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Birirlci ve ikinci MC'den CHP iktidanna: ----..;.-------------

METEOROLOJi/DE 
HAVADURUMU 

çotumuzun aklını "me�roloji" iIı _____ �dendllinde yann havanın nastl olacalı 
gelır. Haberlerl dlnll!dlkten sonra şöyle 
blr kulak kabmlnz. duruma göre ertesı 
gün e.ımlzden bır pardesii yı da şemsiye 
le çıkanz. Bunlar kentte yaşayanlar i
çin. Milyoıılarca emekçi de, tarlalann
daki, bahçelerindeJd tiriinleri, işleri için 
Dgt" duyarlar "me�rolojl"ye ye da 
''hava durumu "na. 

Meteoroloji dalı, bilim ve teknoloji· 
dekl gelişmelerle kendini yennemek zo
runda olan bir dal. Çeşitli ölçü aygıtlı· 
nnm, ehU eller tarafından ehil bir biçim
d. kuıuanılması gereklr. Yoksa, gökyü· 
zünü gÖZıeylp, riiıgann yönüne bakıp ba
Zi ölçümler yapmak da miinkün Içte bu 
yazıda ardıtacaklarnnız dı buna ilişkin. 
Gökyüzünün çıplak g&zle Izlenlp riiıgar 
yönünün gözlenerek tahmin yapılan dö

nemlere&zgü kafalann, 20. yiizydm ildnd 
yarısında getlrlldlklerl meteoroloji kuru
munda neler yaptıklan Ibreti alem bır 
nitelik taşıyor. Olayın giidürii yaru ile 
birlikte uyal yanı da var. Devlet Meteo
roloji Işleri Genel Müdürlütünün MC 
dönemlerinde nasal bir besleme çiftlil:i
ne dönüşl:üriidütünü, Meteorolojide 
olup bitenler açıkça aerglllyor. 

Meteorolojideki hava durumunun 
gözlenmesi, Türkıye hakkında, gerici 
partilerle vurdumduymaz nitelikli parti· 
ierin durumu hakkında Insana çok şey 
öj!retlyor. 

BAKANU{;A BA{;U BIR KURULUŞ 

Denet Mea.oroıojl ı.led Genel Mü
dUdUlti, Gıda Tanrn ve Hayvancılık Ba
kanlıRı'na ba�lı bir kUrulu,. MC döne· 
mlnde bakanlıAın başında, MSP'li Kor· 
kut özal bulunuyordu. Aynca bu genel 
müdürlütün Türkıye'nın 67 ilinde, tün 
ilçeleri De birlikte, zaman zaman da 
köyleri de içerecek biçimde örgütlendl
tini bellrtmek gerek. 

KknUeri için kurumun önemi bura
dan kaynaklanıyor. Türkıye'nin dört blr 
bucaRında örgütlü olan bir devlet kuru· 
hı,u, gerlci·Caşist güçler için berhalde 
kolıy kolay bo,laıuıcak bir örgüt de�il
dır. Işte MC dönemlerinde bu gerekçe 
ile Meteorolojlye gereken "önem" veril
dl. Genel müdürlük, MSP'lilerle MHP1i· 
Ierin çıftlıei halıne getlrlldl. faşistle,. 
tlrme, genel müdüdükle birlikte, aym ge
nel müdürlüRe baRh Meslek Lisesi'ni de 
kapsamına aldı. 

NE ANLARLAR? 

Söz konusu faşllUeştirmenın hiç 
kuşkusuz Hdli bır yam varda. Bir yan
dan cinayet ve &aldın heveslisi faşist bes
Iemeler, ,eriatçdar Işgüç sahibi görünüp 
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Işte Meıtek Lgeşi kitaplılını ,;uleyen "büyiik" yopıtlardon biri 

telaılk bilgl gerektiren işledn kesınkes 
yapılamam8Sl gibi, kuruluşun işlevini et
kUeyen bir yönü vardlr.işin. Bunun ör
nekleri, saymakla tükenmiyor. 

MSP ve MHP yandaşı, ilgisiz kişilerin 
çeşitli d�eylerde görevlere getirilmeleri 
nelere mi mal olmuştur? Işte örnekleri: 

ı. Yeşilköy havaalanma milyonlarca 
1iralık masraf sonucunda kurulan radar ve 
APT cihlZlan çalu;mamaktadır, 

2. Esenbota'ya pist görüş mesafesi
ni ölçmek üZere yine büyük ıııasraflar· 
la kurulan RVR cihazı da çalıştırılama· 
maktadır. 

3. Genel Müdürlük ve daire başkanlı�ı 
tarafından telekomünikasyon merkezine 
yerleştlrilen partizanlar, bu merkezi ça
hşmaz, iş yapamaz hale getinnişlerdir. 

4. BIM şubesinde ydhk kirası 1 mil· 
yon iira olan 370lDVS sistemi cihazın
dan yararlanmak mümkün olmamıştır. 
Me dönemlerinde BIM şubeleri "oba 
kurmak" ve parti toplantdan yapmak 
için bol bol kullandmı" ancak bu mer· 
kl!'Zde meteoroloji ile ilgili iş yapddı�ına 
rastlanmamıştır. 

5. Türkiye'de tüm ftnnalarca birim 
başına en çok 1.500 TL !iyaUa .. tdan 
motorlu araçlar, MSP ile yakın ilişkisi 
olan AKGtlN Ticaret'ten birlm başına 
2920 TL fiyattan alınmı,tır. 

Bu ve benzeri önrekler, saymalda bi
tecek gibi de�lI. Ve tümü de knrumda 
çalışan di.iıüııt memurlar, fa411t besleme 
olmayan kimseleree bilinen gerçekler 
arasındadır. 

DEVLET DAIRESI MI, ÇiFTLIK MI? 

Genel Müdürlüklerın başında blr ge
nel mUdUr bulunur. Meteoroloji Işleri 
Genel MUdürtüRU'nün başında da Ahmet 
Rum.1I adlı bir şahıs bulunmaktadır MC 
dönemlerinde. Klındir bu Ahmet Rume
li'? 

Ahmet RumeU 'yı tanımak için 1977 
ydında yapdan Dünya Meteoroloji gü. 
nUnde genel mUdür olarak yaptıRı ko-

nuşmaya bakmak yeterli. Bakanhkça 
broşUr olarak basbnlan bu konuşma, ev
lere şenlik bir nitelik taşıyor. Bir örnek: 
Meteorolojlde önemli bir yeri olan su ve 
sudan yararlanma konusuna Ahmet 
Rumeıı'nin yaklaşımı'şöyle: "Suyu sey
retmek, ondaki hikmetlerl ve Yaradan 'ın 
kudretini tefekkür etmenin dinimizde 
bir ibadet olduRnu bilir misiniz? tt Su 

konusundaki yaklaşımını Kuruı1 kenmln 
embiya suresinden çeşitli ayetlerle 
sürdüren Rumeli'nin Dünya Meteoroloji 
Günü'ndeki konuşmasının yarattlRı etki· 
leri bugün bilemiyoruz. Ancak bu ko
nuşma lle Rumeli'yi artık yakından ta
nıdıRunlZl söyleyebiliriz. 

Rumeli, dostlarına karşı da çok ha
yırseverdir. ömeRin yaklOlannm bulun
du�u TUSAŞ Anonim Ortaklı�ı adlı ,ir· 
ketln ızmir ruarındaki sergisi için 1977 
yıhnd� genel müdürtüRünün vaııatalannı 
seferber etmiştir. Ahmet RumeU ve 
TUSAŞ genel müdürünün de hi�dar ol
dukları bir şirketten satın alınan "Güneş 
eneıji aygıtı" Meslek Li!esl'nin çatısma 
kurulmuş, ancak bu aletin çahşbnldlRı 
görülmemiştir. Aynca Rumeli, Alman
ya'dakl akrabaları ile yaptteı telefon gö
rüşmelerinl de genel müdürlüae ödetecek 
kadar usta ve "tutumlu" bir genel mü
dürdUr. Fuar zamanı MSP'U şirketlere a. 
raba tahsis eden Rumeli, seçim dönem
lerinde de genel müdürlüaün çeşitli araç
larını MSP mitingleri için seCerber etmiş. 
tir. Bu araçlann MSP mitinglerinde kul
lanıldı�ı belgelerl lie saptannu,tır. 

BESLEMELER VE SAVUNUCULARı 

Kurumda çalışan "memur"ları ve 
yönetlcUerinl biraz daha yakından tanı
yalım. 

ı. Genel müdürlük bekçilerinden 
Mustafa Mak, görevli oldutu bir saatte, 
Samanpazan'ndakl MSP toplanttaında 
dairenın tabancası lle yakalanmış, hak
kında hiç bır işlem yapllmamUlta. 

2., Aynı kurumda günde en çok Iki 

.. at "Iş yapmakla" tanınan MHP'II TaLat 
Ulusoy MHP'ce düzenlenen bir miUngde 
tabanca Ile yakalannuş, bir yandan do .. 

· yası genel müdürlüklen kaçınlaken, ii
",nmauu da genel müdür yardımca. Te· 
oman GUner üzerine almlfw. 

3. Gece MHP aftşleri alUken üzerin
de tabanca ve bıçak bulunan kunım 
"çalışan"lanndan Faruk Yaman tutuk· 
lanmasan. kaJ1ln hakkında bir if&em yı
pılmam.... rıenel müdür yardımCla Gü· 
ner, Yaman 'm Mwnrruwnı da ÜIUen· 
miştir. 

4. Hava 1,lerl daire ba,kanlılında ça· 
lı,an Aülla Çelik hınızlık yaparken ta· 
bancası ile birlikte yakalanmı, olup, 

· hakkında ne gıbı bır i,lem yapddıtı bi· 
linmemektedir. 

Bunlano yanıara, genel müdür Ah· 
met RumeU'nm memleketi olan Bitlil'e 
14 ek i_yon ıÇdmu; , bundakl kad· 
rol.ara da RumeU'nin eş. doıt ve akraba· 
ları lle birlikte "dlnibütün" kipier atan· 
mlfhr. Bütün bunlar cereyan ederken. 
tahmın edllereti gibi kurumda çalu;an 
Tüm-Der üyeleri çeşiUi baskılara utntıJ· 
mıflar, TUrkiye'nin çeşiUi yörelerine sü· 
rülmÜfjlerdlr. 

ECEVIT HüKüMETI 

Me'nin iktidardan düşmesi ile birlik· 
te, tün devlet dairelen ile birlikte Mete
oroloji Işleri Genel Müdürlü�ü'nde de ge. 
rekli temizl�in yapııacatını, rqiıtlerin 
temizlenecetini wnan1ar, kurumun ge
nel müdürlülünün Devlet Bakanı All Rı· 
u S.ptlol;lu.'na batlanınMIl" bu. u.1QU.\
lannın gerçekleşmesi konusunda ciddi 
kuşkulara düştüler. 

Gerçi Ecevit "devtet dairelerini eli rJ
lalılı zorbalardan temlzleyece�lz:' demi,· 
ü. 'llaksızlıkların hesabının IDrulacall· 
nı" belirtmişti. Bunları ek olarak devlet 
dairelerinde tayin, terfl, atama ve disip
lin cezalarının durdurulacatım da açık· 
lam"b. Ama ne Öıçüdekararlı idi? Hadl 
Ecevit bir yana bütün bu işler Sepüotlu 
Ile ml yapılacakb? Y ıpılarnayıcaaı kııı 
bir sÜJe sonra görüldü. 

Danı,tay kararlarının uygulanmuıyla 
eski eörevine, yani kurumun genel nıü
dürliitilne dönen tl .Emln Çöbu;an C .. ot 
yuvaların dalıtdması amacıyla belirli bir 
girişimi bqlatınışb. Buna ok tepki ba· 
kan Sepüotlu 'ndan geldl. Genel Müdi> 
rün bazı yetklleri killidı· çölaşan 'UI ba
zı yetki ve i sorumluluklan, bakanın ö
zel kalem müdürü Faruk öktem'e dene· 

i dlldl, Septlotlu 'nun girlşimleri bununla 
da kalmadı. Fa,ist militanların dalıtd. 
ması amacıyla bunlanD tayinleri çlkanl. 
dı�ı halde, Sepüollu bu tayinlorl iptal 
etü. Bu koşullarrlo çalu;arnayacaaını lle. 
ri süren çölaşan'm isittası Ile, m.ydan 
bütünü De Sepüotlu'na kalıcaktı dahı 
sonra. 

Bugün Me'lerin bitmesine karşın, 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel MüdÜllü· 
Aü'nün ve talışanlarının çitHI bitmiş 
detildlr. Bakan Sepöotlu'nun tayiniori· 
nı iptal etüti, kurumdı CıışlJI örgütlen. 
menin, lideri bulunan kişiler, bulÜl1 de 

,rahaUıkla OyunlanDI sürdürebilmekte. 
dirler. Bunlarm arasında, eski MHP mU
letvekili adayları, MHP'nin kurum Için· 
dekJ "oba başkanları"da bulunmaktadır. 

Kuruma çöreklenen f ... isUerin temlı
lenmeylp ihya edilmesi bir yana, yeni 
usulSÜZlUkler, kayınnalar. ataml., dı or· 
taya Çıkmı,tır. Başta Sepöotlu'nun 
hemşehrileri ve karanlık ki,Uer diame· 
ce beleelerte kunıma ba,wnnık'ı, 
hdevlet memurluRu yapabUeceklerinl"' 
bu belgelerle kanlUıyıp .:öreve bı 'Iı· 

· maktadlrlll . 
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iT TUZAGI 
METiN ÇUlHAOOlU 

Çeşit çeşit tuuk var. Kimileri, önce hazwlanışbnndaki ustalıkla dik
bti çekiyor. Tuzağı" tüm ö.leri inceden inceye düşünülüyor. Ikincisi, seçilip 
anb.Jılmalarl hıyli güç. Bu nedenle, böyle tuzaklara düşülmesi kolay oluyor. 
Oçünc:üsü ve sonuncusu kurtulmllll" g(içliiiÜt it tuzakları, illSi.nlarl kene gibi 
kaynyar. Bırakmıyor. It tuzaklaı'ını" özellikleri, bunlar. 

Tuzaklar 51nıf mücadelesinde de kullanılıyor. Sınrf fTlÜCildelesinde burju
vni"in kt,rduğu it tuzakb.rını� şöyle bir yanı var: Büyük ve riskli oynanıayı 
gerektiriyor. KUfTW"da bUyUk k.uanmak için, bUyük ve riskli oynarTak gerek· 

tiği gibi; burjuvazi, kurduğu it tuzaklarında çelişkili ya da çelişkili görünen 
olgularla birliği, toparlanmayı sağlamaya çalışıyor. Burjuvazi, kendi yöriinge
sineSeki bir6ği sağlamak için, görüntüdeki çelişkileri abartıyor. Kısacast, topar
lamak için dağıtmanı" zorunlu olduğunu bilerek hareket ediyor. 

Bir burjuvazinin doğrudan kurduğu tuzaklar var, bir de bu tuzaklara dU
��n öznel oW"ık sergiledikleri "çetişki"ler. It tuzaktarım anlamak için 
önce ikincisi üzerinde dUrnlik gerekiyor. Bilmeden, düşünmeden bw-juvazinin 
kw-duiu tuzağa düşerlterin sergilediği "çelişki"ler, tuzaiının özünü, karakteri
ni de açığa vuruyor. Bu tuzağı görebilmek için "ilerici" yaurların yıllardır 
sergiledikleri bir çeliıkiyi diiıünelim. 

Dikkat ettiniz mi? Ilerici yazarwn bıkrmdan yazdıklanna bir bakın. Bir 
yando "sosy.ılist ..... ket güçsüz", "sol bölünmiiı", "sol doğmık", ".01 .dom 
olmaz", "sol etkisiz" vb. vb. Bir yındı bu VlIt. Ama swa ne laıı-ıın CHP ikti· 
darını, Ecevit'in iç poliitilıwanı, dış ilişkilerini, NATO ve ambargo konuların· 
daki tavnnı anlatmaya gelse. muhatap hep aıı-ıı hep sol. Anlatılanlarm hepsi 
sola anlatılıyor. "Aman Ecevit'i yanlış anlamayın .... "sakın NATO bildirisine 
attlll imıa.yı fazta önemseyip CHP 'den yüz çevirmeyin", "faşist odakların da· 
ğıtılmaslOda gösterilen tutarsız tavır zinhar sizi CHP'den soğutmasınıf ve daha 
nicesi. 

Sormak gerek. Nedir bu? Eğer sol öylesine dağınık. güçsüz. etkisiz ve 
"eli bağlı" ise, böylesine bir sola bu denli ihtimam niye? Hiç beğenmediğiniz, 
hiç önemsemediğiniz sol "CHP'den yüz çevirecek" diye neden bu kadar 
nhatslz oIuyonunuz?Bu "zavallı" sol için neden bu kadar nefes ve mUrekkep 
tüketiyorsunuı? 

TUm soruların iki yanıtı var. Birincisi kişisel düzeyde. Bu yazarlar,sola 
öiüt vermekle, "Cf-F'den öte $oku" olduklvını kanıtlamış oluyorlar. Böyle 
rahatlıyorlar. Geçmişlerinden uzanıp yakabl'ını kavnyan elden böyle kurtula
""'IMmı, vicdanlarmı böyle ra"'tlatıc;ı�larını dUıünUyorIM.llin bu yanı, y.l· 
nızca kişisel. Daha önemli olan ise, sınıfsal. Bw-juvuinin kurup insanları içine 
dUıurdüğU it tuzoğı ile ilgili. Bu birinci it tuU#lnı ıöyle özetlemek mllmkUn: 
Dolru dUrüst CHP 'U olmoktın .. , CHP'nin çok ötesinde görünüp CHP 'Ii olmok 
hem pek çok kişinin. hem de burjuvazinin Işine geliyor. Kişisel olank kimi 
"solcu"lilrl. sınıfsal olank da bw-juvaziyi rahatlatıyor böyle bir CHP·lilik. 

örnek vermek gerek. Iç ve dıı politik.ıdon örnekler. Dıı politik.ıdo pek 
çok "ilerici" yazar, Ecevit'in "kişilikli" dış politikasını övdU;ambargo konu
sudaki tutumunu destekledi. Bunlardan hangisi, Ecevlt'in Türkiye'yı dışa da
... bolımlo i kılac;ık \ ekonomık temaslarınd.n .öz ettil lıadomları Ile ya. 
pılan .oIıbedere hangisi değindil NATO'y. _Ilen güvencelere kimse değindi 
ni? Ecevlt1n de imza koyduAu, hızlı antikomünist NATO zirve deklerasyonu 
neden arka ptana ltildi? Devam: Pek çok llerici yazar "anarşi" konusunu ele 
aldı. MHP'ye. 01kü Ocaklarına çatıı. FUlzmln tırmandırılmaslndan söz ettL 

Iyi ama. hangi allahın kulu kalkıp . CHP iktidarının bu konuc:b.ki sinameki ye 
beceriksiz tutumuna gerekçe aramaktan öte bir iş yaptı? 

Ambargo ve anarşi konularında, burjuvazinin it tuzakları böy� işUyor. 
Once MC korkusu ile, ambargo ile, anarşi ile CHP balonu şişiriliyor. Arkadıld 
gerçek� örtecek şekilde, Sonn şişen balonun patlamaması için bazı sübap
IM bulunuyor. Bu .Ub.pIMdo "CHP'nin buı yönleri" kendilerine .orsanlZ hiç. 
birıamanQiP'1i olmanvş CHP'li "ilerici"ler tanfındın eleştiri&iyor.lblonun 
şi,iri�. Iddeleri CHP 'ye byıblz prUlz mahkum etmek ıçın. Ama"'-p 
gerekiyor bir de. SUbaplar ise, böyle bir mahkumiyetin gerekçesini oluştur· 
mak, felsefesin. yapmak ve Iölhatlamak için. It tuzağının bu slnU'lı kesiminde 
"dağıtarak toplaım" operasyonu böyle işliyor. Herkes hem CHP'nin çok öte· 
sinde, hem de CHP 'Ii. SOL hem "çok bölünntiş", "çok parçalı", hem de tüm 
parçaları ile birlikte CHP'nin peşinde. CHP'nin en küçük olumlu tavnndan 
"cin'l'ice y.rarlanma" adı altında sınıf mücadeıesi yaptıklarını sanıyorlar. 

Sıra lt tauğının d .... önemli, daha genel .. do ... unlı5e1 yanIMondo. 
Yine ilerici YUMı., .oruyorlar: AP neden bu k.ıdar çağdııı? Neden böylesine 
b.y.ğı antikomiinizm yapıyor? Nedir bu "boynk" edebiyab? Ah bır botadald 
gibi ilkellik .. n kurtulmuı .... ğ .. ımlZ ol .. ? Bu gldiııe partiler arosındakl köpril
� atlldlkça atılmıyor mu? Diyalog olasılıkları ortadan kalkmıyor "1u? 

Burjuvazinin en beylik tuzaklarındon olan "dağıtar.ık toplama" operas
yonunu bilenler, böy&e konuşmazbr. Burjuvazinin, Türkiye burjuvazisinin bu 
tarilı5e1 tuzalını ı�yle bır benı�tme ile açıklamok mOmklöı: k.ıyıklMıIan biri 
iskeleye .. ğlam bir biçimde bağlarıdoktan sonra, artık dller kayıklM., do bu 
k.ıyoğın yanındo ol",... g .... kmiyor. Dığer k.ıyı""r, iskeleye bağlanan k.ıyık
tan uzaklaşank. onun çevresindedolanaırak t'avlanmaya"devam ediyort&r.B� 
yük bir zorunluluk dolmadıkç., ... labnı çekerek diler k.ıyıklMl do ı.keleye 

..llam .. gkı biçimde b.llanan k.ıyılın yanına getirmeye hiçbir gerek yok. 
Bu, TUrklye bu�uvazlsinln tarıhsel tuulı. ""maist Iktidar .. llam k.ızı

ğa bağlandıktan sonn, Tenkkiperver fırkanın "uzaklaŞıp avla.nmasında" hiç
bir sakınca görülmedi. CHP, burjuvazinin ,imaOlna iyiden iyiye demir attıktan 
soıva, Demokrat Parti'nin Ipleri gevşetilerek bu partinin açıklardı muhalefet 
yapmasına izin verildi. 27 Mayıs tepkisi ehileıtirildikı.n sonra Adolet Partisi' 
nin 27 Mayıs'a tepki olarak örg1itlenip geliımesi hoı göriildU. 12 Mart'ın 
"Atatürkçü ve reformcu" hükUmederi misyonlarlOl yerine getirirken. AP'nin 
"12 Mart dUımanı" tutumu hoısöril ile k.ırıılandı. 

it tuzağı b .... juvazinin çok işine yırıyor. once yılınıar, som "bdro· 
lar" açısından. Once, burjuvazi yılınsal tepkiyi yanlış ye kendisi ıçın ararsız 

kamıılan akıtabiliyor. Sonn, "kadrobra" açıkta gezinen kayıklar lösteriUyor 
ve bu kayıkların korkutuculuğundo "k.ıdrolar" iskeleye b.llanan k.ıyılm ya
nına çekiliyorlar. MC tehWkesı karllSındo "ilerici" kesimin CHP'ye eLi bollo 
duruma getirilmesi gıbı. 

AP "çaldııı" mı? Çok mu ilkelI Sorun burııdo delil. Llbenl bır CHP 
varken, AP neden liberal bir parti ol.unl Antlkomiinlzmln In<:eslnl ve "çağ· 
daı"ını yapan bır Iktidor varken MC partileri neden k.ıbo ve Ilkel antlkom1l
nizm yapmasın? MCnln dehşetı, Ilericneri CHP 'nın sa.\in sularma zorlarken, 
nıçın MC bu k.ıbo ve deh",t verici görünllmUnden "yrol"n 1 

Hill g"ç ... lillllnl koruyona, etklnUllnl .Urdllrilyorso, burjuvul neden lt 
tuzağındon vaz geçsinI 
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BUR.JUVAZi BUNALıMDAN 
EmperyaIzmIn ekonomık, poUtlk ve 

&aterl kurmay merkezleriyle yaptıtı ,� 
ıllfmelerden ooon yurda dönen Bqba· 
kan Bülent Ece.ıt, geçtıtlrnlz iıaftanııt ortaIanııılan Itlbaıett de Itblrltç1l1llp 
yodl oıIakIarıyla yenı bır dlyalog peklf· 
tirme çahfmuını girittl. 

Amerıkan Cezlal Ue it aıiamian .e 
sanayicilerie göıUşme ,e "dertleriDi" 
dlDlome çaltıımalanoto pe,lsıraIıj!tDIn 
olutturdulu biitiiııiük ile bb: bay. an· 
1aroIıydt. Emperyo11ııt-kapilalat .ltemln 
patroııllny\a 'ÖıllfUlmÜf lIrII yedi bal· 
Ianb ve çömezlerine ,elrol,tI ... 

BAŞBAKAN 
"FAZILETLERIMlzl" SERGILIYOR 

Geçtıtlrnlz baftaıııo Cuma günü ". 
tanbuJ Sanayı OıIaanJıı 26. Kuruluş 

YtldönUmU Ile Ü(III olarak !alanbuJ'da 
dliıoıılooen toplantıya Ba,bakan BUlont 
Ecevit bqla olmak.Uzere B"bakan Yu· 
dtmcdan 'I'UrLWı FeyzloAlu, Fuuk su· 
kan II. MalIye Bakanı Ziya MUezzlnoAlu 
le Ticaret Bakanı Teoman KöprlWJ.er de 
kablddar. 

Koç'laruı, Sabaoa'laruı, Narin1er1o 
vb. kebltltlı toplantıda B"baken Ecevit 
"'rurlılye'oIo Içine airütleııılill bunah· 
mm bır bızım Irademız d1fmılalıl yanı, 
bb: de bızım lrUIUrIanmıZ nedeDlyle ohı· 
tan yanı .udır" dlyordu. Emperyati&t
kapılaBit sistemin atı Içine teatimlyet1n 
ifadeliDi oluştumn bu aötzler şöyle de· 
vam edlyordu: 

". Hepiniz TürIıIye d1fmda durmu, 
oturmuş bır tatuo uıteleıi görmüşaü· 
nüzdür. Bu ülkelerden bangl.slnde, enf· 
1asyonun yliıde 50'yI bulmasına, Itsiz·· 

Ambargo, NATO derken, 

dediler ki ... 

"SOLCU"LARIN SÖYLEYEMEDf(�1 

"TUrkiye NATO ile b.ğln,nı gUçlendirmek eğilimindedir. (NATO 
savunma tesislerinin, silah yatırımlarını" Türkiye'de kurulmas.nı istemenin an
ı.mı hudur). 

"TiSkiye ekonomik kalkınma açısından batı modelini si.i'dii'ccektir: Ba
tı'nın ekonomik kurumbrı ile daha sıkı ilişkiler geliştirilmektedir. (Oünyanın 
en büyük Nokal..,.,"," yöneticileTi ile yapıbn toplantı, hata ABD if'ldamları. 

m yaNncı .sermaye yarwırnlan için çajn, bir bUyük işadamı ile yatta buluşma 
bu tesbitimizin dayandırıldığı somut olayrarc�ır.'· (Güneri Civaoğlu, Morrison, 
Tercüman, 7 Haziran Çarşamba) 

BIR GERÇEK VE BIR ENDIşE 

"Ancak beyaz 5aI'3Y .arşivlerine giren yeni kimlik kartının.Ec:evit'in iç 
politikada başını derde sokabileceğine de işaret etmekte yarar var. CHP ağır
lıklı siyasal iktidar, kendi solundaki çevreden bu yeni kimlik kartı yüzünden 
çok tepki görecek, hırpalanacaktır. Çünkü açık söyleyelim, Ecevit kendi so
lundakilere CHP forınasmı giydirmiş, yedek olarak sah" kenarında bekletmiş 
ve hepsini dekoratifunsur olarak kullandıklan sonra maçı bitirmiştir." (Civa
oğlu, aynı yazı) 

ENDIşEYE GEREK YOK, BIZ YINE DE VARıZ 

"Ama bu yargıda ısrarlı olmak, Ecevit'in sürdürdüğü dı, politikayı top
tan 'tü bka' etmemizi gerektirmiyor. Tam tersine, demokrasiden yana tiin 
gelişmelerin en küçük bir kınnusını bile cimrice değerlendirmek zorundayız. 
O yüzden de bize düşen, Ecevit şangj mı y'pıyor, yapmıyor mu? Ya da 'Ece
vit ne diye Sovyet tehdidi var mı, yok mu biçimindeki bir tartı�ma tuuAının 
içine düşüyor' gibisinden sorı!larla uğra�mak değil . 

.. 
"CH� lideri ve ba�bakan anti n.ş;st ve anti emperyalist tim eğilimlerini, 

çok onemsız, çok aynnblı bir nokta dahi olsa kararlılıkla savunmak, destek
lemek, omuz vermek esasbr. " (Aydın Engin, Şantaj mı, Yol Arama mı Poli-
tika, 6 Hazir.ın Salı) 

, 

AYNI Iş DAHA AKıLlıCA NASIL YAPılıR? 

''Türkiye'nin komprador egemenleri yurt aydınlarına msıl ku�kuyla 
�ı�orlar�, Babnın ege�nleri de Ecevit'i öylesine kuşkuyla izliyorlar. Çün
kü gwenemıyorlarj ola kı bu adam ileride and empeyalist bir tutuma girebilir 
diy� dü�ünüyorlar. Batının Ecevit'in kişiliğinde düğlinlenen kuşkusu Ecevit 
adıııa olumlu bir kiml�in soru işaretidir. Ti.i-kiye ba�bakanı kapitali:min Çı. 
kartanyla ulusal çıkarlarımız arasında bir yejleme yapmak noktasına geldiğin
de ne yapar? " (ılhan Selçuk, Batı'nın Ku�kusu, Cumhuriyet, 7 Haziran Salı) 

ONU BUNU ANLAMAM, ECEVIT'llsTERIM 

''Türkiye'ni" uyanık güçleri, kemalist devrimden yana olan tlin halkı
mız, emekçilerimiz, çağdaş uygarlığa yetişmek çab�ndaki insanlarımız, tek 
umut, tek gOven, tek güÇ saydıkları Ecevit iktidarının yanındadır. " (Oktay 
Akbal, Bu HUklJı!ıet 1981 'i Bulur, Cumhuriyet 8 Hazi",n Perşembe) 

YURUYUŞ· 13 HAZIRAN 1978·4 

IIAln yliıde 20'yI bıılmuıııa kartm, !ab
rikaları llrellmden dütUrecek enerjı bu· 
oaIımına, bam madde, lItdi buoaiımma 
kartm ve Ihracat ceBri 700 milyon dola· 
n düşmÜşken, bır yıl ıçınde 5 mllyu 
dolar d" borç ödeme zorunluluRuna 
kart." ayakla durabllml, bır devlet, 
Iıllarıılı1uu koruyabllrolş bır tapl ın ve 
yaşayabllrolş bır demoknsl taoamır 
edebilmek çok zordur.,," 

BUNAlıMıN "YAN"LARI 

KIroIIIi Şah rejimiDi, kiroiııi Fnnco, 
kımılli de Plnochet rejimine özlem du· 
yan demoknııi düşmaolume Ecevit "ta· 
savvur" edebilecekleri demokraslyi anla· 
tıyordu: 

- Türklye'nln Içine ııüıüklendlll 
ekonomik bunalımın bir irade dı.tı, bir 
de ı .. de lçl yuu vardı! ... 

Ecevit ilk önce bunahmın irade dışı 
yanı üzerinde duruyordu: 

". özellikle 1973 ydmdan bu yana 
dünyada bır yandan petrol fiyatlannı hız1a yUlueııen uıteler vudır. Bır yan· 
dan onun kar,ılıRı olarak sanayi ürünü 
yatınmlannın ve ara mallannın fiyatla· 
nnı sürekli yükselten ülkeler vardır. Bir 
de, ne ileri ölçüde sanayi topluma ol
dulu için ne de petrol getiri olmadıtı 
için, ikisi de olmadııı için bu yük· 
selen fiyatlar arasında ezllip kalan ülke· 
ler vardır. Türkiye hem yeterince sana· 
yileşmemiş OlduRu için, bem de yeterin
ce petrolü bulunmadıtı için iljte bu ikJ 
fiyat &ürecinin baskısı altında, kıskacı 
Içinde ezilen bir ülkedir ..... 

Ecevit iş adamlan ve sanayicilere 
bunları anlatlI'ken yabancı petrol şirket
lerinln ışletdeı Ataş raflnerisinde üreti
min tamamen durdutu haberi geliyordu. 
iki hafta önce, "tam kapaoite üreüme 

geçmedlll takdlnle taıunan üç aylık ai· 
.. nın dolacaAı" ,erekçeliyle "mlUIIot· 
tIıIl-tl" IÖ)'lenen ama airenln dolma· 
ııma bır kaç elin ula tam kapaolte üreli· 
me ,eçen yabancı petrol şirketleri üreli· 
ıD tamamen durduruyorlardı ... 

DON BABA DöNELIM 

Bu durumda ne ohıyordu? Oç aybk 
ııüre yenlden aymala ba,lıyordu". 

TürIıIye 'yı bır kaç petrol tzöotüııiin 
eUnde oyuncak bal .. getiren bu durum 
Bqbakan Bülent Ece.ıt'ln deyimiyle 
"Inde d1f1" bb: oleuydu!. .. 

Mobil, Shell .e BP adlı yabancı pet.
rol .ırketleriDin Itlettıti Alaf nfineri· 
Ilinde üreIIm 3,5 ay kadar önce dUfUriil· 
ıt1Üf ve ao1qma gere!llnce üç aylık aire 
içinde tam kapaoite ürellme geçmeleri 
istenmişti. Ene�1 ve TabU Kaynaklar Ba· 
kanı Deniz Baykal'm kuru-sıkı poltlk 
show'lan araanda gelşmelerin gerçek 
yüzü kamuoyundan kaç .. dmu;tı. Sonra 
ne olmuştu'? Yabancı petrol ,irketleri üç 
aylık ıiirenln bitimine bır kaç gün kala 
önce 42 bin ton, daha sonra da 40 bin 
ton ham petrol getirlerek üretime geç· 
mlşlerdl. Şırketler daha ",nn yenıden 
132 bin ton ham petrol getirterek üreli· 
rri tam kapaoiteye çtkum"lardı. 

Böylece yıllarda oynanan oyunun bir 
perdeli daha kapanmış dller bır oabneye 
geçllmlşü. Ataş nfineri,; Petrol·l, Sen· 
dlkuı lanfmılan sürdürlUen grevi bahane 
edlp, SheU şlrkeUDln ham petrol geörte· 
rııeditl ge .. kçeliyle üretimi diişürüyor 
ve geçtieimiz Cuma günü de tamamen 
durdunıyordu ... 

Yabancı petrol şirketleri bu uada hü
kümetln ham petrolin ithalatı ıçın ge· 
rekli transferi açmamasan! da bahane 
ediyorlardı ... 

ISermayenin hedefi: Kana bulo.nmış Kr'fu ,ömleli 
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DA KAR iSTiYOR .. ten bden zammı aajllanın14tır. Böyle· 
ce i4çl ücreııerl %100'Un iiıerlnde Il' 
Imlınışbr. 

Göreve göre en dÜlük asım ücret 
4000 .·TL olarak bl!lldenmi4t1r. Bu ya· 
sal UgarI ücredn 700.·TL fızıaadır. 

"çıler yılda 6 Ikrımlye a1aeakIardır. 
4 I,çi ve 3 t"erenden olufI.D "mer

kez kurulu" kııran olmadıkça " y_. 
DERDINI SöYLEMEYEN 

Ataş'ta bunlar olurken Izmit'tekl Ip
raş ral1nerlslnln de üreUml kısınala baş
IadıRı haberi geldi. Ipraş'ın günlük Urt· 
dm kapasitesi 10-12 bın tonun a1bna 
düşmüştii. Aynca Iımlr'dekl Atiaea rafl· 
nerisinin de bu konuda sayılı günler g� 
terdıgı sinyalleri alınmaRa başlamıştı. 

Başbakan Ecevit, herhalde bu konu· 
larda geleo haberlerin birikimiyle sana· 
yidlere ve iş adamlarına dert yaruyordu. 
Petrolde oynanan bu oyunu itiklerine 
kadar bilen iş adamlan ise başka şeyler 
söylüyor1ardL 

Türkiye ışverenler Sendlka1an Konfe
derasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ha
Ut Narın şöyle konuşuyordu: 

"- B� sanayıınizi adeta ipotek al· 
buda bulunduran bir bdem tazmınatı 
sorunu vardır.Kıdem TazrnJnatJ yalnız 
Işçiler düşünWelek deRişıktik gönriiş, 
şartlar aeırlaştırdarak miktan arttırd· 
mıştır. Bu yükün ekooomimizce nasd ta
şmacaeı dUşUnUbnemlştir_" 

"Narln'kn aklı gücü kıdem tamıinatla
nndaydı ! Türkiye'nin bunalınuNarin'in 
pek kabeca ifadesiyle Işçi baklanydı. 

Ve Narin tüm sınıf arkadqlann tercü
man olarak işçi haklarına saIdmyl şöyle 
sürdürüyoedu: 

"- Devletin en sorumlu görevlerini 
yerine getiren yüksek dereceli müste
şar ve ordu kom.ıtanJ gibi menıırlara 1> 
dedltl maaş ve ikramiye, Işçilere öde
nen ücret, lOIyal yardımlu ve kldem 
taminatı lle rrı.ıkayeae edildilinde orta
ya çıkan adalelllılik, toplumun 
bültaDlyet. duyCUlarv'U :ıedeleyecek te
vlyeye çıkmu;tır 0'_" 

B�AlIMIN GüNAH KEÇiSi 

Olkeyi, NATO'ların, AET'lerio ve 
benzeriekonomik, poltik anlaşmalarm 
tesırniyet pençeterlne atan, ba�layan ve 
bu onunuztulun ve alçaklılm sofrasm
dan beslenen Türkiye kapıtaUzmi buna
lım gptamua yapıyordU: ışçi smıfmın 
yiiı ydı aşkın mücıdelelerlyle sa�lanan 
beW ölçWerdekl kaıanımlardı bunalımın 
nedeni. Toplumun "hakkaniyet duygu
lan" işçiye ödenen ücretten, sosyal yar
ı dımlardan ve kMlem tazminatından ötü· 
rü zedelenecek seviyeye gelmişti 1... 

Narln, 5lIlafının "seviyesini" anlatı
yordu: 

"- Batı uygarlık düzeyıne ulaşacak· 
sak hUrrlyetçl parlamenter demokraUk 
rejime ve Türk hür teşebbüsüne sahip 
çıkmalıyız. Zira nerede hür teşebbüs var· 
1&, orada yıtınm gücü vardır. Nerede hür 
teı;eb�

" 
vara, orada gerçek hürriyet 

vardU' ... 

YA(';MANIN KIBAR ADI 

Soygunun, sömürünün, talan ve ya�
manın kibar adı "htl' teşebbüs"ün ne an
lama geldij!lri Narın bu IÖZlerle biraz 
daha aydınlatırken, Sakıp Sahancı da 
'vergi" sorununa delinlyordu. Pek ya· 
kın bır geçmişte 600 milyon liralık vergı 
kaÇırdıklan' Matiye kontrolörü tarafın· 
dan resmersaptananbuna raA:men eylem
lerine "hliı teşebbUa" ruhUYla devam 
eden Çukurovalı pamuk tüccarlarının 
memleketinden gelen &es de şöyleydi: 

"- Bize göre mevcut ve eskimi, ver
gi yaaalarının ekonomık getişimierin ve 
deei4melerln gerlalnde kalınlŞ obnası 
nedeni Ile gUnUn koşulların daha uygun 
ve reformcu bır gölÜ41e yenlden ele 
alınmuı gereklr .. " 

Sabancı, vergllOrununun ele alınma· 
ımı uvunurken, Ecevit hükümetinin 
yarun yamalak hazırladıtı ve aennaye
ye devede kulaRı hatırlatan vergı YUkU 
ıetlren taaandan da ho,nut oım..dıltuıı 

şöyle açıklıyordu: 
"- Vergı taaanaı, kilçük taaamıf· 

ian blrleşdrmek ve Ureten yatırnlara 
yönlendirmek ve mWklyerin tahana ya. 
yıim ..... saRlaması gerekirken !asan bu· 
nu engeUeylcl yönde diiıenlenııjştlr." 

BOYüK SERMAYENIN TIMSAH 
GöZYAŞLARı 

Başbakan Ecevit'in iş adamlan ve 
sanayidIerle yaptılı karşdıklı konuş
malarda IÖZ alan latanbul Sanayı Oda· 
sı BaşkaruNuruIlah Geıg!nde vergı tasa· 
nsından yakıruyordu. 

Vergi kaça:tnala, vermele DZı oldu
eu kadarmı ertelemele, erteletdeınl 
de kullanmae. alışmış, alışınış deltll sis· 
teırdeştlrmlş olan büyük sermaye dmsah 
göz yaşlan dökUyoedu. 

Ayıu toplant"a konuşulanları dinle· 
yen VehbI Koç da bu vergı meaeleslnden 
şlkayetçl olanların başuıda gebnekte ol
sa gerekti. Zira o da, eşinin ölümüyle 
kendi.8ne iSlbet eden miras konusunda 
redd.\ mi ... davası açmıştL Endişesi pek 
ha.klıydı !.. Eşinden kendisine intikal 
edecek mirasın vergisini verecek, 'ADah 
gednden versin" kendisi de bu fani dün· 
yadan aynlınca o miras bu kez varisleri
ne intikal edecek ve gene vergi verilecek
ti. DoRruıu bu ya, göz göregöre iki kez 
intikal vergisi vermenin de alemi 
yoktu L. Koç'un redd-i miru davası ses
siz sedasız devam ediyordu ... 

TESLIMIYET ÖDüNLERI 

Seçkin temaidlerinln diliyle ve gö
'lÜ}'l. ı;lzUen 'l'ürkJye'nln bunalımı, 
emperyallst·kapllati,t sistemin genel bu
nalıınlanndan Türkiye'ye Isabet edeni· 
dır. 

Başbakan Bülent Ecevit Başkanlıltın· 
daki hükümetin bunalıma, bizatihl bu
nalım sisterri içinde çözüm araması, ge
rici güçlerin ooBdk hımle ve saldırdan· 
nı da her an ııcak tutmaktadır. 
- -DemireUer ve Türke,ler, yoeun ve 

layuaya bir propaganda ve kışkırtmayla 
hükümetin "haftaya kaboaz", çÖkeceeı 
haberini •. yaymakladırlar.Nlsan'da çö· 
kecek otln hükümetin çöküşü Mayıs'a 
buakı1mış, daha sonra Haziran denmişı 
şimdi ise Temmuz ayı gözlenil' olm",,
tur. 

Yabancı petrol ,irketlerinin &on giri
şimleri ışın bır yalUYIa bu tehditi des· 
tekleyecek anlam ta,U'ken, bir yanıyla 
da Ecevit hUkümetlnden yenı ödUnleri 
koparmayı hedenedlllnl duyunnakta· 
dır. 

Bu nazik konumda, dış emperyaHst 
güçler teallmiyeU· pckl,Urecck ödünleri 
dikte ettirirken, içteki IfbirllkçUer işçi 
smıfınm, emekçi kitlelerin demokratik 
hak ve özgürlüklerini, demokratik kaza· 
nımlarını gen planlara itecek önlem ve 
kıırarlar peşlndedlrler. 

Ve YURUYUŞ'Un dizgiye hazırlan· 
dıeı saatlerde, Ecevit'ın DıSK yönetici· 
lerine bu konuda bır "anlayış" başvuru
sunda bulunacalı haber verilmekteydi. 
Türk-Li'1n dünden hazır oldueu işçı üc
reUerlnin zapt-u rapt altma alınması ko
nusunda acaba DıSK ne diyecekti?. 

lAF DE(';lllş! .. 

Enfiasyon, hayat pahalıhRı glinden 
güne artarken ve de sermaye sınıfı, işçi 
smıfuun ve emekçi kitlelerin ekonomik, 
demokratik mUcadelellnl mlDıuıtemeye 
çalışı.rken, sınıf sendikoıalılı ilkeıinl ya
kın ve uzak vadede hayata geçlnnede 
başanlar kazanılınaktadır. 

"Sınıf aendikacılılı" ilkelerini, salt 
bir söz ve kavram fetllJl çerçeveıinin kof 
heyecanlarmda tutan aendlkactiık anla· 

Y14ına cevap nltelij!lnde bır toplu Iş aöı· 
lefmed imzalandı. ''Toplu I, sözleşmesi 
düzemınden ve işçi ücretlerinın çokça 
söz edlldiRl son günıerde somut ve açık 
bir tu tum almamakta ısrarlı görünen 
DISK yönedelieri ıçın elbette bu toplu 
iş sözleşmesinden Çıkarılacak denler 
olmalıdır. 

BANKA IŞKOLUNDA ILERI ADıM 

DISK'e baRIı Sosyal - " sendikası 
Osmanlı Bankası işyeriedndf a1dıel grey 
kararı anlaşma &aRlanın ... üzeri kaldını· 
dı. SÖZleşme Ue ilk kez banka Işçileri 
haftalık 4 O saat ve 5 i' günü çalışma 
hakkı kaıanddaı. 

Sooyal·" ile Damanlı Bankası arasın· 
da imzalanan toplu sözleşme i,çUere şu 
hakbırıeetlrmekledlr: -

UcreUe .. ı. yd, 1200 arı. %60,2. yıl 
%20 artı 1000.-TL ücret zammı ve ila-

nın 13. ve 17. maddelerı uyllınca I,çl 
çıkanlamayacattır. 

"çile .. 1600-4000 TL aııımda aylık 
makam tazminatı verilecektir. Sunta
dan ayn olarak ayda 1000 TL yemek 
parası, 600 TL yolluk, ayda 500 TL 1'" 
ce bekçilij!1 tazminatı, ayda 600 TL te· 
mizlikçl tazminab, yaaal vergı muaflye· 
ti sının oranında veznedarlara k.aa laz· 
mlnatı ödenecektir. 

1500 TL mn yardımı ve 1500 TL 
Kuruluş Günü Ikramlyaal ydda Ödeoe· 
cektir. 

Tüm bunlara ek olarak National ve 
benzeri makinalarda çalışanlııra günde 
60 TL, telefon operatörlerlne ayda 400 
TL ödenecektir. 

ölrenim yardımı ilkoOrta ve yüksek 
öj!renim ıçın yılda 1000·1500-2000 TL 
olarak belirlenmişdr. 

Kadın işçilerin 0-6 yaş grubundaki 
her Çocueu Için ayda 600 TL mş yar· 
dımı yapılacaktır. 

Kıdem taımlnaııarı: 
1·20 yd -,,,demi olan işçile .. her yıl 

için 40 günlük, 
20·25 yd kıdeml olan Işçile .. her yd 

için 42 günlük, 
25 ve fazlası Için 44 günlük üc .. tlerl 

tutannda ödenecektir. 
tşyerinin kapanması halinde aynca 

12 aylık tutarında ek Işıizllk tazminatı 
ödenecektir. 

"Karanlık bir manevra"m., 
karanlıkbir 

provokasyon mu? 

YüRÜYüŞ okurlarının yakından bilciği üzere, dergimizin 11 Nisan ta· 
rihli 157. sayısında "CGT: DISK An;ırkosendikalizme Sürüklendi" başlıklı bir 
yazı yer almış ve yazının fransa'nın en büyük sendikoısı oI.ıın CGT'nin enfor
masyon bülteninden aynen çe.vrilerek dergiye konduğu belirtilmişti. 

YüRÜYQŞ'teyer alan bu çeviri üzerine CGT Yürütme Kurulu üyesi ye 
uluslararası böliin başkanı Gilbert J ulis dergimize bir açıklama göndermiş ye 
bu açıklama Yürüyüş'ün yanıtı ile birlikte derginin 16 Mayıs tarihli 162. sayı
sıda yer almıştı. 

YÜRÜYüŞ okurları bu kadarını izleme olanağını buldular. Ancak söz 
konusu çeviri ve yayının çeşitli çevrelerce bir polemik konusu yapilmak isten
diği, Julis'in açıklamasından hareketle bir karalama kam�nYaSlnın açıldığı da 
bir gerçektirr Bunun en son örneklerinden biri, Avrupa'da çıkoın bir dergide. 
yer aLın bir okuyucu mektubunda, söz konusu yazının Avrupa'daki 
Info-Türk Ajansı tarafından hazırlandıktan sonra "kManhk bir manevra ile 
CGT yayın organına sızdırıldığı" değedendirmesinin yer almasıdır. 

YüRüYüŞ dergisi olarak CGT'yi, yayın orpnlınna "kManhk manev· 
ralarla yazı sızdırılacak" başıboş ve sahipsiz bir örgüt olarak görmediğimizi 
belirtiriz. Ayrıca söz konusu dergi tarafından "Iw".ıınlık manevra" çevir
mekle suçlanan Info·Türk ajansı da bu yazıya ilişkin bir yantb kendi bilite
ninde yayınlamıştır. Jnfo-T�k ajansının bu deAeriendirmesinin bir böliinü
nü okurlarımıu sunuyoruz: 

"1. Dünyanın çe�itli liikelerindeki neriei örglitIerve sendikalarla oldutu 
gibi CGT il. d. Info·Tlirk Ajan� arasında iki yıla yakın sUredir devam edeF' 
len bir yayın alışverişi ilişkisi vardır. Bu ilişkiyi 25 Kasam 1976 ve 29 Anlık 
1977 tarihli mektuplarıyı .. biuat kuran ve siWdiWen, CGT Dı� Iıı ,kiler Sorum
lusu Gilbert Julls'tir. 

"2. Kendi talep ettiAI Info·Tlirk Bültenl'nden CGT Dıı Iıiıkiler Sorum· 
lusu blmıt kendi iradesiyle haber ,.çerek CGT ıı.sın BUltenl'nde yayınladıtı· 
na göre, bir "sızdırma" söz konusu deAII, objektif olarak yapıımı, bır haber 
seçimi söz konusudur. 

"3. BUltenl alep eden bluat Gllbert Julis oldutuna ve "Atılım" Guete
sı bu arkada,ı "sızdırmaeı" olarak suçlayamayaQjına göre, bır Sıyasal merke
zin resmi organı olmak sorumluluAunu aşıyanlar, bu "Slzdırma"nın nasıl ya
plldlAınl somutolarak açıklamakla da yUkUmIUdUrler. 

"4' Tlm bu gerçekleri göz önüne alarak, "Atılım" yöneticileri, "pro
vokayson", "kManlık oyun" ye "Slzdırma''yı, Info-Türk AF'"SI ile CGT ara

sındiikl.açık llişkııerde delil, böylesi "bir provokasyon" yazısının siyasal bir 
meri<.ezJn resmi Of'pnıneb yayınlanabııml� olmaSında .. amaW:1lr1ar." 
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CHP/ N iN 5 AYı :  
i LK SON UÇLAR 

-- - - �  
can ııkıcı, b ıkt:ıran  bır konu lle eıre· 

lım: F1yatlJr ıöıülmeın14 bir bızla artı· 
,ını oürdiiriiyor. GörünÜfO fÖre de bır ııü
.. daha Jiirdlrecek. Alııımak ıereklyor. 
Aynen cinayetle.. aIıtlırıldılıınız ı1bl. 
Buıjuvazlnin uzun döoemU planları açı
ıından cinayetlerln bir liiıedabasi.iımeal 
ıe .. klyor. Hem d. uzun bır süre. YoDa 
dnayelleıl durduırnak ıçın i, batına ıel' 
mit bulunan CHP'nin bır Itlevi kal· 
mız (!). Cinayetied durdurmak ıçın Iı 
bafına Plmlt bir hükümel, dlyellm id. 
p�klen cln&yetleddurduruısıı artıJı: it 
batıncıa durmaınak ıe"'kIr (!). Variıj!ı· 
nın nedenini ortaden kaldınnak, kimte· 
nın Itln< plmoz. Flyallar ıia böyle. 
Gerçeklen zamlan, cln&yelled, yoksul· 
lutu, kıacuı Caşizmln bnnandırılıtını 
dudurmak ıçın Iı bqına ıelen bır hükü
metin ILI, bunlan salladılıı zaman bit· 
miş olur. O zaman Türkiye yepyeni bir 
noktaya gelır, bu bayall tabloda. Ama, 
korkuya neden yok; CHP'nin henÜZ işi 
bltlk delııı. Tim lledcder, demokrallar, 
yurtınerler rahat nefes alabilirler. 
CHP'nin işinin henÜZ bitik olmamasanın 
ötesinde burjuvazinin yükledili misyon
lar açllUlden CHP 'nın "Itlevi" giderek 
artıyor. YOROYOş"ıın ",n birkaç sayı· 
", ellnizdekl .. yı daU, fqisl eylemle· 
rin örnekleri' ıl veriyor .. Bazı durumlar
da MC dönemini aşan uygulamalarla 
katı kal'fıya bulundulu götülüyor. Bu, 
iliin cinayetlerle ilgili yanı. Asal konu
muz ise CHP iktidannm ekonomik alan· 
daJd lflevlen. Bu lflevled, ftyatlar ona· 
ya koyuyor. 

ARTAN ARTıŞLAR 

E .. ı, !iyaUar. Flyallann art" hızlan 
da yiikaeldl. Son ydların en hızlı ftyal 
artışlan yd bqınden bed yqanıyor. Ei· 
deki veriler tiyatlarm dört ay içinde or· 
talama yüzde IS oranında artlılınıgöate· 
dyor. Geriye doııru bakddılıında, daha 
öncekl yıllarda, ayOl zaman boyuUan i· 

",In fiyal artıılan yüzde 7·9 arasında de· 
li,mlt. Bunların herbid yüksek !iyaı ar· 
t14luı. Dört ay içinde fiyatlann bu ka
dar yükEk oranlarda arlması, yd boyun· 
ca varacaeı düzey Için de \.şık bıtucu o
luyor. Yalnız, Türkiye'de ftyatların 
gelişmelerinde belirti ber mevsimlik ge
lişme var. Bazdan için şqutlCl gelebilir: 
Fiyatlar bazan düşüyor bile. Aynen ka
pitalizmin bazan görece diiıenli bir 00· 
yüme Içine glnnesl gıbı' şaıdecak gibi 
görülüyor, ama de�il. Kapitalizm de ba
zan düzenli gelişme gösterebiliyor. Bunu 
görüp teslim etmekten çekinlJ'lemeli. Bu 
yaptlmazsa belirll'çözümlemeler yapma
nın ve sonuçlar çıkarmanın da olana�ı 
yok. ÇözUmIemeler her zaman yapıla
bilir ve sonuçlar her zaman çıkarılabilir. 
Burada sözü edilenler, doRnı çöziinle
meler ve Işe yarar sonuçlar. Yol gösteri
ci sonuçlar. 

/. 
art". Dolayısıyla ydda ortalama yüzde 
16 oranında artan ftyaUarın dalgalanma· 
Si ve bazan da dw,mesl beklenebilir. Ge
çen Aitustoo'den bu ydın Nisan'ına ka· 
dar ıeçen sadece sekiz aylık sürede tae 
ftyaUiır yüzde 43 oranında yükselmit. 
Böylesine hızh bır art"ın bırakalım düş· 
me, batta fÖreU dalgalanma ile gerçekle· 
,ebUeceitlnl dÜlünrnek bil. oianak&ız. 

"GöRECE UCUZLAMA 

Geçen Aitustoo'den bu ydın Ni· 
san 'ma kadar geçen sürenin bır bölümü 
ikinci MC dönemine rastlıyor. DlIer 
bölümünün de CHP dönemi oldueu açık. 
Fiyatların daha önceki yıllara göre çok 
daha hızlı artmaya bqladılıı dönem, 
CHP dönemi. CHP dönemine döneceflz. 
Ama önce, ftyatlarla Ugül göZlemeled 
tamamhyalım. Toptan eşya ftyatları 
endekslnde yüzde 1S'IIk bır arl"ın ger· 
çekleılllıl '. dört aylık dönemde, başka 
ftyaııann ne kadar artı�ına bakmak da 
yararlı olaca-k-Toptan eşya fiyaUannın 
hesaplanmasına dahU edilen kalemlerden 
biri, bitkisel gıda maddeleri. Bu kalemin 
dört aylık artış hrıı yüzde 10 dolayında 
kalıyor. Ankara geçinme endeksinin 
""da" kalemlndeki artış ise çok daha 
düşük; yüzde 1,5. Aynı rakam Istanbul 
için yüzde 14 düzeyinde. Ankara ve Is· 
tanbul geçinme endeksleri içindeki gıda 
maddeleri Oyatlannan artışı giyim eliYası 
fiyatlarının artışımn çok altında. Daha 
öted var. Gıda maddeleri içinde fiyatlan 
en yav ... artan kalemler de bltkiael besin 
maddelerinin Oyatlan. Daha ayrmtdı bir 
inceleme,fiyatları en yavaş artan bitkisel 
besiıı maddesinin ise hububat ve mamul
Iııri �Idulıunu göııterlyor, Çelişikgibi gö
rüleblllr, ama del!il. 

Bqlıca ıkı nedenden dOlayı. hki, 
teknık bir gereklHlk. Bır ort.alama iki bl· 
leşkenden oluşuyona, bunlardan biri di
lednden daha yükaek blrdelere sahip o· 
labUir. Dolayısıyla, ftyaUarın yüzde IS 
oranında arttlı bir ortamda besin mad
deleri daha düşük bir hızla artmalı ki ge
riye kalan, sanayi ürünleri ftyatları orta
lamadan daha hızlı artıyor olabilsin'� Bu 
konuya daha sonra dönecetız. 

ıkinci neden daha önemli. Dıhı önce 

SON BIR YılıN, FAKAT AGIRLlKlI OLARAK DA Yll IIAŞINDAN B[- . 

RI GEÇEN SÜRENIN EKONOMIK POLlT! �"INI "Kf"'f�LEPI SlKMA" 

OLARAK öZETLEYEBILIRIz. TÜM GöSTERGELER BUNU [)()(';RULAIt 

NITELIKTE. fIYATLARıN ARTIRILIŞI, BELIRLI KAlEMLE RIN DAHA 

HıZlı, BAŞKALARıNıN DA DAHA YAVAŞ ARTMASINI GEREKTIRE

BIlıYOR. YURT IçiNDE TALEBIN KlSllMASI BUNU GEREKTIRIVOR. 

IŞGQCONÜN KENDINI VENllEVEBILMESI IçIN GEREKLI OLAN zo. 
RUNlU BESIN MADDELERININ flVATLARlNIN iSE AVNI HIZlA ART· 
MADICı GORÜlOYOR. IHRAÇ EDEBILMENIN GEREKTIRDıCı I ŞGO
CONON UCUZlATıLMASı IŞlEMI AVNI ZAMANDA VURT ıçı TALE
BIN KlSILMASl lçlN FIVATLARIN ARTIRILMASI ILE BIRLIKTE GEk
ÇEKlEŞIVOR. BOYLE BIR GELIŞME IçiNDE GOREli FIYATLARı),," 
KI GELIşMELER ÖNEM KAZANIVOR. 

de yaıddı: D"a oynayan CHP ikt' en, 
döviz darbolaımı qmak ıçın bır yan· 
dan somut döviz bulurken. öte yandan 
sorunun uzun dönemli çözümü ıçın 
sanayi ürünlerimize pazar uıyor. pazarın 
bulunması, sawınisı Istenen ürünlerın 
ftyallarırun dünya ftyatıan lle rekabel e· 
debllir düzeyde olması He yakınden HIt· 

: k.ili. kna bu SONn lubvanaiyonJartaçö
zülebilir. Konunun bqkfl bır yöıii, ib
raç edilmek istenen ürünlere karşı iç ta· 

I lebın kısdabllmesl Dünya ftyaUan Ue 
yurt içi fiyatlar arasında blr uyum olma· 
sı gerekmiyor. özellikle �riik duvada· 
nnın bugünkü yük .. kl�1 ve kalınlılı Ue. 
Niteklm, Ihraç edilen �alIann .,"trt içi 
flyatlan da ihraç fiyatlarından farklı. 
Fakal wkın çok da yü .... k düzeylere 
ulaşmaması gerekli. Bu konuya da daha 
sonra döneceAiz. Burada, yurt içinde ta
lebin mdmasıom neden gerektiAine 
dönmek gerekiyor. 

KEMERLERI SIKMA POLITIKASıNıN 
BOTÜNSEllIGI 

Satışa konu ürünlerin, yurt içinde sa
hlmış yada ihraç edilmiş olm.ası sanayi
cileri pek ilgilendinnese gerektir. Yalnız, 
SOlUn üretilen ürünün satılı.şı Ue 
blbniyor. Gerçekten önemli olan bu ü
rünlerin yurt içinde deeU de yurt dışın
da saldm .. ı. Döviz bulabilmek ıçın. 
Yoksa, sürekli "Içbniz kan &itlıyarak" 
dışardan döviz aranmak zorunda kalırıı. 
Bunu yerine getirecek gönüUü ortaklar 
da lıulunablllr, ama bu, sorunun çözümü 
için yeterli de�ildir. Oretip satmak ve 
kAr etmek isteyen herhangi bir sanayici, 
üretimini sürdürmek ister. Türkiye sana
yinin üretimini sürdürebilmesi ydda yak
laıık 5 mHyar dolarlık Ithalal prektin· 
yor. Her yıl bu kadar döviz bulmak gere
kiyor. Bir noktadan sonra ibracab arb!
mak kaÇlOılmaz olmaktadır. Oretilen 
malın dışanya sattıması için Içerde talep 
edilmemesi, bunun Için de yurt içinde 
tüketimin kıstlmasa gerekiyor. 

Bu, birkaç biçimde yapdabilir. Fiyat· 

lar yükaeltlleblllr. Yalnız, ftyaııen yük. 
.. Illrken belirli bır öncellk llatentı olma· 
.. pretir. Dayanıklı tükeUm ınallannın 
ve plene'''1 olarak Ihraç edllmekte 0-
lan tekstil ürünlerının ftyatlJrl artırılahi· 
Ur. Burada, bqtakl teknık konuya 
dönmek ıerekiyor. 8ellrıı'ınallann ftya� 
lannın daha"bazh arttıeı bir ortamda diI gerlednln ftyaııarının da dahı ya_aı artı· 
yor olması ıerekir. Bu kadar mı? DelıU. i Daha önemllıi, talebi klS&lken, kemerle

: ri sıkarken, işgücünün kendisini yenile
meslnden de ödün verilemez. O zaman 

i işgücünün kendisini yenDemesil içhı en 
, zorunlu olan gtda madde&erinm flyatıa

nm, onlar arısında da mümkünse hubu
bata dayalı olanlannın fiyatlarult daha 
yavaş artumak gerekir. Yukarda \-erilen 
rakamlar bununla uyum ıçınde. Bu ka· 
darla da yetinmemek gerekiyorJlenüz. 
geçtllılmtı hafta duyurulan bulday ta· 
ben ftyaUannden bazılarına bakmak çok 
aydınlabcı olacak. Bk' örnek vererek 
geçilebilir: 340 kuru,tun satan alman 
buitdayın .. I" ftyalı 290 kuruı. Bulday 
.. Iıcdannın büyük üreticiler oldulu ar· 
ttk biliniyor. Bu konumuz açııtndan ö
nemli deRiI. Pahalıya alınan bir malUl 
ucuza satdmUUlUl bir amacı olmak ge. 
rekir_ O da ,öyle: "Ekmek üretiminde 
kullanılacak. un için devletin YUllı but
dayın başka b6r amaç için kullanıldıll· 
nan saptanmasa durumunda uygulancak 
olan ceza ... " Ucuzlatılan i.it;gücünüD 
kendi kendini yenDemesi için vr zgeçe. 
miyec:::ee'i en temel maddelerden Dirinın 
fıyatının saptannwı böyle oluyor. 

14gücünün UCUZlatıllllUl .. Bqka bır 
'deyişle, ücretledn dondurulması .. Flyaı. 
ların yükaellilmesi kadar, onden da da
ha etkin olan yurt içi talebi kilitli. ke
me.rteri sıkma önlemi. Hepsi uyum lçiD
de çeUılk gibi görünüyor ama delU, pr· 
çekle uyum içinde. 

FiyaUara kıSaca yeniden döıunek 1,,' 
rekiyor. Son iki buçuk yıl içinde bir sa
nayi hammaddesi yada yuı mamul mad
desi dokuma maddelerinbı Oyadarı yüz
de 74 oranında arbııı,. Aynı dönemde 
tekstil ürünü ihracatımız sürmüş .  rıkat 
bir başka gelişme daha var: Yurt içinde, 
kısaca Ankara ve İstanbul'da bu madde
leri kullanarak üretilen elbiselerln fiyıt· 
lan, bu iki kent için SlU5lyla, aynı dö
nem boyunca yüzde 119 ve 135 oranın
da artıtuş Hammaddellnin flyatlnm da
ha yavaş artmasına. sarı sendikalann 
tekstil işkolunda yaptıkları geri sözle.· 

melere veniliayel Uıracabn sürdürülmesine 
karşın, yurt içinde nihai ürün (ivatları 
hızlı bir biçimde artırdmış. lhnc'aLl ar· 
tırabUmek için, pazar bulmak kadar 
yurt için talebi kısmanan gereklillli or
taya çıkıyor. Sanayi Odaları Blrllitl B ... 
kanı Sakıp Sabancı kemerlerin sıkdmuı 
taleplerini geçtiRimiz hafta ıçınde yın.· 
ledl. Anlaşdan gerçekleıtlrllenler yeter
li dej!il. Tüm bu gelişmelerin daha yo· 
Runlaşbnlma.smı beklemek eerekiyor. 

Onun için, fiyaUarm mevsimlik düş
meler göaterebilecee1ne şaşmamak gere
kiyor. Türkiye'de tiyatlar mevsimUk dil
galanmalar ve dolayısıyla dÜfmeler de 
gösterebiliyorlar. Yalnız, bu durum son 
bır yd ıçınde deliıtl. Fiyaııarın çok hız· 
lı arttılıı dönemlerde, ftyaııardakl dalga· 
Ianmalardan göreceU olarak söz edilebi
Ur. lki-iiç ay yüzde 15·20 , oranında ar· 
tan ftyaUan , bunu Izleyen Ikl-iiç ay i· 
çinde al"llagebnl, dalgalanmaların dı,ı· 
na çıkaran olgu, arbk aylık hızlarda da 
bır del!iı!mln gÖıülmemeslyle ortaya Çı' 
kıyor. 1974 bqınden geçen Alustos'a 
kadar toplan ",ya ftyaU ... endeksi yüz· 
de 72 oranında aı;ım". 3,5 ydı qan bır 
Iii ... Icin blle oıUı<bçlimoenemeyecek:ıtr Oact "yııt kUMcrnda çırpınan, halltımu oluyor 

YolunlaŞUnlacak. Bqka giri,lmlerle 
bldlklAl. Ekonomık alanda devalüasyon. 
larla, tüm çahşanlann g:revli toplu JÖ&
leşme hakkını kısıtlamalarta, hıZlı nyat 
artıŞlarıyla, lükeUmln kısdmıııyla vb. i. 
le. KıSaca kemerlerin kııdması polıtık ... 
hem kısa ömürlü delU, he� d. v .... çi. 
lebilecek bır politika del!il. Son bır ydıa 
ve öZelilkle yd batından bed ıeçen Iii. 
renln ekonomık fÖ""rıelerl böyle dl· 
yor ... 
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1 5-1 6 Haziran'a bugün yeniden bakarken 
DIsK'in 6. Genel Kurulu kimilerinin 

kafasındaki b�a son venneye ya
radı. Bulanıklığın yaratılmasında ba.ıh· 
ca rolü oynayan kimilerinin de gutlağın
da kalıw:rdi ''Ya.ıa"n DisK" "belgisi". 
Bu1anıkIık DlSK'in bilinçli üyeleri için 
sözkonusu olmadı. Sözkonusu üstün 
algılama yetenekleliyle, hayatın "bütü� 
çetişik w: kannaşık olaylar dizisine 
rağmen çözüverenler" için sözkonusu 
oldu. Bu yetenekler şimdi DISK üst yö
netinWne "tüyleri diken diken olarak" . .  
bakıyorlar. 

Herşey bir günde bir saatte de�işti. 6. 
Genel Kurulun son saallerine, seçimle", 
ııoçilene kadar bütün tutaımhklanııı, 
".mf nOIcodeleııinin diyalektiği", "güiii 
.... n dikeııine kat1arur" diye açıklayan
larm .. çimlerden sonra tüyleri diken di
ken ohnaya ba.ıladı. Çare yok, buna da 
katlımmsk zorundalar. 

"15-16 Haziran Türkiye Işçi Partisi 

ÖDce, 1 2  Mart .... nıliıelinl yaptırdı . .  
Böylece sular zaptedilebllir, a�ır ağır yol 
alım DIsK rahatça iskeleye yana.ıabllir
di. öyle de oldu. 

Mendirek çok çabuk a.ımdı, dağıldı. 
Şimdi, ksimblan ancak denizin manza
rasmı bozmaya yanyor. 

Türkiye Işçi Partisi 15-16 Haziran'ın 
Çark-BlI.j8k'bın yapbğınuz simbda de
�inilen kazarumlarnu, daha gelişmiş, da
ha üst düzeyle'" çıkararak koruyor bu
gün. 

O zaman ağız de�iştirınek zoruoda 
kalan küçük buıjuva sosyalizmi iae, şim
di başka a�ız1arda varh�uu sürdilrilyor. 

Tüıl<iye Işçi Partisi, ''Büyük Bwju .. 
n, CHP, DisK o.t Yönetimi" fo_ 
yonoyla ifade ettiği çözünıle .... yi orta
ya koydu� zamın "tüyleri diken diken 
ohınlar", bugün DIsK üst yönetimino 
bakıp "türleri diken diken olımlar". 

�ketine ideolojik .. pratik düzeyde 12 Mart mendi",ğinin kahntılannda 
yeni bir güç kazandırdı. Hareket içinde- cı1ız yankdar çıkanyor oesleri. 
ki sağlıklı unsurların etkinliği arttı. Birincisi, ne yapılma yapılsuı denizi 
Öl.eDikle lsunbul ve Kocaeti'nde parti zaptet�nin yolu, bulunamadı, buIıma-
yeni l'e üstün nitelikli militanlar kazanch. maz. 
Genel olarak işçi sınıfı hareketinin ve bu Ikincisi, iskelenin dubn1an çoktan çü-
IIl"da öıgüt olarak kendinin knrşı knrşı- riimeye yüz tuttu. 
ya bulunduğu sorunlan, ihtiyaçlan so- Oçüncüsü, geminin kaptanı tıknefes, 
mut olarak tesbit etme olanağou buldu. yerini terketmek zorunda. 
Dört ay sonra yapılan iv Büyük Kon",,- Peki, fırtıınayı nu beklemeli? 
linde bun1ann bir bölümü ile ilgili önem- Bugün küçük buıjuva sosyalizmini 
ti adunlar atb. "(Çark.JIa.ık - Sayı 9) a�1Z değiştirmeye .zorlanuık için yeni 

Sonrası biliniyor. Buıjuvazi, DISK'i 15-16 Haziran'lara gerek duyubuuyor. 
sekiz yıl ıiiren uzunca bir operasyonla Onlar "gümln gereklerini" acemice de Türkiye Işçi Partisi o'" ırıenıt;..,kie- Eskiıiniıı kalmblarmı yok ede ede 

---.., ... .... pduma y6n_. GIP iılbWne bal_dı. olsa dae getirmekteler. re aeçit vermeyecek. 
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Cezaevind� b i r  de faş izmin  karan l ığ ı  var 
Eluıl. Türkiye'de fqiıt odakların 

tertiplerini, .. ldırı1annı .ürdürdükleri 
kentimiz olma özelli4ini koruyor. An· 
cak _roimum ki bu .Idudar, bu bu· 
kılar kentteki kimi kurumlara, kimi yer
lere ulqamlYOl'. 

Elull'daki (-.iıt odaklardan biri de, 
Eluıl kapalı cezaevidir. Birinci ve ikinci 
MC hükümetleri döneminde, (a�ıt ideo
loji, ElazıI'm çetitli keıim ve kurumla
rında oldulu gibi cezae�nde de yerle,
tirilmeye çah,ılmı,tlr. Buıı:ün cenevi 
prdiyanlarırun hemen hemen tümü (a· 
".ttir \le dı,ardaki (aş.Uer tarafından 
.ürekli olarak yönlendirilmektedirler. 
Sonuçta, cezaevinde bulunan siyasi tu
tuklular hapisane karanlılının ötesinde, 
bir de (qizmin karanlılında bolulmak 
istenmekte, lIerici-yurtaeve!" .. olyaIist tu
tuldular, çetitli .. ldutlara maruz kal
maktadırlar. 

SALDıRıLAR ZINCIRI 

27 Mayıı tarihinde ilerici tutuklu-
1ara yapılan saldırı da önceki Mıdırılar 
zincirinin yeni bir halk.ııdır. 

Bu,üne dek ıiyasi tutuklulardan 
Mehmet Can, Pir Ahmet Solmaz, ve Ga
lip isimli bir siyasi tutuklunun ölümle
rinde, Hüaeyin Ebuhula adlı bir Mııır'lı
nın bıçaklanmaıında cezaevinde "oba 
kuran" prdiyanlann keıin rolü bulun· 
maktadır. Bir lüre önce ölen Pir Ahmet 
Solmaz'm hutaneye sevkedilmemeıinde 
yine IÖZ konulU prdiyanlar direnmi,ler, 
Solmaz'ın haataneye .vkini ensellemi,
lerdlr. 

Cezaevinde hiç ku,kuıuz lumpen 
nitelikli, cezae'line prrneyi adeta ,eçim 
araCl olarak gören ıu,Uer de bulunmak
tadır. Bu ,ahularla IÖZÜ edilen gardiyan
lar aruı.nda tam bir ittifak kurulmu,tur. 
Gardiyanlar, dı,ardaki IUtiler olarak, 
Içerideki bu ajanlarını ilerici tutukluiara 
.. ldııı aracı olarak kullanmakta, ortada
ki tutuklular i. yine bunların tehdit wl 
kıtkırtmalan Il. ilerlcilerln üzerine .-

lınmalc, faşiıt ideolojinin euretine alın
mak istenmektedir. 

Mahkumların "ıslahına" yönelik 01-
dU#u söyle.nir cezaevlerinin, Oyu, Ela
zıl cezaevi, ( .. at odaklann da körüklen
mel' ile ,ayri meşru "me.lek"lerin ke
mikle,tirildiR"i bir yer olmu,tur. 

SON SALDıRı 

27 MaY15 &:ünü basında da yanııyan 
"olay" ortaya çıktı. 

27 Mayıs günü, gelen ziyaretçileri 
il� görüşmekte olan ilerici tutuklular, 
ziyaret süresi tamamlandıktan sonra, gi
ri, kapısına yönelen ziyaretçilerinin, 

' içeriden salıverilen diAer mahkumların 
saidırlSına ulradılına tanık olurlar. Zi
yaretçilerin saldırıya u�radıAı lifada, 
içerdeki ilerici tutuklulara da aynı sal· 
dırı yöneltilir. tliinç olan nokta, tüm bu 
saldırılarda kimi gardiyanların yönetici 
durumunda nluşlarıdır. 

Saldırı sonucunda Yılmaz Yüksel, 
Muıtara Bekta,. Nadir D�an adlı tu
tuklular bıçakla yaralandılar. Dller bazı 
tutuklular iee önceden hazırlanan ıopa· 
Iaria,çefitli yerlerinden yaralandılar. Sal
dııının kaııth ve planlı oldulu açıktı. 

HAKLı TALEPLER 

Elazıt cezaevinde çUe çeken bu 
demokratlar ne yapmı,lardır? Niçin ce
zaevine dlifmü,lerdir? Bir de itin bu ya
nma "öz aLmak gerekiyor. 

.8 Mayu ,ünü, fa�.t1er tarafından 
hunharea katledilen arkada,lan için 
saYiI duru,unda bulunan Elazıi:t veteri
ner fakülteıi öRrencileri gözaltına alınır
lar. Gözaltına alınanlarm 1118Y181 54'tür. 
Bunlardan 35'1 daha .onra tutuklanarak 
cezaevine konulurlar: Bu.,ün "Olkü,Oca
Rı" durumundaki ElazıA cezaevlnde, 
demirparmaklıklar ardında bır de (a.ız
min karanlıımı yafŞayanlar, bunlardır. 

Bunca çok ayıda ölrenemln tutuk.
lanı,ında hiç ku"kuıuı: bir neden vardır. 

çevre 
kirliliği 

o neden de (.,iat i"alin kırllabildiRi ve
teriner (akültellni yeniden (afi.ılerin 
"kapah av alanı" halıne eetirmek, Içeri 
atılan ilerici ölrencileri de (atizmin ka
ranlıRı ile yıldırmaktır. 

Buglin ElazıR'ln ilerici yurhlWlr iii
rencileri, "ülkü ocaR1" ha1ine getirilen 
cezaevlnde can güvenlikleri bulunmayan
lar haklı taleplerini bır kez daha haykııı
yor1ar. Fa,lzmin Ela.ılR kapalı cezaevin
deki "oba ba,larl" olan ba"artiiyanIann 

ve yardakçılarmm ,örevden almmalaruu, 
ancak iki klflnin kalabileeeRI hUerelerde 
yedi kitinin tutulmalina ıon .... rilme.lni, 
adi .uçlulardan aynlmaIann1, dyul tu
tuklulara .. yn y. tahaunl, ııhhi sorun
larm çözüme u1a,tll'llmaıınl Istiyorlar. 

Yürüyüş 'iin Notu: Son oJcıro� aldılımu 
bir haberde Elaa" C'alNuinde V.teriner 
Fakült.aindeki g&teri nedeni ile tutuk
lanan ölrencilerin .rbe.t bırakıldıkla" 
belirtilmekt.dir. 
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EMPERYALiZME GüVENCE 

ECEViT HUKUMETiNiN, YONÜ ARTIK AÇıKÇA ORTAYA 
Çı KAN DIŞ POliTiKA DoGRULTUSU. HERŞEYDEN ÖNCE, 
OLKE iÇiNDEKi iKTiDARıNı SAGLAMLAŞTlRABiLMEK iÇiN. 
EMPERYALiST MERKEZLERLE iliŞKiLERiNiN DÜZENLEN
MESiNi BEKLEYEN TEKELCi BÜyOK SERMAYENiN DESTE
GiNE DAYANMAYA ÇALlSTIGINI GÖSTERMEKTEDiR. NA- · 

Ecevlt'ln geçen hafta ortua:nda ta
mamlanan 14 e\inlük dış gezlsl. bükü
metin dış poltlka dotruItuaına daha 
da büyük bir açık1ılı getirdi. Bugüne 
kadar EceYlt hükümetinin d" poUtlka
.. yla IIgIU olarak sürdiirülen bu1amk .. 
kaypak d�edendlnnelerı giderek be
Urttn bir çizgi üzerıne oturmaya baş
ladı. Ba,bakan'ıo Brükael ve ABD'de· 
kı temulan ve bunlan izleyen gelifme
)er, 1\irkiye'nin uluslararaı ilişkileri
nin yönü konusunda detltık ve hatla 
karşıt yorumlar yapılabUmesI olanalı
m büyük ölçüde ortadan kaldınn" ol· 
du. Gerek hükümetln dış poHtlkaanı 
uzun lÜl'edir demagoji kampanyalan 
Için bir malzeme olarak kullanmaya 
kalkışan gerici. f"ist mlbraklar; gerek
le hükümetin girişimlerini pembe 
bulutlar altında göstermeye ça1ışan Id
mi ilerici çeneler, artık olaylata düz 
aynadan bakma zorunluluRunu duy
maya başladılar. 

BIR YANDA 
GERICI DEMAGDı lLER 

GeneWIln doA'rudan ve dolayh söz
cüleri, yakın zamanlara kadar, Ecevit 
bükümetının dıı poHtlka girişimlerini. 
Türldye'yI NATO'dan koparmaya. ha� 
ta NATO'ya karşı Sovyetler Birlilii ile 
bideşmeye yönelik girişimler olarak 
gÖltenneye çalışıyorlardı. Ecevit'in, 
'rurkJye'nin kendisini ambargonun 
kalkmaması olasılılına göre haz�ladı· 
Iİ. artık "Sovyet tebdldl"nln blfka ül
kelerden gelen tehdlUere göre ikinci 
plana diiştütü yönündeld açıklamalan. 
bu çevreler tarafmdan hükümeti NA
TO'nun en sa.ldugan güçlerine "juma1· 
lerne" malzemesi olarak piyasaya ıi.irü
lüyordu. Hükümetin, NATO Zirvesi 14> 
DUOda yayınlanacak Deklerasyon'a Im
za koymayacaemın, bu arada NATO 
Uzun VadeU Sawnma Programı'nı 
onaylamayacaRınm açıklanınalil da, ge· 
rici demagojinin aRlzlan tarafından 
NATO merkezlerının kula�ına alum 
çanlannın tutulrnUl için gerekçe ya· 
pddı.Mllllyetçi Cephe partilerinden 
Toker'lerc, Arcayürek'lere kadar uza
nan bir mutemetler korosu, böylece 
yotun bir antikomünizm, antisovye
Uzm kampanyaayla NATO'yu ve 
ABD'yl temize çıkarma y .... ına glr
dller. 

öTE YANDA 
PEMBE BULUTLAR 

Gerici güçlerin hükümeti emperya
Ust merkeılerlnden gözünden düşünne
ye yöneUk bu kampanyasmın kaq.ın
da, kimi Uericl çevrelerin de, bu kez 
hükUmetl erpekçl kiUelerln ve antiem
peryaU.t güçlerin göZüne .okmaya yö
nelik bir propagandaya glriıtlklerl gö
rilIüyordu. HUldimetln ber glrlılınlnl 
emekçi halkın çıkartanııdan yana gÖl- i 
tenneye çalqan bu çevreler, Ecevit'In 
Amerıkan sllab ambarıOlUnun sürdii- ı 
rülmesine karşı eösterdltl tepldled. 
Türldy.·yl NATO'ya ba�ılıktan 

kurtarma amacmı tqıyan girişimler 
olarak yanııttılar. Bu tür yorumlarla, 
EceYlt HükümeUnln gerçekten balım
az bir d" poUtlka benimsemeye bazır
landıRt yönündekl iddlalar desteklen· 
meye. böylece emekçi halkın talepleri· 
nIn slOırlanınlSl çaıntanna yem maze· 
reUer aranınaya çaıı,ddı. Ecevit hükü
metinin d" p6Htlkaa. MUUyetçl Cep
be IkUdarlarmm Izledlll poUUkaıun 
tam keqıtı gıbı gösterUerek kitlelerin 
gözünde süalenmeye çalıtılıyordu. 

Ba,bakan'm &on rezia, hükümetin 
dış poUtlkaanın dntru1tusunu. bu tür 
yorumlara yer venneyecek bir biçimde 
bütün açıklıRıyla ortaya koymuştur. 
Bu dotrultu. başla NATO ve ABD ol
mak üzere emperyalist merkezlerin gü. 
venini kazanmaya yöneliktir. Ecevit 
hükümeti, hem ülke içinde yeni Milli
yetçi Cepbe girl,lmlerlne karşı büyük 
sennayenin bugünkü destelinı koruya
bilmek, hem de dış politikada Yuna
nbtan'a karşı sallam bir pazarlık gücii 
elde edebilmek için, NATO merkezle· 
rinin desteRini kendi arkasuıda gös
tenne yolunu aet;mı,tlr. tık bakışta 
Türkıye'nin NATO'ya bagımldıktan 
uzaklaşb.nlmasına yönelik gibi gözü· 
ken hazı girişimlerin de gerçekte tam 
tersi bir amaç taşıdıeı belli olmuştur. 
Ecevit hükümeti, Amerikan silah 
ambargosunun Türkiye'nin NATO'ya 
katklSuun azalmasına yol açacalı izle
nimini yayarak, NATO'nun, silahlan· 
ma yarışının patronlulunu yapan en 
gerici çevrelerin vizesini kazanmaya 
çalışmıştır. Böylece, silah ambL"g05U
nun ka1dı.nJ.ma.sı önündeki engellerin 
bu çevrelerce kaldınlabileceti. emper· 
yall5t merkezlerden beklenen yeşil ı.şı· 
im düRmesine baSllacall hesaplanmış
tır. Bu yöndeki ilk belirtilerin alınma· 
SI, Ecevit hükümetinin NATO'ya karşı 
ileri wrdüR\i bazı "ihtirazi kayıtlar"m 
tümünden vazgeçllmesi için yeterU ol· 
muş�r. 

SILAHLANMA YARI ŞINA 
KATı LANLAR 

Washington'daki NATO Zirvesi so· 
nunda yayınlanan ortak bildiride, daha 
önceki açıklamalann t.ertiine, Başba
kan'ın imzası da yer almıştır. Türkiye' 
nin bütünüyle onaylamaması 01asdılı 
kaq;LSlnda böyle bir bildiriden tama· 
men vazgeçileeeti Iddiaanın do�rulan
ma.sı ,öyle durıun, bildiriye Imza ko- . 
yan Ecevit. NATO Uzun Vadeli Sa
wnma Programı'nı da onaylanu.ı;tlr, 
Zirve BildiriII 'nde yer alan Savunma 
Progronu. tüm NATO üyesi devletle. 
rln sllahIanma harcamalannın artınl
ma".. öngörmektedir. EceYlt. silah
lanma yarışmın hızlandırılmasına ge
rekçe olarak gÖlterilen, sözde " Sov
yet tehdldl"nln arttıR i Iddiaanı ·da 
onaylamı,tır. Böylece. Zirve Bildirisi' 
nın, yumu,ama kavramına ters dU,e· 
cek bazı deyimler Içerdiii Için onay
laomayacaeı yönUndeki Dk açllllama. 
Iann, ancak geçıcı bir manevra olarak ı 
yoruınlanabUecoRI ortaya çılaıııftır. j 

TO'NUN VE Di�ER EMPERYAliST MERKEZLERIN TEMIZE 
ÇıKARı LMASıYLA, ÜLKEMiZiN BAGIMSIZLIGINDAN YANA 
OLAN GÜÇLERiN SESiNIN YoGUN BiR PROPAGANDA oL)
RÜLTUSU iLE BASTlRl LABiLECE<'ii, YENI BAQIMLILIK 
PLAN·LARININ iŞÇi sıNıFıNı VE EMEKCi KiTLE LE LER E 
HOŞ GÖSTERiLEBiLECEGi UMULMAKTADI R. 

Ecevtt'ln Türkiye'ye döner dön
ıııez verdlll demeç. Wulılngloo'da 
.. tır araianna akıştırılan mesajı daha 
açık bir dWe ortaya koymuştur. Ece· 
Ylt. bır kere daba. bükümetin Ameri
kan sllah ambarı.oıunun kaldmlması 
ıçın eösterdltl tela,ı. dünyada denge
nin konınl'DUil gerekçeliyle açıklama
ya ça1ışml,tır. EceYlt'e göre: 

"AmbargOllun kalkması ile birlikte, 
dünyada barıfın .. uluılararaa 1U'1d
lerdeki yumu,amanın temeU olan, �. 
yaoatı olan denge daba -11amlq_ 
olacaktır," 

GERICI ÇEVRELERIN 
GöZüNE GIRMEK IçiN 

Bqbakan'ın, yumu,amanm temeU 
oldutunu söyledlll "denge". berbalde 
Türkıye Ile Yunanlatan UUlIIdald den
ge detildlr. Yumu ..... nın temeU ola
rak dÜfünülebllecek tek denge. NATO 
ile Varr;ova Paka, ya da ABD lle Sov
yetler BIrHII aruındald dengedir. Bur
juva dUnyaanın NATO savunucusu bü· 
tün ldeolopıı da, ulu"'"" yumuta
mamn, NATO lle Varşova Pakb araSID
dald dengeye dayandılı Iddiuıyla tez
lerini savunmaya ça1ışmakladırtar. Bu
güne kadlr. Amerıkan silah ambarıosu
na. Türldye lle Yunanlatan arasındald 
askeri dengeyi Türldye aleyhine boodu
lu gerekçesiyle keqı çıkbklarmı öne 
süren EceYlt. ,Imdi açıkça. NATO ile 
Vuşova Pakb �dak1 dengenin bo-

zuldtılu g.rekçealııe lInLııııt oiıııüta
dır_ DIIer bir deyişle EcevIt. ,umı aii)r
leınek latemektedlr: 

"Biz amtıaııonun kal_ illi
yoruz; çliııkli TUrklye daha çolt Aa. 
rikan lilahlarıyla donandıkça NATO' 
nun Vaqo .. Pakt> .. So>yatlor BIr
utl karşl8Jlclalı:l ukerl eüdi aatlamlat
m" olacak .. böylece yu .... _ 
teıneU olan denge konınalıllecıekUrl" 

Bu yaklqun hiçbir kuşkuya 'I. 
bırakmamakladır. EceYlt. __ 
yanılDI sözde "yum.....,." ilirakçe
siyı. lıaklı eöttermeye ı;alıtan. böyle
ce eerçekte yumu_ siiradııi doi
rutulUndan oop_yı ıııııuı en ııodci 
NATO ç ..... lednln -.elDI .lde et
meye çabfmakladır_ Ecevlt'ln bu açık
lamayı yaptılı gün. Wulılnetoa'da 
ABD TemsllcUer Mecllsl'nI aırıbaqıo

nun kaldırılmaana Ikna etmek lçlıı bır 
alt komisyonda konuıan NATO bat
komutaDI HaiC, bu lIteIinl aynı .. 
rekçeye dayaııdınnl4tır. Hale. Tiirtl
ye'nln NATO'nun Vaqo .. Pakt. karş. 
.. da olu,turmaya Ça1ıştıtl sözde "den
ce' 'd.ki yerini töy .. açıklamaktadir: 

"ı. Türkiye Kandeniz1e Akdenlz', 
batlayan tek su yolu Bolular'ı kont
rolü altında tutmaktadır \'e böylece 
SovyeUer'in Akdeniz'e sızmalannı 
önlemektedir. 

"2. Türkiye'pin SovyeUer'le olan 
geniş sımn nedeniyle Sovyetler'in Orta 
Dotu ve Afrika 'da girişimde bulunma. 
lanna kan; i bir tampon böl�e nitelili 

TiP Genel Başkam Boran'm Eee 

... 

TüRKJYE ıŞÇı PARTISI GENEL BAŞKANı BEHlCE BORAN. 
ECEVIT'IN SON DIŞ GEZISINE. AMBARGO SORUNUNA. NA
TO ıÇINDEKI KONUMUMUZA ILIŞKIN OLARAK ÖNCEKI 

"Ecevit'in Washington ziyaretinin . yaptığı tema. ve JÖriif ... 1erIn çolt 
olumlu etkisi olduğu hususundaki şamatalı yaymlara rağmen. aslında 1IIıOdI
ği sonuçlan elde edemediği pin gibi aşikardır.Carter yönetimi Ecevit'. 6ııom 
verir onu onaylar. JÖnill alır bir tutum içinde da_. gerçekı. bir 
oyalama v. yatıştınna taktiii ' IrulIaıımıŞtır_1 

"Bildiride. NATO'nun ambargonun kıılkmasuıdan yana kesin _ 
aldığı ve Türkiye'nirf uzun vadeli NA TO Savunma Programı konuamdı 
koymak istediği ihtiraz kaydı belirtilmemiştir; NA TO'nun Güney Dolu 
kanadına ilişkin sorunlar üzerınde durulmam�. Türkiy. ii. Yıııwıillan 
arasında dlyalojun SÜrdüriilnıesi ve işbirtiği konusunda "iyi dilekler" de 
bulu�akla

.
ye.tinilmiştir .

. 
Kısacası _b? konularda ABD ve diler NA TO lIyelerl 

Ecevıt ın Turkiye adına ıstediklennı yerine aetinnemişlenlir, Teninıe YIrk. 
heyeti başta aldığı konumdan geri çekilmiştir. Türkiye·nin. NATO uzun 
vadeli savunma programına katılmasına ekonomisinin elve1111edili samelan 
vazgeçilmiş. bu katkının ambargonun kalkmasına ve NA TO müue6k1er1ııiıı y�pa

,
eakl�

_ 
yarduna g� .. . oIacağının belirtilmesiyle yetinilmiştir. Yine ABD'nUl ıstediğı olmuş. Türkiye ödün vermiştir. Oysa Türkiye'nin NATO'nun uzun vadeli savunma programına beş müyar dolu harcl)'atak 'katalmiktaD 

uzak durmOSl dogru bir tutumdur. 
"Bu

. 
son NATD zi"", toplanblanyla bir kez daba açıia çıkın"t. kı. ABD ve dıler NATO ÜY.leri için NATO'nun GlIooy Dofu lwıacb'TOrk-Yu' nan ilişkileri. Türkiye'ye uygulanan ambargo birinci konu ola�ı lı.ısrarla yarat�dı81 halde. zirve görüşmelerind. ağırlık Mrlka'dak! durum oe K. ba lle Sovy.tler Birliği konularına verilmiş. ambarıo .. Gby Dolu iwıocb 



YARıŞıNDA YEN i ADIMLAR 

lafımaktadır. 
"3. 'ruıIdye'deld Istlhbaıat toplayı

cı iiliert. yapbtlan görev bqka yonar. 
la &atluwııaz. Sovyetler'deld ordula. 

no lıan!teU ve lllalılano ıı1telltl 1ıaJt. 
kmda bUeUer bu iilierde. _Ilanıııakta. 
dır ve böylece SALT aıılqınuırıa da 
katkıda bulunıııaktadır" 

SSCB ILE TEMASıN 
DüZEYI NE? 

Ecevit, ABD 'den Tilrldye'ye dönÜo 
,ÜDde. Hazira. ayı ortumda Sovyet· 
ler Biıqt'ne yapIDUl beklenen gm 
hakkında da yeni bir yorumla ortaya 
Çıkmıııtır. Yakm zamanlara kadar. bu 
gezlyI ve bu gezlde Imzalaoaw OlaD 
sıyasal belgeyl, NATO'ya ve ABD'ye 
karşı Türkiye'nin elindeki kozlan ol
taya koyma amacına hath göstenneye 
ç .... an Ecevit. ilmdl bu gezlde ve siya· 
aa! belgede olataD dillı hiçbir yan ol· 
madıtmı kanıtlama çabasına glrmiiUr. 
Ecevit'e göre, Moskova'da imzalanması 
beklenen siyasal belgenin, ABD'nin 6 
yu ÖDce Sovyeııer Blnill ile Imzaladıtı 
belgede •• ya da Brej.ev·l. geçen ayki 

Şifirilen balonu patltıtrruılıto �cilrrrwdi 

Bono gezlsi ıuuuıda F. Almanya Ile 
S. BirtiII aruında Imzalanan belgedeD 

. hiçbir farkı olınayacoktır. Ecevit bu 
açıklamayı Ye,llköy bav .. lanı.da ya.,. 
tllı sıralarda. eo çok sata. Bab'" 
gozeteıılDl. sütuDlanoda Meli. Toker' 
in şu satu-Ian okunuyardu: 

.. Amerika geıislDlo IODUÇIarı Mo .. 
kova'yı ziyaretin, Ko.ıigin ve Brejnev 
ile görüşmeDin dramatik karakterini 
ohp götiimıü,tür. Bu. herbangi bır batı· 
b lidedD Sovyetler BlrUll'ni ıiyareU· 
Din diiıeylode kalacaktır. Bır IngiUz 
Bqbakarunki gıbı. bır Fransız Devlet 
Bqkarunm zlyareU gibi. hatta Şaıısöı· 
ye Brandt'ınkinin düzeyinde," 

Böylece, Amerikan lilab ambargo
sunun k.aldmlmua 'çin yen1 IUçW de .. 

tekler elde ettiRl kuşkusuzdur. Fakat 
bu destek, kamuoyuna yansttılmak is
tendlll gıbı. ne sadece ABD Bqkaıu 
Carter'la yapılan sıcak görüşmelerle, 
ne de Kongre'deki "Yunan Lobisi"ni 
etkilemek için düzenlenen özel seans
larda elde edilmiştir. ERer önümüzdeki 
günlerde Carter'ın ambargonun kaldı· 
rılması için Kongre üzerindeki girişim· 

"t'in dıs temaslarına iliskin demeci 
. . 

HAFTANIN SONUNDA BASINA BIR DEMEÇ VERDI. BU DE· 
MECIN "BAZI" BöLüMLERI BASINDA YER ALMADı. BO· 
RAN'IN DEMECININ TAM METNINI' S UNUYORUZ 

konu ... arka plana itilrni4Ur. 
''E",,,I hüküm.tinin dış politika çizgisi bugiin. d.k gösterdi�i lilrekliği 

ı.rk .ımelkllr. H.m "ambargo kalk .. da. kalknıa .. da Türkiy.·nin NATO 
içindeki yeri ve politikasa değişecek. ulusal savunma kavramı ve stratejisi 
ol .. lurulacak ve uygulanaw" demek. h.m d. ambargonun kalkmasında bu 
denli .rar .Im.k tutarlı ve inandıncı bir politika d.�i1d1r. E",,,i ulusal 
savunma politikasınuı ulusal çıkarlara göre yeniden gözden geçirilmesi ve 
dür.nlenmesi konusunda söyledikl.rini y.rine getimıelidir. NATO'dan 
çıkdmadıkça. ikili anlaşmalar v. üsler ortadan kaldırdmadıkça. yurt savunma· 
sına münlıasar ulusal bir savunma politikası oluşturulması ve uygulanması 
gerç.kten mümkün oimamakia beraber. gö"li olarak daha ba�ımsa bir 
dı, politika do�nıllu ... nda hükümel h.r ne adım atabil.",kse daha fazla vakil 
II'ciktimıed.n almalıdu. Oysa bugiinkü gidiş. daha bağımsız harek.ı .tm. id· 
dialaruıa rağmen . sonuçta. ABD v. NATO ile daha bağıOııı. daha büıünl.şmiş 
bir konuma do�ru gidişIir. lzienmekt. olan yolun va .. cağı nokla. askeri •• · 
konomik ve ınali "Yarllun" adı allındaki bağlarla Türkiy.·nin ba�unIuık 
ilişldleriDlo daha da artma ... Kıbrıs lOrunun NATO ç.rç.vesi içind. ABO'nin 
ilteklerine göre düzenlenmesi olacaktır. 

"Aynca. h.m ulusal çıkarlara. h.m dilnya banşı gerekl.rine uygun olan 
detanl konusunda da lutarlı bır çizgiyi .. balla izlemek. ABO'nin so�uk. hatıa 
iiw ..... k"kırtıcılııına kar,ı koymak. detanltan ödOn v.mıemek gerekir. 
Buna iiişidn olarak. NATO zi....ınd. Afrika'daki durum. Küba il. Sovy.ı�r 
Birlill'nin konumu görüşüidDiünde E",viı'in ne tavır aldıfını ve ne söyledi· 
lini öğrenmek m.nka de�rdIr." 

eri yotuıılqacak ... ya da "Yunan lo· 
blııl"Dln engeUeme çabaları etkisizieşe
cekse. bunu &atlayan arka plandaki bır 
bqka güç olacaktu. O da. ııllahlanma 
yanşmı körUlsJemek Için her çareye 
bqvumıaya hazır olan NATO'nun en 
eerld, en mlUtaı1st merkezleridir. Ece· 

Itlt hlikiimoU. ambargonun kaIdıruma· 
IIILI IIlIlamak üzere bu merkezlerin gü
cüne dayanabilmek Için. oDlano eUne 
bir yandan aiarın Çaolanoı lıan!telAı 
ıeç�k sahte malzemeler. dlRer yan· 
dan da bır takım &atlam güvenceler 
vemıl,Ur. 

GüVENCELER YALNıZCA 
GENERALLERE MI? 

Ecevlt'in Washıngton'da Pentaeon'a 
,unduRu güvencelAıri. gedcl baarun ön· 
de gelen kalemlertnden G. ClVaoRlu 
TercüıDan'c!aId "Rapor"unda özlü bır 
biçimde açıklamıııtır. Bu "güvenceler 
listesi" özeııe ,öyledir: 

ı. Ambargo kalkma. da 'ruıIdye 
NATO'da kalacaktır. Hatta NATO Ile 
hatlarını güçle.dlrme efWollndedlr. 

2. Türkiye "Sovyet tehdldl"Dln art· 
tı!ı göriiı;ÜDdedlr. 

3. Türldye. NATO'nun, yumu,una· 
nın temeBnde yattıtmı Iddia etURI 
dengeyi bozabilecek �iollerde bu· 
lunınayacaktu. Yanı yakia,an Mosko
va gezisi sırasında Ecevit "smırı aşma
yacakbr." 

Ecevlt'ln Amerikan silah ambargo
sunun kaldırılmasını "RIamak ıçın da· 
yanınaya çaIıtbRı eUçler. kuılruıuz a· 
dece Pentagon'daki NATO generalleri 

degildir. Ecevit Washington'a giden 
yolda ulradı!ı Brüksel durağında AET 
yetkililerine de saıııam ve inandıncı gü
venceler venneye çalışmıştır. Bu konu· 
da kendisi için bqanlı saydabilecek 

. sonuçlara ulaştıaınt Türkiye'ye dönü· 
şünde açıkça belli etmekten çekinme· 
miillı. Daha da önemlisi Başbakan. 
ABD'de en dikkati çeken görüşmele· 
rini Amerikan tekelcl sennayesinin 

' IAımsilclleriyle yapmıştır. Sılahlanma 
yanşı patronlarmın merkezi Washing
ton'dan, uluslararası roaD aennayenin 
merkezi New York'a sıçrayan Ecevit, 
burada büyük banka ve I' çe .... lerin· 
den önemll &özler alarak Türkiye'ye 
dönmüştür. Sadece bu sözler bile. Ece
vit hükümeti ıçın. yerii lşblrUkçl .. r· 
mayenin bir alkış fırtınası kopannasuıa 
yetollitlr. 

HESAP NE? 

Ecevit hükümetiDin. yönü artık 
açıkça ortaya çıkan dili politika dol· 
mitu .... herşeyden önce. ülke lçlndeld 
IkUdannl _Rlamlqtırabilmek Için. 
empevyaUst merkezıerte ıu,kllerinin 
diiıenlenmeıılni bekleyen tekelci bUyük 
sennayenin desteelne dayaıunaya ça· 
lıııbRınl göatennektedlr. NATO'nun ve 
dller emperyalist merkezıerin lAıollze 
çıkardmasıyla. ülkemızın bal!ımaızlı· 
lından yana olan gliçlerin .. ıılnin yo
tun bır propaganda gürültUaUyle butı· 
rdabilecefl. yenı balmdılık plaDlannm 
işçi sınıfına ve emekçi kitlelere ho, 
gösterilebllecefl umulmaktadır. 

Bununla birlikte, NATO merkezle
rinin de'lAıllne dayanmak ıçın aIIrdUrü· 
len yarışuı, önemli bir iklnci amacının 
daha oldulunu unubnamak gerekir. 
Bu yanş. Türldye'nln YuoaDlatan'la 
aruandakl sorunlann çö2ilmUnde em· 
peryaUst merkezlerin deateRlnI kendı 
arkaama ahoaya yöneUktlr. Gerek TUr· 
Idye'nln ,erekae YunaDlsta.·ln yöneıı· 

d çevreleri. uzun IÜredJr, blrblrler1ne 
kaqı emperyaUzolln en güçll odakla· 
rının desteııne bel baRlayan bır poUU· 
kayı allrdürmektedlrler. 1974'1Aı TUrid· 
ye'Dln Kıb",'a ukeri mildabaleıılnden 
sonra. ABD'mn, Kıbna'm hatunazlı
'mdan yana gözUkebllmek ve Ada'ya 
NATO merkezlerinde plaDla""", bir 
sözde "b_ı" empoze edebilmek ıçın 
yürürtüte koydulu lIIaIı ambargOlU. 
bu Y&rIIJta dengeyi belirgin bır biçim
de YuoaDlatan lehine çevlrmı,ıır. Eoe· 
vlt hükümeUDI.. Ameıtkao ııllah 
arnbargoeunun kaldınımalı. bunun ıçın 
de NATO·.un lilahlanma yUIIJI pat
roDlanom deotellDln kazaııılrıwı ıçın 
glrişU11 yotun çabalar. YunaDlata.·m 
eUndeki koz1an geri alma ımaana yö
nel1kUr. 

EMPERYALIZM Ni KAH 
TAZELEMEK ISTIYOR 

Şımdı Türkiye'ye uygulanan lllah 
ambargOlunu kaldırma oeferher\lll .. 
giren NATO merkezlerı. bu prl,ımıe
rinin hakbbtma Yunanlllan'c!aId ı,hlr· 

i Hkçl güçleri Ikna edebilmek ıçın de yo
lun bır propagandıı bqla�lardır. 
NATO merkezleri, Yunanistan'daki an
tlsovyet, militarist çevrelerin eline 'u 
mazeret dilekçesini sıkışt&mıaktadırtar: 
Türkiye'ye uygulanan Amerikan ıi.lah 
arnbargoeu sürdürüldüfü takdirde. 
"Sovyet tehdidi" Yunanistan'm yana. 
bqma gelecekUr. NATO Ba�omutaru 
Haig. ABD Temsilciler Mecllsi'nin Si· 
lahlı Hizmetler Alt Konı1.Iyonu'ndaJd 
konutmumda. bu yenı pro.,..aıxla ... 

lahınl şu sözlerle dUe getinnektedir: 
''Yunanlılann bassas ve önemli bir 

konu olan ambargonun kaldllllmaana 
karşı IAıpld gösterec:ekleri bWnmekte· 
dır. Anw. Sovyet silahlarıyla dona· 
tıırıu. Türkiye'ye kODIIJuluk yapmak· 
tansa. bu ambargonun kaldınlmasına 
önem vemıelidlrler. ABD'nin yöneti· 
mi, iki ülke arasında bir aynm yapma· 
dan ambargonun kaldınlma&l karannı 
almıııbr. 

Böylece NATO merkezleriDIo. NA· 
TO'nun giineydotu kanadının güçı •• · 
dirilmesinden neyi amaçladıklan da 
ortaya çıkmaktadır. NATO merkez1e. 
rinin amacı, Türkiye'yi ve Yunınlatan'ı 
geçOıı,te oldulu gıbı yeniden güçll 
anUkomUnist. anUaovyet Iturak batla· 
nyla bağlamakbr. Bu. dotmdan dot· 
roya, başta Pentagon olmak üzere 
NATO kurmaylann",. yumuşama all· 
reclnı temııe çevirmek. lllalılanma ya· 
ru;mı kırbaçlamak, ıoluk av .. döne
mini geri getirmek ıçın aon yıllarda yo
luıılqan gIri,lmIeriDlo bır devamı nı· 
telillndedir. Şımdı ara, ııIIah ambargo
sunun. Yunanistan'ın da tepkislnl çek· 
meyecek biçimde kaldınlıııaarıı &atla· 
yacak bır .. orta yol"un bulunnıuırıa 
gelmittir. Carter yöııetlmlDlo. "ambar· 
goyu prih kaldırma" pbl böyle bir 
yolu arqbrmak ıçın ıoferber oldulu· 
na ilitkin baberler ıelnıeye bqlamuı· 
tır. 

NATO'nun bu plaDlanoa yOfO ıııık 
yakılması, ülkemlzin emperyalizme ha· 
lunWıj!uıın daha da güçlendlrUrnetln. 
den batka ıonuç vermeyecektir. Ece
vit hükümeUDln. ulu" çıkarlardan ya· 
na gösterilmek 1'lAınen poiiUIwı. lam 
terslne. ulusal çıltutannuzdan emper
yaUzme yenı öcilnlor verilm.lI.. yol 
açacak DlteUktedlr. Bu poIIııkanın ot
kiıılZı.,Urllmeııl ,örevi, I,çl ıııru!mm 
yanında. tüm emekçi Idıı ...... lçlAı.· 
HIdo uluaa! batııııazlıktan yana olan 
tUm yurtae .. r güçlen dlltmetıacllr. 

________ .... i .... � .. � .. 



Demirei olaytanmn ardından: 

KANLı KATiLLERiN 
ir " ' , � i.. � .. '  - " ��  • •  ,... � �.,.. , ' Jtj' 

DEMiRCi PROVASı 
Kamuoyu, Türldye'nln doeu bölge· 

lerinde sahneye konan f�sl tertiplerle 
meşgulken, Satı'dı patlak veren Demirei 
olaylan üzerinde yeterince durulmadı. 
Dem;",1 olaylan, yalnızca kanlı sal· 
dınlann ulıışbeı boyuUar açısından de· 
en MHP i1derlnln o günler söyledikleri 
ile eösterdlei .... nkron .. bakunından da 
Uglnç mUlkler .. ıııuemektedlr. 

I ŞARET VERILlvOR 

MHP'nm 26 Mayıs gtinü Erzurum'da 
düzenJedlel mitingde, Başbue, faşizm 
özlemellerine "artık kendileri Için Şalı· 
tın sökmekte oldu�nu" müjdeliyordu. 
Başbue ertesi gün "mııı.ti aldatacaklan· 
nı sananların yakında gerçe� görecelçle· 
rini" belirliyordu. 

MHP şeti, partisinin Erzurum 'da 
düzenledi eı bölge b!msileller toplanIı· 
sında da aynı sözleri tekrarlar, tahrikleri 
artırırken Demircl'de bir avuç faşist 
zorba, kan öZlemlerini açıkça dile getiri
yor, Başbuelarırun deybni ue halka 
"gerçekleri göstenneye" başlıyoılardı. 

27 Mayıs Cumartesi �nü. 15 bin 
nüfuslu Demirel ilçesinde faşisUer Ma
latya'dakl oyunun' bir benzerini sahneye 
koyuyor, açıkça saldmyor, öldüNyor, 
Derid bUbıenlere ait ne varsa kırıp ya
.lup dökUyordu, keUe btfyordu. 

BqbuR 'un " 1ktldar tataeı" müjdesi: 
beslemeleılnl böyie barekete geçinnlşti. 

SALDıRıLAR VE CINAVET 

TOB·DER Uçe şube.ı bugüne dek 
Eeıtbn Enstlliiaünde öenılmen ve öe· 
",neilere yönelik faşi.ı aaldınlan kına· 
yan .. ..  veılıkça iZni alınmı, bır bildiıl· 
yı dılıbyoı!ardı. 

Olayiar bu bildiri daRılunının fqiıı-
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leree engellenrnek Istenmesiyle başladı. 
pazar yerinde bır grup faşi.ı biidiri dae.· 
tan ötretmen ve öRtencDere saldırdı. Bu 
saldırı sırasında, Y ı1dınm Koşar adlı bir 
ölrenel, şlşlenerek öldürüldü. 

lçlşle" bakanı, Manısa Valisi ve 
"vcı, faşi.ı katiUerin öldürdükleri öe· 
reneiye "kendilerinden" süsünü verd1kle� 
rini açıklamışlardı daha sonra. Bır mDlI· 
yetçlnin "Komünistler tarafından öldi
rillelieu" yolundaki söyienıııerle faşist· 
ler, ilçedeki AP1Deri de kendi sallanna 
katmaya çalışıyorlardı. 

Olaylann ele başlan Idmler miydi" 
Demırcı 'de bu sorunun cevabını bilme
yen yok. Eeıliın enstıtüsü Ue IIlşkl.1 ke· 
sUen, ancak yeni atandılı göreve gitme
mekte direnen eski müdür Ali Güzel ile 
öenınlml engelledlkle" ıçın okuUa iilşkl· 
leri kesilen ama okuldan aynlmaınakta 
direnen 4 7 ö�ncl idi olayların başını 
çeken. Bunlar düzenledikleri faşist sal· 
dırganlıea bır '1ıalk hareketi" Sisüııü ve· 
rebilmek Için, olaylara kadınların da ka· 
Wdıl!:ı görünümünü yaratmak istemişler, 
bu nedenle arkadaşlarının bir bölümünü 
kadın kılıRma sokmuşlardır. 

AP TAKVlvELI SALDıRı 

Faşistler önceden hazırladıkları se
naryo uyannca önce CHP 'nin eski ve ye· 
nı Uçe başkanlarının evlerini taljlamışlar, 
sonra TOB·DER blnasına giderek burayı 
lahrip ebolşlerdir. 

bçenln Manlsa'ya, elvar U ve Ilçe· 
lere ula,ım zortueu nedeni Ile �en1ik 
kuvveUeılnln daha bır >üre lakvlye ala· 
mayacalını heaaplayan taşiıUer. kendi· 
Ieıl APılıerden takvlyell olarak saldınla· 
rını &rtumu;lardır. Küçük bir jandarma 
müttezeıl Ile sayıları onu geçmeyen po· 
lia kadrolunun kendi.rlne eneel otama· 

V'mircl bUyUk t,h1Il1. atlatt. 
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yae&eını da besaplayan f�.ti.r saldın 
&ündemierine daIıa sonra Eeıllm Enati· 
tüsünü, erkek ö�ncl yurdunu, çe,IUI 
konutlan ve işyerlerini de alnuşlardır. 

Daha sonra CHP binası ateşe verU� 
miş, blnaya sJ#ınan 60 kişi diri din ya· 
kılmak istenmiştir. Faşistler bu mada 
bir yandan tekblr getirerek "kelle iste· 
diklerinl" ortaya atan sloganlar haykır· 
mışlardır. 

BIR KEZ DAHA ELEBAŞLARı 

Faşistlerin saldırıları toplu katliama 
dönüşrnek üzere iken, 7 saatlik bir süre· 
den sonra Uçeye takviye gelen güvenlik 
kuvveUerlnin duruma müdahalesi ile 0-
laylar durdurulabilmiştlr. Olaylarla ilgili 
olarak lik &ün gözallına alınan 149 kişi· 
den 55'1 "adam öldünnek". "yangın Çl
kannu", "toplu lzrv" .. b. &tbl aaçl ... · 
dan tutuklanmışlardır. 

Çoeunlueunu MC hüldlmeııeri dö· 
neminde Danıştay kararlarına aykın bi· 
çbnde Eeılho Enstltilleılne alınan f�sl 
öenıneUerln oluşluldue. tutuklular ara· 
sında MC dönemlednin okul müdürli Ali 
Güzel de buluıunakladır. 

ALI Güzel Eeıtim Enatitillii müdür
iüeu sonraaında öenınel örgiilliniin k ... • 
sındakl 49 bın lirayı, "tarun lşleboecDik 
kolu" adına öenıneDerden toplanan 60 
bın lirayı faşist militanlara yedlren kişi· 
dir. Ali Güzel bununla da yetinmemlş, 
okuldakı demirbaşlan, karyola ve balla· 
niyeleri satarak, parası ile lşaiz güçsüz ve 
okuUa IIlşkl.1 bulunmayan r�,ıı.ri be,· 
.lemlştir. 

Eeııım Enstitüsünün bugünkü müdü· 
rü Nacl Korkmaz, Demirel'nln ber an 

AI1ık y.lw_ 
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yeni otaylara gebe olduRunu açıklurıı4· 
br. CHP Uçe binaaını yakanlar aıuırıda 
bulunan lIOe müdürü ırfan Daıtq ft 
HaIk Elliilm Mıidürli Rıza Konunıp en.· 
rini kollarını salIaya ..uaya dolaşmakto· 
dırlar. Bunlar f�.ı mUltanlan Demırcl' 
de öıgüUeyenlerln başını çekmektedir· 
ler. 

VA DICERLERI? 

Demirel'de fqiJtierin bır de ''büyii< 
şeneri vardır. Bu ki,ı ",ıb" olarak la· 
nımlanan "Abdi Bey"dIr. Abdi Bey, De
mlrel'de faşi,Ueri paraaaI olarak d .. tet· 
lemekle, ber türlü gerekimimlerini karşı· 
lamaktadır. 

Ayrıca MHP'I Cengizhan Erdem'in 
sahibi ve Istlbbaral şen oldue., kardeşi 
Cenap Erdem 'ln ile sorumlUlU bulundu· 
Ru "mD1lyelçi Vatan" adlı _te, fq\st· 
lerln Demlrcl'dekl Cö&U kulalı w tÖ&eU
siidir. Gazete, kı,tırııcılık IÖ'""'I la· 
yıkıyia yerine getinnet ıçın akla bayal. 
gobneyen yalanlar uydunnakla, halkı 
böyle tahrike çalışmaktadır. Nlteldm 
gazete, olaylar IIlUUIdaki t"kurlıaııı; 
eörilldütü ıçın Uçe .ncılJ#1 tarafından 
mahkemeye verilmittir. 

Ancak Demirel'de bef1O)' bılme· 
mitiir. MC dönemmde y_ dışı yollar
dan Ellltim Enatitüleılne alınan, CHP bii
kiimeıı döneminde i. D_lay bnn
na ratmen okuDa IlltkU.ri kaaIlmeyao 
6oo'e yakın faşist ve ".mpotieanı" .... 
da ortada. Bır llae müclirü vardır, balt 
eaıtim merkezi r.ıüelirü vardır. Aial bo
calan, para babaları ve ",ıb Abdi Bey" 
vardır. Tabı blraz da TUridyo'de "mD11 
birlik ve beraberlik adına "başında bu. 
lu.an CHP büldlmeti vardır. 

Şlmdly, kldw yO.ıbln k_o milyon k_ .,Iımk. enı,,,*,ınıı. .,ıık .N.� . 

... Imlıl" '-'I-.alntdıl' yere kurfunumuıu uu..lor1lCaOlt . 

_ YAŞASıN OutDcO GENÇUK ŞANU ı. T. O. MOcAoo..EsI 

_ KAHROLSUN KOMONISTI · IKTIDAR IŞBIRlIOI 

_ 1LLAJrOıII OutOCO ı. T· O.'YI 

Bu adam lan artık tanıyın 
Türkiye'deki fa,II1 çetıwrl, .rmaye bule".... az,m aalı:b'lonJarı "alda· 

hlm.,%ovoUı ,ençlO' '', "MC'ye kanan maıum yavrular" oJı:lrod ,ö�k uıt LÖC� 
te,."...k ideyenler uar. Bir OTO CHP iktidarlııUl yetkili allZlorl da bu çeteleri 
böylt tanıtmıtlL 

Ancıak ortada a>mut gerçekln de Udr. t.tanbul Teknik OrUUlrıite.'nde 
" Vlkücüler" tııra(ındon dalııılan bir bildiriyi MP birlikte okuyabm Bildirinin 
.on climleJe,; aynen ,öyl«: 

"Şimdiye luJeIar yüzbin lrere, milyon ker, anlattık, anlamodınu, arlılt �!";.:.�.oa,ız ... Bundan ıonro aelimizin ,"aşmadlı yere kurıunumlUu ,,!af· 

Bu koıkzr açık. Cinayet tutkuların. bu kadar aç ,k dile ,etiriyorlar. Daha 
nt duruluyor' Vlkii Ocaklılann, bu fOfut çetelerin üzerine yUrünvk için daha 
ne

. 
bekkniyor' Ama b.lki de bir "akdil" tdHk .özkonUlu. Nı diyorlar: " ..... 

nuzin ulo'mtı�". yere kur,unumuzu ulo,tıraoalu". O htdd. bunlaran lilaha 
aırılma

,
�rım önlelNk, ciMyet lflern.lerini önle1Mk için acaba '.,le-ini du. 

yumur olanakları mı tanınaı' 
KimbiUr, belki böyle dUfüMnler de uardır. 



GERiLEYEN DEMOK /-,�.�TL4R MI, 
\ .. -:� � ""-'. "'� 

GELiSEN SOSY ALiS � -� 
��Mi? • 

VEDAT YENiÇERi 
Bup TOıtdye'de 1dmIJeri, demokrat

....,. kommuna ilişki. ortak bır !wııyı 
..q,ı... Bup Tilrtdye'de "demokrat
IIm JI'riIediti" lÖylen\yor. Bu, demok
ntlam din "daha leri" oldukları yup_ 
IIILI içerir. Gerilemen.iıı yı da 1erIeme
ıün _ ioe, hiç kujkuıuz itçllllllfı
Dm politik "-k<ti kaq .... daki tandır. 
Dün demokratlar işçi III1lfmm politik 
h .. k<tiıün yanmdayc!ı/U, onu deateldi
yorlardı. Daha da ö12, işçi 1IIlf0llll poli
tik h .. btinin içindeyciler. Bu&ün ioe 
işçi oınıfının politik "-k<ti i1edemoknt
lar uuıııda böyle bir bir\iin kuruldu
ğundan oiiı e_k olanak .... Ancak bu
nun nedenlerini de IÇ*lamakll"rekiyor: 
Nedenlerin IÇıldaıınwında, en başta iş
çi ııııfmm politik "-btiıün dünkü .. 
bu&ünJ<ii konumunu ele lImak ııereki
yor. 

''DEMOKRAT IDEOLOJI''NIN ÖZÜ 

Bundan dı öruıe, demokrat düşünce
ıün öıdlilderi konuaunda be!wgjn bazı 
noktaları vurpılamak zorunluluğu var. 
Bllljuva ideolojisi, k<ndi içinde, şu ya 
da bu noktada faıldılıldar &ülll<rir. örne
iin demokrat bilinç de, fqist ideoloji 
de IOD tahlilde buıju .. ideolojisidir. O 
hoIde burada önce, demokrat düşünce
ıün, demoknt bilincin ıyırdedici YanIan 
luriade dunn*. Fftldyol'. 

Tarih",1 materyaliıme &üre, ber yeni 
llretim biçimi, keııdine öı&ü iist yıp ..... ı 
oIutturur. Blllju.m, kendi ekonomik 
Fı;pmlne uYKUn bir politik, diifiin"'l 
101 yopıyı da kurmak zorundadır. Işte 
blllju.mnin, kendi iktisadi ıdifimine 
.. ,.ı i ilkel Fricilğe ka,.ı mücade
le eden dlifünce biçimi, demokrat 
lıiI"çtlr. Demokrat bilincin, öıünde, 
_ne öı&ü bir lLIIU1 vardır: Kapkalist 
tolumun ııuuılari içinde kalmak. 

Hiç ku,kııtuz demokratlar kopitalist 
topluma kaqı oIduldarmı, aoaya1iı:mdm 
YIM Çıktık1anıı1 &Öylerler kimi zaman. 
Ama hem böyle yapq>, hem de biün .. ı 
aoayllizmo. temel '" ........ 1 ilkelerine, 
mücadele anlayqma '" yön12m1erine ço
ğunlukla yabana hatta karŞı çıktıkları 
dı bir ,",çektir. Kapita1iı:mi yıkacak, 
.oyalilmi kuracak olan işçi anıfwuı ey· 
lem kalavuzuna, onun teorik ve pratik il
k<lerine karşı olmak, nesnel olanık kapi
talizmin sürmesinden yana olnuık demek
tir. Ve bunda öznel iddialar değil, nes
nel gerçekler geçerlidir. 

Ancak bu genel ve geçerli niteleme
ninyllfllllr8, turihin akışUl' Murayan . ,.-

. demokratlann gÖlterebildikleri sıç
ramayı da unutmamak gerekir. Demok
rat ideolojinin ÖZÜ, buıjuva niteliii bir 
yana, taribin akışını kavrayabilen de· 
mokratlar, işçi III1lfmm mücadelesinin 
yanında yer alırlar. 

Bu noktadan soon, bilim .. ı aoaya
Iizmin teorik ve pntik gelişimine ve bu
nun demoknt1arla olan illfkisine SIn 11"
lıyor. 

GELIşME SORECINDE NETLEŞME 

Biim",1 aoayaliot ideoloji, 14 ... tte 
oluşup "bitmez". Tarihıol lI"\işme ile 
blrlkte,airekli olarak 1I"1işir, zenginleşir. 
BIim",1 "'"Ya1iı:rnin ' kuruculan Marks 

.e Eııgds'in diişiiıceleri de bır airec içe
risinde oIğunluğa ulaştı. Örneğin 1844'
Iere kadar kapitalizmin genel plemine 
dayanan düşünceler, zarnania ve (IRtik i
çinde "Iişti. Ve bır p..u Komünü de
neyminin yaşanırıaa ıonuama prole
taryı diktatörlüğü ve devlet konusunda
ki düşünceler tam bır nellie kavuştu. 
Dalıı ıoııra, kapitalizmin emperyalizm 
döneminde yaşayan Lenin, yine politik 
deneyiınlerden kalkarak yeni möcadele 
yön12m1erini, yeni değerlendirmeleri 11"-
\iştirdi. . 

N...ı ki aoayalist ideoloji ııenel oiarıık 
evrimleferek ve bir süreç içeri.inde ll"li
şi ... , somut bir ülkede, lıiIim .. 1 aoayaliz
rnin değişmez ana ilkeleriıün o ülkenin 
koşuDaruıa ıwıl uygulanacağuun ortaya 
çıkması ds bir süreç işidir. Özel bir oilre
cin $Onuaıdur. 

Bu karmaşık airecin başlarma, kan
"ldık, muğlaklık eııemen olabilw. Ü.te· 
lik bundan kaçıııdanıaz. Başlangıçta ",o
yalist harekette, "sosyalist ideoloji" 
adma demokrat bilinç eııemen olalıilw. 
Başlangıç airecindeki bu ideolojik ça
kışına, pntikte demokndarla sosyalist
lerin birlikteliğini, ayrılmazlığnu da be
raberinde getirir. Demokratlar ve sosya
\istler, aynı ideoloji adma, üstelik aynı 
örgütün çatlSI altmda bir arada buluna· 
bilirler. 

Teorik ve pntik lI"\işmeler sonucun
ds; bir batb deyiııle bir yandan oooya· 
list teorinin giderek özümıııenmesi, öte 
yandan pntik politik deneyimler sonu
cunda sosyalistlerle demokratlar arasan
daki farklılıldar ortaya çıkmaya başlar. 
Sosyalist ideolojiyi öıümoeyenler, "-
keti nitelbl olarak değişmeye zorlar
ıar . Böylece ayrqma daha da hızlarur . 
Zaman zaman çatqma1arı ds beraberin
de ,etirir. 

ı Temel sınıfların mücadele ettiği 
toplumlarda, özünde ayn ideolojilere sa
hip iki "-btin oiln:k1i ve hiç "buzuş. 
madan" uz\aşacağuıı, birlikte harek<t e
deceğini düşünmek, sosya1iı:mdm hiç
bir şey aniamanıak demektir. Demok· 
nt biI"ç le aoayalist lıiIinç ansındaki 
farklılık ayn şeydir; demokratlarla sos
yalistler arasUlda birliğin sağlanması ça
balan ayn şeydir. Bu nedenle harekette, 
"birlit, ayru zamanda mücadele demek
tir" 

TÜRKİYE 'DE AYRIŞMA SÜRECI 

Sosyalist teorinin gelişmesi, sosyalist
lerle demokratlarm aynşmaSl, çabşma 
.. birlik, harekette çeşitli evreleri oluş· 
turur. Genel yönelirn, harekette insiya
tifin 11""1 olarak demoknt\arın elinde 
bulunduğu evrelerden, insiyatifm sosya
listlerin ele lI"çirdiği e_Iere doğrudur. 

Bu süreç 1961·71 TIP hareketinde de 
yaşanmıştır. 1961 'den soon, TIP hare
keti içinde demokrat düşünet: ile sosya· 
list düşünce birlikte varolmuştur bir sü
re. Ancak politik mücadelenin, teorik 
II"lişmenin hızla dönüştürdüğü, olgunlaş
tudılı billmoel sosya1istler, iruiyatifı ele 
lI"çlrmişlerdir. Bu nedenle Türkiye Işçı 
Partili'ıün 1970 yılmdıı\ö Dördüncü Bil
yil< Kongre'.� Tilrtdye sosyalist hareke
tinde önemlı bır kilometre taşı olmuş
tur. Hala gerçek temeUerioe Oturml:r
ya başlayan sosyalist hareket, bu kon-

� TüRKIYE 'DE BUGON , DEMOKRA TLARLA BILIMSEL SOSYALISTLE
R1N, DEMOKRAT BILINç ILE SOSYALIST BILINCIN' ARASıNA ÇEKI
LEN BULANıKLIK PERDESININ BOTONü ILE AŞilDICINI SÖYLEMEK 
MüMKÜN DECIL. AYRIŞMA SÜRECI BUGON DE SÜRÜYOR. AYRIŞ
MA SOREcINDE "KATALIZöR" IŞLEvINI BUGÜN DE BILIMSEL SOS· 
YALlsT öRGÜT, ESKISINDEN DE GÜÇLü BIçIMDE SÜRDÜRÜYOR. 
BU AYRIŞMA, PRATIK HEDEFLERDE, SOMUT HEDEFLERDE KURU
LACAK BIRLICIN DE TOHUMLARıNı IÇERIYOR. BU NEDENLE, SOS
YALISTLERLE DEMOKRATLAR ARASINDAKı TARTIŞMALARDAN 
ÇEKlNMEMEK, TERSINE BUNU SACUKU BIR BIRLICIN TEMELI 
OLARAK GÖRMEK GEREKIYOR. 

pe ile netleşme SÜl'ecinde önemli bir 
adım abmştır. 

Türkiye'de bu&ün demokntlarla bi
lim .. ı aoayalistlerin, demoknt bil"ç ile 
sosyalist bilinçin arasına çekilen 
bulanıklık perdesinin bütünü le aşddı· 
ğuu >öylemek mümkün değil. Ayn:;ma 
5Üreci bugün de airüyor. Ayn,ma süre· 
cinde "kataliıör" işlevini bugün de 
lıiIim .. 1 .. syalist örgüt, es\Winden de 
&üçlü biçimde sürdürüyor. Bu ıyrqma, 
pratik eylemlerde, somut hederıerde ku
rulacak birliğin de tohumlarıru içinde 
taşıyor. Bu nedenle, sosyalistlerle de
mokntlar arasındaki tartışmalardan çe
kinmemek, tenine bunu sağhklı bir bir
liğin temeli olarak gönnek gerekiyor. 

SOSYALIZMIN DAMGASı 
OLMADAN 

Genel olarak demokndann en belir
gin özelliklerinden biri de kitlelerin po
şinden oilriiklenmeleri, kitlelerin kendi
liğinden taleplerini dile getirmeleridir. 
Ancak ilişki karŞılıklıdır. Kitlelerin bi
linç ve taleplerinin yükselmesi, onların 
peşinden Ritiklenen demokratlarm da 
değişimini sağlar. Onları sosyalizme 
doğru yaklaştırır. 

"Yaklaştuır" ;  çünkü demokradarm, 
demokrat hilincin kendi başına ele a1m
dığında en büy. yetersizliği, güncel mil
cadeley� bu&ünkü somut hedelleri ileri
ye uzanan bır perspektif içinde göreme
meleri, daha sonrald hedeflerle aradaki 
bağları kunmama1andır. Bu yetenek, 
yalnw:a ve yalıuzca l_aIIR "-k<- 
. te, öı&ücllr, Bu nedenle, demokntlarlı 

birlikte mücadelede, b_i .. oyaiiotie
rin insiyatifi kesinlide elden kaç .... -
milan, "yaypılı&m" oIırine a1dıuup, 
dahı yaygın olan adma, yet'" ol .... ö
dün -.nemeleri ııerekir. 

GERILEYEN DEMOKRATUR MI? 

BiIIUn bu &Öylenenlerden lIOIIft .. ..... 
yu yeniden .ormak mümldOı: B ..... 11"-
rileyen demokntlar mı, ynksa 1I"ıı.m 
aoayalistler ml var? 

Hiç kuşkusuz, eııemeıı OIJU, .. syı
list hareketin, aoayalist ideolojiıün ,eliş
mesidir. [)ıemokrat1ann " ıerlemesi" nin 
bugiinkü nedeni, bilimael aoayalist teori 
ve pratiğin bUJÖn ulaştığı dÜleydir. Ö
zUnde, demokntiar gerilemiyotlar. Soo
yal"t hareket ", ideolojinin bu'" ",",
tığı dÜleye &Üre II"ride ksldılar. DtIne 
&üre değil. 

Taiih .. ı II"lişim içinde kıyallanacak 
olursa, en basit demokratik istemler bu
gün geniş yığınlara malolmuştur. Buıju
va partileri bile bu demokratik talepleri 
reportUMlarına almak zorunda kalmq· 
\ardır. Bugün, aoayalist "-ketin de· 
mokrat1an yeniden uyandırmasa, kendi· 
lerini venilemelerini, yeniden ilerlemele
rini sallamunun yolu, bugünün s0-
runlarını , geniş kitlelere mal etnıesidir. 

Bir baŞka deyişle, sosyalist "-ketin 
&üçlenmesi, "sokaktaki adama varlığuu" 
hissettirmesi, onun güv�nini kaı.anrnu. 
bugün geride bekleyen demokntlan ds 
derinden etkileyecektır. Işçi sınırı parti
siniıı aydınlatbiı yolda yöröyen Yıl"
Iarın&ücü ve hareketliii, demokratlan 
yeni bir uyanışa, Iilkinişe zorlayıaktlf. 
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Arjantin: Süngüle� gölgesinde futbol, 

futbolun gölgesinde sorunlar 
TÜM GöZLER ARJANTIN'E ÇEVRIL
Di. GöZLER, BIR MEŞIN YUVAR
LACı IZUYOR, ARKADAŞıMıZ Gö
KALP KAYA'NIN HAZIRLADICı 
YAZı DIZL<ıI, ARJANTIN 'DE KRAM
PONLARIN , TOPLARIN , STADLARlN 
ARDıNDAKI GERÇEICURI ANLATı
YOR, 

GÖKALP KAYA 

Dünya Kupası Fulbol maçlarının !>q. 
larıwıyla milyonların dlkkaıı Arjariıın 
üzerinde toplandı. Tartışılan sadece tut. 
bol det\ı. Maçların yapd�ı ülkenin po
Utik durumu da Düny� Kupası nedeni ile 
artan bır iLgi gÖlÜyor. 

Arjanıın kupayı kazanabilir. Arjanıın 
halkı kupayı kazandıj!ı Için baklı bır .. - ' 
vlnç duyacaktır. Kaybelmeleri halinde 
üzülmeleri de doj!aı. Fulbolda sonuç ne 
olursa olsun Aıjantin halkınm sorunları 
ve politik durumun sürekli bareketliURi 
bu sonuçla delIşmeyecek. Dikkaııerin 
Dünya Kupası nedeniyle Aıjantin üzerin-' 
de toplandı!tı bır &lI8da ülkenin sosyo· 
ekonomik, politik kOşullannı, sorunlan· 
nı incelemek gerçekten önemli ve yararlı 
olacak. 

Arjanıın po.ıık yaşamı üzerine çok 
�lef IÖyleniyor. Perootun dönüş önce· 
il ve ölümü sonrua için söylenenlerı po. 
ııık yaşamın kronik lstikııırsızhlını 
açıklamakla yelerB dolll. Çünkü unulu
iarı bir nokta .... 1'; Arjantin'de mücadele
d ve deneyfmll bir işçi hareketinin var-. 
ht" bu hareketin kendı yetersizlikleri ve 
askeri cuntanın baskı yasalarına ratmen 
yılmadan, hatta bölünmeden bu dikta
törlük ülkesinde sanlf Çıkarları için mü· 
cadeleyl ııürdilrmesl. Bu nedenle, Arjan· 
lin'de yöneümde askerler var. Askerler 
raşisttlr, Plncebet örnellnde oldulu gl. 
bisinden çözümler, Isabet Peton dönemi
nin büyüyen ülke sorunlan karşısında 
yelA!rı;jzllkleri ve artan "şıddet" olayla· 
rının askeri darbeyi kaçınılmaz bale ge
tirdi�i gibi görüşler, durumu yeterince 
açıklayarnıyor. Çünkü, bu y�ımlar 
nedenler üzerinde durmuyor, yapısal 
olan sorunların özünü açıklamıyor. AJ· 
jantin'in bugünkü konumunu ve sorun· 
larını mücadelenin nejenlerini anlaya
bilmek Için Arjantin'In toplumsal ve po. 
litik yaşam tarimne kISa da olsa bir göz 
atmak gerekli. 

BACIMLI KAPITALIST GELIşME 

Sorunlano temelinde geri ve emper
yalizme balindı bır kapllaBst gelşme 
yalmakla. Arjanıın ekonomilii sürekli 
olarak bır "'rmaye birikimi bunalınu 
ıçınde. 

Arjantin toplumsal yapıauıın Ilk 
özelliRI tarımda toprak mülkiyetinin gl. 
derek yoj!unlaşan bir oUgarşinln, Iatl· 
tundistlerin egemenlielne yol açlŞI. Bu 
yap� liredmde verimliURl, çok dilşük lu· 
tuyor. Elli yd öncesinin düzeyinde. ölA! 
yandan Arjantin'de gelişen bir kapita· 
lizm de sözkonusu. 1930'!ara kadar Ar· 
jantın'de kapltaUzmln geDşmesinin te
melinde üç etken yatmakta: birincisi, 
tarım kesiminin (laM, el, yün) Ihraç 
olanaklan; ikincisi, önemli miktarda Av
rupa kökenll Işgücü akunı (1860 Ile 
1930 ara'ında 6 milyon ıtalyan, ıSpan
yol ve Yahudi göçmen) ve üçüncü ola· 
rak, başta ıngiltere olmak Uzere, em· 
peryalist merkezlerin sermaye yabrun· 
ları. 1930 sonrasında gıda ve tekstll sa
nayllne dayab bir Iç burjuvazi güçlenı. 
yor. 1910'Iu yıllarda Arjantın'In tüm tü· 
ketim ınallan gereksiniminin % 40'1 It-
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halat Ile karşdarurken, bu oran 1939' 
da % 28'e düşer. 

Bu IÜreç içinde b.artnmesi gereken 
tanm ve hayvanc11ıkta stagouyonun, 
sanayinin yalnızca büyümesini deıııı iş
leyişini bile çok güçleştlrdlııı. Sanayı, 
yatınm maJIan, yakıl (enerjı), yan· 
ı,lenmiş mallar ve teknolojiye gereksi
niyor. BunIann Ithali ise Ihracatın 4/5' 
Ini sallayan tarun ve hayvan ürü�ri 
Ihraçı Ile gerçekleşecek. Latitundalarda 
verimliIlin çok dilşük oluşu sürekli bir 
dış borçlanmaya yol açmakla. Dış borç· 
lanma artarken, toprakta oJduRu gibi sa
nayide de bir temerküz, sözkonusu. Ta
rundan tarklı ve daha vahim olarak bu 
&üreç, çokuluslu şirketlerin kontrolinde 
işletmeler aracılıl!ı Ile getişlyor. Iktidar 
blokunun yönetici kesiminin büyük top
rak sahipleri oldulu 1930-40 yılları, 
emperyatizmln Arjantın'I Iyice baAlndl 
Ialdıj!1 bır dönemdir. Merkez Bankası, 
et sanayi, demiryolları, deniz yolları, 
İngiliz ve Amerikan kontrolüne geçer. 
Bu on yıllık dönem bugün Arjantin'de 
"on yıllık rezalet dönemi" olarak anıh
yor. SürekB bır politik skandal ortamı, 
hileti seçimler ve devlet dairelerinde her 
türlü bozukluklar bu dönemin !>qlıca 
özelliklerlrlir. 

ASKERI MÜDAHALELERIN 
KAYNAGI: EKONOMIK YAPI 

Aı;antin'in poUtik ve ekonomik ha· 
yatındansonrakl yıllarda önemli rol oy
Dayacak başka bir olgu da yine bu dö
nemde ortaya çıkar. Sanayinin gelişme· 
ye başlam8!lyla 1930 'lardan ıtıbaren 
kırsal gllç hızlanır ve sanayı proleiaryası 
büyük ölçUde kırdan kopup gelen bu ke· 
simden olu ,ur. Bu sU.reç öylesine hızlıdır 
kı, kınal nUfusun toplum nütusa oranı 
1914'IA! % �O Iken 1947'de % 3O'a dilşe· 
<ektir. 

1930 yılı, Arjantın'In gerçekten ilivII 
olan ıon hükümetinin, Hlpollto Yrigo· 
yen hUkümetlnin askeri bır darbe Ile dU· 
�ldUtü yddır aynı zamanda. Egemen 
ıınıflann atırlıkb bölümü loprak ollgar· 
,Isı, ülkede geD,meyl kontrol edebilmek 
ıçın darbeye başvurmuştur. Ollgarşlnin 
"öcü" olarak kuUandıl!l neden Ise ülke· 

de "koıniinlat lehDkenln" lebdll eder 
hale gelmesidir. Yönetime eL koyan u
kerl_ araanda lae ç.tlW l�ler ıe", 
rnekledlr. Bır yanda faşizmden esinle
nen korporatlat bır örgütlenme biçim 
önennler varken, statu quo'nun devamı
nı .. llıyacak "milliyetçi cepbe" en 
geniş taraftar lahanı bulmakladır. An· 
cak, ülkenin enerji kaynaklannı devlet 
kontrolüne alma gıbı bazı görilşlerde be
lirli askeri çevreleree ortaya atdmaya 
!>qlanılmıştır. Burada önemli bır olguya 
lA!krar dönmeklA! yarar bulunmakla. Ol· 
kede sennaye birikimi bunalımı ve iç 
(ulusal) sermayenin ülkede yöneııme 
atırlık koyarak, yahancı şırketler karş� 
aında, ekonomiye yön verecek durumda 
olmadıj!ını söylemiştik. Bu durum kar
şısında yabancı sermaye yanında, üret· 
ken sanayiye yönelebilecek tek kuruluş 
Devlet 'in kendisi olarak ortaya çıkmak· 
ta. Bu yanda atdan adımların gerisinde 
I,. .. kerlerin beDrB bır kesimi yer alı
yor, Böylece ülkede Blnayl lle askerler 
aruında organik bır balın me1lCudlyetl· 
nın yapısal bir sorun olarak dolup, ge
Uştl�1 ve oldukça uzun bır geçml .. da· 
yandıj!ı ortaya çıkar. Aıkerlerin bundan 
sonra, sık sık Arjantın polltlk yaşamına 
darbelerle müdahaleleri görüldütü gıbı, 
_Ianbsal dolll, yap .. 1 bır ıorun ola
rak orlaya çıkuuıkla. 

PERONIZM NASIL DOCDU? 

Juan DOlungo Peron ismi de ilk ola· 
rak bu dönemlerde duyulur. O zamanlar 
genç bır subay olan ve Caşlst llalya'dald 
bır slajdan yenı dönen Juan Peron 4 Ha· 
ziran 1943 'le gerçekleşen yenı bır askeri 
darbede önemli bır rol oynar. Çalışma 
BakanlıRını eBne geçirdiklen ıonra yu
karıda sözünU ettl�lmlz kıraai gllçlerle, 
kırlardan hızla kopup gelen ve büyük öl· 
çUdo sanayı proleteryasının kaynalu" 
olu,turan kesime eL atar. İşçi sınıfının 
kır kökenB ve polltlk blUnce sahıp olma
yan bu kealminln Uerde polltlk güçler 
dengesinde oynayacalı roIU Peron Iyi 
kestirmiştir. Ocretleri arttıran ve Işçi sı. 
nırına çeşltll sosyal olanaklar .. �lıyan 
bır dizi yasanın çıkması bu dönemde 
.. �Iarur. 

Futbolun unut1urdultltnn. Iloflrllyohm 

Bu dönem ayru zamaııda 2. iliirıya 
Savaşı yılIandır. Aliantln .... d"ı kal
�ta. Sa ... a1nııIlnce ArjaDtln lbmç 
maddeleıl olan tahıl n dIIer �n UIÜD· 
leri yük .. k fiyatlarla geııq paziriar bula· 
bilmektedir. Arjanıın, .vaş boyunca 
tüm savaşan ülkelerle gerçeklen çok ka
zançlı ticari la,1ıI1er g"'tlrmI,tIr. Olka· 
de gerçekten bır refah v. bolbık dönemı 
yaşanmaktadır. 

Ancalt Peron önOOOı Illyu! yqamm 
gidişi toprak olprşlslnin dunnmnu o� 
dukça sıınmış ve kitle hareketleri biiyiii: 
boyutlar almıştır. Kitlelerdeki bu hare
ketBlill yabuzca baskı Ile durdurmak, 
kitlelerin, özellikle kırsal ,öçlerin kent
lere Yıltdıltı emekçi, I,çl keoimlerin iii
nır .. ı blBnç düzeylerınde yübelerek ke· 
sin olarak sınırsal bır cephe .. çın.lerine 
yol açma 01asılıl!1 da açıktır. Işle Peron 
darbesi bu koşullarda olUfmu, ve Peroo, 
uygun dış kOljlltlann dselldlliylevaln .... 
sllabh güçlerin dolU, geniş halk IıIt1elerl· 
nın de deateılni sal!laınıstır. 

1946 aeçlmlerinde oyların % �3'ünü 
alarak tek başına iktidar olan Peron, 
toprak oIlgarşlslnhı gücünü azaIlacak, ... 
nayl bu�uvazlsinl güçlendirecek önlem· 
ler alır. Bunlann başUlda da dı, ticaretin 
devletleştldlmesl ııelmektedlr. 

Bu sayede ta.nrnll.1 uninler üretldnlo 
eBnden dilşük nyalla alınıp ulualaruuı 
fiyatlardan Ihraç edilerek, aradald Cark 
Sanayı Bankası tarafmdan küçük ve orta 
1,letmelere kredi kaynalı olarak kullaru· 
lıyordu. 

Emperyalizmin ve toprak oU,""IsI· 
nin giderek artan bukılanna k.,.ı koya
bilmek Için, Peron işçi sınıfına daha Caz· 
la yaslanır. Ocretleri yük .. k lutarak Işçi 
sınırının büyük ölçüde d .. IA!llnl -RIar. 
1937'de 100 olan hayat pahaldı!tı göz· 
lA!rgeal 1948'de 189 olmuş, fakal ayru 
zamanda licrel göatergesl 287 yi bulmuş· 
tu. ücrelU Izin ve teklz saatUk Inlinü bu 
dönemde yaaalqır. Ancak, Peron, bir 
yandan da bu�uvazlye geBşen .. ndıkal 
hareketten korkmamalarını, asal "öıgüt.
lenmemlş" ve dolay.,yta kapıtalıat dü· 
zenle "bUtünleşmeyen" I,çl sınıC.ıun 
lehDkell olacaluu söylüyordU. 

(Haftayo,' '''eronU:min ç�maaı") 
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Akel: "Kıbrıs Rumiarı ve Türkleri arasında 
dostluk yeniden kurulmal ıd ır" 

Kıbns Emekçi HoIkuun n.ricl Partili 
(AKEL)'1n 14. Konpell 25·28 M&y1& ta· 
rlblerinde Lefkoşe'de yopddı. Parti'nbı 
.. ",m_bı .. önündeld (Öıevledn ay· 
nnblı olarak elulmdılı Ko_·de. Kıl>
.... 1aId TÜıIt ve Rum toplumları aruın. 
daki illtkD.er sorununa da öoemU blr yer 
verlidi. Merkez Komllesltonf .. danKon· 
�'ye ounutan lesierde. Kıbna '!\irk to.,. 
hımuıııın durumuna detlnidlktA!o ıoora. 
Kın bunalımının onaya çıkmaamda. 
Kıbrıs '!\irk toplumuna kUlI olumlu bir 
yaklaşıın aııaııarııaınuıııu etldled üze· 
rinde azelllkle duruldu. 

AKEL Merkez Komltesi'nbı tezlerin· 
de, 1974 SamplOn darbesinden ve onu 
Izleyen Türldye'nbı aakeıt müdahalesbı· 
den önce Kıbrıs sorununun toplumJar.. 
...... (örütıııelerle çözümlenemedltlne 
dıkkat çeklldl. Daha sonra, soruna top
lıımlararıısı (ÖlÜfmelerie bır çözüm bu· 
hııııımaınuına neden olan etkenlerle ilgi· 
U delerlenclrmelere yer verildi. Merkez 
Komitesi Teiler'lnde �öyle deniyordu: 

"Birinci etken olarak. Amerikan em· 
peryalizmlnln yıllardan beri ber fırsab 
kollayarak Ada'yı bölmek ve bır NATO 
ÜIIÜ halıne getirmek ıçın sürdürdügü yı. 
kıcı faaJyellod dlkkate almak .. reldr. 

''lkind önemlı etken iae. Yunan cun· 
tası tarafından holkımıza kUlI oynanan 
IId yüili. oyundu:. Cunta, bir yandan 

dünya kamuoyunu yanıltmak için Kıb-

AKEL MERKEZ KOMITESI TEZLERINDE, HÜKÜMET TARAFINDAN 
KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA OLUMLU BIR YAKLAŞıM SA�LANAMA. 
MIŞ OLMASıNıN, ADA'DA BUNAlıMıN ORTAYA ÇıKMASıNDAKl 
BAŞlıCA ETKENLERDEN BIRI OLDU�U BELIRTILDI. 11<1 TC"LUM 
ARASINDAKı DOSTLUK VE IŞBIRLI�ININ KURULMASı, KıBRıS' 
TAKI ANTI-EMPERYALIST MÜCADELENIN GÜÇLENDI RILMESI YO· 
LUNDAKI EN öNEMLI ADıMLARDAN BIRI oLARAK NITELENDI. 

na'ın batımsızhlından dem vururken" 
dller yandan da Enoıls'çl hareketı kııj. 
1artmış, yıkıcı ve Makarlos aleyhtan ey
lemleri lınan .. ederek bizzat yönebnlş· 
tır." 

AKEL Merkez Komites� Kıbrıs soru· 
nuna 1974 'ten önce toplumlararası gö
rüşmeler yoJuy!a bır çözlin bulunama
mısının üçüncü temel nedeni olarak 
Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk yönetiminin 
oynadılı olumsuz role deA:inerek şöyle 
dedl: "Gerici Kıbrıs Türk yönelimi, In· 
gIliz sömür(eclllli döneminden bu yana 
Ada'nın takabni ve Türklerle Rumların 

b8llf içinde birarada yaşamasının ola
naksız olduA:u görüşünü si.irdümıüştür." 

Makarios'un 1968'te Uan ettltl ha· 
lımsazlık çizgisinin,Enosis'çilerin ve 
terörizmin baskısı altında yine Kıbrıs 
Rum yönelimi tarfından ihlal edildltl 

belırtılen AKEL Merkez Komitesi tezIO· 
"nde, daha &onra ,öyle devam edildi: 

"Sorunun temelinde yabın ha,hca 
nedenlerden biri de, Parti 'mmn ve diler 
sol örgütlerin ısrarlı önerilerine ve çaba
larına raımen, devletin Kıbrıs Türklerine 
yaklaşun göstennemiş olmasıdır. ıÇ cep
hemizin \'e halk·..::uznı e.d.'�mperyaliat 
mücadelesinin güçlendirilmesi yolunda 
en önemli adım, K.ıb� Rumian ve Türk
leri arasında dostluk ve işbirlijtinin gide
rek yenklen kurulması yönünde pratik 
önlemler alarak, devletin ve halkın Kıb
rıslı Türk yurttqlarıınıza yakl8!jmala· 
ndır." 

AKEL Merkez Komitesi, Kıbrıslı 
Türklerin bugün çok yönlü bir baskı ve 
sömürü altında bulundulunu belirtti. Bu 
baskı ve sömürünün, Ada'nın Türk kesi-

mlndeld kuvveUerden oldueu kadar, 
"EOKA·B 'nın karde,ı terörist Türk ör· 
(Ütii TMT'den .. Iditl" belirtildi. Türk 
toplumunun ıçınde 'bulundutu .eflL du· 
rumdan sadece bozı çıkarcı .... ldiiatöıte. 
rin y-dılı batırl,tddıktan sonra, 
Kıbhs'takl askeri müdahalenin sona erdi
rihneslnin ve barışçı, demokratik bir çö-

. zi.m1in bulunmUlDln tüm Kıbns'lılann 
Çıkarına olacatı dlle geUrilcl. 

AKEL Merkez Komıtesıı Teder'inin 
ı Kıbrıs'h Türklerle ilgili olan bölümünü 
�öyle tamamladı:' 

''Kıbns Türk ve Rum toplumlan ara· 
sında yakınlaşma kolay olmayacaktır. 
Faşistler, şovenistler ve Kıbrıs'ın düş
manları, suç işleyerek, kan dökerek, i,· 
gal ve zuli.imle iki toplum arasında uçu
rumlar yaratmaya ça1ı.şmaktadll'lar. Fa
kat bunlann sorumlululu halka ait 
deeildir. Bu suçlar, düşmanm kolları ve 
parah ajanları tonfından i�"nmektedlr. 
Rum olsun Türk olsun, halk, yapdanla
nn yanında deRildir. Bu nedenie yakla
şun için ortak bir zemin mevcuttur. 
Ama zaman alacak, büyük çabalar ve öz
veri gerektirecekür. 

"AK.EL'in 14. Kongresi nirsüsünden 
Kıbns Türk halkına ve özellikle emekçi 
halkına gönderdilimiz mesaj, bir dost
luk, karşılıklı anlayış ve ortak düşmana, 
emperyalizme ve yabancı hjgale karşı 
mücadeled,· ı,birllll mesajıdır." 

Savak': D lke dışma uzanan kanl ı eller ---....... 

Avuat\lrya'da Viyana, Graz, 
InnIbruck ve Loeben'deki iran ötreno 
kurulUfIaruun topJ.a.ntı1armda blla yerel 
aiy" poLia &Örevlileri bulunmaktadır. 
ölr"enoler buna kaqı çıktaklarında ite, 
ömel:in Viyana'da demelin kapatılması 
ile cevap verilirken, 60'lı yıllann JOnla
nnda fatist 'Pan-lra.niat' terin toplantı-
6lDa i dost'ça . göz yumlilmuştm. Avus
turya dışından gelen ilerici han'lılardan, 
iirişte, yerel ve lLD.tt polisi, tran büyükel
çililinin iznini ııöstennelerini btemek
tedir. 

Stern Dergisi (1977 Sayı 23)\e ııöre, 
"Federal Alman Devlet güvenlik ııörev
lilerl, 60 den fazla ÇıkıŞı SA V AK Tah
ran merkezine kaydedip ilettiler .. " ve bu 
yalruz 1976'daki.. Anayua Koruma 

''vert .. une-chutz'' ör(Ütünün hemen ar
k.alarından ilettili iltihbarat &ayesinde, 
bu kifilerin b .. lanna ne ııeldiltini ite az
çok detaylıca kestirebiliyoruz. 

1969 AitultolUnda öltrenimini ta
mamlayarak rrem1ekete dönmek isteyen 
tran'Lı ölrend Iradj Samü, İran anınn· 
da tutuklandı. n.ta Alman pol..i.d daha 
önce onun hakkında i.ati.hbarat ııönder
mi,ti. öRrend 3 yıla mahkum edU
di.(24) 

27:2.1973 de Münih polial 
Manutadıehr Hamedi 'yi sudan bir ııe
rekçe ile ııözaltana alarak aynı (Ün GDlt 
d141 edilecelini bildirdi. ışlem ancak ile
rici kiti ve ör(Ütlerin uyanık davranma
ian &ayesinde önleneblldi. 

1967 de Şah'm Almanya Ifezili dola
yıııyle yaklaşık 2500 İran'h Alman poU
&ince takip edilerek, politik bir davranı, 
veya ikamet yerini terk halinde, ikamet 
müsadelerinin iptali ile tehdit edildi. 
Hatta bazı yerlerde, Iran'h doktorlar, 
ameHyathaneden alınıp ııötürüldüler. 

1977 Ocak ayı ba,ında Frankfurt am 
Main'daki konıreye giden 16 lran'b, Fe
deral Alman ıçişleri Bakanlılınea, amll' 
kQr'uma makamlarına ııönderilen bır liat, 
uyarınca, eyaJet amırmdan içeri bırakıl
madı1ar. Sonra, ıçişleri Bakınlıltı, mah
keme kararıyla bu yuaRı kaldırmak zo
runda kaldı. 

Paris'te radyo ve televizyon bum bü
rOlUnun kıaa 8üre işgaline katılma ge· 
rekçeli He, Oieaaen poliai, bu yılın ba,ta-

nnda Iran'lı öpnci M.Muchayekhi�e 
şehir lLDLn dJ.tına çıkmayı yasaklada. 

Cenevre SA V AK görevlisi Ahmet 
Ma1ek Mahdavi'nin Tahran merkezine 
gönderdiRi gizli haber, 1976'de Lonra'
da elçililin işgaline katılan ıı lran'b öR
reneinin, ikamet ettikleri Federal Al
manya'dan lLD.tt dışı edilmeleri olanaiın
dan sözediyordu. Iran elçililinin, bu 
konuda Alman makamları ile temaa et
mekle görevlendirildili bildiriliyor. (26) 

ABD'de CIA, FBI ve SA V AK arası.n
daki işbirliRi. birçok muhalifin ülkeden 
çıkarılmasında kendini göstennektedir. 
Emniyet makamları, CISNU'nun aktif 
eiemanlarınm Ucunet müsadelerini ya 
tümüyle kaldınnış ya da her aeferinde en 
fazla bir ay uzatmışlardır. (26) Ekim 
1969 da Şah'm ABD'yi ziyaretinde, 
iran 'lı rejim uşaitı saldırganlar muhalif 
göstericilere saldırdıklarında, Amerikan 
makamlarınea aynen 1967 de Berlin'de 
oldulu iibi dea1eklenmişlerdir. 

il BD gizli aenil ııörevlileri bu yakm
larda da,sitah saklamış olabilirler gibi au
dan bahanelerle, lran'hmuhaliflerlıı evle· 
rini haber toplamak için didik diiik a
ramaktadırw. 

lniçre makamlan, tran'Lı muhalifle
rin ikamet miiJadelerini, SA VAK'm gay
retiyle tekrar bldırmı, bulunuyor. Hat
ta bazı durumlarda polia, Nazi döne
minden bilinen : ''Y urttaşın yaşama 
hacmini daraltma", "Nüfusun aşırı art
maa ve ecnebi'le,meai" iddialarının kul
lanmıştır. 

ŞAH'IN TATIL ZIYARETLERI 

Şah her yıl Iniçte'de tatilini geçirir
ken, yüzlerce İran'Lıya Kiri, Y6l&1I:1 uyııu
lanır, muhalif İran'1ı1arın mektupları 
okunur, telefonlan dinlenir, evleri gözet
tenir. 

Haziran 1972 de Şah Cenevre'deki 
Birlelimi, Mllletler ı" örgütü'nde ko
nu,ma yapmak istediitinde. Şah'm geli
ıP için ısviçre makamlannda alınacak 
tedbirleri, İran'ın Cenevre Başkonsolosu 
Sotudeh, SAV AK ajanı Ahmet M.Mah
davi, Cenevre Kantan Protokol Şefi 
Vienux ve Güvenlik Subayı Gagnobln 
toplanamk birUkte saptamışlardı. Bu a· 
rada SA VAK temllileUeri, !.sviçre'ye 
&inneli yasakJanacak tran 'hlarla ilgili o
larak 1971 'de verdikleri liateyi alıp yeni 
bir liste venni,ler ve bu yeni ıı..te açık
lnn':nıştı. Gazetelerde çıkan idam haber
leri "radikal kişiler" e proteıto ııöster:1e· 
ri için veaUe verlyorııerekçeıiyle, İaviçre 
polis yetldlUerl, İran hükümetinden, 

Şah'ın lsviçıe aeyabatle�. öncesinde 
idamıan biraz durdunnalarını rica edi
yor.(27) 

U1u.alararaaa ış örıütü'nün kon.,e 
salonuna Şah pnnce kalabalıktan bir 
kadın .. al Şah'a "KATIL" diye haautlı. 
Kadın ya.kalandı ve dıf&ll çıkarıldı. İki 
ay JOnra SA VAK Cenevre markeu, Tah
ran'a, kadın hakkında reJim ve herçeşit 
bilgiyi içeren bir haber ııönderiyordu: 
"." Adı pçen kadınla ilaill detaylı bila:i 
ve kendisinin fotoi:rafı, Cenevre iÜvenUk 
polili müdür vekili 'nce tarafımıza veril
mi,tir. ırendili, IÖSÜ edilen Orp.n.izu
yondan ÇıwılmUlbr (B" Tunul'lu kadın 
Cenevre'deki Dünya lt örtütü yöneti· 
minde ııörevliydi). Poliı, aynca kendili
nin İsviçre'den bir daha airememek üzere, ı 

aınırdı,ı edilmeli. için ,erekJi bukıyı 
yapmaktadır .. " (28) 

(24) Bknz: Frankfurter AUgemeiM 
Zeitung. 20.8.1969 

(26) Bknz: ıron-Xomitee-/n(ormotioM
dientl 2/1977. lCıJpokl#Yfo61. 

(26) Çe,itli üllrelerin. Iran 11 muholifle· 
rin ikomet mÜlodelerlni uzotmolttan 
kaçınmaları da. aynı meltoniı:mo 
çerçel/eıinde görülmelidir. 

(27) Bk ... : SA VA K·Docu .... n ... 1976. 
5.101 

(28) Aynı , .. de S.1 18 
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OMiT ÖGMEL iLE SÖYLESi 
• 

TURGUT çEviKER 

" 19<16'da Anlwa'da dotdum. 1960 
yıIIarmda Ilk karikatürlerirn DoRan Ku· 
dot derglllnde yayınlandı. 1974 yılından 
beri diizenU olarak resim ça1ışmalan 
yaptım. Karlkalüre yönelmem 1977'de 
oldu. Aynı yıl lçinde Karlkatün:iiler Der· 
neRl'ne üye oldum. Tüm ça1ışmalarıml 
karikatür iizerlnde yotunıa,tmnış bulu· 
nuyorum. 

* Kari�tür onbylfuuıı açıldOT m,..
nu' 

" KarIkatür .... lı, toplumdaki Iiim 
çelişki ve sorunlann en kısa, eo etkili 
yoldan ve özlü bir biçimde, mizah öge
sinin de kullanılarak belirtilmesi, w.rgu
larımaı;ı olayıdır diyebilirim. Yalnız, 
önemli olan nokta, bu çelişki ve sorun· 
iara hangi görüıj açısından bakıldı#ıdır 
sanıyorum. Ben devrimci ve bilimsel bır 
dünya görüşünden kaynaklanmayan 
bakış aç.ının aRlıldı, tutarlı bir ınizah 
ve karlkatür anlayışma ulaşabileceeı ka· 
.. ında deRilim. 

* Karlbtütiin işlevi üzerine görü,le
riniz' 

" öncetikle toplumsal yapı tarkhlık· 
lıırının karlkaliiıün Işlevinde de wklı· 
bkbır yarattılıru düşünüyorum. Bunun 
yanında, tüm sanat daIlannın oldulu gi. 

bı karikatür .... tının da sınıfsal bır 1,le· 
YI olduRu kanBındayım. Ulusal kurtuıu, 
&l.vqmı veren, küçük düşünmeye çalışan 
"HaIn Rıtla "nın karlkalüre yüklemeye 
çalıftılı qlewe en ohunsuz, saplan ör
neklerden biri olaa gerek. 

* Bizde karikDtünın g6Ii,imi üzerine _ 
neler _Öyleyebili"';ni.., 

'tt Bu ıorunuzu, ÖZ ve biçim soruola· 
rma kısaca deRinerek ve Ulflmnatarırn 
elverdij!lnce yarutbırnaya ça1ışayım. 

Türk karlkatiirii tarlblnln onurlu Isim· 
lerinden Cemal Nadir, tophımsal lçerlkH 
ve Uend bir karikatür sanatının Ilk 
örneklerini ve ip uÇlarml sunmuş usta 
bir karikatür sanatçlSlydl. Bu gelenekten 
yola çıkan ilerici nlteHkteki Türk karlka· 
tüıünün, bugün son derece olumlu bır 
diizeye uhışblı kanısındayım. BelirtI!· 
�si gereken blr nokta da, karikatürcü. 
lerimlzln Irtık emekçi kitlelerle · eksik. 
leri olmaSlOa kar1m . olumlu ve saehklı 
ili,kller kurmayı başarabilmiş olmasıdır. 
Biçim yönünden de, ahşllmışm dış ma 
çıkmayı amaçlayan ça1ışmalıırın yolun· 
1aş�1 blr dönemden geçiyoruz . 

• Sanat - ';yo.tet ilişki'; üzeriM dü
şüncelerinizi c:ıçor mı.ııııızt 

" Daba önce de yarutlamaya ça1ış. 
tılım gıbı, "!arat ... .... t", "sa( sanat" 
anlayışının obırnayacaRı göri!şündeyim. 
Sanatın ancak, e�kçi kitlelerin bilim
..I dünya göri!şUyle beslendili , .. ba� 

Kavgam ızın türküsü 

kuduz değildi .ma 
salya1lydl köpekler 

aYlarını beklemekte" yorulmuş 
ya da. aYlanamlmeleri için 

delice ç .. pınış içindelerdi . 
kuduz değildi ..... 

.. Idırpndı .. iyalı köpekler 
sallYefilmişti "Qdık yalcılar" 

ag..,ın üzenne 
� 
bağımsızlıkianna lwıat ç .. pan blllbUller 

köpeklerin pençelerinde 
kuyruklannı .. Ilaya sallayo dönmüşlerdi köpekler 

.. Iımidikleri yolhaneye 
sevinçliydiler 
yalanıyor 

oynuyor 
zıplıyor 

ve ısırıyorlardı kanatlarını 
özgürlük türkÜ5Ü söy�yen bülbUllerin 

itlerin bu hırçınhğı 
iılerin bu itJlği 
okşandıkça bir kez daha ideştiriyordu onları 
ve dörtköşe olmuştu zevkten avcıbaşı 
ama türküsünü SÜf"dÜf'Üyordu akbaşhsı 
kanadını ISlrmışb biri 
"O" aldırmıyordu SIUl1 ince bn'a 
biri çenesini 

öbürü ensesini 
"O" aldırmıyordu geçecek acıya 
her su",tına ablan 
her ensesine yapışan it  
bir öbürünün ayağının dibine indiriyordu 
ama aldırmıyordu "O" 
bir o iwbır daha yüreklen 
bir o iwbır doha gllrdU sesi 
ve devam ediyordu 

getireceAiz bu türkünUn sonunu 
kı","",z erneğe ve özslirlüğe UUJWI elleri 
'" milyon ,ri. söyleyeceğiz 

BA�IMSIZLlK TüRKülERINI 
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TibIt Tabipler Birliği ile Karikalürdiler Derneği'nin ikinci kez dliı.enJe. 
diideri kariluılür yarışması Mart aywıda &onuçlanmış, AııIwa'da Tıp Kurultayı 
giinlerinde, Evren Galeri'alnıle oergilenlTişli. 2 Hazinn gDnü iki kurumun or· 
taklaşa düzenledikleri yarışınanDı selJiai Istanbul Tepebaşı Karikatür MIIzeIIn· 
deaanatçılara ödülleri verilerek açılmıfbr. Bu yarışınada birindik ödlllii alan 
Ümit Öğrnel ik yapılmıf bir söyleşiyi sunuyoruz. 

kurdulu oranda olumlu geHşmeler aR. 
layabileceeine inanıyorum. 

• NNen kariluıtür çiziyorlUrluzr 

n Karikatür, son derece etkili bir sa
nat dalı. Bunun da, ulaştınlmak istenen 
bildirinin en çarpacı bir biçimde ve olay. 
daki mizah ögesinin de kullamlarak vur
gulanması özelliRinden ileri geldi�i kam
sındayun. Toplumsal çelişki ve sorunla· 
rın, bu denli geniş anlatım olanaklarma 
sahıp olan karikatür sanatı ile daha iyi 
bellrtilebilecei!ir.e ve mlzahm bu alanda 
çok olumlu bır 1,leYl yerine getlrdl�lne 
lnandı#ımdan karlkaliir çizmeye ça1ış> 
yorum diyebilirim. 

• Muc:ıhtcm IV c:ınl,yonunuz' 

" Mizahın içinde gülme olayınm vv. 
1�1 yadsuıamaz blr gerçek. Bu açıdan. 
gülmenin toplumsal, halktan yana bır ... 
leYl olma .. gerektiRI kanısındayım. Ka . 
ca söylemek gerekine, mizalı., .... 1 ola. 
rak - gerici dünya gölÜfünün yoz, balnu 
diişüncesinln karşısında .lIyel ye ..... yle 
etkili bır silah olarak önemll bır göı .. 
üsııenmi, oluyor. ÇürünıiişlüRi!n, yozlq. 
mışlllın savunusunu yapmaya çabalıı. 
yan mizalısa, hastalıklı bır gülme olayını 
tek hedef olarak göıür, salt güldiimıoye 
afırlık vererek aulandırıcı bır roii ÜItIe. 
nir diye dÜlünUyon.ım. 

ıŞÇı KüLTüR DERNEOI YAYıNLARı 

ıŞÇı TIYATROLARı 
"Ajitprop Topluluklar" 

rumin Kaınmr.d - frank Rainer Scheck 

* 
Çeviren : Yılmaz Onay 
260 Sayfa - 35 TL. 

Isteme Adresi: 
Sezenler Sok. 2/14 

Necatibey - ANKARA 



KOLLEKTiF 

SANAT 
AHMET AKSOY 

Sınıfla toplumlarda, mücadele araçlarından biri olarak sanatın zorunlu 
pormon kanıktıri çeşitli yer ve lamoınlarda, deAişik kişi ve kuruluşlarca vur
gulan.ıgelmiştir. Ama sadece vurgulamak yeterli değil. Hayatı geçirmek, bunu 
ts-ternek ve örgütlemekte gerekli. 

Portuanı,", örgütlülüğü zorunlu kılar. Çünkü partiıanlık, eyleme yöne
liktir. Ve eylem smıf müdalesi olunca, örgütlülük kaçınılmaz bir dayatmadır. 
Hangi tii" ve biçimiyle olursa olsun, aynı durum sanat· için de geçerlidir. 

Sanatın etkinliği hakkında burjuvazi, "sosyalist"lerde" çok daha bilinç
li ve gerçekçi davranmaktadır. Konuya ilişkin propagandası o denli incelikli 
bir yapıya bürüomiiştiW' ki, işçi sınıfı adına konuştuğunu ve eylem yaptığını 
"eri süren birçok kişi bu propagandanın etkinleşmesi için · son tahlilde · canla 

başb..uğraşmaktadır. En azından, bu propagandaya karşı çıkmamakla, yardım
cı konuma düşmekte�ir. 

Burjuvazininbirinci temelyaklaşımı, sanatın gözden düşürülmesidir. Yay
gın ve etkin bir yaklaşımdır bu, sanatı küçük gören, alaya alan, yahut onu iyi
ce daralmış (sadece şiir, sadece sinema. vb.) biçimlere indirgeyerek yozlaştı. 
ran "sosyalisHer" pek uıağımızda değillerdir. Bu konuda kendi kendimizi 
smadığımızda bile, en azından belli izlerin varlığını farketmek şaşırtıcı olma
malıdır. "yapılacak daha önemli işler varken .. " yaklaşımı bir savunma olamaz. 
Mücadele alanını ve mücadele araçlarını daraltmak, bu alan ve araçları karşı 
tarafa sunmaktan öte anlam taşımaz. Burjuvazinin karşı saldırısı hem ideolo
jik. hem pratik alanda önem ve gücünden bir$ty . kaybetmezken, bu girişimıe
rin bireysel, ak.atür vb. çalışmalarla püstti'tiilebileceğini düşünmek "Don Ki
şotluktur". Örgütlü saldırının etkisiz kılın�, ancak örgütlülükle başarılabi· 
lir. 

Ikinci yaklaşım, bir mücadele aracı �arak sanatm, pratik alanda 
klSltlanmasıdır. 'ik planda ekonomik baskı "birey sanatçının" karı.sına dikl· 
lir. Bunu aş.abilenlerde , sansii'den yalın tehdide kadar birçok engeli göğüsle
me zorundadırlar. 

Ortaya konan sanat eseri bir tohumdur. Bunun yeşerip boy atması, 
fll"!yve verebilmesi için okuyucuya, seyirciye, dinleyiciye ulaşması gerekir. Sa
dece �etmek yeterli değildir; onu tüketicisine ulaştırmak, kullanılabilir biçi
me dönüştürmek ylkimlülüğü vardır. Toplumdan kopuk bir sanattan söz 
edilemez. 

8ir diğer yaklaşım, tohumun oluşum halindeyken, hattı daha önce sa
katlamak,işe yaramaz hale getirmektir. "Sanatın özgünlüğü", "sanahn politi
kadan bağımsızlığı" gibi safsatalar, "köy romanımı? şehir romanımı?" "Uzun 
pir mi? Kısa şiir mH" gibi ipe sapa gelmez karşıtlıklar bu nedenle icat edil
miştirhep. üstelik bunlar "ilericil ik","devrimcilik", vb. adına yapılmıştır. Ya
pl1agelmektedir. 

Burjuvazinin zevkle körüklediği "büyük sanatçı" kompleksinin, eleştiri 
düşmanlığl",n, Olimposçuluğun.üstesinden gelmek, özellikle genç sanatçılar 
için her dalda, her birimde örgütlenmekle başarılabilir. Hedef kollektif çalış
ına olmalıdır. Ancak unutulmamalıdır ki kollektif çalışma kitlelerden, top
lumdan ıkopuk bir yaklaşımla sağlanamaz. Grev çadırlarında, harman yerle· 
rinden, alanlan. elbirliğiyle taşınacaktır. Çekicini vuruşundaki ÖfKtyi, sabanın 

çekilişindeki tırpanın S3.vruluşundaki gücü tanımak gerek. S.�natın işle
.
vi, işte 

bu öfke vegücü ş.ahlandırmak; beyinlere vurulan prangayı, gozlere çekılen per: 
deyiparçalamaktır. Ancak bunu olguların özünü doğru olarak kavramadan'. 
sınıfların konumunu, sınıflarara..st il işkileri tanımadan başarmak olanaksızdır. 
Bu olanağı ise parti sağlar. Sanatçının yolunu aydınlatan da Partidir.Bu olgu
yu reddedenler, ister istemez işçi sınıfı mücadelesinin dışına düşeceklerdir. 
Yularıda değindiğimiz Olimposçuluk, vb. gibi anlayışların, Parti düşmanlığıy
la sıkı fıkı oluşundaki temel neden budur.Partinin ideolojik önderliğini red
dedenler fırhnaılı karanlıkta kibrit ışığıyla yol aramaya kalkarlar. Ve sonuçta 
y .. parm*larını yakıp ellerindeki kibriti de atar, yahut oturup gökten zembil
� birilerinin inmesini beklerler. 

Sanatın işçi sınıfı mücadelesindeki yerini alması, sanatçıların doğru ide
olojik önderlik çatısı altında, örgütlenmeleriyle mlinkUndU

.
r. Sa�atı.n teorik � 

pratik anlamda açılımı ve geliştirilmesi , sanatçının örgütlU bir bıçimde kit
lelerle bağ kunnasına, derleme ve li'etim i'etişiminin rayına oturmasına bağlı
.ır. Burjuvazinin sanat alanında geriletillT�:� Için de, diğer alanlarda olduğu 
gibi, aynı şey geçerlidir: örgütlU mücadde, Bireysel çıkışlar .. 1I'nel ol.,..k ' 
bujuYUinin bataklığında yitip gitmeye mahkumdur, Bu b .. taklık ergeç kuru
tulacaktır, Ama elbirliğiyle; örgütlü, bilinçli, disiplinli çalışmayla, 

.../"--

BiLiM �(A�(INLARI 
ANTI,TEKELCI MOCADELENlN STIlATEJI VE TAKTIKLERI 20TL. 

R. Relutng -D. w.ı,.,-ı 
SOSVALlST OLKELERDE KOOPERATlFÇILlK OZERlNE 20TL. 

R. turala' -Z. lskQl 
VENI DEVRIM TEORILERININ ELEŞTIRIsIı ı, 2, 5 

31.5 TL. 
J. Woddls 

MARX1N DOşONe ..... INlN GELIşIMI 
15 TL. 

V.S. V)"godsk 
MARKSIST �KONOMl POLITIKIıE oeKET VE TORKIYE'DE OCKETUR 

ı5 TL. 
A,Oonay -H. SaU 

MARKSIZM VE DONEKGAk,AUDY 
ı5 TL: 

H. Morr4<ın 
SIVONlz .. VE DONVA POLITIKASıNDAKI ROLO 

15 TL. 
H. LUnMr 

GERÇEKÇlLıelN TARIHI 
25 TL. 

B. Suckhov 
SOVYETLER BIRLıCı KOMONIsT PARTlsI 2S, KONGR ..... I 

ı1.50TL. 

olN, 8tıJM VE FELSEFE 
12.50 TL. 
H.5elum 

BULGARISTAN'DA KAPITALIZM'DEN SOSVALlZME GEçIş 
SORUNLARI 

30 TL. 
Sulgarlstan Bilimi .. Akademisi EnstıtU'" 

MAOIZM'IN EKONOMIK '7EORlLERI" 
E. KOfbaS� 
12.SO TL. 

MARKSisT FELSEFE YAZıLARı 
K. Marx _:.2E�:;;:'V.l. Lenin 

SOVYETLER BIRLıCı KOMONlsT PARTIsI TARlıd 
30TL. 

B. Ponorn.rev (Topt.ııt ı ldı) 
TEORIDE VE PRATIKTE 811RjUVA DEMOKRASISI 

1.50 TL.· 
A. MIs"'n 

PENTAGON VE AMERlKAN OSLERI 
1,50 TL. 
M.ınlkov 

TARIMDA KAPITALIzMIN GELIşMESI VE TOPRAK RANTl 
ıO TL. 

G. Hoell 
PORTEKlz'OF. OZGORLO�ON ŞAFA�I 

17.50 TL. 
A. Cunhal 

PLANLAMA, KALKJNMA VE TORKIYE 
22.50 TL. 
V. KOçOk 

ÇAeDAŞ TROçKlZM VE KARŞI DEVRIMCI OZO 
20 TL. 

M. Basmanoıı 
LATIN AMERIKA 'DA DEVRIM 

ı5 TL. 
W,M.B,.u.r -B. Hartmann -H. Led .... 

MARKSIZM VE MAOIZM 
20 TL 

V. KrlvtlOV (TOk.ndl' 
ŞILI DEVRIMININ DCRETTIKLERI 

12,50 TL 
R. ca.ıno 

IKI AÇIOAN TORK!VE IşçI PAR11s1 "AVASı 
ı5 TL. 

B. BOfan 
ENDOSTRILEŞME SOREctNIN TEMEL SORUNLARI 

SOVYET DENEYiPotl ı 1925 - 1940 
30 TL. 

V .  KOçOk 
SENDIKALAR OZERINE 

25 TL. 
K. Marx - F. Engels - v . I .  Lenin 

KAPITi\l.I:U'IN EK(',/OMI pOLI11el 
25 TL. 

M. RyOOna - Q . Ch .. nlkov (TOk.ndl) 
OIVALEKTIK VE TARIHI MATERVALlZM 

ı 1,50 TL. 
A. Splrkln · O .  Yakhot (i kinci Basım) 

AYDıNLAR VE SINIF MOCADELESI 
10 TL 

A. Caunova -cı. Pr.vost -J. MetZ9« (TOk.ndl, 

81LIMSEL SOSY ALlV,1 VE SOSYAL DEMOKRASI 
10 TL. 

V. vauı;;EsR���;;I;���;j;��;��IR1�r e.sım) .ti' 
20 TL. 

O. Kurmuş (TUkıındl) 
"'EODAL TOPLUMDAN YIRPotlNd YOZVlLA 

20 TL. 
L. Huberm.n 

"siLiM YAVINEVI KITAP FIYATLARıNDA HERHANGI BIR DEOI SII<.L.JK 
YAPMAMISTIR" 

YENI YAYıNLAR: 
Grafik ve �nclrJerk EKONOMİ POıJ'rlK 

S. N. B.UaJowa 
8ulpr IWJuRln FAŞIZME KARŞI MOCADELE DENEYIMI 

N. GOfnenıkl 
Eklm Devri ..... Sonn." TORKIYE TARIHI 

SSCB Bıııını. AIQdemls6 
250 TL. aş&l1 Ist.kı .. d. "" 25 Indirim yapıı.,. 

Posta Ocretl IIt.yen. alt Olmak oı .... Odemell II0OO.rltll 
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Yüksek öğrenime giriş sınavları yapı l ıyor: 

ESiTSiZ EGiTiMiN 
• 

ESiTSiZliK ARTıRıcı 
. . 

SINAVI 
ERCAN EYUPooLU 

1978/79 yGbek ö!lrenim kwwn1an· 
na ah., anaVl 16 Haziran'da yapılıyor. 
300.000'1 .. ku1 i. memnunun o iün 

"yucua beldınecek. Kua .dı OSYM olan 
Oniftl1liteleıaraa öl!end Seçme ve 
Yerle,tirme Merkezi biz yıh aşkın bir 
.üredir bu Im&Vl hazırladı. özel dera
neler öINnd1eri yetiftirdi, ııazeteler öR
reneilere "bbmet" o_un diye özeı aay· 
falar yayınhyor. TV'de ber (ün yanın 
.. t "ılDan dotnı" pıopa.mı yayını_m
yar. Bu, bir yanfll\& auıavı. Ba,VUI1U1 
aday sayılı belti, alınacak ölrenci aayıal 
da belli, bqwmnlann yaklqık b.,te 
biri. Telıe-.iJ:yonun bu " huıılayıcı" ya)'1" 
DJ, her aday için .ym olduluna Köre 
hiçtir ift! yaramıyor demektir. Amaç te
levizyonla elitim ile o zaman sınav ön
CMini beklemenin ne a:ereli var? 

Bu kiaa y&%lda amaç, Türkiye'de yük-
• Ir; ötretimi ele almak detil. Yüklek öR
retim, orta ölretimden, elitim tümü ile 
toplumdan ayn dÜ!iünülemez. Burada 
amaç, etitimltoplum bütün.lülü içinde 
16 Haziran daki IUl&V ne smırb: Bu ana" 
VLD ortay. koydulu ıomut lö.telıe1er 
ve ,elişmeler ... 

Türkiye'de yükaek ötretim kurumla
nna kaydolan öRrenci .. yııı mutla.k ra
kam olarak her yıl artar. ama. oran ola
.ak ........ Ornıeltn, 1966-66 den yıbn· 
d. 43.784 ki,ı ortaötrethni bitirmj,. 
1966-67 den yilinda yükaıek öRretime 
28.299 öj:renci kaydedilmitti : Yükaek 
ötretime ıeçiş oranı: %> 64,6. Bu oran 
1971-72'de % 37,7'ye dÜfmü., 1976· 
77 ders yıhnda iaıe, Vay-Kur uyeuJamua 
ile � 44,6'a çıkmıştır. 

OSYM .uıavlanna y.lnızca o yıl orta· 
ötretimi bitirenler delil, daha önce biti· 
rip bekleyenler, hatta arzulamadıklan 
kurum1anru deliştirmek i.teyen üniver
lite ölrencileri de girdili için yüJuıek 
ölretimin kapısında birikenIerin sayısı 
daha da artıyor. 

1974-75'te OSYM .mavm_ bIJIvuran 
229.994 adaya kar4ılık yüksek ö!lretime 
59.247 yeni kayıt yapılnu,tır. Bu, ba,· 
YW'an1ann yalnızca % 25,7 'si. demektir. 
1975-76'da 280.536 aday bLfvurmu" 
57.197 ki,i alınnu,tu (%> 20,3). Ge�n 
yıhn rakamlan ise 8UUlyLa 316.341 ve 
yaklatık 70.000'dir. (% 22,1). 

Kurwnlar açısından da ilginç bir ge
Ii,me var. Bqvuran aday l&yll1 büyük 
oranda artı, gö.terirken abnan ölrenci 
ııyısı ya hiç artnuyor, ya da çok az blr 
artı, gÖlteriyor. 

ömetin, 1976-76'da Ankara Tıb'bı 
ilk tercih 01ara.k yazan aday uyun 
14.634, toplam Ankan Tıp tercihi 
38.825;  1976-77 bin aynı n.karnlu •. 
dIlyla 1 r,.1J8 ve 48.919 oluyor. Abnan 
yeni ötr'enci I&YIl1 her iki den yıbnda 
da 286. SBF'de de durum aynı. SBF'yi 
ı. arada yazan adayların sayılı 7.268' 
den 15.886'ya, toplam tercih I&yııı da 
65.861'den 92.306'ya çlkıyor. Alınan 
öl'renci uyıll da 390'dan 400'e yüJueIi· 
yor. 

Günümüz dünyuuıda egemen eRllim, 
ortalama 8 yıllık bir zorunlu temel eRi· 
timin benimlenmeli. Geli,mi, kapitali.t 
ülkelerde ve .ocyall.t ülkelerde temel 
elitim ıorun olmaktan çlkta. So.yall.t 
ülkelerde zorunlu elitim 11 yıla çlkanb
yor, yanı ortaöQ:retimde lenelJlo,iyor. 
Yükaek öRretimin geneUe,meli ıündem' 
de. Türldye bu qama1ann çok uzaRın· 
da, blzdek.l\uYIU1amadan bu a,amatarı 
beklooınek ıerçekçi olmaz. Türkiye, veri· 
li kOfuUarda her ortaöQ:retim mezununa 
iinlvenit.e öRtenimi uRlayamu. &o.ya
U.t bir iktidar blle ancak bir .üreç içinde 
bu amacı prçeklıe,tirebillr. Bu, ııençle-

rin �k öRnınlm lörnıe b.akJanal kar
ŞI çlkmak detildir, bu bwju ..... zbıin eRi
tim poltikuıOl mazurıöAermek hiç de· 
RUd1r. Bwjuvazinln Türkiye'ye dayattıRı 
eRitim politik.. konumuz açLlLDdan 
ba,ta ıelen sorumludur. Ekonomik, top· 
lumaal bqanaıdıklar ye bunahm1ann 
bepainln aorum1U1u olan buquvazi ve iç
dı, yanda.şlan, elitlmdeki bunalımın da 
bat .onımlusudurlar. 

. Elitim .... teminin iki büyük. ka
nama noktaai ilkokul .onr .. ıörülen bü� 
yük. eleme ve ünivenite kapılında mey
dana ıelen büyük. elemedir. Daha önce 
laaaca detinildi, yük8ek öRretim her yıl 
giderek artan bir taleple kar,ı kar,ıya. 
Yükaıek ötretim, hem nicel hem de ni
tel anlamda bu t.aıebi kUfılama olanaRı
na aahip deRii. OSYM llDavtrun işlevi, 
bqvuran her be, adaydan dördünü ele· 
mek. Elemenin ölçütleri, temelde amıf· 
sal. Ama önce bu talebin nereden kay
na.k.landlRıru görmek ıerekiyor. 

YüJuıek öRTetime yönelen aşın t.ale . . 
bin altında ba,bca üç neden var: 

Kendililinden Olufon talep: "Oku da 
adam ol" &Özünde özetlenen bu imaj ve 
inanç toplumumuzda yayıındır. Balun
siZ bir deRişken olarak eRitim toplum· 
da yükaelmenin ha,bCl yoUanndan biri, 
hatta tek yoludur. Türkiye'de bürokrasi· 
nin özet konumu ve i,levinin de katlusı 
ile olu,an bu yayım karu, yübek ötre
time olan talebi arttıncı bir eRillm yarat· 
maktadır. 

Bur;uucızinin bilinçli talep yaratınatl: 
Kapitalist ülkelerde ve Türkiye'de siyasal 
Iktidarlar bilinçli olarak yük.eek ö/treti· 
me .,ın bir talep yaratma poHti.kam ızıe· 
mektedir. Burjuvm açısından yükaek 
öR'retim i,aiz1iRe kar,ı bir sübaptu. ı, 
ve me.1ek saRhyamadıRı gençleri bu pi
yuadan uzak tutmak, onlan eRitim ku· 
rumian ' içine hapsetmek, burjuvazinin 
siya.sal lktidannın elitime yakla,llDI..D.I 
belirlemektedir. Elitim, i,sizliRi emme, 
i.,.zlilin ·doRurabiteceRi ıorunlan (hiç 
01maz&& bir süre için) önleme i,levi lör
mektedir. 

Yapısal Mdenler: Türkiye'de yüJuek 
ötreüme yönelen a,ın talep, üçüncü 
olarak orta öRretimin yapısından kay· 
naklanıyor. Mesle1uıe1 ve teknik bilgi ve 
beceri kazandırmayan ıenel ortaöjtretim 
yana geçişi ve çık". olmdılı için gen�' 
leri yükaek öRntimin kapısı önüne geti
rip bıralcmaktadır. Genel ortaötretim 
diploma&l yalnızca yük.aek ötretime ıiri, 
için bqvunna hakkı vermektedir. 

Bu üç temel neden yanında, kuşku
suz kimi ikincil nedenler de var. "Uni
venite mezunu" olmanın toplumda gör
düRü uyıı ve .. 11arlJ41 pre.tij, erkekler 
için ukerllAi yedek .ubay olarak yapma 
gibi etkenler bir ölçüde bu talebi arttm
cı niteliktedir. 

ılk bak .. ta OSYM sınavları eşit ve 
adaleUi. öyle ya, herke. için aynı ıoru
lar, aynı 1Üre. Oyu eşitsizlik sınavdan 
çok önce var, e,it.cizUk , toplumun ya· 
pııında. OSYM .mav sonuçlan bu ger
çekleri olanca ÇıPlak bR i ile yanııtıyor. 
Toplumsal yapı, tüm çarpıklıRı ile lin, 
sınavların. yan.ıyor. 

Geri kalmış, azgelişmiş bölgelerde 
(Güney-rloRu, DoRu ve ıÇ Anadolu gi
bi) USYM unavına başvuranların % 7'  
si bqanb olurken, ıeıı,mi, bölgelerde 
bu or.n � 19'u bulmaktadır. 

Görülüyor id gelir düzeyi YÜkaeldik· 
çe, yüklek ötretime girme ,an.ı artıyor. 
Gerçekten, bir batka yakla,ımla da aynı 
eRilimi ııörmek mümkUn. O da şu: 
OSYM IınaVlna girenlerden aile eeliri 
ayda 999 TL.dan az olanlann Itn.vı ka
zanma şlnIl % 8, 100-2000 lira olanlar 
için % 11, 2000·1000 lira olanlar için 
% 16,6, 9000-4000 lira olanlar için 
% 19,6, 4000·6000 Ura olanlar ıçın 
% 23,4, 6000-6000 TL olanlar ıçın % 
25 1, &000 Ura ve yukaruı için % 25 ola
rak. beliriyor. 

AILE GELIRLERI AÇıSıNDAN : 

GeHr cruplan OSYM'y.b .. 't"W'aIllar Yü_k öinii- ,... 
Aylık TL . anandaki oranı % kayıt Iç_Id oruı % 

-999 18,6 9,6 
1000 · 1999 37,9 30,0 
2000 · 2999 21,4 23,9 
3000 · 3099 10,0 13,7 
4000 · 4999 4,2 7,7 
6000 · 6999 8,8 6,9 
6000 - 3,8 6,1 
Bltbımeyen 2,3 2,0 

% 100 LI. 100 

BABA MEBLEOI AÇıSıNDAN: 

Babo mooieii osnı ...... lçlD Yllbtk öinii- ,... 
bq _ _  cIa %  ııap lçlııcla _ IlI.) 

Sanayıd 1,2 1.6 
Tüc_ 7,1 8,8 
Çıftçı 23,7 13,6 
Memur 19,8 28,6 
SerbMt mulek 6,7 8,9 
I,çi 11,7 10,1 
I!maf-S .... ıtu 10,3 9,9 
Dil- 8,1 9,4 
81Bnmeyen 12,4 9,2 

% 100 % 100 

Buna bir de kır/kent denıesiziiRini 
eklemek gerekiyor. OSYM sınavlarına 
katılanlann % 70'i kent, % 30'u ile 
ktnal ke.aim kökenlidir. Oyu Türkiye 
nüfu.unun yaklaşık % 65'i kına1 ketim· 
de ya,ıyor . 

Ankara'da bir özel denlıane büyük 
bez üzerinde sokaklara a.tılı ilanda şöy
le diyor: "Dilediliniz CakÜıteye liM· 
meueniz ödediliniz üa-et iade edilecek· 
tir." Diledili CakÜıteye ıirmek .. Böyleli· 
ne gerçekleşmesi olanaksız bir düş, 
6000.TL.bk bir kumar oynamaya deler 
doRrusu. 

Devletin Uaelerini devletin ünivanite
lerine baalamak, neden özel k_min 
görevi oluyor? Bakan URur, bu i, devle· 
tin işidir, wl devlet bu ilii üstlenecektir, 
diyor. özel denane1er kaldın1acak mı? 
Bakanın bu dalru deler1endirmeline 
öteki bakanlar, heqeyden önce de ken· 
di partili katılacak. mı? 

Bu konudaki gelişmeler beldenedur· 
.un, özel deraanelerio buııünk.ü durumla
nru, i,levlerini kıaaca vurıulamak gerek. 
Yukarıdaki ilandan da belli, bunlar tü· 
müyle kAr amacına yönelik tecimMI ku
ruluşlardır. Yasal dayanakları, 1965·te 
çıkarılan 625 sayıb yuadır. 1971 tarihli 
'özel Denaneler YönetmeHAl" bunlara 

iHşkin ayrıntıb düzenlemeyi getirmi,tir. 
Milli Eaitim Bakanblının ve valilerin gö· 
zetim ve denetimi altında parasız olmaıı 
anayua buyruA'u olan eRilim bir mal li
bi alınıp .. talmaktadır. Kazanç ve ıoy. 
lUn ba,bca iki yoldan gerçekle,ayor. 
Den ücreti olarak ve USYM Sınavlarına 
hazırlayıcı anahtar ders kitaplannın satı· 
'I ile. 

özel denaneler böylece varöıan eşit
sizli:c.leri daha da aRırlaştınyor. OSYM 

Gellr Grubu 

• cektir. Aday da kendili. için en iyi _ç. 
rneyi yapanııyacakm. Kıaaca, yübek 
öpetim kurumlan önünde meydana ıe· 
len Yılılmayı önlemeye yönelk bir çö. 

i zÜJn olarak ıetirilen merkezi _çme •• 
nulan çözdüklerinden de [ula aonınu 
birHkte getirmi,lerdir. 

Peki, OSYM aınaviannı kaldırmalı 
· mı? Univeniteye a:iriş amavaz mı ol· 

sun? Gerçekçi olımk gerek. Sa.yali.t 
ülkelerin, hatta ileri kapitali.t ülkelerin 
deneyleri ortada. "Sorumlu yurttaf, be· 
cerili ve nitelikli işgücü"yeti,tlrmemn 

· ana OlmUl gereken yük.aıek öptim 
başbblfına bir amaç o.rak kaldıkça, 
e..... uçıı"ı.,... E ...... top&UJD\lft ""' 

• günkü Itmb .. yapllUnn .... 1'- 1'Urkiye 
bu yapıyı qacak, sOlyali.t hareket bu 
topraklar üzerinde de elitim baklunm 
en üst düzeyde etitçe dalılıınmı gerçek· 
le,tirecek. Ama bugün için üniveraileye 
pri, ıınanız olaun demek, bilittıMl de· 
RiI, çünkü gerçekçi delil. 

16 Haziran daki ıınav, b .. vuranJann 
yalnızca be,te birine geçit verecek bir 
bar�. Tıpkı aerçek bir bar'; ıibi: Sular 
altında kalmamalt ve .uyu i.,..r etmeme
ii için ırmalı, daha kaynaktan ele al
mak, yana açılacak kanallarla bem ürü
nü arttırmak, hem de banja ıelecek .u· 
yun miktarını deneUemek eetek: Orta
öpetimi me.lekaıel ve teknik YÖDe by
dırmak, liderek politeknik etitimi ıer
çekıeftirmek ıerek. 

Buıün eAltim ha.lı:.1ı:.ı &lnırb ve kıaıUı, 
toplumul yapıdan bynaklanan halı:.ıı:ı· 
lık ve e,itazHkler yükaek öRretime de 
yan.llyor. USYM sınavlan bu çarpıkbiı 
daha da aaırla,tlı"cı nitelikte. Toplum
aal yapıda ayncalıkh böıa:eıer, ayncabk
b sınırıar ve kadın-erkek eşit.li:ıliRi var
aa elitim ve OSYM Imavlan bunu ci· 

LI. ,. ;",.,J 
TI.lAY • Kun ıÖftneyenler x..._ 

· -999 
1000 · 1999 
2000 · 2999 
3000 · 8999 
4000 · 4999 
6000 · 6999 
6000 -

Ortalama 

Sınavına Iirmeden önce buralarda kun 
ıörmü, olmak, 8I.Dav kazanma f&Il.ınl 
önemli oranda arttınyor: 

300.000'i a,lan genon yasaıaı 16 Ha· 
�ran ııünü belli olacak. Görünürde e,lt 
koşullar allında. Gerçekte e,ltsizlikler 
daha da artacak. Bunun yanında bu .1' . navlar daha batka takıncalan da eetiri· 
yor . Yükaek öifretim kurumlan kendi 
açılarından en iyi ölrenciyi aeçemiye-

7,7 11,7 
9,9 18,4 

18,8 24,7 
16,2 19,1 
20,9 87,S 
19,2 84,7 
21,0 87,& 

% 12,0 Li. 1&,& 

deremez. Hiçbir anav Ii.temi ıecekon· 
du liaıelerin mezunlanna yabancı dilde 
etitim yapan ayrıcalıklı ortaölNtim ku
rumlarını bitirenlerle etit yantma ko,ul
larına kavu,turamaz. Gene de ıomut çö
zUmleri önermek ıoıyali.t hareketin gün· 
deminde. Bugünden atılacak U.Iı: adım, 
e,ltaizlili daha da arttıran. yeni bir eoy· 
lUn ve IÔmürü kaYnaRı olan öael hasar
lık denanelerinl kapatmaktu. 

( 
.-' 
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