçim· 
lendirilmişw. 

... Bununla beraber NATO'nun Tür· 
kiye için en büyük tehlikeli Türkiye'yi 
kendi iradesi hatta bilgid dı,ında bir 
dünya savaşına eokabileceA:idir, 

". Topraklannda NATO ve ABD ÜJ· 
leri bulundunn .. ı Türkiye'nin kendiıi 
için oldutu kadar bölge barışı için de 
bir tehlikedir. 

". ABD 'nin aon aldıaı nötron bom· 
baıı.ı üretme kararının, NATO üyesi ol· 
manın tehlikelerini bir kat daha arttır
maktadır. 

". Olkemizin çok sözü edilen jeopo' 
litik durumu onun NATO blokuna dahil 
olmasını detil, ukeri bloklar dı,ı bal
IantıslZ kalm8Rnl, taraf'ıu;Iı#ım koruma· 
sını gerektirir. 

Bahice Boran' .. Pravda'Y. demeci: 

tl. Yukardan beri özetlediRimiz bu 
nedenlerle Türkiye'nin güvenliRi w ulu
sal çıkarlan NATO'dan çıkılmasını em
retmektedir. Silahlı Kuvvetlerimizin eti· 
tim w savaş, araç gereç ve silahım bakı
mından bir dı, kaynala ballı kalmaması 
ve yurt savunması gereklerine uygun bir 
ulusal savunma kavramının geliştirilip 
uygulanabilmesi de ancak böyle müm' 
kün olacaktır." 

"BARIŞ GOÇLERI SAVAŞ GOÇLERINI 
YENECEKTllr 

CEVAP POLISTEN GELIYOR 

Hükümetten bu konuda bir cevap gel· 
medi. Ancak hükümetin polilinden ce· 
vap geldi. NATO'ya hayu kampanya.sı 
için afişlerne yapan yi.i:tlerce partili polis 
tarafında göz altına alındılar, işkenceye 
ultradılar. Bu arada TİP İstanbul ıı Mer
kezi de polis tarafından kUf8tıldl ve kur
şunlandı. " İnsanların ne düşündükleriy· 
le deRil, ne yaptıklanyla ilgileniriz" di
yen Ilkıyönetim P&fuı ıçişleri Bakanı 

iae o taalarda anutinin batw ziyaret 
ediyordu. TBMM'de MHP Genel Batka· 
nı Alpulan Türket'in çalıtın. odaanda 
yapılan ve 75 dakika süren toplantıdan 
eoma Türkeş ,ölÜ4menin "yararlı' ,eç
tilini söylüyordu. özaydınb ise "yaıvlı 
bir ,örii.şme oldu" demekle yetinmiyDl" 
bir adım daha atıyordu: 

- Bundan böyle bu türlü ,mÜfmeleri 
sürdürecekti ... 

Demokratik kuruluttar TİP bin.alan
na ve üyelerine kar,ı poliı tarafından gi
ritilen aa1dınya selliz kalmadılar. TOM
DER Genel Bqkanı Tezeör ile T01'ED 
Genel Batkanı Göker bir bum toplantı· 
il düzenleyerek olayı kanıyaıak, "Siyui 
h.yatınuzın vaq:eçilmez un.surlan ayui 
partiler buk.ı ve tehdit altındad ... Son 
olarak latanbul'da T!P tı Merkezi üzerin' 
de yol:unlaşan olaylar siyui hay.tınuzın 
geleoeti ba.kunmdan endi� ..-ericidir." 
dediler. 

Polisin bululanna nAmen TİP Uyele
ri yılmadılar. Tüm yurtta ,eni, bir ati,· 
leme kampanyası başarıyla yürütüldü . 
Caddeler, lOkaklar TİP &fişlerinin ioiu· 
iuyla rıiizelle,tiler. Ama polilin yapama· 
dılını goçisı puplar eI hak başanyla 
yaptılar. TİP'in "ulusal balunsızhk" di
yen afi,lerini kendi afi,leriyle ka�tmak 
için uRn4tllar. Buı yerlerde başan d. 
kazandılar. Pol.ilin yapamadı#mı teI1TIa
yenin "eoı" eli y.pmı'tı ... 

PAKETLER PATlıYOR ... 

İkinci MC ile birlikte liyasi literatürü
müze geçen "pa.k:et"ler birer birer patla· 
maya ııeçen hafta içinde de devam etti. 
Sermaye için "önlemler paketi" olan 
öneriler emekçiler için "bubi tuzalı" ni· 
telilindeym. 

öncelikli olarak ıündeme CirrnHi için 
Meclis1ere gelen ..... ari ıeçim indiriminin 
yiikaeltilmesi i.stemi de CHP'ü parlamen· 
terlerin oylanyla reddedildi. ı,çi wl e
mekçilerin yatam standardını yükaelte· 
ceklerini ÖDe sürerek halkın oylanna ta· 
lip olanlar büyük termaye için daha adı 
olan IMF, Yerli paketi, zam paketi pbl 
1orun1ar1a uRra,mayl, bir ölçüde d. ola 
balk. yuanna i,ler y.pmay. terah et
mi,lerdi. Aaııari ıeçim indiriminin yük· 
aıeltilmesini öneren ya.u.n.ın 'ÜDdeme IP" 
meaine encel olanlar aynı ,ün büyük bir 
pi,kinlikJe demeçler wriyorludı. Müıta
zinotlu "Aap.ri geçim indirimini yüUel· 
tecek yaa tuarw hu.ırlanıyor. Ama ön· 
ce \'ergileri arttırmak ,erekir" diyordu. 

Getirilmeli taurlanan yeni Wll'IÜer)e 
çallf&D.1ann verci yükü daha da utm-· 
lacaktı, Bunu CHP 'nin Son Handia 
Cumhuriyet de lideyemedi, Demolaui 
ve batıntazlık mücad.1Mi.ni CHP ile öz· 

işverenler dikensiz gül 
TlIr1tly. I,çl PartIli Genel Bqbm Behlce Bonn. ntitron bomba" üretl. 

mi Ile IIBIIi omk Sovyetler BIrIIII KomUnist Partısı merkez yaym orpm PraY· 
da'ya bır clemeç .... di. 1In .... ·n .. I\SIII böllimünU Rusça aslından ç ... r .... k. 
okurlartrnın aynen sunuyoruı: 

"Anloıra. 16 (lin .... özel muhoblri A. Flllppov)- TIIrk toplumu. Ame. 
rlkan yönetlmlnln n&tron sılıhının IJretlmlne ba.lıma ve bu silıhı Batı Avrupa 
ilkelerine yayma plınlarını protesto eden genl, ka_y.yı sürdürOyor. TIIr. 
kiy. i şçı Partisi GenelIIa,l<an1 Behlce Boran bu konuylı 11.111 olarak 'Prı .... • 
muhabirine şu d_d _dı: 

"Yenı tlp rıii<ieer kltlael Imha silıhı olan nölron b_unı yapmayı 
kararlışt .. an Amerika Birleşik Dnlederi. bu silıhı. mevzi """"larda kullını. 
lacak 'temiz' ve 'ZM'iInIZ' taktik bir Ilah olarak göstermeye çalışıyor. Bu, ka
muoyunu .ldatmaya YÖl1eHk bır t\lUktır. 

"DUnyamlZın lıarı, .. _ güçleri. silı/ılınma yarışını b.şlıton ve nlltl_ 
.. vaş. ho ... l.nan .mperyallstlerin planlı"nı boublllr ve bouc:ak güçtedir. 
Nlid_ v. dllier ,ilıhlın.,. yarışını durdurmak yolunda Sovyetler Bırllll'nın 
tam "",.nındaki girişimini ve tüm lIerl.me ve demokrul gUçlerlnln çabalar.,ı 
destekliyoruz. 

"Oünya sosyalist sistemi, uluslaramı işçi hareketı ve ulusal kurtuluş 
müciid.lesl veren holklar •• mperyallstl.rin hunharcı plınlarını boşa çıloıraak. 
tır. Barış için y.pılın .. vaş gün geçtlkç. g.lIşlyor. gllçlenlyor. ,.nlşllyor ve 
gittikçe daho örııütlU bir duruma g.liyor. Barış gllçleri .. vaş gllçlerinl y.necek. 
tirı" 
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Türkıye Işveren Sendikalan Konfede
rasyonu'nun 12. Oı.,an Genel Kurulu 
bu ay içinde yapl1dl. "Demokratik reji
min vazgeçilmez unsurları" ı,verenler 
Genel Kurul nedeniyle bır çallŞma npo
ru da hazırladl1u. Çalıııma "porunda 
yer alan Ifadeler "hilr teşebbUs"Un pet. 
de öyle hUrriyetten yan. olmadllmı 
açıkça gösteriyor. 

Işverenlere göre lIkede "an .... 1 "nin 
tamanması.nın tet. nedeni Anayual hak 
ve özgürlüklerin kullandmUl. I,verenler 
bunu şöyle (ormlile etml,ler: "Anıııık 
olaylan yaratan ve kanuMuz eylemleri 
Inatla sürdüren çevreler demokrasinln 
tlin nimetlerini kendi emeUerlne alet 
olacak şekilde kullanıyorlar ... " Şecaat 
arzederken ,irkatını söylemek ı,te bu." 
"HUr TeşebblislimUz"Un en dolal anaya
&al öze:UrlUklerin kuııanılmaSlna bile ta· 
hammliü yok ... 

"BAZI SIY ASI PARTILER" 

I,verenlerin tahammW,üzll!lü yalnız
ca anayua1 haklann eerbest4;e kullanıı· 
mwnda kalmıyor. I,verenler grey hakkı-

nUl da kullanl1maSU1dan hoşnut detiller. 
Işverenlere göre sık 51k "yasa d"ı" frty. 
lere gidilmesinın nedeni Anayasal rejime, 
demokrasiye ve hukuka saygı&ızlık, B� 
yük sermaye kendisi du;ında kalan 
herkesi anayasaya saYIlSız olarak. suç· 
lırken çalışma nporunun 12. sayflSlnda 
siyasi partileri de suçluyor, Ama suçla· 
nan siyasal partıler &ennaye partileri de
LU. Sermayeye löre " .. &rı politik Inanç" 
sahibi kişiler kendilerini "bızı" siy"" 
partilerin himayesinde cördllkleri için 
ce&aret alıyorlarnu,. I,verenlere ıormak 
,erek: Bu ne biçim Anayasa'ya saYlI? 
Siyw partıler anayuamıu ,öre "de· 
mokıas1mlzin yazgeçUrnez unaırtuı" de
RlUer ml? 

YA DEMOKRATIK KURULUŞLAR? 

BUyIik sermaye demokratik kurulU,· 
lara da tahammlilÜı. Çalışma raporunda 
şöyle denUiyor: "Bırer anayasa kurulu,u 
olan ve kamu kurumu niLeltllndeki mes. 
lek. kuruluşlan da bırer meiJek odası ol· 
manın gÖftV ve sorumluluiunu .. mak 
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KiMLER BULUSUYOR? 
neblz kltlll!ft verUdilini belirWkten 
ıon.ıa tunlan .öyledi: "Bt.kaıW.klaıa bu 
itleri bii.DIe, ,.ıIıI1modI. II ... _. 
du içitlıeıi baltani ohır mu?" 

de,flettirenler bir ka daha hüa'ana uAra
mlflardı ... 

Bu konuyla ilgili olarak bir açıldama 
yapan TOM·DER ve TOTED Genel Baş-

• 

kanlan emekçilerin taleplerini ,öyle ö
zetlediler: 

• Yıpllan ıon devaliiaayonla 3.300 li
ralık &.llari ücretin hiçbir anlamı kalma
m14br. A.qari ücret insanca bir yqanta 
olanatı .saIlayabileoek düzeye yükaeltil
melkUr. 

• Yalnızca ücretlileri uYlUlanacak 
özel indirim aq:ari ücret düzeyine yük
aeltilmelidir. 

• Ocretlilerden kesilen mali denge 
vergisi yük&eltilmelidir. 

• Yü1uek ,elir dilimlerindeki mükel
leflerin Wııi yükleri arttmlma1ıdır. 

• Gayrimenkul rantlarınd.ki &rtı,m 
l'el"Jilenme&i, tanm kelimindcü yüksek 
kazançlann verıilendlrilmeai gibi potan
Iiyel vergi. alanlan verıi kapt&JnJna alın
malıdır. 

• Beyannameli ver(i mükelleOeri, ver
gilerini ,elir elde ettikleri yıl içinde w 
ençok üç .ylık dönemler .onunda öde
melidirler. Gerçek kazancın yübek wr-

nE! 

bahçesi is�yor 
suretiyle politikanan bir unaıru haline 
ıelml,lerdir. Bu kuruluşlar bazıaendika· 
lann ye putUerin bırer yan kuruluşu 

,lba,Öfev kabul ederek astı amaçlumln 
dalm. d"ma çıkmışlardır. Hatla bu ku· 
ruluşlann tertlpledikled bazı açık h.va 
toplanttlumda dı kın dökmeye varan 
ol.ylmn ortıya çıknlaSl ınarşlnin bu 
kurulUiiiardan dı kaynaklanmasma se
bep olmu,lur. tt Bu ,öl"Üfj Udnç. Serma. 
yenin en üst örıütü Ile CHP'nın yönetıd· 
lerinin aynı k.nıda olduklannı ,öster
mesi bakımınd.n 1"lnç. 

AH ŞU GREVLER! 

ı,veren Sendikalın Konrederasyonu' 
nun çalışma raporunun bundan sonraki 
böllkrılerinde poev kadar tok.vtın d. bir 
hak oldulu .nlahlm.ya ç.h,tlmılj. Bı,. 
lanııçta ırevi de bır hak olarak ,örenler 
dıhı &onra ırev hiliınm nUlI kötüye 
kuııantldılını .nlatmaya çalışmışlar. Vı· 
rtl.n &Onuç pev hakkının kasıtlınmlSl 
ıerektlli ... Şöyle diyorlu: "Bütün bu 
raktörler (revterin ne ölçüde ekonomik, 
&OsyaJ, malı zararı., doluncak biçimde 

ıenlşleyebilecelini ve ekonomiyi teme· 
lınden çökertebilecek .şamalara ulaşıla. 
bilecealnı ,österrnektedlr. Bu kadar tah. 
ripkar sonuçlar yaratacak şekille kull •. 
nmbillnen pev hakkının uygulam. hu. 
dut ve şartla" tike yararına yeniden 

,özden ıeçirilmesi ,ereken bır noktaya 
ulışılmıştır." Bu dendikten sonra da iş. 
çilerin ne kadar "tahripkar" yaratıklar 
olduklan uytlm11i. "Doym.k bilmeyen 
I,çiler"in ekonomide nelere sebep 01. 
duklan .çıldannuş. Ve bu &ebeplerin Iş. 
yerlerinin bırer bırer k.panmasmı neden 
oldulu .cıkhblr dille anl'hlmıli. Insanın 
löz y.şlannı tutmasına imkan yok ... 

Çalı,ma raporlarının dlRer bölümle
ride asgari ücretin yUkseklıel, kıdem laz. 
mJnatlannın lfjverenlere getirdiii yUk,I,. 
Yerenlerden alınan .şırı verıiler 50n 
derece 'bilimsel" oluak anlatılmış. ış. 
veren Sendlk.larınınçıl"ma raporunu 
herk� tavılye ediyoruz. 8u kllapçlRı 
mutlaka okuyun. Okuyun dışu yaramaz 
I,çilerin ekonomiyi ne kadar tahrip et· 
tiklerini, demokrasiyi nul tehlikeye 
soktuklannı ölrenln!. 

gi dilimleri altında görülmeaini saalıyan 
ticari formüluyonları enıelleyici tedbir
ler alınmalıdır. 

DiP GRUBUNDA GENEL GÖRÜŞME 

Hükümetin iautlan konUNDda CHP 
Kırklareli Milletvekili Gündüz Onat tar.
fından verilen genel göfÜ.tme açılmaa 
önergesi, CHP grubunda KeçtiC'imiz h.f
ta görüı;üldü. CHP Grubunda en çok e
leftirilenler arasında tçi,leri Bakanı tr· 
fan özaydınlı vardı. Milletvekili Karahan 
konufmuında devlet kadrolarının yete-

CHP p-ubu "ımutinin kayn.alma" 
yönelinmedili kanaandaydı. BahkNr 
milletvekili Necati Gebe bunu fÖyle ifı· 
de etti: "Olkü Ocaklanna uker atylilı 
tltuerin gil'dia i ve ai1ah Ioku1dulu ıhbı· 
rlnl aldım. Bakana bUdirdim. Baku ba
Da "ihbar alıyoruz, bUlyonız, yine de 
blrflty çı1muyor" dedi. Her bukındı 
birteyler bulunur diye bir kural yoktur. 
Bu anlayl,la aııarti önlenemez. "Niyui 
Onl&l da özaydınb'YllUç1ayan1ara katıl
dı: "Saym bakım -ıa da ıola da kartı
ytm diyor. Böylece anarşiye kan,mayan 
101 da eziliyor. Salcılaı adam öldlri)'or, 
101cu1ar lUçluymu, ,ibi yakalanıyor. Ba
kan bu işi beceremiyor" dedi. 

CıİP milletvekilleri elettirilerinde bü
yük ölçüde ha.khydllar. Ancak tu gerçe
ii hiçbiri bir türlü benimaeyememi,ti: 
"Demokratik güçlere art çevrilerek a
n.arti önlenemez." 

CHP Genel Ba,kanı Ecevit ise parla
menter arkadaı;lanna katılmıyordu: 
"özaydınh görevini b.,anyla yapıyor" 
du ... CHP'nin her derde deva "101 808-
yal-demokrattarı"nm parmakları CHP' 
nin günah ct uvan "saa ao�al demokrat
!antonın parmak1anyla birlikte havaya 
kalktı. Kenel göriiı;menin Kündeme alın
maa öyküsü bitmişti ... 

BOYÜK KOALISYONA DO�RU ... 

CHP iktidan aennayeyi rahatlatmak 
için önlemler dizisini yürürl�e koyar. 
ken AP'de de partiyi "lOla", CHP'yi 
"-a." çelrlp biG'ü.k h.yatin Kerçekle,ti
rilmesine ça1ı,ılıyordu. AP Genel İdare 
Kurulu bildiriai "milli birlik ve beraberli· 
Re en çok ihtiyaç duydutumuz bu za
manda" diye bqlıyor ve "partilerin or
tak aorunlard. birleIJmeleri ıeft'kir" diye 
bitiyordu .. 

Bu ee, CHP çewe1erinde pek olumlu 
karı;ı.landı. CHP Genel Sekreteri Uatün
dal AP Genel İdare kurulunun bildiriai· 
ni pek ".damakıllı" bulınu,tu. Büyük 
eermayenin, büyükhayal vadilerinde bir 
.dım daha atılmı,tı ... 

SAVURGANLıK VE TUTARSIZI,JIK 

"·bral. kartı tedbırler I •. " Bu "Bt TobUR" CIaJUı ö ..... tIleblilln 
BUlÜDe kadu bütün burju .. hüti/- 6. modd .. nı töylo deli'lIrdI: 

meUerinin propa.nunda yer alan bu IÖS· MKan nakil ..-.taIan.mD unuf. yollii. 
lerin, emekçi halk için ne anlama ,.Idili derled U •• fen deftmlanna mul ola. 
örnek ft deneylerie belUdir: En Ouyon. calr. rrahlyetıeld tamir , yenileme w ba. 
devalüasyon, pahalıhk, um 'ftrII ... V. kım Iddaied içm. h ... ferı,. ftii&a ha. 
da malum deyimle "milleıçe kaUarula.· fiil& 760 dolara kadar dövi . ...... 3000 
cak redakarlıklar!.." dolan. kadar dö�. &ft.DI. olarak Merke. 

Durum şimdi biraz rarkll: 8ankaauıca. tahalaeclillr." lt. Savurgan". k.arıP Ölllemler! .. tt 
Bu ae anlam. ,elmektedlr? 

Maliye Bakanı Ziya MüeulnOılu i.. Kan. LqUNIClbll Için yurtdiflU Çı' 
böyle ba,ladl,lürdü:rÜYor. Kimileriçıkıp, kan her vaalaya. her .. , ... için 750 do. 
"kadim bürolaat Mliıezzinoaıu, parti ,e- lar bilin dö'tl. tabıia edilmekte .. bu. 
nel bı,kanı ve bıtbakaru Ece\'lt Ile dU· nun harcanıp haranmadllmm b_bı 
birlili kurmak için böyle konufUyor" ıorulınamaktadlr. 
diyeceklerdir. Desinler. Türkiye'nin IIIUI' bpılana.dan IÜDde 

Türkiy. kapitalizminin ekonomik du· ortalama 600 kamyon � .federi 
rumunu düzeltmek için Mally. Bakanı ıçın yurtdıfU'l. çakıyor. Bunlardan _e. 
Müezzinollu'nun bu kadarak çaba.G bi· ce 300'ü için 760 dolar telln taIuıU ya. 
le önemli ol. ıı�rek! pıkillı dütün_, ort.alaına ,Unde 226 

Anca.aak. bin dolann karaborsay. akınau içi n ola. 
"Savurganlık" MIYimaiz w olunuuz nak yantılıyor demektir. Yanı yıldı en 

içeriline ka.r,ın ne denli lÜZel bir IÖS- ar. 60 milyon dolar böylece t.qunaala. 
cükte, '"Tutarsızlık" da o denU dddi bir n tah .. ed.iOyoı. Bu dö"fia1erio M_k .. 
olgudur!.. BekUlndan abrur ahıunu kaıabOllaJa 

Maliye Bakanı çeştU tarihlerde ver- 6·10 un farkla aktanldJlı da bır .. çek. 
diRi demetlerde, "halkın tuaITur bilin- tir. 
cinden uzak" oldulunu beUrtml,tir. Y.· Ve bu unulama 1975'den bu yana 
ni &Çık anlamıyla halk ".w .... an" ola- devam etmeld.ed1r. Hiç detll ... bu kan.
rak ilan edilmi,tir. bona .... ynalı kurutulmak lıteDlyona. 

Şimdi bir .... wra.n .. olarak, Maliye bu 760 dolarla tq&macıla.n han olaıalı: 
Bakanın. hatırlatmak ,erekiyor: tahli, edilmek yerine 'vaı\i olarak wırU. 

• Ream1,azelenJn 12.7.1973 lünIU .. - 18 ve dönütlerinde r.tura br,WI_dl 
Yllında yayınlanan bır "Ek tebUI"den kamyon1ann ıerçek �aLIan bu aVID" 
haberinJz var nu?. tan kaqılaııa ... 

Yok .. , bizim ,örevimiz hatırlatmak, "Tuamır bUind leU,memi, halkın" 
aizln Köreviniz de hatırlamaktır. b ir parça-. olarak, çotu kn "tutarlı" ol. 

Re,mi GueUl'nin 12.7 .1973 ,ünlü .. - mak "tutumlu" olmaktan daha ıor olu. 
ywnd. ''Türk Panıının Kıymetlnl Koru· yor gibi ,eliyor bın. 
ma hakkınd. 17 "yılı Kuara m,ldn Se· Biz .YW"Ianaa. anlachk ama Maliye 
ri: IV, No:3 Görünmeyen Muameleler Ba.lı:anı da biruc:ık tutarlı obı ya! .. 
Tebliline Ek Teblil" y.yınlandı. 
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Ambargonun kalkması bahanesiyle öne sürülen 

YENi BAGIMLILIK PLANLARINA 
..-------

.
-----, kaandald yenl blr plZlrltltlar dönemlnln 

HAYI Ri DIŞ POLITIKADA AÇıKLıK. YALNıZCA SölU EDILEN. LAF-· başlatılmak IotendlRI. böylece ortaya . • 
TA KALAN BIR KAVRAM OlMAKTAN ÇIKARIlMALIDIR. çıknuş oldu. 

"AÇıKllK" VE ''BACIMSIZLIK'' ADıNA PERDE ÇEKILMESI üç AYlıK PAZARLlGIN SONUCU 
YERINE. ABD I LE YAPILAN ANLAŞMANıN AYRıNTıLARı 

AÇIKLANMALI. KONU MECUSLERE GETIRILMEUDIR. 

AYNI ŞEKILDE. mLER MESELESI DE YINE KAPALI KAPı

LAR ARDıNDA TARTIŞILAN BIR KONU OlMAKTAN ÇıKA

RıLARAK. MEcLISLER ARACIUCl lLE TOM KAMUOYUNUN 

OCRENEBlLECEGI BIR BıÇIMDE ORTAYA KONMALıDıR. 

Amerikan yönetlmlnin, Türkiye'ye si· 
Lah ambaıgosu uygulamasam öngören 
Konıre karannı yürürlükten kaldarma 
yönünde başlaıııaı ıon eIrIşlmler, Türki· 
ye·ABD Dışkilerine yeni bır biçim ka· 
zandırdı. Carter yöneUml, 26 Maıt 1976 
tarlhll "savunma işblrllli anlqmasa"nın 
,özden geçlrllmek üzere ileri bir tarihe 
ertelendillnı, buna karşdık ılgııı y ... 
hükmünün iptal edUmeslyle aDıbaıgonun 
dollrudan dolruya kaldırılacaRıru bildir· 
dı. Böylece, ABD d" yardım programı· 
nın 620. maddeslndeid yasaldama hük· 
münün kalduUmUl Kongre'den istendi. 
öneri, TemailcUer Mecllsi'nlo Dış IUşki· 
ler Komisyonu'nda geçtlRtmiz Perşembe 
ıünü gÖl'ÜGü1meye başlandı_ 

Caıter yönetimi, ambargo hükmünün 
yuadan çıkarılmasıyla blrllkte, Eylül 
ayında başlayacak olan 1979 mali yılı 
Içinde Türkiye'ye, 175 milyonu kn!dlli 
ıat14, 60 milyonu "güvenllk destetl" ol
mak üzere 225 milyon dolarlık askeri 
yardım yapılmasını IstedlRlni Kongre' 
ye bııdirdl. 

IKILI ANLAŞMA 
GüNDEMDEN ÇıKARıLDı 

Konıre ve Senato'da onaylanması 
h.allnde Haziran ayı başlannda kesin
Iqmes1 beklenen yeni öneri lle, parafe 
edıımesinden bu yana 3 yd geçmiş bu· 
lunan 4 yıl süreli "savunma işbirliei an
Iqmuı", eski biçimiyle dilen gündem
den çlkanlmış oldu. Sözkonusu anlaş
ma, yeniden başlatılacak Amerikan 
ukeri yardımlDI, &özde kapald"", gıbı 
gösterilen Amerikan üslerinin açılmu 
karşdılında ödenen bır "kira" biçimine 
sokuyordu. emer yönetiminin yeni 
önerisi, bir yandan ambargo karannm 

kaldınlmasını "savunma lşbirliRi anlaş
ması. "nın kapsamının dışına alırken, 
Amerikan üslerinın statüsünün de bu 
anlaşmadan balımsız olarak yeniden ele 
alınması olanaCmı yaratmış oldu. 

Böylece, Carter yönetimi ile Ecevit 
hükümetinin, topra.klanmızdaki Ame
rikan üslerinin statüsünü, yasama or
ganlannca da onaylanması gereken her
han� bir anlaşma Ile baRh olma.ksLZm, 
ikili ya da tek taraflı girişlmlerle di.iıen· 
lemeleri i�in gereklı kapllar açıldı. Baş
bakan Ecevit, hükümetin bu yönde bazı 
hazırlıklar içinde oldueunu, yeni Ameri
kan planınm açıklanmasının hemen erte
sinde açıkça belli etti. Kapalı kapılar ar-

Arkadaşımız, GÖkçe kltabevi sahibi Sencer Keleş, 7 Nısan Cuma günü 
vefat etmiştir. Keleş1n kaybı, çevresinde bUylle. bir üzliıtü yaratmıştır. 
YüROYü Ş oı ... k Sencer Kele,'in ölümlinden duyduiumuz bUyük üzmlÜ· 
yU belirtir, dostlarına ve yakınlarına başsıllılı dileriz. 
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emer yönetlmlnlnKongre'yeyıpttl. 
yeni öneri, Ecevtt büklineti Ue üç aydD' 
sürdi.aiien tema.slann bir lIOnucu Oıdu. 
Başbakan E<evil, hükmeU kurmuuuıı 
he".,n ertesinde ABD Dı,I,leri Bakanı' 
DJ Ankaraya çalU'uak yaptıı. eö!Ülime
lerin ertesinde, .... vunma Işbiriili anlaş. 
mUltilUn onaytanmaandan önce ambar
,onun dolrudan bır kararia kaldırılabl· 
ıeeeılni açıklamışlı. Başbakan. aynca, 
ABD'nlo Türkiye'ye yeni bır ekonomık 
yardımda bulunmaanı IstedJklerinl belli 
elmlşti. GeçURimiz hatta ba,ında Car· 
ter'ın sözcüsü tarafından Wuhineton' 
da yapdan açıklana da, Ecevil'in iid bu
çuk ay önce kullandıtı deylm.ler aynen 
lekrarlanarak gerçekleşUrildl. Ecevil, 4 
Nisan 'dı düzenledılı basn toplantısın
da, yeni "yardım" plarunm 50 mUyon 
dolarlık böliknünü. "ekonomlk yardım" 
olarak nitelemekten çekinmedI. 

Başb�n'ın Ocak ayında Vanee'la 
yaptılı görüşmeler sonundaki açıklama
lan, hükümetin, ambargonun kaldırılma
sı talebinı, açıktan açlRa NATO'nun gü
neydoRu kanadının güçlendirilmesi ge
rekçesine dayandırdtluu ortaya koy
muştu. 22 Ocak'ta Ecevil 'In aRzından 
hükümetln Vance'a yaptıtı önerileri yo
rumlayan Mııllyel başYlZan, Başbakan' 
ın, ABD yöneUmlni, "Sovyet lehil· 
kesi"nin geçermiRini koruduRuna lnam-

yona, NATO'nun ıüoeydotu kaııaduıı 
güçlendlrmeye çaRırdıalDı ii .. edlyor· 
du. 

NATO'YA BAGIMLlLlGI 
GÜÇLENDIRME YOLUNDA 

GeçUlimlz ha.tıa ba,mda Garter ad� 
DI yeni Amerikan "yardım" piaııını 
açıklayan Beyaz Saray IÖZCÜIÜ, ambarıo 
karannın kaldınlmııı I.tetlnin Ilk .... k· 
çesl olarak, "NATO'nun Dotu Akdeniz' 
deki durumunun takviye edilmesi" itft
linl Ileri sürdü. Sözcü, .böylece, Ameri· 
kan üslerinlo yeniden tam olarak fuliye· 
le ıeçebııeeeılni blldlrdl. Erteal IÜO, 
yenı ABD planını yorumlayan Fr .. krur· 
ter Algemeine pzetesl, bu planın, "NA· 
TO 'nun durumunu deterlendilen Suun
ma Bakanı Bmwn, D"lşleri Bakanı Von
ce ve Ulusal GüvenUk Danıfmanı Breze· 
ZıOIId tarafmd .. ortaklaşa bazırlandıtı· 
nı" açıkladı. 

Beyaz Saray sözcüsünün "üslerin aç� 
labııeeeılne" lIişldnbeldentisi, biıgün 
sonraki bum toplantısında Ecevit tara· 
fından dollrulandı. E<evil, amlıjı'lO ile 
Amerikan �eri aruuıda bal kuran ıktu 
anlaşmanın ıskıya alınıtlUl Ue, "ortak 
tesislerin ıtalüııü lle ııglll konulam IId 
like arasında gecikmeksizin devam ede
cek görüşmelerde ele alın'calau ve bu 
sürede bir sonuca baılanacalmı" açıkla
dı. Başbakan, bu görüşmelerin, "KODI
re'den olumlu ıonuç alınmaandan 

"Ulusal savunma anlayışı' 
REŞITTAŞ 

Bir yanda ABD ile ilişkilerin "yeniden düzenlenmesi" , ambargo, Kıbrıs � 
rununun çözümü için " öneri  paketleri" tutışmaları, ''haysiyetli, kiıilill OLın 
dış politika" ve "yeni ulusıl savunma" bvnmı oluştwma �I$malan, öte 
yand.t Türkiye Işçi Partisi'nin "Ulusal Baiımsızlık Için NATO'ya Hay ..... um

panyası. Bir yandan, polisin kanunsuz tutuklamalan, baskılNı, parti merked 
kuşatmaları ve kurşunları. öte yandan TIP'in, hükümetten NATO'dan çıkll· 
ması talebini de kapsıyan yanıt beldeyen mektubu. Eler yanıt, sadece bHO 
ve kurşunlardan oluşmuyOrY, ciddi bir tartışmanın baŞlaması gerekiyor. 

BARIŞ MüCADELESININ ÖNEMI 

Içinde bulundulumuz gliılerin en önemli bir gelişmesi de "ulusıl savun
ma ve gUvenlik" konularına konulan dokunulmazlık ve gizlililin SMSIhr oIma
sı .Tabuların sarsılmasının nesnel temelleri kuşkusuz, toplumsal gelişme ye kit· 

le mUC?Celeleri. 
Çalımızın en önemli sorunlarından birisi barıŞ ve sıvaş sorunları. Savı.ş ve 

barışın ne oldulunun açıla Çıkarılması. Günümüzde savaş ve bMış yalnızca 
teknolojik gelişmenin ulaştıiı düzey nedeniyle ortaya çıkın tahrip gücü sonu· 
cunda önem ka.unmıyor. Savaş tehditi bireylerin günlük ya�ınlırını etkiledi
ii gibi, halkların kendi geleceklerini kendilerinin belirlemderi açısından da 
önemli. Bu nedenle ulusal savunma sorunları artık bir toplumu oluJlurın 
bireylerin g!>ılük yapml.,.ını d. doiruda" ilgilendiriyor. B .... , ıçın mllcadele 
VUleçilmez oluyor. 

CLOUSEWITZ VE SAV AŞ 

Günümüzde "ulusal savunma" kavramının anlaşılabilmesi için uluslararası 
sofunları çözümlemek,deterlendlrmek gereklidir. Uluslaransı sorunların anla
şılabiımesi ıçın temel zprunluluklardın birisi de "politika", "savaş" ve LLba· 
nş" kavramlarının sosyal kategorıler olarak tanımlanmısıdır. 

So ... , çok yönlü ye kaypak bir kavramdır. Diyalektik bır yaklaşım olmak
sızın savaşın özü kavrananıaz, metaflzik ve detişmeyeceAI varsayılan uWlm
lar Ioskacından kurtulunanıaz. 
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bemen IODIII bat!ayohU-ıIDl ve EI
DW1 yitirmemek lçlo o zama .. kadar lId 
tuafııı kendı ÖZ bazırlıklanru yapmaya 
.ımdlden bqlayohUc:etıDl" bUdlrdlllöy
iece Ameda. Ualednlo ,Imdiden pazaı
lık D'WIIlnın i&eıIne oturtuldulu Uan 
edilmiş oldu_ 

nu 'nun. Caıter yönetimiDIn yenı karın
DI k&ql tepkilerin! "lUW'lı"tutmalan 
lçlo RumIan. yaptıtı çatn. NATO 'nun 
Kıbns !.izadnde taauladıtı yenı dayat
malUlD şimdiden amacına Yaklattıtının 
beUrtileri oldu. 

AMBARGO KAÇıNCı DEFA 
NATO KURMAYLARıNıN 

PLANLARı UYGULANıYOR 
KALKıYOR? L-�--�----�������------� 

Carter yönetlmlnlo.Tllrldy.'ye weri 
yardunların b"latılmaSl yönünde Kong. 
re'ye sundulu öneri, gerçekte Iki lUke 
&rUIndakl alış veri,l.rde öne�1 bır de
Rlşltllt yaratmadı. Caıter yönetlmlnlo 
girişimiyle kaldınlıcatı öne aürülen 
"ambargo". 1975 Eklm'lnden bu yana 
tlHen adım adım kaldırılmış burunuyor. 
1975 Eklm'lode KODife. amhı'lo kAra
nnın yllrllrliil!e glrdlRI 15 Şubat 1975'e 
kadar sipad, edılen silablann Türkiye'ye 
teslim edilmesini karadaşbrdı. Konere. 
Şubıt 1976'dakl yenı bır kArın Ile Tür
Idye'nlo kendı kıynaklanıu kuUanarat 
ABD'den &ilah satın alma olanaıım ya· 
rattı. Geçtielmlz yIİ Türkiye, ABD'den 
175 mUyon satıŞ kredısı saRiadı ve bu 
kredinin tümü bugüne kadar kullanlldı. 
Bu arada ABD lle 40 Fantom anlaşması 
Imzalandı. Böylece ABD Kongresl'ne, 
Caıter'in yeni önerisi üzerine, sadece 
Türkiye'ye ambargo uygulanl1l8Slnl ön
gören UgllI yasanın 620. maddesini Ip
tat etmek, silah satllilan i.iıerinde geriye 
kAlan birkAç kısıtlamayı da kıldınnu 

YeDI Amedkan planının NATO Kur
maylarının planlamuıyla olan ilişidiad. 
planın açıklanınaana kartı Yunardstan 
bükümet çevreledDIn iösterdlRI tepldle
dn biçimiyle de ortaya çıktı_ YunanIs
ızn bükümet yetkiiUad. Caıter yönetimi
nin tutumuna lta.ql tepkilerinin "resml 
bır protesto" biçimini alrnadıtını özel
Ukle bellrtme gerollnl duydular_ Bu ara
da Carter yönetımı. 1979 yılı dlt yardım 
pıoeramına. Yunanıstan lçlo de 140 
milyon doladık bır kredOl .. tlt yardllDJ
nın alındıtını ıçıl<lad�ar_ Karamanlls hü
kUmeti yanlısı KıtlmedDl gazetesi. 5 NI
san'da, ber Ud tiktıye yaptlacak yardım
lann da nerdeyse eşdeter oldutuna dik
kAti çekti. Aynı gazete. Türklye-ABD 
"sawnma lşblrlill anlaşmasl"DlD, Yu
nanistan 'la ABD aruındald benzed bır 
anlaşmayla bırarada ele almabUecetlni 
haber verdJ. Böylece, Türkiye'ye yöne
uk yeDI AmedkAn gldşlDMlo. gerçek
te NATO 'nun güneydoRu kanadının si
lahlanOWiUlın hızlandırılması, Türkiye 
Ue Yu .. rıIotzn'ın uyumlu bır politikAyı 
ıokulm ... yönünde ' NATO plaDlarının 
bır parçaa olduRu beOl oldu. 

Yenı AmerikAn planının. Kıbna'la da 
NATO 'nun dayat.wln doRrultusunda 
bir çözümün empoze edUmesl.ni amaç
lad1l1 noktasında, bütün yonımeular bir
ıe,ti. Kıbrıs Rum tophlmu üzerinde yenı 
btr bulu aracı olarak da geliştirilen yeni 
(onnillün açlklanmuından sonra, Ada' 
nın iÜneY keılmlode faşist güçlerin kış
kuttıtı kanşılıkların beklendltı haber
leri y.y�may. başladı. Ba,kan Klpriya-

düşlii. 
Bütün bunlar. Kongre 'den beklenen 

karann önemini lza1tmamıştır. Tam ter
sine böylece, Kongre'den beklenen kara
nn gerçek amacı ve önemi ortaya çık
maldadır. Türkiye'ye silah satışlaruu ön· 
,ören yasa hükmünün kaldU'ılmasa ile, ill· 
kemi2ln NATO'ya batıml�ıtının artını
RWl, topıaklanmızda1r.l üsleri üzerinde 
ABD "iemenlitlnlo .. Rlamlaştınlın .... 
NATO 'nun güneydotu kAnadında silah
lanma yanşınm hızlandırılması yönün
de tasarlanan girişimlerin meşrulaştırıl-

politik tercihlere bağlıdır 

50_ diyalektik anlayışla ilk yaklaşan diqüniir Alman Clausewitı. Clau .. -
witz'e löre sıvaŞ "devlet politikasının yeni ar.ıçlırta sii'dli'ülmesinden başka 
birıeY deAildir." Başka bır deyişle "vaş. politikanın şiddete. başvurularak de
vam ettirilmesidir. Sorun, Hegelci Cluausewitz'in ıörüşlerinin ayakları üstOOe 
otun.ulması. VokA Clausewitz'in görüşlerini biitiiıiiyle kimse reddetmiyor. Bu 
lÖl'ÜŞUn bilimsel olabilmesi için savaşın tanımındaki "politika" nın içerilinin 
belirlenmesi Berekiyor. Onun için sorun, sözkonusu politikanın toplumsal sı
ndıardan kimlerin amaç ve çıkarları doirultusunda belirlendiğinin saptınma. 
sı. 

Böyle bir saptlma geçmiş sa�lar için olduiu kadar, bugünUn savaşlarını 
anlarNk için de kaçınılmazdır. »vaş, politikanın başka araçlarla devamı 
okluılum göre, en anlamlı bakış, savaş öncesi, savap yol açan politikayı in
celemek, 5avap yol açan sosyal ve siyasal sistemi belirlemek olacaktır. 

SAVAŞ VE BARIŞ'IN TEMELI 

20. yüzyıl diya.lektili, savaşlann görünüş ne olursa ol!>un, belirli bir sınıf 
politikasının ulusbnnsı alanda şiddete başvurularak devamı oldulunu göster
diii kadar, bu politikanın emperyalizmin politikası oldutunu da gösteriyor. 

Savaş in5al1lık Için bir yazıı mı? .Kesinlikle doAli. Savaş gibi harış da bir te
mele dayanır. Belirli bir politik temele. Günümüzün ikili gelişmesi savaşın ön· 
lenmesi için maddi politik temelleri de yaratmıştır. Savaş ve barış egemen 
sımfla"n politikalarının WilnOdUr. Dllnyada ilk sosyalist uıkenin kurulmasıyla 
binikte temeli harışı amaçlayan bir politika da devlet pOlltilwı halıne gelmiş
tir. Bugün sosyalizm bir dünya sistemidir. 

Barışı olanaklı kılın ikinci gelişme ise modem savaşların geniş halk kitle
lerini bütiinUyle kapsamı m alması nedeniyle, geniş kitleleri de harekete geçir
mesidir. 

Bu olgu, savaşın politik temellerinin unutturulması arNeayla buriuva düşU. 
nUrterinln savaŞı bir YULI, kaçınılmaz bır doAal afet gibi gösterecek teoriler 
,ellştirınelerinin de başlangıcıdır. 

ması planlanmaktadil. Kongre'den çık
m8S1 umulan yeni "yanhmlar", yeni ba
eımhhk girişimlerinin, emekçi kitlelerin 
gözünü boyayarak gerçekleştirilmesi 
için kullanılmak istenecektir. 

YENI BA�IMLlLlK 
PLANLARINA HAYıR 

Ecevit hükümeünin kabullenmeye ha· 
zırlandıtı yeni Amerikan "yardım" pla
ru, yeni baaımhhk planlarının paravana· 
sından başka birşey olamaz. ABD Dış
Işleri Komisyonu üyesi Sol.a.rz 'm deyi· 
miyle, "iki ülkenin de ortak bir tehdit 
altında oldueu" sahte gerekçesiyle baş· 
latılan yeni "yanhnı"lu, ülkemizin hii
kümranhemdan ABD 'ye verilmesi plan
lanan yeni ödünlerin mazereti OLarak 
kullanılmak istenecektir. Bu yardım kar-

şdıtmda, başta ABD olmak üzer. 
NATO çevrelerinin, topraklanmızclaki 
saldm ü&1eri üzerinde yenı imtiyazlar ko
pumaya hazırlandıldan şimdiden belli 
olmuştur. 

Yenı "yardun" planının tek "yeni" 
öZeUill. Türkıye'nın emperyalizme ba
Rımldıtıru artıracak yenı ııırişlmladn. 
ABD ve Türkıye 'nlo tek taraflı karar
larıyla, yasama OrganlannCl onaylan· 
madan yüriirliil!e konacak adımlarla pt
çekleşlirilme5ine olanak tanımaada'. 
AmerikAn üsleriyle silah yardllDJ aruırı
da bır "ldra" baRı kunın "ııvunma It
biriili ıDlaşması"nın glindemden çıka
nlması. pazadıtuı gizil kapaklı yüriitil
mesine ortam yaratmaktan b.,ta anlam 
tzşıyarnaz. Ecevit hükUmeti. bu yönde 
hazırlıklar ıçınde oldutunu beOl ede�k. 
atıı bır sorumluluk altma eirmL$tir. 

EMPERYALIZM IçiN "BARIŞ" 

Böyle Olteoriler" emperyalizmin savap yol açan politikasını bbul ettirebil· 
rnek için haı.,lanrNktldır. Burjuva dUşliıi.lieri "politik gerçekçilik" ıdı altm· 
da "kuvvet politikası", "güç dengesi" gibi deiişmeı, mutlak karşıtlıkW yan
tar.ık . ..  vaş ve harışın politik temellerini gözlerden saklamaya çalışmaktad .. -
lar. Böylelikle, uluslar.ınsı ilişkilerin çözümlenmesinde "aıkefi ıuç" sorunla· 
rı ön pbna çıkacak ve emperyalizmin, niteliii gereği politikasının "şiddet 
araçlarıyla" da sürdürülmesi kitleler karşlSında dayanak bulacaktar. Sonuç ola.· 
rık, bMIŞ, emperyalizm için yalnızca savaşsızlık hali olmakta, yani savap ka
dar '''giiç to�ama ve fırsat kollamak" için bir "ara"dan başka anlam uııma
maldadır. 

Bu genel çerçeYe içerisinde eğer bir ülke ulusal savunma ka.vr.ımt arayışın
daise, temel bir seçim sözkonusu olmaktadır. Herşeyden önce bir ulusun sa
vunmasının ve glIvenlilinin sağlanmasmın, savaşın nedenlerinin ortJ.dan kal
dırılması ile gerçekleşebileceğini unutmamak zorunludur. Savaş nedenlerinin 
ortadan kaldırılması ise, savaşın nedeni olan bir politileının karşısında olmak 
demektir. Böyle bir politikaya kariı mllcadele etmek demektir. Politik terd
hin barış yönünde belirlenmesi demektir. 

SORUN. POLITIK TERCIH SORUNU 

Politik tercihin savaş ya da barış yönliıde belirlenmesinin bir Ulbnin ulu
sal güvenlik ;ıdı altında gerçekleştireceAi düzenlemeyi helir1eyeceAi de açıktı'. 
Günümüzde SJ.vaş araçlarının ulaştıkları tahrip gücü göıönüne alındıiında ba· 
rış için uğr.ış vermek bir ülkedeki ha.lkın herşeyden önce kendi kendisine olan 
sorumluluğunun bir gereğidir. Bu nedenle, Türkiye'de iktidann "yenı bir ulu
sal güvenlik ve savunma kavramı" oluşturacağını açıklaması tek başım bır an
lam aşlm3makudır. Ulusal savunma ve güvenlik sorunları genelkurmay ye 
dışişleri yetkililerinin oluşturdukları bir " komisyonun" belirleyeceil bir konu 
da delildir. Sözkonusu olan politik bir terdhtir. 

Iktidar, yenı bir ulusal savunma kavramı oluşturmaktan söz etmeğe devam 
edecek ... yenı bır polıtık tercihi belirleyen açıklıkları orUyakoymalıdır. Em
peryalizmin dUlenlemeleriyle olan ilişkiler. NATO ıibi barıp dUşman bır ör
gUte karşı tavır, Ulusal bağımsızlığı ayaklar altına alan ikili anlaşmabr konu
sunda politik tercihini yaprNitdır. Türkiye Işçi Panisi 'nin mektubu bu soru· 
lann yanıtını talep etmektedir. Baskıdan, terörden, ya.Jdırılan kurşunbrdan 
yılmadan da halk kitlelerine bu talepler anlatılmaya, barışın okıuğu ıibi Ttı'· 
kiye'nin ulu .. 1 güvenilAinin de belini politik tercih sononu olduAu ,österilme
ye devam edilecektir. 
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SACDAN VE "SOL"DAN GELEN BmON 
BASKıLARA, ENGELLEMELERE VE PRO· 
VOKASYONLARA KARŞıN, TORKlYE ıŞ· 
Çı PARTısrNIN AÇTICI ULUSAL BACIM· 
SIZLIK BAYRACı DAHA DA YOKSELE· 
CEKTIR. BUNDAN SONRA DA, KAMP AN· 
YA SORESINCE YAPILACAK MITINGLER· 
DE, TOPLANTıLARDA, OTURUMLARDA 
BINLERCE KIŞI 'NATO'YA HAYıR" Di· 
YECEKTlR. BASKı VE ENGELLEMELE· 
R1N SöKMEYECECI GIBI, GERÇEK BA· 
CIMSIZLICIN VE TUTARLı ANTIEMPER· 
YAL1ST TAVRIN öNONE KONAN SAHTE 
PERDELER DE BIRER BIRER YıRTıLA· 
CAKTIR. 

ULUS L 
BAG i MSIZLI 

BAYRAGINI 
YÜKSELTELi 

Türkiye ışçi Partisi tarafından düzenlenen "Ulu
sal BaRımsızIık ıçın NATO'ya Hayır" kampanyası, 
geçtielmiz hafta içinde, Türkiye'nin çeşitli yörelerin
de başlatıldı. TİP Genel Başkanı Boran'ın Başbakan 
Bülent Ecevit'e iletilen ve gerekçeleri ile birlikte NA· 
TO'dan Çılulmasmı talep eden mektupla birlikte baş
layan kampanya, çeşitli eylemlerle 23 Nisan 'a kadar 
sürdürülecek. Düzenlenen eylemler arasında afişleme, 
bildiri daRıtunı, nıltlng, kapab salon toplantıları, pa· 
neDer vb. de yer alıyor. . 

Tüıldye Işçi Partisi tararından sürdüıülen kam
panya, belirli bir yıldönümünün ötesinde, Türkiye'nin 
bUgünkü dış ilişkileri açlSlndan da oldukça önemli ve 
kritik bir döneme rastlamıŞtır. Emperyalizmin ekono
mik ve askeri mihraklanna daba da bIRlmWIRI getlre· 
cek, en azmdan bu baeımlılık aelannuı tescili anlamı
na gelecek girişimlerin, üstelik ilericilik ve Türkiye'ye 
"darboilazJaı:dan kurtarma" adına yapıld�ı bir dö
nemde, TİP'in kampanyasımn önem ve anlamı bir kat 
daba artmıştır. 

Bu kampanya dolayısıyla bir kez daha göri.ilmüş
tür ki, tüm ilerici, yurtsever ve han.şçı güçlerle birlik
te. gerçek bal'lmslZhlm. ban.şın en ön sa.tlarda yer 
alan öncü gücü, her yerde oldu�u gibi Türkiye'de de 
sosyalisUerdlı. öncü. kararlı güç, işçi sınıfının poUtik 
hareketidir. 

Yine aym kampanya dolayısıyla görülmüştür ki, 
büyük buıjuvazi ile birlikte onun partileri, " liberal" in
den fa.ı;lsline kadar burjuvazinin siyasal güçleri ve on· 
ların safında yer alan maoeuluk, barış ve baeımsızlık 
mücadeleanin başlıca düşmanlarıdu. 

TIp ULUSAL BAGIMSIZLlK DI RENCINI 
CANLANDıRIYOR 

Ulusal Kurtuluş Savaşımıza dayanan ulusal ba
Rm:ısızlık rubu, anüemperyalist mücadele kıvı1cımlan, 
Cumhuriyetle birlikte burjuvazinin egemenlilini pe
kiştirmesi ve bunun doeal bir ÜlÜnü olarak emperya· 
lizmin dümensoyuna girilmesi sonucunda söndürülme
ye, ezilmeye çalışılmıştır. 

lIertdler, demokratlar ve sosyalistler bit kuşku
suz her dönem ulusal baeımsızlık bilincini canlandu
maya, emperyalizmin ve onun saldugan örgütlerinin 
gerçek yüzünü &ergllemeye ve yılınları bu doRrultuda 
bilinçlendirmeye çalışmışlardır. Bu çabalar, her dö
nem burjuvazinin ve onun siyasal güçlerinin baskılan 
ııe karşılaşmıştır. 

Ancak şunu da belirtmek gereklr ki, ABD emper· 
yalizmine, onun saldırgan askeri ve killtürel örgütleri. 
ne karşı, ulusal baRımsızlıktan ve barıştan yana müca· 
dele en geniş yıRmlan 1961·71 döneminde sanmştır. 
Bunda da öncülüeü, miting meydanIanndan parlamen· 
to kürsüsüne, toplantılardan köy kah\'elertne kadar so· 
runu kitleselleşmen, Yılınıara mal eden Türkıye İşçi 
Partisi yapmıştır. 

IlginçÖl ki, bu dönemde antiemperyalist mücade· 
le, ulusal baRımsızlık gibi kavıamları dıııerinden dü· 
,ürmeyen, hatta daha da ileri giderek bu mücadelenin 
öncülüRünü somut hayatta yapan Tlirklye Işçi Partisi' 
ni "antiemperyalist mücadeleye gereken önemi verme· 
mekle" suçlayan kiml çevreler, 1973'ten sonra bu ko· 
nuda büyük bır suskunJuRun Içine girmişlerdir. Bun· 
dan da öte, '1Ierid" ve "antiemperyaUst" olarak bin· 
nen birçok çevre, MC dönemlerlndeki suskunluklan· 
nın yanı sıra, Ecevit iktidarı lle bırllkte, ABD'ye, 
NATO'ya baRınıl�I, saldırgan askeri Uslerin variıRını, 
emperyalizmin ekonomlk odakları ile "lUşkllerln dü· 
ulmesini" ilericilik, demokratlık adına aklayan, "ru· 
yonalize eden" bır tutum Içine girmişlerdir. 

Türkıye Işçi Partisl 'nin son kampanyasının öne· 
ml , bu ko,ullar altında bir kat daha artmaktadır. Ulu· 
sal bIRlmSl.lık bilindnin, anltemperyaliot mücadele 

klvtlcunlarmın üzerine serpilen ölü topraRının kalkma· 
smda, külahlann öne konulup düşüninmesinde, Türki· 
ye'nin önemli bir sorununun bir kez daha beUeklere 
kazınmasında Türkiye Işçi Partisi'nin son eylemieri 
hiç kuşkusuz önemli bir rol oynayacaktır. 

BOYüK BURJ UVAZI DE BOŞ DURMUYOR 

Bu koşullan sarsmaya yönelik, bu boyutta bir 
kampanya elbette ki gerici güçlerin tepkisini çekecek· 
ti. Elbette ki, dünyanın her yerinde ve her durumda 
gerici güçlerin yanma koşulan maocu beygirler sabote 
ve provokasyon girişimlerine hız vereceklerdi. Türki· 
ye'de de böyle oldu. TIP'n kampanyası, başladıeı 
günden Itlbaren bır yandan Iktldardaki burjuva partisi· 
nin engellemeleri ile. diAer yandan da maocu besleme· 
lerin provokasyon ve sabotajlan Ile karşılaştı. 

Kampanyamn ilk gününden itiberen, iktidarın 
kampanyayı bedef alan tutumunun ardında üç neden 
yatmaktadır. Bunlardan blrindsi, gazeted Teoman 
Erenn de belirttiA"i gibi, " ilericilik" gibi "anliemper· 
yalizmi" de çeşitli yöntemlerle kendi tekeline almaya 
çalışan Iktidarın ve CHP 'nin, "Ustelik ABD ııe ilişkile· 
rin belirli bir konumda olduau günlerde" gerçek bir 
antiemperyalist çıkışı bazmedememesiydi. CHP bu 
olayda da gerçek i1ericilieln önüne gerd1� perdenin 
yırttlmuı tepki ile karşılamıştı. 

Türldye Işçi Partisi lstanbul il merkezine yönelen 
"kuşatma" ve çamur atma siyaseti, Ikinci bir nedeni 
de aç�a çıkarmaktadır. Içişleri Bakanı özaydınh, 
Türkeş ve Demirel dahil "liderlere anarşi konusunda 
bilgi verdıei" bir dönemde, şifahen verecelıi güvence· 
leri bir de antl TIP harekatı ile pekiştirmeye yönel· 
miştir. 

"Sayın Bülent Ecevit 
Başbakan 
ANKARA 

Oçüncü olarak, en önemB neden, CIIP'nin ve iktl· 
. daruı, bir kez daha kitle eylemi Ile "anarşi "yi özdeş 

gösterme çabasıdır. 20 Mart eylemi dolayısıyla, kitle 
eylenıini, geniş y�ınsal direnişi "anarşi" olarak dam
galamak isteyenler, ayıu taktlRl TIP"ın kampanyas 
dolayısıyla da uygulamak isterrişlerdir. ''Poti .. ate, 
açan 11P'liler", "anarşi yaratıp Tİp 11 merkezine &ıRı· 
nan partilller" imajı, saatler süren kuşatma ile birlikte 
yaratılmak Istenen Iml\idl!. DoRru eylenı!, etkili eyle· 
mi "anarşi" ile özdeşleştilmenin tadına iyice varan 
egemen güçler ve onlarm politik iktidarı, bunu bir kez 
daha denemişlerdir. Ama oyun boşa çıkmıştır. 

Bunda, TıP Istanbul il merkezine yöneUk oyunu 
ve bu oyunun aktörlerini bir kez daha sergilemekte 
yarar vardır. 

BIR PROVOKASYON TEZGAHlNIN öYKüSO 

4 Nisan gecesi saat 04.30 sıralarında, afişıerne ça· 
lışmalarını bitiren TtP'liler, ilçe merkezlerine dön· 
mektedirler. Bu suada, il örgütünün de buiunduRu 
caddede, aniden yoAun silah sesleri duyulur. Aftşle· 
meden dönen partiliJer i silah seslerini duyunca hemen 
il örgütüne girerler. Artlk mizaru;en hazınhr. 34 AO 
121 plakalı polis aracı, süratle 11 merkezinin önüne ge· 
lerek parti binasına girmekte olan partilllerin üZerine 
ateş açar. 

Saat 05.00'e doaru, il merkezinin önÜJldeld poBl 
minibüslerinin say�ı artmış ve yollar kesilmiştir. Az 
sonra bir grup polis, vasıtalarından aşaRıya iniyorlar 
ve il merkezinin de bulunduAu binadaki diler bürola· 
no kapılarır.ı kıra kıra, il merkezinin de bulundulu bi· 
nadaki di�er büroların kapılarını kıra kıra. il merkezi· 
nin bulıındu�u S8hanlı�a kadar ('lkl)'or1&r. 

Merkez Yönetim Kurulumuz, NATO'nun ku· 
ruluş güniiıde. Partimizin Tirkiye-NATO ilişkileri 
konusundaki görüşleri ve taleplerinin hükümet baş: 
kanı olarak tarafınıu iletilmesine oybirliği ile ka· 
rar vermiştir. Bu karar uyarınca Partimizin konuya 
ilişkin görüşlerini dikkatinize sunarım. 

sedikten sonra, buna karşı çıkan De Gaulle yöneti
mindeki Fransa'nın askeri kanıtan aynıması üze· 
ri ne NATO'ya kabul ettirebilmiştir. Bu smteji Av· 
rupa'daki özellikle sınır devletleri - bu aI'3dı Tii'· 
kiye'yi - olası bir savaşın ilk denemesinin yapılabi· 
leceği yerler haline getirmektedir. 

NATO'nun stratejisi ve örgütlenişi, Sovyetler 
Birliği ile bir nükleer dünya savaŞı olastlıAırg LÖI'e 
ve ABD 'nin güvenlijini ve çıkarlarını gAlamak üze.. 
re biçimlendirilmiştir. NATO üyesi üJkelerin savu· 
nulması ancak bu çerçeve içinde ve bu amaca yö
nelik olarak sözkonusudur. Bunun böyle okluğu 
Trkiye örneğinde açıkça görülmektedir. Bundan 
dolayıdır ki, �ınıı. bulunduğunuz hiikiinıet de 
NATO stratejisinden ayn bir "ulusal savunma kav· 
ramı" savını ortaya atma gereğini duymuştur. 

* NATO ittifakı, "ortak savunması" vt "düş· 
manı caydırma" bahanesi arkasında, aslında sos
yalist ülkeleri, ulusal kurtuluş hareketlerini ve itti· 
nka dahil Ulkelerdeki işçi ve emekçi sınıflarının 
mücadelesini sindirmek ve engellemek amacıyla 
kurulmuştur. 

• NATO. oniki devlet arasında yapılmış ve da· 
ha sonra Yunanistan ve Türkiye'nin katılmasıyla 
genişletilmiş bir ittifak görünümünü taşımakla bir
likte, egemen·yönlendirid gücünün ABD olduğu 
tartışmaya yer bırakmayacak kadar bilinen ve ka· 
bul edilen bir gerçektir. 

* NATO stratejisinin de aslında ABD stratejisi 
Olduğu aynı derecede bilinen bır gerçektir. Nite· 
kim ABD. "kademeli esnek mukabele" stratejisini 
önce kendi askeri stratejisi olarak geliştirip benim· 

* Bununla beraber, NATO'nun T(6kiye için en 
büyük tehlikesi. Türkiye'yı kendi irulesi, h.tto bII· 

gisi dışında bir dünya savaşına sokabileceiidir. Em· 
peryalizmin, dünyanın başka bir bö!sesinde Tii1"· 
yeyi hiç ilgilendirmeyen bir sorundan ötUrii Çıkara· 
bileceği silahli bir çatışma ve blMlun nUkle« savaş.a 
dönüşmesi. topraklarında barınderdılı ABD � 
NATO llslerinden ve dinleme tesislerinden ötiaii 
TUrkiye'yi ilk savaş alanlarından biri durumuna dU· 
şUrecektir. 



Pobler, il ö!lÜliine girmek Istiyorlar. Ancak po�. 
dn bu Çabası partlUler ve pantu avukatlar tarafından 
engellenlyor. tşgijzar görevUler Iki gülünç gerekçe de 
IÖ6teriyorlar: "Gece afiş asmak yasaktır; TtP1Uer üze
rimize ateş açmışlardır ..... Parti yetklUlerlnln dlren· 
mesi üzerine, polisler il örgütüne giremeyeceklerini an· 
lıyorlar. Ancak mizansen henüz tamamlanmamıştır. 
Daha sonra, 'hlL plakalı arabaların da Iltihakı Ile, ku· 
şatma tamamlanıyor. Gün doRarken, polisler vasitalar
dan imyodar, çelik yeleklerini kuşanmaya başlıyor
lar. Tabanca ve stenlerine merml sürdükten sonra bl
nanın kapısım tutuyorlar. 

Bu arada 'I1�'li yetklUler de sürekli olarak dlRer 
"yetkill"led aramaktadır. Vali, yerinde bulunarnıyor. 
Yerinde bulunan nöbetçi ekipler amiri ise "binayı sa· 
ran ekibin kendilerine baglı olmadıluu, bunlarm özel 
bir ekip oluşturdueunu" anlatlyor. Ayru "yetkiU" po. 
lbin mnsiz olarak partl binasına girme yetkisi bulun
dulunu belirterek durumdan haberdar oldugunu gös
teriyor. 

Blr süre sonra, başka yetkiHlerin duruma el koy
ması üzerine kuşatma kaldırllıyor. Olay yerine ç�n· 
lan nöbetçi savcıya, binaya sıkılan mermilerin boş ko
vanları teslim ediliyor. Çeşitli yerlere yapılan başvu· 
rular sonucunda "ldmsenin birbirinden haberdar ol
madıA:ı" türünden cevaplar alınıyor. 

Çeşitli yönleri ile, bu operasyon, Türkiye İşçi 
Partisi 'ni ve eyleml�rini "anarşi ' etiketi ile karalama 
çabalarının somut bir üri.inüdüt. Ama provokasyon bo
şa çıkarılmıştil. 20 Mart direnişinin "anarşi" olarak 
damgalanınası nasıl engellenip boşa çıkarıldıysa, TİP 
kampanyasına yönelik oyun da oyuncularının yüzle
rine geri ÇarpılmıŞtil. 

IKINCI BIR PROVOKASYON 

6 Nisan Perşembe günü Ise, yine Tlirldye İşçi Par
tisi 'ne yönelik olarak ikinci bir provokasyon sahneye 

kondu. 
6 Nisan günü, kampanya Ile ııgıli bildiri daRılımı 

ve afişlemenln yanı SIla, daha önce girişilen provoka� 
yon hareketini de kamuoyuna duyuran partiDlerden 
sekizi, Sirkeci'de polis tarafından gözBJtına alındı. Bu 
olay üzerine, olay yerinde bulunan ve çalışmaları DI ta· 
mamlayan yüzlerce TIP üyesi, "Bizler de anş yapıştil' 
dık, bildiri daeıttlk, bizi de göz altma alın" diyerek 
polisin tertibini boşa çıkardılar. 

Ancak oyun burada da bitmemişti. tı merkezine 
doeru yola çıkan partililerin peşinden birçok polis de 
eaeatoelu'na doRru yola çıkmıştı. Takip sonucunda 
İstanbul 11 merkezi ikinci kez kuşatıldı. Bu kez amaç, 
gözdaRı vermekti. Çevrede yaratılan terör ve panik 
havası ile TİP'In eylemlerini karalamak, TİP'i "anarşi 
yaratan, polis kızıştıran" bir örgüt olarak kitlelerden 
tecrit etmeye çBJışmaktı. Boşa çıkanlan Ikinci oyun 
da bu oldu. 

Polisin bütün çabalarına raRmen, Türkiye ışçi 
Partisi'nin "Ulusal Baeım51zlık İçin NATO'ya Hayır" . 
kampanyası Ankara'da, Bursa'da, Samsun'da, Ordu'da 
Eskişehir'de, Adana'da, Amasya'da, İçel'de, Kütahya' 
da, Balıkesir'de, Hatay'da, Nazilli 'de ve başka birçok 
ilde başarı ile sürüyordu. 

Kampanyanın yalruzca ilk gününde TÜlldye'nin 
çeşitli il ve ilçelerinde gözattına alınan partililerin sa· 
ylSl, 200'ü aşıyordu. Ama hiç bir gözdaRı, hiç bir bas
kı, hiç bir engelleme, kampanyayı durduramıyordu. 
Türkiye ışçi Partililer, antiemperyalist mücadelenin, 
ulusal baeımsızlık ruhunun bayraeını yükseltmekten 
mutlu, görevlerinin başında Idiler. 

MAOCU KOMANDOLAR SAHNEDE 

Yayın organlarında sürekli olarak ve utanmadan 
"Sovyet emperya1izmi"ne karşı ABD'yi ve NATO 'yu 
savunan maocu komandolar, bu ideolojilerini pratiRe 

·Topnkl.ırında NATO ve ABD üs ye tesisleri 
bulundurması, Türkiye'nin kendisi için olduğu kı
dır bölge barışı için de bir tehlikedir. Bölgedeki 
sosyalist Ulkelerie M1ti�mperyalist ilerici Arap 
ülke&eri bu üslerin tehdidi altındadırlar. Bu durum 
üdükçe sözkonusu ülkelerle Türkiye arasında kar· 
şılıklı güvene ve iyi komşuluğa dayalı dostluk iliş
kilerinin tım bir gelişme gösterememesi ye sınırlı 
kalırıosı doğ.ldır. 

• ülkemizin çok sözü edilen "jeopolitik" du
rumu, onun NATO blokuna dahil olmasını değil,_ 
askt(i bloklar dışı bağlantısız kalmasını, tarafsız
lığını korumasmı gerektirir. Kollektif güvenlik 
toplumsal sistem farkı gözetmeksizin yapılacak 
uluslararası konferans ve anlaşmalarda nükleer 
ye konvansiyonel silahları kapsayacak genel bir 
silahsızlanma ile sağlanılmalıdır. 

• ABD 'nin son aldığı nötron bombasını üret
me kararı, NATO üyesi olmanın tehlikelerini daha 
da arttırmaktad ır. 

Insanlarla alay edereesine temiz bomba olarak 
sunulan bu kitle halinde irma arıeının Avrupa'da 
NATO üyesi ülkelerde kullanılmak üzere hazırlan
dığını ABD yetkilileri açıklamışlardır. Nötron 
bombasını geliştirip il'etimine girişilmesi, Helsinki 
anlaşması ile belgelenen yumuşama politikasına ve 
sürecine, detanta aykırıdır, silahlanma yarışını kış
ktrtıeıdır ve en önemlisi bir "üldeer savaşta ku lIa
ndacaiı ileri sürülmektedir. Oysa herhangi t{Wden 
nükleer silahlar bir kez kullanılmaya girişilince, 
başlatılan savaşın dünya savaşına dönüşmesi kaÇı· 
nılmazdır. Kaldı ki, savaş sınırlı kalacak da olsa 
ülkemiz nötron bombasının kullanılacağı alanlar· 
dan biri olma durumunu koruyacaktır. Türkiye, 
nötron bombasının iM'etiminin durdurulması, kulla
nımının yasaklanması yönW"ıde tutum almalı her 
hal veprtta bu bombaların TiM'kiye'ye getirilmesi
ne müwde edilmemelidir. 

·Nihayet NATO'da kalınması kendi ulusal 
savunmamızm gereklerinin çok üstende askeri har
camalara ve silah altında asker bulundurulmasına 
yol açmaktadır. Böylece yurt kaynaklarının büyük 
bölümü geniş halk yığınlarının gereksinmelerine 
aykırı yönde kullanılmakta ve askerlik si.i'esi çok 
uıun tutulmaktadır. 

Yukarıdan beri özetiediğimiz bu nedenlerle 
Türkiye'nin güvenliği ve ulusal çıkarları NATO' 
dan çıkılmasını emretmektedir. Silahlı kuvvetleri
mizin eğitim ve savaş ar3ç, gereç ve silahları bakı
mından bir dış kaynağa bağlı kalmaması � yurt 
savunm;;ası gereklerine uygun bir ulusal savunma 
kavrımının geliştirilip uygulanabilmesi de ancak 
böyle mümkiiı olacaktır. 

NATO'nun yirmidokuzuncu yılını tamamla
dıAı bugUn antlaşmanın öngördüğü Uzere bir yıl 
öneesinden ihbarda bulunularak Türkiye'n!n 
NATO ittifakından ve örgUtünden çıkmasının sağ
lanmasını TiM'kiye Işçi Partisi adına arz � talep 
ederim. Saygılarımla." 

TUTED IIIanbul Şubeli yörutim kurulu, Türkiye 
YGtarlor Sendik.cuı tle Tiirkiye Işçi Partili Iıtanbul Iı 
Merkuinin bulundulu binaya otomatik ıilahlı timler 
tarafından ıoldırl)lı, ba.ıı kapılann kırılarak aratmJ ya· 
pılmaıını prote.'o etti. TUTED Iıtanbul Şubeli YÖ· 
nelim Kurulu, yapılan işlemin demokratiık iddiaırn· 
daki bir ihtidarın dÖMm;ne rOltladılına özellikle dik· 
kati çekti. 

TUMDER Genel BOfkonı Erhan Tez.ıör ile TU· 
TED Genel .Boşkanı Aykut Göhr ortahl4şa bir bClın 
toplant"ı düzenleyerek Türkiye IfÇ; Partili Iıtanbul /1 
Merkezine yöneliı. &aldırı�ı

.
�ınodılar. 

Mo.kova Radyo,u 'nun 4 Ni«m ,ünki yayınındo 
Türki)'e Işçi Parti.i tarafından düzenlenen kampanya· 
ya geniş yer tleritdi. Moskova Radyo.u yayınuıda, TIp 
Genel Başkanı Doran'ın NATO'dan çıkılmaş, talebin· 
de bulunduluna. Tilrk-AmeriluJn .atlunmG onlaşmaşı· 
nın {elhini iıtediline delinildi. Yayın şöyle ıon bul· 
du: "Behice Boran. kollektif giiuenlilin, kGfXJlı ",ken' 
bloklara katılmGkla deliL. IOIYGI dii:enleri ne olUmJ 
ouun, biifiin ülkeler tGrafındGn ba11f yolları aranmahlo 
sağlanmış olocalını sözlerine ekledi. " 

. .. 

l.tGnbul'dG "Antiemperyaliıt, antitaş ;,t, Gntişo· 
ueni.t eylem birlili adına tertip komiteli" imzalı afiş, 
ler, kentin çeşitli bölgelerine oııkIL 

Türkiye 'nin çeşitli lite ue yükıek okullarında 
''NATO'ya Hayır" (orumlon düzenleniyor. 

... 

lıtanbul'da Melter Kültür DerMli tarafından 
"NATO 'ya Hayır" toplantıaı düzenlendi. 

Bursa 'dG demokratik kitle örgütleri, NA. TO 'ya 
karşı imza toplama kamponyCl' Gçtıklr. 

... 
Son günlerde poliıin, PMtililere kGrşl tGLTma da 

bir sertleşnıe görüldü. Ankonı'da 'öz altuıa alınGn PM' 
tililere poliı tarafından işkence YGPıldı. Bunlar ilk ba
kışla bir "merkezi yönlendirnıe "yi Gklo getiriyor. 

yansıtmayacaklar mıydı'? Hemen yansıttılar. Polisin 
yanı sıra, TIP'in kampanyasına karşı sabotaj eylemleri 
bir de bu kesimden geldi. 

Ankara 'da dişleme yapan, Görev satan, bildiri 
daeıtan partililer polisin baskı ve engeUemelerinin ya· 
nı sıra, bir de maocu beslemelerin yaratttRı kargaşalık 
ve provokasyon ortamı ile mücadele ediyorlardı. Bu 
beslemeler, yarattıkları olaylarla, afiş asmayı. bildiri 
daeıtmayı, gazete satmayı "anarşik olay" olarak dam· 
ga1amak isteyen gerici güçlere, aradıkları tüm {ırsatlan 
veriyorlardı. 

'·NATO'ya Hayır" diyen partililere, karşı kaidı· 
rımdan aCız1anndan salya akıtarak "sosyal emperya
lizme haylI" diye sözde cevap veren bu sorumsuz ya 
da besıeme gruplar, "teorik" tahlillerde sawnu1an 
ABD'yi ve NATO'yu, caddelerde. kaldırımlarda da 
utanmadan sawnmuş oluyorlardı. 

Aynı soyun başka illerdeki, örne�n Bursa 'daki 
temsilcileri de Türkiye İşçi Partisi nin kampanyasını 
gölgelemek için eDerinden geleni yapıyorlardı. TİP'in 
"NATO'ya hayır" afişleri ile donanan bır pano, mao· 
cular tarafından hemen tespit ediliyor, &fişlerin üzeri 
sapık sloganlar ve maocu hezeyanlarla kirletiliyordu. 
Yine Bursa'da, şehrin en kalabalık yerinde, yine aynı 
soyun temsilcileri Türkiye İşçi Partisi tarafından ası
lan "ulusal baRımsLZlık için NATO'ya hayır kampan
yasına katıl" pankartını güpegündüz yakıyorlardı ve 
bu olayla ilgili olarak kimse yakalanmıyordu. Faşisl· 
polis-maocu işbirURi, açık. üriinlerini böyle veriyordu. 

ULUSAL BA�IMSIZLlK BAYRA�I YÜKSELECEK 

SaRdan ve "sol "dan gelen bütii,n baskılara, engel· 
lemelere ve provokasyonlara karşUl, Türkiye ışçi Par· 
tisi 'nln açtı eı "ulusal baRınlSlzlık" bayraCı daha da 
yükselecektir. Bundan sonra da, kampanya süresince, 
yapılacak mitinglerde, toplantılarda, �urumlarda, 
binlerce kışı "NATO'ya ltayıı" diyecektir. Baskı Vf
engeUemelerin sökıncyeı'e�1 gibi, gerçek baRımslZ' 
h�ın ve tutarlı ııl,tiemperyallst tamn önüne konan 
sahte perdeler I ii'  birer birer yırtılacakttı. 

Yasal haklarını sonuna kadar kuUanmaktan, TIP' 
lilert hiç bir ı:ü� ulıkoyamayacaktır. NATO'nun kuru· 
luş yıldönlımU olan tl Nısan 'da başlayıp, ulusal ege· 
menU RI n simgesi TBMM 'nin Ilk açılış günli olan 23 
Nlsan'a kadar si.irel.'ek olan kampanya, Türkiye'de 
anU-{eınperyalist mücadeleye damgasını vuracaktır. 



BüYüK SERMIYE IP'YE ÇEKi DüZEN 
Bıujuvazinln da ha  1974 yıhnda Vehbi Koç'un Dermel ve """vit'e 
yazdığı nıektuplar aracıhğı ile dile getirdiği ''b0ylll< koalisyon"un 
gerçekleşmesi için AP'de de somut girişimler. başlandığı göıöl· 
mektedi�. Ecevit'in AP ile koalisyon için öne sQıdüğO koşul. yani 
AP'nin "özgOrlükçO demokrasinin kurallarını içine sindirmesi". 
"yeııileşDIe" hareketi kapsanu içinde herhalde yankısını bulacaktır. 

VEDAT PEKEL 

Sonbahar'da yapılacak büyük kongre 
öncesinde, AP lçlnde çalkantılar su yü. 
züne çıkmıı; bulunuyor. AP'nin siyasal 
yelpaze Içindeki yerini '" Uder Demirel' 
In konumunu eıe alan tartışmalar dı gi. 
derek mışıyor. Eldeki ilk veriler, tüm 
bu tartışma ve ceU,melerln, kongrelel' 
öncesi olalan sayılabilecek boyutları ış· 
l!lını göslerlyor. 

AP'nln salı çoRunlukla Ikııdar oldu· 
lu 1965'ten bu yana sürekli bir gerileme 
Içine girmesi. nlhayel MC koaUsyonla· 
rmdan &onra hükllinetten uzaklaşmasa 
bir yandan partlnln ubanındı rahataız· 
Lı.kIar oluştururken, diler yandan bu ce. 
rlleme bwjuvaziyt de endişelendirmek. 
ledlr. 

Burjuvazi ıçın CHP. AP ölçüsünde bır 
burjuva partili delUdlr. AP'nln kesinllk· 
le bır allernaııc olmaktan çıkması; CHP' 
niD katıksız tek alternatif durumuna gel· 
meol burjuvazi ıçın lerdbe "yan bır ge· 
U..,. deılldlr. Hiç olma .... emperyaUz
ıDn ve Yel'U büyük sermayenin "ideal 
çözüm"ü olarü öteden beri bilinen ''bii
ylık koaUayon" yani bır AP - CHP koa· 
Usyonu ııiirekti olarak gÜDdemdedlr. 

INAN'IN MURADI ... 

BUyük terrnıyenın büyük gÖZllrlıı 
olan böyie bir koalisyonun gerçekleşme· 
II, blZl "püıüz"lerin giderilmesine balh 
ıörünüyor. Bu "pUIüz"lerin başında da 
Demlrel'n bizzat kendilli leUyor. Muh· 
temel cenel başkan adaylııından Kam· 
ran ınan, 3 Nlan tarihli Tercüman'da 
"Adalel Partisi" batıtıch yazısında ıunla· 
rı söylüyor: 

"Demokrasilerde ,unllarm, liderlerin 
delU. millelin Iradesi haklmdlr ... Demok· 
rallıerde ferdJ kült ve delişmezUk, vazge· 
çilmezlik yoktur ... Demokrasi, ''ben''i, 

,CeayoneWel kabul ellllH. •. D.mokra· 
... ıerde istifa, terapt, bışkalarlna da 
şans tanıma ve bütün bunlarm CÖltergesl 
olan kamuoyu ibreli dondurulur, yerine 
çlvtlenlne, o demokra&i şekUnde talır 
canWıRınl kaybeder." 

ınan açıkça, Demirel'e "artık çekil" 
diyor. Düşüncesine dayanak olarak da 
Ingitiz I,çl Puttsi ve Muhafazakar PartI' 
deki Uder dellşlktiklerinl göoleriyor. 

YAŞAR HOLDING IŞE KARIŞIYOR 

Ancak Inan bu konuda tek örnek de
LU. Aad kaynaşma. AP ıZmir ii örgülün
de cörülüyor. Haziran öncesine kadar 
uzaDin Istifalar, Işten el çektirmeler, 
DeTDrel yanılSI Karşıyaka ilçe gençlık 
kolu başkanmm il merkezinde dövülme· 
ii ile yenı boyutlar kazandı. AP yanlısı 
olarak: bilinen Ece 'nln "Hürriyet "i Yeni 
Am ıneteRnde bundan bir lÜre önce 
Demirel aleyhinde bir &eri YIZI yayınlan· 
dı. Demirel, bu YIZI dJılsini hemen ya. 

DJlladı. Mart ay. ıçınd. i. Ç.,m.'d. 
Ya,u Holdıng'. all AltınyunUl'ta "Pu· 
LI Çalıfmalaruıda Y.nlllkler" konulu. Uç 
IÜD ııiiren bır .. miner yapddı. GIrt,lmin 
ardındaki el. MC'nln kurulmaııuıda bU. 
ylık gayretleri oldulu billnen Ya,ar Hol· 
dlng'dir. Gerçeklen de ıerek yerel ... 
çlmler _lIDda. Şlnaoi Ertan'ın beledı· 
ye bqkan adayı olmaanda ve , __ be 

&özü edılen loplanlının dliunlenmesind. 
bu sermaye pubunun büyük emeR! geç. 
ti. EaJen, Itminere konuşmacı oiara.k 
k,lılan Ege ünıversilesinden pıoCoıör 
Yusuf Vardar ve Kemal Kuhan lle Fce 
sanayi odası başkanlık daru,manı Dr. 
Aydem Aşkan'm, Yaşar Holdlne lle or· 
,anık baılar ıçınde oldulu. blllnen ger· 
çekler ata5U\da. 

46 RUHU VE SOSYAL DEMOKRASI 

AP'ye başkan adayı olarak lanse edil· 
meye çalııılan Ece bölgesi Sanayı Od ... 
MecUs Bışkanı Şinasi Ertan, fl!:minerd.e 
ilginç konuşmalar yaptı. AP'yt "&Osyal 
demokral" bir parti olarak nıleleyen Er· 
tan, seminerde Il&lnç konuşmalar yaptı. 
AP'yi "ooayal demokra'" bır putt ola· 
rlk. niteleyen Ertan, başkan adayıilmı 
kabuJlendiRini göstermiş oldu. Daha 
&onra konuşan Dr. Aydemir Aşkın Ise 
"46 ruhunun dikkatli kutlanılmuını" 

IERiYOR 
Istemı; ve b u  konunun lençIm Uellen. 
dirmedlllnl &öyleml,tir. A.ı<m " Ortıı. 

tlmdl bo, kalmı,I ... Bu boflulu _. 
ce. dlkkaltice doldurmak ,erekir" dly.· 
rek. AP'dekl yenlle,mo harekeline bır 
ç .. ç .. e çizmek Iltemi,tir. Kaııımı Inan 
da Tercüman 'dakl yazmDda "loayaI ft 

0I1ui ,eD,melerin ÖDlinden ,Ilmeye 
mecburuz" derken, " ... liy" hayatınu· 
zm önemli mete,", Adılet Putili 'ıdn 
tendi&l.nl yenilemeli, yen1Ule yönelmetl 
obna..kud.... cöıüı;ünU öne liirmekte ve 
"yenileı;meden" yına oldulunu wqula. 
maktad ... 

DEMIREL 1N ŞANSı NE? 

K_ca akunlan geH,melerden de ın· 
Iatılmaktadır kı burjuvazi AP'ye bır ç •• 
tkiüzen verme kararmdadır. Yaşar Hol· 
dlng ömel!lnde ,öriildülü gıbı yer yer 
k ...... ı uygulamak ıçın dolrudan mil· 
dahalıeden �ekJnmemektedir. GeU,meler 
ıkı noktada yolunla,mütad... AP'yi 
kendilini bır hayU yıpratan "eoki IU.ı<I· 
!alnden" lörünürde de ola kurtarmak. 
AP çe....ınde "101" bır Imaj yaralmak 
ve artlk kendileri de bir &ermaye crubu 
baUne ıelen Demirel ailelini AP'nln ba· 
,mdan uzaklatı .. mat. Bu h .. pIarr .... 
çekleşmesinde en bUyük engel Demirel' 
dır. Ancak bizzat &ermayenin deııtell Ile 
kendisinin karşısma aday olarak çwc:ü. 
kişiyi. kongrede all et .. bile Genel Bq
kan olarak kalmuı lüÇ cÖlÜnmektedir. 
O&teUk kamuoyunda iyice yıpnnm .. , 
Demirel'in, kendi palalntlen ıelecek 
cüçlü bir muhalefete ku,ı koymalı pet 
mümkün görünmemektedir. 

Sorun leUp AP-CHP koaUayonunda 
dUtüm\enmekledlr. Burjuvazinin daha 
1974 ydında Vehbi Koç'un Demirel ve 
Ecevtı 'e yazdı'ı mekluplar aracıl!lı Ile 
dUe getirdili "BUyük koallayon" ,erçek. 
le",cek mıdır? Ecevtf'ln AP Ile koalis
yon Için öne lilrdlllü ko,ul yani AP'nln 
"öqiirlükçü demokruinln kurallannı 
Içine lındirmesi". "y.nll ...... " harek.U 
kapsamı Içinde hel'hakte yankıanı bula. 
caklır. 

"NATO için ulusal bağıınsızbğa hayır" kampanyası da açddı 

Geçen RyımlJda ilgili YiZ.1mn yer aldıj. "Ulusal batımsızhk ıçın 
NATO'ya hayr" kampanyu başladı .. baJlhyI, siiiiy .... Tllrklye Işçi Panl.ı 
demokrasi .. sosyalizm mlbde\eslnde olduAu gibi batımsızhiın .. yunulma
... da da öndlll< ediyor. 

ABD'ye askeri U. ya da casusluk leslslerl açma .. ıçın ıoprak kiralamaku 
bunca h .... 1I olund"u. ekonominin dizainlerini IMF'ye ıesllmlnln I .. 
bapnldıjı &Onlord'" geçiyoruz. Blltlil bunlar da "ulu .. 1 sayunmamızın 
&üç .... mesı ... "ekonomimizin darboğazıard .. çıknwı" \Lo en pribl 'ılerieilik" 
ad ... .. yunuluyor. Kampanyanın öneml de bir kal daha artıyor bu ortamda. 

Fqlzmln ıu ...... dlişmemenln "çare"si fqlzme karşı direnmemek ola· 
rak �lkJanml$tl kısa SiR önce. Şimdi de ulusbrarasl düzeyde yeni bir tuzağa 
\Lo ·'kurtul ... " yolunu öğreneı:qlz Il'liba. "E"-yallzmln oyunuDa gelmo· 
rnek ıçın batımhhk iIIJkileri ... karıı çıkılmamalıdır" diye bir vaaz dinlersek 
JlŞırmayalım. Clilkü ancak bu ıı>- bır mantıkla açıklanabilecek ıepkller göz. 
lemlerılyor . 

"UIu .. 1 BatıntSlzhk Için NATO'ya HAYıR" kampanyası baılar baıla. 
maı, NATO'ya ewt dereesine bnkllarla karşıbJıldl. Adeta buı çevrelerce 
''NATO için ulusal bajırmızlığa hayırlı kampanyası başlatılmiştı. 

Kampaoyanın y .... ttığı lepkil"ln bllyUklllAU ve çeşllllllii çok ejillml 
oluyor. Oemokratik sot partinin Iktidarında NATO'ya hayır diyenler, ulusal 
baAımlııl.1 sa'Alnanlar göıaltına alınıyor. Polis tarafından kurşunlanıyor. 
BiZI "solat" öğreneilerin mıleri NATO'ya hay .. aliılerini özellıkı. kapatma· 
dan edemiyorlır. 

Ancak. kimin ka",l ... su çektiAlnı bilmeyen gözü iı;ıih dolıp beYairi 
mi .. ıı Çlbmyan""pçukların da. poll. baskılarının da. başka oyunlar., da so-
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NATO'YA 
EVET 

nu boş. Işçi ..  nıfımıı., bılımsel sosyalist partısı. NATO'ya kart • •  Iuai bıii
.. zlıleton yana kamuoyunu gllçlendlncıek.50syallstler aııdemperyaiist ıııiicii\ie' 
leYl lir&llıleme aön.ınl de yerlne ,ednaıkler. 

-



NATOCULAR VE MAOCULAR 
YALAN SÖYLÜYOR 

S1la1ı1anma yanıının kÖrilkçUlerl 
NATO'culada maocul&r, birbirlerini te
mlze çıbrmalı: ıçın ,erçeklerı ten yüz 
eden bır y.ıao matlnuıoı çalıştmyorlar. 
Savq kışkırtıcıltemm mukesi olarak 
kuUanm'ya çalışbkları "Sovyettebdldl" 
mualını kanıtlayabUmek lçlo, Sovyetler 
BlrUll'nl savq hazırhlı ıçınde göoteren 
aiui almaz lttIraIar üreııyorlar. NATO' 
cuLardan çok NATO'cu kesilen maocu· 
lar, Pentaeon generallerını tız"tırabU· 
mek için, "büyük y�an" söylemekte 
Goebbels'lo rubuna parmak wrtıyorlar. 

1977 ydlan arumda SSCB ve ABD 'oIn 
askeri harearoalannın leU,lmI ,öyle ol· 
du: 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1976 
1976 
1977 

Aated 
_ar 

SSCB 

(mUyon ruble) 

17,900 · 
17,900 
17,900 
17,900 
17,600 
17,400 
17,400 
17,200 

lıştllı (I) söylenen Sovyetler Blrllll'nde, 
bütün lQ.Ilayi Lle InfCUJt .eIctöründe, çalı
şabilir nüfusun aadeee yüzde 8S'I0I0 IJ· 

gon'u kızIftınıcıık "daha da büyük" ya· 
lanlar uydurabilirier. Emperyalizmin I'· 
blrllkçUerloe yaraoabUmek ıçın yenı 

Kamu 
� oraıu 

(%) 

11.6 
10,8 
10,3 

9,7 
9,1 
7,9 
7,6 
7.2 

AakerI 
-

(ıııIIJon dcılar) 

17,800 
77,700 
76.400 
7S,4OO 
8UOO 
92,800 

112.000 
118,000 

ABD 
Koııw 

lWaıııOIOıUıa _ 
(%) 

89,5 
86,7 
83,9 
31,8 
31,1 
29,6 
31,5 
8O,S 

"Aydınlık" adını sahipleneıı,. maocu. 
ıazete, 5 Nısan tarlbU sayısında Amed· 
kan kayoaklarmm bUe cüret edemey_ 
A! büyük açıklamalarda bulundu. Gaze
te, SovyeUer BlrUAl'oIo werl bııreııma· 
iarının ABD 'den yüzde 30 razla oldueu· 
nu uan etıı. SSCB 'de werl bareaınalara 
ayrılao paranın 3 mISU arttıelDI, ulusal 
geUrln yaklqık yüzde 20',1010 wed 
bareaınalara gittiAlnı öne sürdü. Daha da 
Ueri (ıtü: SSCB 'de .... yi yatınmlan· 
nın yüzde 60'mm werl üretimle U(IU 
olduAu, 90 mUyonluk çaI"ıin nüfusun 
40 mlJyonunun asked üretim alanında 
Çalıştılı yaJ.aıııoı omya attı. 

(.) Bu döoem ıçınde 1 doların deterl l nıbleden SO kopllt -.sa dell4ırı14t1r. 

SöyleyeUın: Sovyetler BlrUA! '010 ... 
kerl harearoalan, ABD '010 askeri barea· 
malannm dörtte birini hiçbir zaman q. 
madı. Son yıllarda, SSCB '010 askeri bar· 
camalannın en yüksek, ABD 'ninkilerin 
ise en dÜfük oldueu 1972 yılında, birin· 
cısı Ildnclslolo yüzde 23'ü bUe deeııdl. 
Sovyet asked bareamalannm üç misli 
arttılı Iddia edılen 1961·1976 dön .. 
mınde, SSCB 'de askeri barearoalanotop
lam kamu harcamalanna oranı yüzde 
12,72'den yüzde 7.9'a dÜftü. 1970· 

I,güzar mı 

değil mi? 

Görüldüeü gibi Sovyetler BirilA! 'nde 
ukerl harcamalar gerek muUak olarak, 
gerekse oraıısal olarak sürekli olarak 
azaldı. BUDa karşdık ABD 'nlo werl 
harcamalan son yıllarda rekor diiıeye 
ulqb. i977 ydmda ABD '010 yanısıra 
IngUtere'de 6,3 mUyar oteriin, Federal 
Almanya'da ise 32,S mUyar DM (Ibi ... 
kor askeri bütçeler gerçekleşıırlldl. 
1949'1976 yıllarında Türkiye'oIo werl 
bareamaIan 30 misli, Yuııaolstao'ınki 
20 mIsU, Danımarka 'runki 1S mIsU, Nor· 
>eç '1nId 17 misli, HoUanda 'nınld 16 ınIJ. 
U, Porteklz'lotl 14 mlsU, Belçika'nınki 
ise 12 mlsU yükseldi. 

90 mUyonluk çalışan nüfus ıçınde 
(bu rakam gerçekte 110 milyondur) 40 
milyonun "o.keri üretim alanındo " ça-

Sosy.ı Güvenlik Bakanı lşgüzor. çok konuıması. ondan da öte y",:" y"'. 
siz konllflllilSlyla tanın ... CHP Hükümetinin onbirlerinden I�gUzar, geçbılmız 
haftı � Tic.et Odast'nQ düzenlenen bir seminerde konuşurken bu 
özeliiiini iyiee ıergiledi. Konu, Bağ:ı<ur'du. Ancak: lşgiizar BaA·f(ur k�nusun. 
da birbç cümle söyledikten sonr.ı, son siyasal gelı$m��er ve. hük.ü�tın d.uru. 
muna Iliıkin aklına ne gelir .. anlatmaya başla�'. Iık soy,ledıklen, on� dınle· 
yenıor Ilurinde bir ıaıkınlık yarattı. Ne gereğı vardı butl<ı bunlan soyleme· 
nin? Snsı ""ydı? llgüzar, iıglirill'lık ediyordu anlalılan. lıgUzar, "TUlldye'de 
Ihdlale hew.lenenlor 'M. Ama buna f .. sat _meyeeellz" diyordu. 

Konuımasının sonu" doğru, sık ,ık CHP'yle ve hükUmede bütl<ılejtlk· 
lerini bellrtme g",eğlni duyan onbirlerden llgüzar'ın hiç delıgüzarlık etmedi· 
II anlaııldı. 

I ıgiir ... sözlerini dönUp dolaşıp 20 Mart direnişine. katılan
"
e�kçllere 

,etirdi. "El", TUrkiye'de birşeyı", oluna. önce onlar ,ıderdı... tl�umet, 
1981 ydı .. kadar kalacaktı .. kendisine yönelen tavırlan, eylemlere Izın ver· 
meveoektl. Hilmi I"Uzar'ln bu sözleri. salonu dolduran sanayld ve tliccarların 
bOyll< teuhüntıyla karıılandı. Bol bol alkıı!andı. HükUmedn Sosyal GUvenlik 
Bakanı LICÜZM da bu alklıUrın karıılılını _dı: "Hlır teşebbill olmada� hllrTl· 
y.tçl ,eılm olamaz. HllkUmetlmlz bu konuda lnançlıd ... HllrTlyeıçl rejımi ko· 
,umak ıçın. hllr teıebbUsü koruyqlZ." 

tlbdarn edildiAlnı de./ıatırlatınaya gerek 
var ını? Maocu gazete, 1977 ydında, 
SSCB 'de -askeri ha.rcama1ann, sadece 
emekllUk ödeneklerinin anw licte LkJ.S1 
tutannda olma.sım o&llİ açıklayacak? 

Ulufe koparabUmek ıçın NATO 'cu· 
ların etetıne yapışan ınaocular, Pento· 

yenı yöntemler geU,ıı..bUIrt.r. BUtün 
bunlar bant ve ulusal balunalZhk dava
una IhanetIerini gizlerneye yetmeyecek
tir. Emperyalizmin ötekl lŞblrllkçllerly· 
le yanyana, emekçi halkın önünde hesap 
vereceklerdir. 

.""ElıonoMlı 
---
_ ... .,....,... 

.Au..,. .... --...� 

"Ekonomik temeıin��E=:'� 
yirmi yıllık geçmişi '�' 

Türk-Sovyet ticareti artın lıyor 

Türkiye'nin dış ticareti geçen yıl 4 milyar doların üstik'Kle açık \erdi. 
Aynı yıl Sovyetler Birliği ile yapılan ticarette ise denge 10 milyon dolar w: 
Tiikiye'nin lehineydi. Bu durum, iki ülke ınsandıld ilişkilerin karşılıklı Çıkar 
birliğine dayandığını ka-nrtlımı.k.tadır. Sovyetler"in Tli'kiye ile ye Tli'kiye'nl" 
de Sovyetler ile dış ticaret �imlerini artırmalarında ortak çıkarları YcWdr. 

Sovyetı'" Birlili'nde işgücü sıkıntısı çekilmektedir. Baıka bl, deYıııe 
işsizlik yoktur ve üretimin daha ileri boyudiUda yükseltilmesinde karşılııılın 
sorunlu arısında gerekli işgüc� yaratmak gelmektedir. BuO\.wı çöılmU bir 
yarıdan iıgücü ii'etkenliğlni olablldllince artırmaktan, öte yarıdan da lıgücıı. 
nün kullanıldığı alanlar arasında kayd .. ma yapmakta geçmektedir. Kısaca ,öy. 
le: Birim ii'etim için daha çok emek ,,,,ektiren .ıanlardan iıgücü çekip daha 
az gerektiren alanlarda kullanmak. Böyle� aynı miktarda emek ile daha çok 
iiül elde edildiği gibi ortalama lI'etkenlik de altırıimış olmakudlr. 

Bunun doğal bir 50nuru olmak gerekir. Daha çok emek gerektiren liiiı· 
I., genellikle tarımsal ii'1In1"" daha az emek geıoktirenlor I .. sonayl lIrünlorl 
olmaktadır. Böyle olunca, tarımsal Urüılerde bir kısıtlama ve sanayi liilnle. 
rinde de bir fazlalık söı konusu olabilmektedir. Bunun dış ticıı.rete yansımaJı, 
tarımsal ürünler ithalatı ve sanayi ürünleri ihrxatı olarak belirmektedir. Türki· 
ye'nin dış ticaret yapısı gözönüne getirildiğinde, bu durumun Tii1dye için b� 
yU olanaklar yarattığı açıktır. 

Nitekim, Tli1<lye-Sovyetler Birliği ticareti böyle bir kalıba sahiptir. Bu 
nedenle, iki like �ndakl dış ticaret hacmi siiekli olarak artıŞ göstermekte
dir. Geçen yıl 196 milyon dolar olan dış ticaret hacminin içinde bulunduiu. 
muz yıl 286 milyon dolara yUkseltilme� konusunda geçtilimi. hafta içinde 
yapılan anlaşma bunun bir genergesini oluşturmaktad .. Buracla gözÖIlinde 
buundurulmısı gereken ba.şkı bır gelişme daha vardır; Tiikiye'nin geçen yıl 
10 milyon dolar olın Ihracat fazlast, bu yıl 12 rOilyon dolara çıkarılmaktadır. 

Türkiye'n!n Sovyetler Bırliii'ne §atması öngÖt'lien ürünler ariilSlnda canlı 
hayvan, dokuma ürünleri, çeşıtlı tarımsal UrUnler, meyva, pamuk ve bazı ma· 
denler bulunmaktadır. Tiiklye'nln satın'ala�ı üriiıler arasında he deniı w: 
hava taŞıt araçları, kimyasal maddeı" ve Ilaç. kaiıl ve kaiıt hamuru, çeşıtlı 
maklnalar,glbre, işlenmiş metal ve elektrik bulunmaktadır. Tlikiye'nin satın 
alacağı Wi1nler arasında Ise denlı ye hava taŞıt araçları, kimyasal maddeler ye 
ilaç, kaiıt ve kalıt hamuru, çeıltll makinaı." ,übre Işlenmiş metal .. elekt· 
rik bulunmaktadır. Verilen lıste, başta çizilen çerçew: kapsamınebdır ve iki 
ilke arasındakı IIIlkll",ln karşılıklı çıbr birlilinden kaynaklandıiının bır b· 
nıtını oluşunmaktad ... 
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lIöTROII BOMBASıIII YASAKLAYAI 

SÖZLEŞME iMZALA_ALIDIR 
Günümüzde dünya banşmın güçlen

dirilmeslne giden yol, herşeyden önce sl
lahlanma yarışının durdurulmasından, 
özellikle nükleer silahlanmanın önünün 
alınmasmdan geçiyor. ABD tarafından 
geUştirUen ve NATO'nun piyasaya sür· 
meye çalıŞbRı " nötron bombası" , bugün 
nükleer alanda silablanma yarışının dur
durulma..suu baltalamaya yönelik en gün· 
cel tehlike durumundadır. Silahlanma 
yarışına artık kesinlikle bır "dur" deııll· 
mesinden yına olan bütün banşsever 
güçlerin Ivedi görevi, nötron bombasının 
üretimine geçilmesine ve bu silahın NA
TO ülkelerine yerleştirilmesine karşı 
UlUSlararasi, yılınsal bit direnişi başarı
ya ulaştırmaktır. 

Bütün dünyada ilerici, demokrat ve 
banşçı güçlerin "nötron bombası"na 
karşı geliştirdikleri protesto hareketi, 
son aylarda geıılş boyutlara ulaştı. Işçi 
smıfının politik ve sendikal örgütlerin
den çeşltli kamu kuruluşlarına kadar 
çok geniş bir yelpazeyi içine alan pro
testo hareketi, barış davasının milyon
larca Insan araanda yeniden güçlü bir bi
çimde yankı1anmasına yol açtı. Yapılara 
dokunmadan "ııdece" insanları öldürdü
LÜ için "temiz bomba" diye aklanmaya 
çalışılan nötron bombasının insanlık 
düşmaOl yüzü sergllendi. Bu geniş pro· 
testo hareketı, önceki hafta, ABD'deld 
Carter yönetiminin nötron bombasının 
üretimine geçUmesiyle ilgili karannı er
telıemesi.ne yol açtı. 

SEKIZ SOSYALIST üLKE 
BIR SÖZLEŞME T ASLACı ÖNEROl 

Varşava Ant1aşm&R'na taraf olan se
idz ",syaUat ii1ke, geçUelmiz 9 Mart gü
nü, BM'nin Cenevre Silahsızlanma Komi
tesi'ne nötron bombaslOın yasaklanması
na iU,lIin bir sözleşme taslalı sundular. 
TaalaRm Silahazlanma Komitesi'nce In
celendikten sonra BM Genel Kurulu 'nun 
Haziran ayında silahRZlanma konusunda 
yapacaRı özel oturumda ele alınmisa 
bekleıılyor. Buıearlatan, Çekoslovakya, 
Alma. DeıııolaaUk Cumhurıyet;, MoRo
Ilston, Polanya, Romanya, Sovyetler 
BirURt ve Macaristan taulından önerilen 
sözle,me taı1aRı, kapitaüst üJkererde ba
",Çı güçler aras.da büyük bır ilgi ve 
destek le kar,lIandl. Bu arada bızı ülkele· 
rin hükUmet çevrelerine yakın b8Sln or
ıanlannda, sosyalist ülkelerin yeni öneri· 
slnJn dikkate almrruısı zorunluluRu dile 
getirildI. 

Nötron bombasının üretiminJn, stok
Ianmuının, başka ülkelere yerleştirilme· 
sinin ve kullarulmasmın yasaklanmasma 
\U,ldn mle,me taslatınm ge",kçeslyle 
fÖyle öZetle.dI:  

"Bu sözleıımeye katılan devletter, 
devletlerin ve halktann ÇaA:da1 blUm ve 
teknlk kazarumlanrun yeni tür kltte ha· 
ünde imha ıilahlarının araştmimlSı ve 
üretimi amacıyla kullanılmasanı önlemek 
ıçın duydukları derın Ilgiyi ırade ederek, 
özellikle kitle hatinde imha araçları ala· 
nındakı silahlanma yarışının durdunıl
maıuıa yardım elmek isteyerek, nlikleer 
nötron silabının ban, ve halktann güven
Htl ıçın ta,ıdııı tehUkeyl Idrak ederek, 
8cŞalıdald konularda anlaıımaya vardı. 
lar." 

BIRINCI VE IKINCI MAODELER 

Sözle,me tuıaemın birinci ve ikinci 
ııuıddelerl ,öyle dile getirildi : 

"Madde 1· işbu sözleşmeye katılan 
ber devıet, n�e oluna olsun nükleer 
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SEKIZ SOSYALIST üLKE, NöTRON BOMBASıNıN YASAKLANMASINA 
ILIşKIN BIR SÖZLEŞME TASLACINI BM SILAHSiZLANMA KOMITESI
NE SUNDULAR. T ASLACIN, BM GENEL KURULU'NUN HAZIRAN 
AYINOAKI "SILAHSıZLANMA OTURUMU"NDA ELE ALINMASI BEK
LENIYOR. BARıŞÇı loolALARDA BULUNAN ECEVIT HüKüMETININ, 
NÖTRON BOMBASıNıN YASAKLANMASINA ILIşKIN SöZLEŞME TAS
LACINI AÇiK OLARAK DESTEKLEMESI, IODIALARININ IÇTENLICI
NIN GÖRüLMESi içiN VAZGEÇiLMEZ BIR ADıMDıR. 

nötron silahını üretmemekle, biriktirme
rnekle, geliştirmemekle 'ye kullanmamak
la yükümlüdür. 

"Madde 2- i) işbu sözleşmenin göze
timiyle ilgili denetim, üye devletler tara· 
fından bu devletlerin emrinde bUıunan 
ulusal teknik den'tüm araçlarının kulla
nılması yoluyla ve herkesçe tanınan ulus· 
lararası hukuk normlarına uygun olarak 
gerçekleştirilecektir. 

ii) İşbu sözleşmeye katılan devletler, 
sözleşme amaçları konusunda ya da hü
kümlerinJn yerine getirilmesiyle Ilgili 
olarak ortaya çıkabilecek her türlü soru
nun çözümlenmesinde birbirleriyle istl
şarede ve işbirliRinde bulunmakta yü
kümlüdürler. Bu maddenin uygulanması 
Için iştisare ve lşblrliei, Birleşmiş Millet
ler Teşkilatı çerçevesinde gerekli ulus
lararası prosedürler kullanılarak ve bu 
teşkilatm t�üAÜJle uyularak da yapılabi
Ur. 

ili) Başka herhangi bir işUrakçı devle
tin bu sözleşmeyle kabul edilmiş olan 
yilkümlüJükleri çilnE'mekte oldueunu 
belirten bu sözleşme iştirakçlsi herhangi 
bir devlet Birleşmiş Milletler Teşkilatı 
GüvenUk Konseyi 'ne şlkayette bulunabI
Ur. 

lv) Işbu sözleşmeye katılan her dev. 
let, Birleşmlş Milletler Teşkilatı Tliıüeü' 
nün hükümlerine uygun ol.aruk. Konsey 
tarafmdan alınan şlkayet üzerine Güven'
Ilk Konseyi 'nce girişilebilecek soruştur
matann yapılmasına işblrlitinde bulun
makla yükümlüdür. Güvenlik Konseyi, 
sözleşme iştirakçlsi devletlere soruştur
ma sonuçlan hakkında bilgi verecektir." 

Nötron bombasının yasaklanmasına 
lUşkin olarak sosyalist ülkeler tarafından 
BM Cenevre Silahsızlanma Komitesi'ııe 

dördüncü maddeleri, sözleşmenJn süresiz 
oldu�unu ve bütün devletlerin Imzası.na 
açık oldu�unu belirtiyor. Sözleşme, da
ha sonra, sözleşrnenin imzacı devletler 
tarafından onaylandıeını belirten belgele
rin, �epozitör olarak tayin edılen BM 
Genel Sekreterine teslim edilmesini i ant· 
laşrnanan yine BMTüzüAü'nün 102. mad
desine uygun olarak: depozitör tarafın
dan tescil ('dilmesini öngörüyor. 

Sosyalist ülkelerin, nötron bombası
nın yasaklanmasına lUşkin bir sözleşme
nin BM örgütü çerçevesinde gerçekleşti
rilmesini öngönneleri, bütün dünyada il
giyle karşdandı. SosyaUst ii1kelerln, böy
lece, silahlanma yanşının kontrol altına 
alınmasını BM çerçevesinden kaçırma 
girişimlerinin karşlSlna da güçlü bir en
gel çıkardıkları belirtiliyor. SöZleşme 
taslatının, BM Güve.lik Konseyl'ııln 
yetkilerini bütün açılardan muaf tutan 
hükümleri. BM'nJn dünya barışınm güç
lendlrllmeslndeki rolünün artırılması ba
kımmdan büyük önem taşıyor. 

DüNYA BARıŞı VE YURT 
GüVENLICi lçiN 

NÖTRON BOMBASıNA HAYIRI 

Emperyalizmin halklann başı üzerine 
yeni bır "demokı .. kılıcı" gıbı ı.dlrme
ye çalıştaAı "nötron bombası"nın yasak
lanması Için mücadele, bütün banşçı ve 
demokratik güçlerin günceı, ived.i görevi
dir. Türkıye'nin barışçı güçleri, başta iş
çi sını(ı ve onun poUtik hanketi olmak 
üzere, bu mUcadelede üzerine düşen 

onurlu görevleri yerine letire<:ekUr. 'Ilir. 
klye I,çl Portlol'ııi. ba4lattııl "Uhım 
Bat1ll1Jızlık ıçın NATO'ya Hayır!" kam
panyası, iilkemlzln ulum balıınsulı'l 
lçln mücadelenln, silahlanma Yll14ına 
karşı mücadeleyle lçlçeUllııI bır ke", da
ha kanıtlanu,tır. Türklye'ııI. ulusal Çı
karları, nötron bombasmın üretimlnin 
kesinlikle önlenmesini eerektlrmektedir. 
özellikle, bu yeııl Idtle Imha Ii\ahının 
topraklanınızdald NATO ve Amerıkan 
üslerlne yerleştirilmesine ula izin verll· 
memelidir. 

HüKüMET, NöTRON BOMBASıNA 
KARŞI ONURLU VE TUT ARlı 

BIR TAVıR ALMAlıDıR 

Dünya banşından yana olacaeı ve ül
kemizin haysiyetine yakışacaeı öne SÜlÜ
len bir dU; politika, uluSlararası kamu
oyunun gözünü boyamaya yönelik gel
geç girişimlerle yürütülemez. Böylesi bir 
tutuın, ergeç, bu girişimlere ön ayak 
olanlarm dünya barıŞÇı kamuoyunun 
önünde mahkum olmasına ve ulusal onu
run ayaklar altma alınmasına yol aça
caktır. 

Dünya barışmın güçlendirllme&inden, 
silahlanma yanşmın durdurulma.suıdan 
yana olan her dürüst ve onurlu dıişlm 
de!teklenmelidir. Ecevit hükümeti, ken
disine yakıştırdıtı barışçı sıratların lç
teniieini kanıtlamak Istiyorsa, nötron 
bombasının yasaklanmaa yönünde ka
rarlı ve lSrarh bir tutum almak zorunda
dır. Sosyalist ülkelerin BM Cenevre Si
lahsızlanma Komitesi'ne sunduk1an söz
leşme taslaaının desteklenmesi, bu yön
de atılması gereken vazgeçilmez bir 
adUTKilr. BM 'nin Haziran ayında topla
nacak olan özel "Sitahstzlanma Oturu. 
mu "nda bir konuşma yapacaıı haber ve
rilen B84bakan Ecevit'In hükümeti, bu 
oturumun en önem U IÜJldem maddesini 
oluştunıcak "nöllon bombasının yaSlk
lanması" konusunda şimdiden inandD'ICI 
bir tutum almadıkça, planladı'ı her giri
şim sadece geriye doRru lıılm14 bir 
adım olarak kalacaktu. Bunun sorumlu
lu Au ndan sıynlmak ise mümkün olmaya
cakbr. 



Carter sıil'ah s'al<ırdataral< • 
ewealc Forest'ta konuşan ABD 
Başkanı, ülkesinin askeri stnıteji
sinin yeniden değerlendirilmesiyle 
birlikte, yeni silah sistemlerinin ge-o 
Iiştirilmeye başlan.cağını açıkladı. 
Carter, kanatb roketlerin üretimi
ne geçibnesi için de emir veıdiği
ni bildirdi. 

I< imi 
Imrımtuyu r 1 

ABD Baştanı Caıter, önceki hafta 
lODunda Kuzey Carolina eyelattnde 
Wealt Forest 'ta ülkesinin dış poUtUtası 
.. weri stratejisi ııe HgUI açıklamalar
da bulundu. Carter'm açık.lamaJan, bun
dan önceki demeçlerlnden daha detlılk 
ve daha ,eniş yankılara neden oldu. 
ABD Ba,kanı, So'Yetler BlrUII'nl "we
d ıiic:ünü kullanmak ve yerel çatışmalara 
müdahale etmekle" suçladıklan sonra, 
ABD 'nln wed stratejlıılııl yeniden de'terlendlrecelinl bUdlıdi. Bunun bır ka· 
nıtı olarak da, ü1keslnde "yeni sllah sls· 
temlerlnln geU,t1rUmeye bqlandıkını" 
ve "kanath ıoketlerin ürettm1ne başlan
ması ıçın emir , .. rildltinl" haber verdl. 
Bu anda Amerikan yönetiminin, önü
müzdeki bır ya da iki ay içinde, NATO 
ilyesl Batı Amıpa ü1kelerlne yerle,lirll· 
mek üzere DÖtron bombası üretimini 
b&flatmı kuannı Uan etmeye buman
dıkı belll oldu. Beyaz Saray 'ın, birkaç 
hafta ıçınde, yeni bilyülı. atom uçak ge
mllerlnln yapınuna IUşkio bır karan 
açıklayacatı da basında beUrtııdi. 

B"kan Carter'ın Weak Forest'teki 
açılr.lrunalan, sadece ABD 'nın delil, bır 

bütün olarak NATO blokunun wed 
ııtratejlslnln yeniden deterlendlrllmek 
üzere oldutunu gösterdi.Bu deterlendlr
me ıçınde, yeni nükleer ve stntejlk kit
le imha &ilahlannm üretimi programmm 
ba, sırayı tuttulu anlqddı. 

,Amerikan ve Bah Avrupa baııu or· 
,anluında Carter'm son demecl üzeriDe 
çıkan yorumlar, ABD'nin hazırlanebit 
yenl elrl,imlerln ..ıdııgan nlteUllnl da· 
ha açık bir biçimde oltaya koydu. Fran· 
siz Le Monde gazetesinde, Caner'm ye· 
ni açıklamasmm, Sovyetler Blrlili'nl 
korkutmaktan çok, Amerikan sUah 
sanayU çevrelerine, bu arada Beyaz Sa· 
ray'clan yeterince memnun olmayan ve 
"silahlanına yanşmda yeni kurbanlu Ls
teyen" Pentagon çevrelerlne ,üvence 
vermek amaemı taşıdıtı belirtUdi. 

C&rter'in, Amerikan yönetiminIn ve 
NATO kurmlYlllUlın yeni sllahlanma 
progralTlını haklı göstermek için yeniden 
ortaya ıttıkı "So'Yet tehdidi" masıdı, 
aynı günlerde ABD Kongresl 'ndeki 
başka tartışmalar sırasında yalanlanıyor· 
du. Senator Mac Govem, ABD Kongre' 
sine sundulu bir raporda Afrika kıtasın-

iste ' NATO'cuların 
gerçek yüzü 

eCarter'ın ayağının tozuyla Türki
ye'ye gönderdiği Clark Clifford , 
CIA'nın bazı ülkelerde yöneticileri 
öklürtnıesinin, ABD 'nin güvenliği 
için kaçınıln,az olduğunu söyledi. 

Carter'm ABD Bqkanblına oturur 
OtunnlZ özel temsilci olarak Türkiye'ye 
gönderdili eski Savunma Bakanı Clark 
CUlford, geçlllimlz Çan;amba günü CIA 
Ue ilglU açıklamalarda bulundu. CIA 'nın 
kuruculanndan olan CHfford, Amerikan 
Senatosu'nun Haberalma Komisyonu' 
nda konuştu. Clifford, ClA'nın bazı 
ülkelerde yöneticileıVı öldüıülmesi ve 
hükümetlerin düşürülmesi yönündeki 
faaliyeUerinin yasaklanmasının, ülkenin 
güvenlili açasından sakıncalt olacatım 
söyledi. 

Clark CUllord, ABD Senatosu'ndakl 
konuşm8.SJncla, CIA 'nın, İ1dncl Dünya 
Savaşı'ndan bu yana ıtalya ve Fransa'da 
yapdan .. çınderde elkin glrl,lmlerde 
bulundutunu da söyledi. Sözkonusu W· 
kelerde komünistlerin hükümetlere katıl· 
masının bu pr;şlmlede önlenebUdiRinl 
açıklayan eskl CIA yönellebl ,öyle de· 
dl: "Böyle yapmasaydık bugün Avrupa' 
nın "nırlan ıimdikinden çok deti,lk 
olurdu." 

Ca.rter'm geçen yıl Ocak ayında An· 
kara, Atlna ve Lefko,e'de "bUgl topla· 
ınakla" görevlendirdili Cliltord'un açık· 
lamalan, ABD'nln dünya polltlkaamın 
amaçlannı bir kere daha açıla çlkardı. 
CUllord'un sözledyle, ABD � politl· 
kasının, ba.şka ülkeleri egemenlleı altın· 
da tutmaya, o Wkelerln lçişlerlne kan�· 

maya, bunun için gerekirse adam öldürt· 
meye yönelik oldueu yeniden belgelen· 
di. CUllord, NATO'nun Avrupa kıtası 
üzerindeki egemenliIini korumanın, 
ABD dış poUtikasında blrlnci sırayı tut
tulunu açtklamış oldu. Cllfford, böyle· 
ce, bütün NATO'culann klndilini de 
açıaa vurdu. 

Eski Savunma Bakaru'nın CIA Ue Ugl· 
U açıklamalan, sadece TRT bÜıtenlerln· 
de yer aldı. Associated Press Ajansının 
bütün düny�y. yaydıRı haher, TRT Çalı· 
şanlannın dı,ında.yerli basın organları· 
nın hlçbirlnde Ugi görmedi. Büyük ve 
küçük basın organlan, Türkiye Ue ABD 
arasında yeni balındddık ..dıışmalumın 
hazırlandılı koıuUarda, ABD dı, poUti· 
kasımn gerçek nlteUllni ortaya koyan 
açıklamalan glzlemeyt yel tuttular. 
Böylece, ABD ne yeni anlaşmalar yap· 
maya hazı.rt� . .ınlara "gölge etmemeye" 
çalışldar. 

CIA ve emperyalizmin dlRer casusluk 
örgtillerl, bll4ta NATO olmak üzere, em· 
peryalizmin saldırı ve tahakküm araçla. 
nnın birer yan kurulu�undan başka bır. 
tey delUdir. Türkiye'yt NATO ve CEN· 
TO gıbı ..ıdm bloklarına baliayanlar, 
emperyalist casusluk örgütlerinin ülke
mize glrlş vlzesinl imzaJamanın da 80· 
rumlutuKunu t.qımaktadırlar. Faşist d· 
nayelledn kaynaklan merak ediliyorsa, 
emperyalistlerle oturulan pazarlık ma· 
sasının kaqı koltuKuna bakmak yete· 
cektır. Balunaıılıklan ve demokrasi· 
den yana oldueunu ileri sUıenler, gerçek 
aınavlannı, emperyalizmin saldırı örgüt
lerine ve onun casusluk kuruluşlanna 
karşı alacaklan tutumla vereceklerdir . •  

daki ıeU,meleri ele aklı. Goftm'ın npo· 
runda, Etyopya.somali anı"mazlılı da· 
hil Afrika Boynuzu'ndaki son olaylarda 
So'Yetier Blrliti'nln herhangi bır dotru
dan müdahalede bulunmadıkı beUrllldi. 
Rapor, aynı zamında, ABD 'deki bızı 
çevrelerin Afrika 'daki bazı güçler üzeri· 
ne kumu oynayıp kaybetmesinin, Sov· 
yet askeri tehdidinin varııAını kanıtlı· 
maya yetmeyecetini dile getirdi. 

Carter'ın Weak Forest 'teki açıklama· 
lan, SO'Yetler Birlili'nde de ABD dı, 
poUtikasındaki olumsuz <llUmlerin cid· 
di bir biçimde ön plana çıkması oluak 
d<lerlendlrUdl. "Soluk sav" . 2 'nın dl
riltilmesir:e &iden yollann döşenmesi" 
olarak nitelenen demeç, S1ahsazlanma 
yolunda atdabUecek h..... adındarın 
batalarunuına yönelik bir girişim olarak 
.yorumlandı. 

Carter'ın Weak Forest'teki demedı 
SSCB Devlet Ba,kanı ve SBKP Genel 

Sekreterl Bn;nev'ln blyocnıımıın ABD' 
de yayuı.lanmam ile aynı cÜDieıe rUtLa· 
dı. Biyograliye Brejn .. tarafından yazı
lan önsözde şu sözler yer alıyordu: 

"Uydurma propaeanda kampanyala
nnın körüklenmesi, yeni kitlesel imha 
araçlannın yapınu itlndeld hummalı ya· 
nş kartdıkında birkaç kaaanç eld. etme 
glrlıImlcrl, sadece ve sadece u/uılararuı 
atmosferin bozulmasma ve ilitkilerin 
gerginleşmesine neden olacaktır. Bun· 
dan ild ülkenln h.ıklan da kaaançlı çık
mıyacaktır." 

ABD dış poUtlkuuıdald ıon ,eY""". 
ler, savaş kı,kll'tıcılllınuı, yumufUJll 
ortamını dlnamltleme Ilrltfrnlerlnln, (.r
çek ve tek son.ımlulannm kimler oldu· 
tunu yeteri açıklıkla oltaya koymuştur. 
"So'Yet tehdlti" ıantajıyta dünya haWa
nnı yeni maceralara lihüUeyebileoekJe· 
rlnl &ananlar, Walannı dllııya bU1f (ÜÇ' 
lerinin sert duvanna çupacakuırchr. • 

K1PR1YANU YÖNETlMI SEDAT'A 
DlYET ÖDEMEYE 
HAZıRLANıYOR 

Geçtilimiz Ş ubat ayııcıa Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşe'de Hilton oteline 
bir baskın düzenleyen iki Filistin dlrenişçl"l" duruşmaları tamamlmd •. Du· 
ruşma sonunda Samur Muhammed Ile HUteyin AII'n!" ı Hazıran'da i,;bm 
edilerek cezalandırılaCiğı açıklandı. 

18 Ş ubat'taki baskından sonu iki Filistir.'Ii, kendilerine Kıbrıs hükline· 
titarafından tahsis edilen uçakla Ada'dan ayrılmıştır, ancak daha sorıre yeni
den Lefkoşe havalanına dönmek zorunda kalmıılardı. Havaıl ... ndaki uçoia 
karıı, Sedıt'ın Kıbrıs Cumhuriyeti'nin hUklm ..... lığını çitneyerek !liriıliti 
konundo baskını, h{j(tinet ku�tleri tamlOdan püskürtülmüştü. O�y üıe· 
rine Sedıt hüklmeti Kıbrıs Cumhuriyeti iie diplomatik iiiıkii ... ini kestiğini 
açıklamıştı. 

Kipriyanu yönetiminin özel olarak kurdurduiu mahkemenin Filistin'U 
direnişçiler hakkında ...erdiji ''idam'' karan, lefkoşe hOktmednin Sedıt'a bir 
diyet ödeme hızıriığı içinde okluğunu gösterdi . Kipriyınu yönetimi, Kahire' 
deki emperyalizmin ve $iyonizmin işbirlikçisi Sedat klijlnln �skılarlN bo
yun eğerek, filistin kurtuluş hareketine sözde bır göz�ı vermeye çalıştığını 
belli etti. 

Kıbrıs h(J(iimetlnin, Sedat'ın ''Entebbe'' özentisi baskın girişimine karşı 
aldığı ka",lı tutıım, dliıyiidaki bUtIiı barı�çı gUçI ... in kesin des.etini kazan· 
mışu. Bugün Ise özel mahkemenin kararı, barış ve demokrasi ıliçlerinin kesin 
protestoSlI ye nefretiyle karşılanacaktır. Bireysel terör eylendennin ri:i,ıin 
halkının davasını zafere yaklıştwiUllôlyac.a#ına kuşku yoktur. hka.t suzde 
mahkeme kararlarının arkasına gizlenen nılsıııerne terörU de, filistir.'in vigiı 
halkının mücadelesini durduramıyıcaktır. Durdurabileceiini sananlanıı teri, 
siyonist gericiliğin yanındad .... 
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iSIEC SOSYALiZMi IEYA SOSYAL 
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DEMOKRATLARıN CIKMAZI (2) 
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AHMET ARAS 

Itçl fO i1enttWerln, ilereılerlnın yiiı
de eWye yakını dolaysız verı! olaralt alı
nır. Buna U.veten lıneden otomobile 
kadar her tUrlü mal ve hizmetten alının 
yiiıde 2S i>tlblak vergısı YU. GÜDlük ha· 
yatta kuUanılan beUl bazı araçlardan ay· 
nca ebtra vergller alınır. Bir de sigara
tütün ve ispirtolu içkilerden alman ekst
ranın ekstıUl bir verd var kl, 5 mUyar 
495 mUyon kronla devlet bütçesi geUrl
nın yiiıde 6.7'.ınl ta,k11 etmektedir. 
Bahae konu bütün bu dolaysaz, dolayh 
vergiler gözönÜJle alındıamda, lfçl ve üc· 
retlilerin gerçek geUrterinln dlRer emaal 
iikele" ıönt hayli "�I diiıeyde olduRu 
,örülÜl'. Ortaya çıkan her yeni açıl. k ..... 
şı devlet, yenı yenı vergiler keşfediyor. 
Bu �ır verı! yükleri altındaki emekçi 
ldUeler ıçın yaşam çekUmez bır hal alı
yor. 

170 y�dan bed &avaş dışı kalmış, 
başta komşulan olmat iiıe .. hiç bır ii· 
keyle .ınıraaJ, topnık ve başka bır &Onı· 
nu olmayan lsveç, fert başUla dÜ$en a&
bri harcama bakımından dünyada birin
d ",ayı Işgal ediyor. Bu harcamalan 
"muhtemel bir sovyet tehlikesl"ne da· 
yandırtrak hakh gösterme"" çalışıyor. 
lneç _�i biraz yakından ıözleyen 
Idmse, gerçek .. bebın bu _ıtını, 
ukeri araç ıı1pad,lerl yoluyla lIrmaJara 
ton aktarmak ve tlrmaların daralan pa
zar alaıunı genlşletmeye dayalı bir poli
tlODlD güdüldütünü görür. 'Viggen" sa· 
vaş uçillan projesi hikayesi pek çok 58-
yıdaki örneklerden sadece biridir. Dev
let, Saab finnasmı ''Vlggen'' adh bir sa· 
vaş uÇaRı yaptmı için &Ipariş veriyor. 
Firmaya pefin ödeme yapıyor. Sonunda 
proje flyaskoyla sonuçlaruyor ve devle
tin verdlRI S5 mUyar kron da havaya gl
dlyor. 

Krize dren her tlrma devlete koşu
yor. De.let de hlZır gıbı yardıma hazır. 
Yüzmilyonlan, milyarlan bir bardak su 
lkram eder gibi sunuyor f'lrmalann emri
ne. Faizsiz veya çok düşük taizli borç 
şeklinde. Krizden çlkamama durumun
da ftrma taaftyeye gldlnco de Ikram edi· 
len panJann üstüne bir tas Lu içmekten 
başka yapdacak bır şey kalmıyor sonun
da. 

Bu tedakarlıla devlet, ber zaman yal
nız verı! kayruıklanndan Iwş�a Im· 
kaolanyl. yapamıyor tabü. Verı! kay
naklan yelenız kalınca birikmiş emek· 
lülk fonlarına el atılır .• 1976 y�ında yal
ruz emeklDik tonlanndan f'lmıalara akta
nlmış olan kredl mıktan 15 mUyar hon 
dolaylanndadıı. Ftnnalara dolaym, do
laylı ton aktarına poUtllwlru hükümet, 
ftrmanın ge .. kU kın (ı) Ylhyamam ... 
durumunda I&tlhdam edilmi, I,çllerln 1'
lerini kaybedecetl ve dışanya kirlı .. tış 
yapamamill aebeblyle de ülkenin �ellr 
kaybına uRrayac�1 gerekçelerine da· 
yandınyor. 

Firmalar yenı üretım leknlklerl uygu
Iadıkça işçi çıkanna yoluna glderl.r. 
HükUmet - SÖ'ıde - lşçlleıın ı,ten çıkaro· 
mam ... ıçın ftnrWarla pazarlıta glri,lr. 
FIrmanın I&Uhdam fazı ... oldulunu lÖy
ledlll l,çUeri çalı,tırmaya devam etme&! 
halinde hükUmet, dÜlUk konjonktilr dö· 
nemi boyunca bu l,çUere ödenen ücre
Un yiiıde 80 veya 90 'ının blzıat ödemek 
üzere pazarltla "dtir. Sonunda bu ra
kamlar arasında bu an.lafl1laya vanllr. 
Sade lsveç vatandaşı da bu Işten mem
nun kaJır. Sosyal demokratça şutlan
dnmca, vanlan bu nefla ıosyal demok
ratça çözümlere lDJInın Itiraz etmesi 
özel (ırm.a1ara t.anınan Imtiyazlara tepki 
ıö&termesl SÖ'ıkonusu delil. 
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SOSYAL DEMOKRATLARıN 
"SOSYALIZM" ANLAYıŞıNA 

BIR öRNEK 

1976'da ıSpanyol "'&yal demokrati>
nnı desteklemek ıçın tüm Avnıpah sos-
yal demokralların kat�d�ı bır kampan
ya açılmı,tı. İsveçll "'&yal demokraUa
no başını çektleı kampanya sırasında 
Stokholm'deld LO(l,çl Sendlkalan) 
merkezlne ulramıştım. Binanın geniş 
bır 68lonunun duvartan çeşitli slogan, 
pankart ve resimlerle kaplannu,tı. Du
varların birine asıb büyük bır !berlk ha
ritası üzerinde tavşana bindlrilmiş Cun
hal (porteldz K.P.Başkanı), Ue onun bi
raz gerisinde kaplumbaRaya blndlrilrnlş 
SO .... 'ln (ıspanyol S.P. Başkanı) retim
leri VardL Kız�bayrat, iiıedndeld "an .. 
yallzm" SÖ'ıcüj!üyl. hedef olaralt önlerI
n kondurulmuş. Acelecilikten etrafı kı
np dökmüı halde tavıan üstÜDde ko,lu
nın Cunbal'a arkadaki S ..... , etrafını -
retorm yapma anlamında - onara düzelte 
ilerlerken, '1Iey Alnro, acele etme öy
le, etrar. Ionp yıktlRın gıbı kendin de 
düşmek üzeresin" diye sesleniyor. 

KendUerlnın de ao'yallzml hedene
diklerinl söyleyen &Osyal demokratlar, 
bilimsel &Osyalizmle kendl "sosyalizm .. 
leri arasmdald tarkı böyle göstenneye 
çalışıyorlar. Marksistler ' . 'aceleci ",ıe 
"yOOo", kendileri de "yavaş " ama "ya· 
pıCl" bır şekilde "sosyalizm"e dolıu 
Ilerlıyor. Yanm YÜlyillik saklnce bır yü
ri.iyürsten sonra "hedef'In" aynı uzaklık
ta mesateyi koru duR u görülünce de or
taya attıktan ''Meklner Projesi" öneri
siyle 50 yıllık bır süre daha Istiyorlar. 
W'nun önerisi olarak Sosyal Demokrat 
Partlsl'obı son kongresıne getirilen Meld
ner Projesi şöyle özetleniyor: ''BellrU bır 
düzey üzerinde kir saRiayan şirketlerin 
vergı öncesi karlanndan her yıl aynlan 
bir pay. özel tonlarda toplanacak ve iş
çiler bu ton orwnda çalıştıklan şirke
tin &emayeslne ortak olacaklar. Fonla
nn genel sermayeye oranı her yd büyü- . 
yecelinden (kAr ve ton paylannın bü
yüklüRüne göre dell,ecek) 30 ii. 50 y�. 
lık bir süre sonunda iş·çller. şırket ser
mayesinin çolunlulunu ele geçirecek
ler. Böylelikle özel sermaye gtderek kol
lektU aermayeye dönÜfiecek ve sosya
lizm gerçekle,ecek." (ş. Alpay, a.g.t. 
•. 13) 

Son ydıarda LO'nun muhaletetine 
raamen kAnun.su.ı grevlerin çotalmlSl 
karşısında sosyıı'':ıdemokratlar bu aldat
macayı baş vuruyorlar. öneri üzerinde 
uzun uzadıya ı,lkeU tartışmalar yapddı. 
ışverenlerin bır kıımı - sözde - karşı Çı
kıyor, bır kısmı uygun görüyor. SaRcı 
paıtller bır yandan uygun görüyor, bır 
yandan sert ele,tlriler yöneltiyor. Sos
yal demokratlar birız savunuyor, biraz 
&awnmuyor. TamesldTürkmenlerinbey
Ilk &OhbeU hlkay .. 1. !id keçi, bır IMk sa
hibi ZaloRlu Memmet, sırtındaki mayıs 
.. petiyle bnmalıta doRnı yürürken, kül
lUIünde sepetiyle dunnu4 olan kom,usu 
Balollu Hikmet'e .. ,Ienlr: 

- Sabahııerlner hayınla Hikmet Bey, 
keylllWn yine bu&Un. 

- &eol Memmet Bey, len de öyle 
,örüni(yonun. 

- Nuılaın daha başka Hikmet Bey? 
- Iytylm, .. n naoılaın, lyWn Inş.ılah 

Mehmet Dey. 
Bu mlnval iiıe.. sürüp gıder beylık 

&ohbetı. Karı�ıklı olarak "B.y"1I11 be
nlmseyın ... IstedIII rolü oynayabııır In
&anlar. 

Yabancı kadm işçi, buloşıkçdıkton (abriluı işçililine yük.lmi, . .  

ISVEÇ TEKELLERININ 
DIŞ YATıRıMLARı VE 

YABANCI IşçiLER 

Kapitalist dller Batı Avrupa ülkeleri 
gıbı Isveç de yabancı l,çl,1z yapamıyor. 
Sömürü sistemi mekanizmasmın üç ayı, 
Rmdan bid yabancı işçidir. Sıtır sosyal 
maliyeUe ÜleUmin en ucuz kalemlnl te,,· 
kil eden yabancı I,çiler. ekonominin 
kriz dönemlerinde sübap vazifesi görür
ler. Yerel seçimlerde yabancı Işçilere oy 
hakkı veren ilk ülke lsveç oldu. Genel 
seçimler ıçın de oy hakkı verilmesi için 
sosyal demokratlarca hazırlıkla yapd
makta, bır takım glri,lmlerde bulunul
miktadil. Bununla sosyal demokıat1ar, 
&Ittikçe da�an oy !,abanlannı Ikinci sı- . 
nıt proletarya duruoiundakl yabancı iş
çile.. dayananık genlşletmeyl amaçlı· 
yorlu. Son yıllardaki ekonomık krız 
Uzerine Türkıye bqta olmak üzere. bazı 
ülkelerden gelecek kimselere lsveç kesJn
Ilkle sınırlannı kapadı. Bu ülkelerden tu
rist olarak dahi Isveçte gitmek isteyen
ler, önceden "veç elçllik ve konsoloı
luklanndan vlze almak zorundadır. Fa
kat ucuz I'&ilı:line Isveçıı kapitalistlerin 
Ihtiyacı oldulu zaman, sözde Insani se
beplerle, lsveç yabancı l,çUere kapılan
ru ardına kadar açuak "poıııık göçmen" 
kabul etmeklA!dlr. Bu&Un Isveç 'ta 600 
bın clvaruıda yabancı I,çl var. Bunun 
400 binden tazlu Flnlandlyah. Uzun 
ydlardan beri Finlandiya laveç'ln ucuz 
I,gücü puan durumundadır. 

Volvo, SKF, SAAB.scanla, ASEA, 
LM Eric,cmı Elect.rolux, Bonnier AB, 
Oranges, Sbanıka Cement, Swr. Ko� 

--------
parberı, Alf .. Laval, Sandvik, BPA, AUu 
Copco, Uddeholm ve AGA baıta olmak 
üzere çok sayadaki Isveç flnnalan dün
yanın dörtbır yanına yayılarak dller eın
peryaliJt ülkelerin takeUerlyle bırlıkte 
bır sömürü �I kurmuşlardır. Bu lekeı· 
Ierln yurt dışında faalıyet ıösteren 
2456 yavru ftnnası (dotterbolaı) 381 
bin I,çi istihdam etmektedir. Bunlardan 
en büyi!k 20 ftrmanın (lekel) lsUbdam 
ettlll toplam i,çl say .. , 272 bindir. En 
büyük 20 Isveç ftımuının (yuıtiçl·yurt
dışı) btlhdam ettltı toplam Işçi say .. , 
1975 y�ı I,tati.tlklerlne gö .. 554 bindir. 
Yine sözkonusu en büyük ylnnl firma
nın yurt ıçınde yaptıtı .. tı, mıktan 25 
milyon kron (toplam sataşlannan yüzde 
30,1 'I), yurtdışında ıerçekleştlrdltı &a
tış mıktan ise 58 mılyar kron (toplam 
satışlarının yiiıde 69,9'u)dur. Burada 
yurtdışı yatmmlannda1d tAr orınlamın 
çok yük .. k oldulu açıktır. Fakat bun
dan da önemiW, hn:ç toplumunu dön
dÜNn çarkm. d.,tan akıtılan ta,ıma RI 
oLan bu dış sıtışlardD'. Bu kan.Uırdan 
herhangi bldnın ufak bır anza ıöoter
mesl, lsveç toplumunu bır andı ünya 
oturtan bır gemı durumuna eetlrir. Bu 
konumuyı. dünya emperyalist sistemi
nin aynımız bir parçası olan 1sveç, ulus
laroruı plandaki genel politlka .. yla da 
emperyalizmin çıkarlannı tlUzllkle ,öze· 
Ur. Arnı yürütülen emperyalist politika
nın kendl'payınıdUten kwnını çok. dahı 
usturoplu, şeytan. ta, çıkartıcak biçim
de Ince ımetodlarla yapar. 

(*) i ,Irron 630 ku"" tur. 



Tan Oral'ın «böyyük türkiye»si 
NEZIH DANYAL 

Tan Orai'ın foJlst MC döneminde p.' 
zete .. derzilerde yıyımlanan çizgile· 
rini topladılı kitabın i.mi. "BöyUk 
Türkiye". Çizgilerini toplad.ı diyo
rum çlmkU QrikatUr olmayan, alt y..ıla. 
nndan da anlaşıld.ı üzere dönemi yan· 
sıtan desenle, de var. Ait Y"'" bulunan 
çizgilerin olması buradan gellyor.KItap 
Qpjtalizmin ekonomi pofttlli ile başlı· 
yor. sonr.ı MC "Böyok"lerinin yapbk· 
ian ''BöyUk" hizmetle, kitıbtn ikind 
böl_U oluşturuyor. "Kar!Qtilrün 
kIasili" dedili, biraderieri ye yeleniy· 
le Demirel, tank , top .. al .. .... yi 
hamlesiyle "KMibtWiln renklisi" Er· 
bakan, iki sayfadan fazla konu edileme· 
yen "KarikatWün renksizi" Feyzioilu, 
baba yadipn si!ahlan, kurtı.nyla, "Ka· 
riQdiıüı siyahı" Tilrke,"ın "BöyOk rur· 
kfye"yi nasıl yönettikleri sergiıeniyor. 
Daha SOIlR da TRT, basın, yıyın, eli. 
tim, adalet, dıı politika, seçimler ve 
"özel istek üzerine" 2. MC bölümleri 
yer alıyor. Içindekiler "yfasından son· 
ra konulmuş karibtiirde "Faşizmden 
korıuna ",ç kalmaktan kork, erken te,· 
hi. toplum kurtarır." diyor Tan Orai. 

Aslında Tın Orai teJhisı koy .... ş. Ki· 
tapta ,öıiildüğü pbi "u," biit&ı YÜCuda 
yayılmı,. Apaçık göriiıUyor. Tın Orai'ın 
uyarısı " urlO bedenlerinde duymayanla
R, duyup da ses çıkMmayanlara sanrım. 

ıLhan Selçuk önsözde "1960-1970 
kutalının önde .,len ....ıçısıd .. Tın 
<>nı. Bu kupk bilinçle yetişmek mut· 
Iuluk ye olanaklan .. Qyu,muştur. Çlkı. 
kU 27 Mayıs patlamosoyıı başlayan bi, 
uyanq dönemi yaşadı. Evrensel devrim· 
d kllUiNı yurt ""çekieriyle bi,likte 
al,ılanması bu döneme topiumsal rengi· 
ni ....ıi." diyor. 

Dotrud .... 1960-1970 döneml çizer· 
leri gerçekten bilinçle, yetişme olanalı· 
nı buldular. Ancak QriQtilrcii olarak, 
yıyın oianaklırının kısıtlı olması nede· 
niyle çok zo, dönem yışadıi.,. 

27 Mayıs'tan soon devrime Ö'IÜ ya· 
Wl. çizen miıah dergileri bir bir kapan
dı. Sonra dı pzetele' QriQtilrciiiere 
kapılannı Qpattı. Glmlkı usta QriQtilr· 
c:ilieri reklarncıhk ye çizgi film ,ibi i,1ere 
yöneidiler. O &Unlerde QriQtilre başlı· 

yanlar için hiç de el-..erişli bir ortam de
Iildi. Neden böyle oldu? Nedenler mi· 
nh geçmişimize bokıldılında görüiUyor. 
Bir baskı döneminde mücadele veren ml
nh derııisi baskı dönemi bittikten son· 
R konu bulamaz. daha ilerici nitelikte 
mizah yapamaz da yine ,eçmi, baskı 
dönemini eleştirir ya da yeni yönetime 
övgüler düzene o dergi önemini yitiri· 
yor ve bir sire sonra da kapanıyor. Ka
ribtli'" için de aynı durum söz konusu. 
Ikincisi. karibtür izleyeni bilinçlenirken 
karikatürdj iZıeyenin gerisinde kalıyor, 
önceden yaptıklarını yineliyona karika
tii' önemini yitiriyor ve izleyenden ko
puyor. Oçüncü ve en önemli neden, ka
pitalizm geliştikçe gazete patronlannda 
da sınıf bilinci gelişiyor. Sınıfsal çıkarta· 
nna ters dUşen, ilerici nitelikte karika· 
türler istemiyortar. Yaşamını sUrdli'eme
yen bi, QÇ dersi dışında koca on yıh 
bi, tek Akbaba dersisi doldurdu. Top-
1umsa� uyanışı ilgisiz, ilerici niteli�i ol
mayan, geçmişte yapılan minhi sürdü
rerek. Kapanmamasmın nedeni tek olu· 
şu, lw1"ında bo,Q dersi olmay,şın· 
dandı. 

1960·1970 kutalı daha çok kendine 

C?EFÇOO . �'ÇI TrvATRO'Z� 
SOZWGü�' 
aziz calıslar 
Türkiye'de i l k  kez, 
maddeci dünya görüşüyle, 
"ansiklopedik sanat ve kültür" 
sözlüğü nitel iğ inde, Türk ve Dünya t i yatrosu. 

• koitor yayrıevi 
Dağıtm:GE-CWGenel Dağıtm) 

== 

QriQtilr çizerek ,eli,ti. Bu, 'u demek: 
Çizdi. Çiıdiklerini bir yana koydu, yeni 
konular aradı. Onlan da çizip bir yana 
koydu. Yıyınlama olanalı oimadılı için 
elinin altında glilcelliğini yitiren bir çok 

QriQtilr bi,ikti. KariQtUr izleyene 
ulaşmadığı zaman görev yapamaz, geli. 
şemez.Bir yolu vardı, sergi açmak. 1960 
larıda yapılan dı buydu. Kişi .. i çabaı.,· 
la açılan tek tük "raiie,. 

1960'lann sonu .. dolru oendiQ .. 
derneklerin çıkardtkluı yıyın -"o 
Iannda ,öriinmeye bafladı Iwikadir. Ka· 
rikatüriOı i,ledili konular .. tipler ye· 
niydi. In:! sınıfının konu edildiji, em
pery>lizmin, Qpitalizmin ele,tlrildiji 
QriQtiO'terde işçi .. patron tipleri yer 
alıyordu. 

12 Mart fııJizminden toın kariQtUr 
pzete ye derıiler de yerini buldu. Buldu 
ama bu kez de sınıfsal çıQriannı iyi bi· 
ien pmonu kartısında buldu. 1liketJm 
ekonomisini köriikleyen Amerikan tipi 
mizah istiyordu patron. Amerikan 'Mad' 
detıisi ömeli. TV'deki reklarnların rek· 
lamını yapan, TV dizilerinin mizahmı 

\ yapanı< okuru TV .. yretmeye zorlıyan 
mizah istiyordu. Kadın 'maI'dt patro. 
nun gözinle, bol ÇıPlak kadın mizahı 
yapılmalıydı. Oku, itten ıöziinU açıııı 
an "mizah ıfyonuyla" yenıden uyuma· 
Iıydı ki gözü kendi çıQrian .. ilitkin 
başQ şeyte, ,öıTnezin. Mizah patronıııı 
sınıf,,1 çıQrian için yapılmalıydı. 

Işte YUQnda özetledilimiz koşun.,· 
da yetişen ve ''lwiQtilr'' çizen QriQ. 
tilrcOdilr Tan Orai. Bu koşuUarda bakıl· 
mı,tır MC Faşizmin. "Böytik Türkiye" 
kitabında. 

Onsözde denildili gibi bu QriQôlr 
kitabı .. . foJlzmin bei&eseti oimosına 
w"n • bugün bel", olank bakıla""",. 
Fı,izm &Uncellilini koruyor. Buııtın için 
"Böyük Tlii::iye"den filşizml� ne oklu-

lunu merak edenlerin alqı d_" 
fııJizme wŞl mlicadele ....,nlerin ÇıQ· 
racalı sonuçl., olabılı,. 

Yıllardan beri wiQtürclle, içi,! 
"Olqun, dUşünceli, az ıiler, az konu· 
şur" aibi tınımlar kullanılır. Bu tanım, 
karikatık'di tınımmın " dasili" oklu. 
Cemal Nadi, için "nadi, gIIe,", Turlwı 
Selçuk için .... konu,u" .. gIIer" diye 
y .. ıldl. Bu tanımı., ''lwiQtürcii olmak 
için az konuşup, az gülmell" ya da "Ka· 
,iQtilrciile, .. ık .urath, sürekli dU,ünUp 
$omurtan kişiler" yargısını getiriyor. Bö· 
yük Tilrkiye'nin önsözlkıde de "Ouraun 
dU,lkıceli insandır Tan orai, şimşek ,ibi 
ç.ıkmu, aIN aydınlıktU', kahkaha at· 
maz, gülümser çolunlukla ve Olayla •. .'f 
deniyor. Tınıdılım Qdanyla Tın orai 
sık sık kahkatlı atmıyorsa da gWenı gWer 
yUı.IU insandır. Turhan Selçuklu tanıym
ca ,a, .. mı,tım. Anlatıldılı pbi yı dı 
benim QRmda. olu,tu,dulum ,ibi asık 
.uratlı delııdı. GÜIe, yüzlU, konu,Qndı. 
KariQtilrciiier QriQtUr için ",Ilen dU· 
�unin, gülmeyen dllşlmceye W" bir 
silıh oidulunu" söyierier. Gülen dU�· 
ce ile ulrllanlar niye gIIer yüzlU olma· 
sınıar, gülmesinieri 
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fRANSA 'NIN EN BÜYÜK SENDIKASı 
OLAN CGT (Genel Iş Konfederasyonu) TA
RAFINDAN Y AYıNLANAN ULUSLAR· 
ARASI BÜLTENIN 20 OCAK - 17 ŞUBAT 
TARIHLI 1736. SAYıSıNDA, DISK'TEKI 
GELIŞMELERE DE YER VERILIYOR. 
CGT'NIN ULUSLARARASI ILIŞKILER DE· 
PARTMANI TARAFINDAN HAZıRLANAN 
BÜLTENDE, DISK1N TÜRKLER EKIBI TA
RAFINDAN"ANARKOSEND1KALlZME SÜ· 
R ÜKLENOICI" BELIRTILIYOR .  SOSYA· 
LlSTLERlN DISK'TEN TASfiYESI, CHP 
ILE ILIŞKILER VB. GIBI KONULARA DA 
GENIŞ YER VERILEN "DISK'IN OLACAN· 
üSTÜ KONGRESINDE" BAŞLıKlı YAZı· 
NIN T AMMtlNI OKURLARIMlZA AYNEN 
SUNUYORUZ: 

COT:"OiSI, 
IllRIOSEIOilIliZME 

Ilerid lendilı:a1ar kOnfederasyODU 
(DISK) olllanWıtu kon,...."i 22-27 
Arah.k 1977'de İltanbul'da yaprn., ve 
10 yıldan bU yana örtütÜD başında bulu
nan Kemal Türkler'in yerine Bq.kan ola
nit AbduUah Bq�k'ü eetirmişlir. 

Türkler'le bil'likte yönetim kurulu ve 
yürütme kurulundaki ekibi de saf dıfl 
barakılmıştU'. 

Yenl Bafkan Abdullah Baştürk, aynı 
nmanda kamu hizmetleri ifçilerinin. 
oendikuı (Gonol·")'nm batı, Cumhwi· 
ye' Halk PutW (CHP)niıı de Hki millet· 
.. kilidir. 

SözkonulU deti,i.kllider Türkiye'deki 
ilerici tendikal hareketin ee1eceti ile il
eili çefi,tli yonuruarm ortaya atılınuma 
yol açmıttU'. Bazı yorumcu1ar bu deti
tikliQi soldan merkeze dotru bir kayma 
olarak ıörürken, buılan da bunu Türki
ye'deki _ndikal hareketin birlili yönün
de atılan yeni bir adım şeklinde yonım
lamaktadırlar. 

Gerçekte, DISK'in Temel hkeler 
Deklaıuyonu, olalanültü kongrenin on 
yıldan bu yana izlenen anıt Avaşı çizı;.
aini .iirdw-meyi karaıtatf.ırdlluıı ıöater
mektedir. 

Bununbı birlikte, yeni yönetim kuru
lu üyelerinin çolunlulunun CHP yanbu 
olmalan and AV*,I çizgisinden ıımnar
ar.. uzlafmaya dalnı kayılm .. ola.b
luu dli4ündürmektedir. 

özellikle, Ecevit tarafından bil' .olVal 
demokrat hükümetin kuruJ..muuıdan 
sonra, DISK'in yeni liderlerinin, konfe
d�ruyonu, her zaman ıoıyal banfın 
,ampiyonlulunu yapan hOfiöriisünü 

9'e Kiderek bir merkez'SOl hükümetine dea
tek olmaaInt u.llamak amacıyla büyük 
buıjuTaZi)"e önemli tavizler veren Ece
vit'in hizmetine aokabileceklerini dütün
rnek mümkün ıöriinmektedir. 

SOSYALISTLERIN DISK'TEN 
ATıLMALARıNIN 
KISA TARIHÇESI 

DISK, 1967 yıbnda, buıiliı hAlA 
ABD _ndikal harekeUnin etkili altın
da bulunan Türk Sendikalar Konfede
rasyonu (TORK-lş)'in. .ınıflararuı iş
birlili politikalana kaqı bir tepki olan.k 
kunılmu,tUl'. Yeni konfederuyonun ku
rucu1an maden, lastik, ıKla ve baan ke
limlerindeki dört ilerici tendika olmu,
tUl'. Sözkonuau dört .nelikanın liderleri, 
1962 ile 1971 yılları aıutnda iek 8Oaya
u.ı parti olan Türkiy. ı,çi Partili (TIP)' 
in kuruculan aruı.nda idiler. 

DısK .md AV'" Ü2:erine temenenen, 
TİP'j dettekleyftı ve lo.ya1iat bir Türki
ye gerçekle,tinneyi amaçlayan bir poli· 
tika izledi. 

Günden ııüne dmnlefen ıınıt çeli,ki
leri ve emekçi anınann artan ılDır bilin· 
ci aayecinde DISK çok k ... JÜrede özel· 
likle özel _ktördeki emekçiler arutnda 
büyük etkinlik -alayarak 1970 ba,la
rında 600.000 üyelik bir dÜ2:eye ula,
mlflır. 

DtSK'in hakim .mıflarm çıkar1an ve 
Ecevit 'in uzla4lmcl ıoıyaı-demolaat ha· 
reketi için ciddi bir tehdit olduıunu 
&oren hakim anıJ1.ar ve Ecevit, her ikJai 
de, DİSK ve ona batb &endikalann 10.' 
ylıliA liderlerini Kidı,ı bııakmak imkan
I.nru arqtırmıt1ardır. 12 Mart 1971 
&Ikeri müdahaleti onlara bu ,anat Yer
mi,tir. TİP, 1971 'de kapatılmı, ve tüm 

liderleri tutuklanarak 16 yıl hapee mah
kum edilmittir. 

CHP. bu �ldan yararlanarak, he
men harekete ıeçmi, ve DısK'in yöne
tim ye danlfma.n1ık kadrolanDa kendi 
adam1anru aokmu,tur. 

Diler taraftan, Türkler'in ikiyüzlü tu
tumu da CHP'nin DISK'e .zma ve ora
da kontrolünü artırma Prişimlerini ko
laylqtırmı,tır. TIP'in liderlerinin alır 
hapi. cezalarına çarptınlmaıına ralmen, 
DısK Ba.fk-anı Türkler ve ekibi, TlP'ln 
üyelerioldukları halde, her tiCHi malı
kumiyetten kurtulmutlar wl bukı teh
likaini önlemek amacıyla, lOQ'aı--d.e· 
mokrat bir politika izlemeyi kararlqtır
mıtIaıdır. 

Bu kayma, önce Türkler'in söylev 'ft 
konU,fma1annda, .onra da DısK'in 1975 
de yapılan konıresin.de kenelini gö.ter
miftir. Türkler ye ekibi DISK'in byıt.aaz 
ve ,artm CHP'yi datekleYecelini açak
lamışJardu. Konife'den ıonra, �nel-l, 
ve Otel ve Lokanta l,çileri Sendikaa 
(Oley .. ) eibi bazı büyük. &o.yaı-demok
rat .endikalar Türk-ı,'ten çıkarak, DISK' 
e bal1annu,1ardır. 

Böylece, DısK bünyesindeki sayıu]. 
oran köklü bir biçimde delişmiştU. ör
nelin aoayalizme yönelmiş lJir sendika 
olan Maden t\çileri SendilıtUlDın 60.000 
ijyesi bu1uDm8ana nr.ıhk, sadece �
neı-ı, 100.000 iiyeyi temail ediyordu. 

Bununla bil'llld.e DISK'in tabanı, 
özellikle ''Milliyetçi Cephe" hükümeti
nin bukı politlkaanın Türkiye'de IUUf-
1araruı çelitkileri daha da artırnı.uı ne
deniyle ...... kanlıim. korudu. 

LAH A DEVRIMCI, 
EYLEMDE UZLAŞMACı 

DISK "i CHP paralelinde bir örtüt ha
line ıemen Türkler ve ekibi, tabanın aa
vqkan nitelilini lözünne alarak, 101 
güçleri yarultmak amacıyla ikiyüzlü poU
tikuını .la'diirdü. 

Bu politika, bir yandan loaya1Ut .en
d.ik.alann liderleriyle aoI)'allzme yönel· 
ml, .ndikalan DısK'ten atmak, bir 
yandan da lafazaıılıkla Türkler ekibini 
"Türkiye'de halen yuak1anrru, bulunan 
bir i,çi _ndı partilinin çekirdeli" ola
ru lUnmaktan ibaretti. 

TIP, ıenel aftan yararlanarak 1975' 
de yeniden kurulduıunda, Türkier ve 
ekibi, i,çi andının politik AvaşlDln da 
DISK yönetimi tarafmdan üatlenilecell' 
ni, Türkiye'de bir I,çi partilinin y ... 1 
olarak kuru1amayacaaml öne IÜl'erek, 
TİP'i i,çl .nıfının lOI}'aliat partili ola· 
rak tanımayı reddetmi,tir. Bu anarko
Mndikalı.t tutum, ''Türkiye'de halen ya
uk1anmı, bulunan i,çi .nılı partililinin 
retmen ve yual olarak ancak CHP ikti
dara ıetince kurulabileeıeli iddiUlyla, 
eHP'nln kayıt.aaz ... a.rtaz delteklenme.i
nin dolnı1anmuma ku11arulmt,tır. 

Bu anarko-Mndlkali.t politikayı Izle
yen Türkler ve ekibi CHP'nin kayıtaız 
,art_z de.t.eklenme.lnl elettirmeye ceaa· 
ret eden, ı,çi .ınıfının, Türkiye ı,çi Par' 
dli "bi, b.lınwz politik hareketinin 
ıereklililini .. vunan herkeal mdı,ı et· 
meye ba,lamı,tır. 

Bu wflye hareketi CHP tarafından 
da de.teklenml, ve çok Ayıda ıoayaıist 
tendika liderinin yerine CHP iiyeled 
eetırtımı.lir. Peın,.Klıııya l.çllori Bendi· 
koaı, Twi,m l,çllerI Seııdiluuı, Soıya! 

"çü.. Sendikuı (SOSY AL·lş "Yürü- ANARKO·SENDIKALlZMDEN 
y .. 'ün notu) llibi aoayaIiIt eillUm1i _n· SOSYAL DEMOKRASIYE 
elikalar ya aa.yaı-demokru .endikalara 
einneye zorl.anmı4lar ya da DısK'ten 
atılrnı,1ardır. 

5 Haziran yaama .çimlerinde, 
DısK yönetimi byıtaız pıtaz CHP'yi 
da-teklemi,tir. Bu destek .yairıde CHP 
tüm 101 güçlerin oyl.aruu elde etmeyi ba
şarmı,tır. 

SOSYAL DEMOKRATLARıN 
"ÇEKIRDEGE" 

IHTIYAÇLARı YOK 

Seçimlerden hemen .onra, CHP, 
"devrimdil lafazanlıla ft DısK yöoeti
minde sözümona, "Türkiye'de halen ya
aaklan.mı, bulunan i,çi lIDJfı partilinin, 
çek.i.rdeti "nin varlılım uzun .m bo"ö

. riyle kaı,ıl.amayacaaını açıkladı. 
Türkler ve ekibi, aoI)'alig eendik.a1an 

ve .oayal demokratlara DISK içinde 
mutlak ç<>ıunlulu uılayarak CHP Çı
karlarına yeterince himıet etmlflerdl. 
Şimdi ara "çekirdetin"di ! 

Ama onları _fdı,ı etmek için bir ba
hane bulmak ,erekUydi. Türkler'in bir 
"Uluaal Demokratik Cephe" kurulm ... 
yönürideld açıklama. CHP 'ye DısK'! 
ehlile,tirmea fttU.tml verdI. 

"Uhııa) Demokratik Cephe" 1I00anı, 
Türkler tarafından, DISK yönetim kuru
luna danlfılmadan ortaya atılnu,tı. 

Türkler'in çaln., DISK'in yönetim 
kurulu çolunlulu tarafından oldutu ei
bi, Türkler'in batkanı. b�lundu.Ru Maden 
l,çileri Sendikaaı. (Maden-l,) Te bUJ kü
çük .endikalaı haricinde, eliler demok
ratik örtüUerce de fiddetle ele,tirildi. 
Ecevit de, Türkler'in çatrwru. bizzat 
reddetti. 

DısK yönetim kurulu top1antmnda 
ezici çOıunluk Türkler'i, DISK'e daha 
önce küçük. bil' politik trakaiyon tarafın
dan ortaya atılan "U1uaal Demokratik 
Cephe" 'IOlaruM empoze etmekle .uç
lam" , olaaanÜltU konıre'ye lidilmeııi 
karan a1nu,. Türkler'in aözde "beyin ta
kımı" olan Genel Sekreter'le yedi danı,
manı kapı dı,*" etml,tir. 

Türkler ve ekibinin taafiye edilmele
rinde bir batka önemlı olay d. çok inan
dmCl bir bahane olarak kullanılml,tU'. 
Bu ekibın ',çllerin &idatlanDI ye ,rev 
fonlennı, onbinden fula lfevcl i,çi üç 
ayda kit! ba,ma 100 OM aldıkim bir LI
rada, ıünılik. bir ıazete lle IÖzkonuau kü
çük politik frakaiyonun lençUk örtüW
nü fln.anae etmek ıçın harcadıkları orta· 
ya ç.'kanlmı,ta. 

Operuyon, olalanÜltii k,pape'de 
Türkler w ekibinin DısK yönetiminden 
atılmalan "N yerlerine aOqaJ. demokrat 
ya da küçük .ndlka telNÜd1erin1ıı pI
maiyle t.amamlanlDlftır. 

Dabaa, yeni YÖDetim, yukarıda l6d 
,eçen frakaiyonun mUit.anıaruwı DISK 'i 
to"'l ettIklorl Iddiuoyla, CiooIHltIo 
dıfU1da ''DısK1e Da,.am,ına" bUUIMII. 
a1tıııda önemU POra1K toplod_ 
ııöoö ..... a1anIt, bu rnaı,oallll ..-. 
ol .. ,..,çllk öqiltlb'1o ı- tUrlU � 
.. poraa1 IUt1dyl k _ _  -. 
.. DISK ad� -ı ... DISK ooy .......... 
DUL bal .. IoplayablJoaotlDi açıtlomıftar. 

Tiirklareldbl.anaılıo __ poiiti. 
kalar Wemek, Ikili oyıwnak, __ 
aendika1an tuflye etmek, etndika fODla· 
nru cömertçe harcamakla toqai demot
rulara bu operuyonu ıerçekletttıme 
fttU.\1 9'e o1anal1 ftnni,&enUr. 

Şimdi DISK' llaftilrk ekibi yÖDOt· 
mekted.1r. Bununla birlikte yenı "öDetlm 
kunılunda Tür1ı1or ekiblJılıı DISK'ton ço. 
kannayı b ....... ad .. ı blrluıç __ 
8endikanın liderleri yeralmaktechr. Ayrı. 
ca, DISK 'in tab.ru mlUtan .. .... tbn 
bil' ,elenele aa.b1ptlr. Bu yUsden ,.enı 
ekibın "DISK' aııııI1araraa .. lqmaya 
dolru bir tutuma ittilderinl" &öylemek 
için vakit henüz erkendir. 

CHP'nin bile hiçbir zaman çözüme 
uıa,tıranuyacalı anıflanr .. çelitkiler, 
DISK'i ehli1e,tirmek yönündeki tüm aaı
yal demokrat Priflmlere ralınen, bu 
konfederuyona dahil i,çilerin militan 
ve A\'afkan özünü canb tutmaktadır. 

• 
YURUYUŞ'UN NOTU: CGT Bii/t."'.· 
de YGYlnlonan ı.ıe bir azınlUt (roltliyonu
nun Aurupo'dan pera topladılı bildiri· 
len böliimle ilgili olaralt yaptılrmlZ GrOf
tırmtJda, DISK 'e 77 yılının ıon YGr1lın
do hiç bir yabancı örtüHen ön,mli bır 
ballf yopılmodılı anlaşılmıştı,.. Oyaa, 
ölrendilimize ,ö�, DIsK tn 10. Kuru
lu, Yıldönümünde 7Wltlye'ye ,,"n 
DAC 'li  Hndiltocılar ı.ıe bo.ıı ön.mli .. n
dlJco liderlerl nlSK', ö,..mU bollf Çl.
�ri ı.ıemıiş�rdir. Bu .onunun DISK mu
houbeıine ,eçlrilmedill billn"..lttedU. 
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