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TiP: DOGU'DA DEMOKRASiY'E 

. PUSU KUR'ULUYOR 
/\do bır ıiiro önce H_ii Wmlıdr 

cereyın eden olaylar, tlIDUoYUDun dik
katlerini bu IIlrn1:ıe ve Kürt II:XUDU"na 
çekml��. Buıjuvozinlıı boyalı bollllJ da 
bir 'lOrun' y&Eltmımn, bunu ,mel ve 
karanJ.ı.lı. oyunlar Için InUlıomarun .r· 
hoşlulu içinde, konUlluD ijzsioe 'ba. 
bk.la.ma • ıU.nu,. olayla" zaman zurıın 
talırit ederek aktarmıtb. 

TiirlıJye I,çl Pırtı" merk .. YÖDOllm 
kunılu toplanbanda pU,melll'l'ln yertD· 
dr 1'e prçekçi biçimde epLlı:up kamu· 
oyuna duyuruJmaII uıan ılınıru •• 
ııuwı bu kaıu uyannca tene! _kreter 
Nihat Sarpn, Merllez DLliplln Kurulu 
üyesi. Tank Ziya Eldnel 'fe Sivenk. nçıe 
Bqka.oa NeeolI Sıyahun daD kurulu bır 
parti beylU iöz kOllUlU bölceyl upa. 
yan Incelemelerde bwunmu4tu. 

Goc;lIl\mız hafta ıçınde Incelemeı .. 
rlol Iamomlayan TIP bey.1I Parti Bq. 
Iwıhk Kurulu' DI. bir npor ıunmu, , 
BI,klniık Kurulu da bu raporun ,,&ıın. 
dablı oçıkla .. YlprN,lır. Bu .çıILlama· 
yı, okuıta.nmız.a ayatn SUDUyOruz; 

PUS UY A lCAZET 

"Bır iii .. öoce HUIwI dolaylarmda 
bl ...... 1d,IoID nu .. ulddlRı y. çok 
daba tutunı ııııu.ndlrdlll .çıIL OlaD, 
pzNI .. e de mneo yırwyan çatııma. 
lar olmu,tur. Bu çat.&4malar lII'I.uda 
yiiZl.ce ölü y. YOraIı verllırıl" 'YIL"" u. 
ZI __ i ilirler ....... 1Iı. 

EdlııIIeo bUıılI'" ,Ö .. olaym bq
........ da Kuzey bU'ta bır! Şemdlııl\, 
dilm Çukuıaı Uçel.ıııln b ..... D Dıll
ımda, nlrldyo aııırmın çok yokııwıda 
.... nını. bulunan Kürt domolaııl lıoro· 
teliniD .. ııoçld K omite' ye 'Blrl .. 1k 
ınuad Cepbı" .dlarlDdald IId koluDdeD 
ikIndl\ne IıaIb y. dol141k töyllOUI ... 
LO" 1000 II. 1Boo 1d,1 araandakl bu 
lJUp, Iıan&l UyuldardaD y. ne yol la il. 
dıLı .çıklaıımaYOD, !aUı kolayca talı
ndn odUebU..,.k '&üyencoler' oIıında 
Kuzeybalı ını< bölco .... ıoc;mek ii&er. 
bır y.y çbecek blçlmdo TIlrldye • bU -
Iran ınıaodaij kö,edıto anan ,eçeek 
:ıemdlna YiiUokoy. ii&erlııdoD Hakud' 
ııID kuzeyino dotru lıartate koyulmu" 
buı çaıı,malaıdaıı 00DfI dil .. larııç. 
IWıIwl keotlnlıı 15 km. udar c1nnndı 
aan olallllı puıuyu d-.ııWıııiltlilr. Böy
i..,. ölü, yonh y • ..arDıda önde .elon 
\dtU.tn da bulundu tu ilir_iYi', ...... 
:..ıln daba .. Idakı Uorid aOldı öoemD 
bb Llarhı' yemı,ür. i 

SEYIRCI KAU\NU\R 

·U aıerkez\ııIn bom.n yanı�IDda 
cwıyan ed.n bu çat14M1lar IIfUII1da 
retml koDu' tuneller'- henkopterle iz· 
Iemenın YI! Çllıtuırı ı .d .. rı ıMıura ölu ve Vi-
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DUl'"' ARTAMLI • YOn,llm, Koliu, ! 
$0 ... ısı. KaZı/Ay ANr(ARA 1 .. 1 
11 4"i til • hUllıbiJI 8''''0'1'/' Pıy.,ıol) 
CIıd. 21/ı, ',moı,tltu . ISTANBUL. 
rı" ıe. J5 G1 • ADO". Koıuı,., . . Vıtı, .. 

.QO. " ıylllo: 100. TL. A"ruJ>�. C. Aylıl; 
;!!iO TL., v,tlı •. 500 TL., Am"lkl: i, 
A� 'i" 1:25 TL, V,IIık, 650 TL., Aıııuı 
'.''''' . J.P�II'I. 'Ayıııoj; .00 rL.. Vıi· 

i i ... 100 TL • POıı.ıı C.kL VuRuvu:,. 

! o:��i (�����.� �����nO.KTo��.II::�.�k.1I 
i ... '"ı"." Dey.." J2,OOO TL.. Le .. yh 

! 
:;�,J.i "'':on ::::�.,:,�: �L.y;:=�Irl��:� 

i 1' ....... W"D.oı .. ı "1I"I!f,eKıp..k, ugl.l' 
i LL"'''' 1. __ - ... __ ..... _-- ----... ---------

raWan toplamanın dı,ında ortadıtı ıörUn
ınem\�IIr. ç.t"maIarııı .... ıidı olarak 
sürd.J.ıijldÜIü ve ıazeteiirt Yll1ildıll SUi
do Gen.1 Kunnay B.,u .. , lçl,ı ... ı Bo. 
kanJ ve nlhlyet B"bab.o Ecnit ve be
rabertndekller olmlk tiıS'e dellrt ve bü. 
kümetlo eo ült kademelerinde y. alan. 
lar '-'ka prekçel.le olay yörs(Oıe eel. 
m"ler, Incelemelerde bUlunrra,ı,lardır; 
Wtat btm belirtllen "resmen ayırd kal. 
mak" durumu Air�. hem de T\ir. 
kiye Içlndt vt IIDD'dan bu Ir.ıdar kilo
metre Içerde meydaDI. gelen böyleslae 
<iddi .. ÖDOınii olayla iI&ID olarak, ""e
telerdekI yeteru ve buan da çupıl.ıl. 
DU! blıcuerln d"mda ...... bır ıçıklama 
yıpnıa &.relL dUyulıDlIlU'IIı. 

'DWUJDUD ,imdllik yaı"m" ıörün. 
me. olayıo clddlyel ve .... ULını ızall· 
mamoklldır . 

"önce, olaym tDIIDl bir boyutu var· 
dır. Ger.k y •• Iannıız, gereDe Dlrl .. nd� 
MW.ıı .. lıııan Haldarı BUdlrlll' nd.n IOD 
HelliDki NlhI1 Seoedt'ne kadar UZlDln 
ODlyladıtırolZ bır dW u lllllaıa ... ın�
ma uyarmca, bang1 u)'Nkt&n. oluna ol. 
IUD ve baD&I k1ın1111 1a4'" la4_ın, '!ür
kiye IIDD'wl ıçınde bulunan hS' u.nın 
h..-.eyden önce "yqanu" yaalanmız ve 
bUM ballı olaıak denetçe peDee altın. 
da bulunmak: dwumuDdada. Oya bellr· 
Wen olayda bu IÜftnce yok ııyllmıli
tır," 

KARANU K PU\NU\RIN 
GEREKÇESI 

"Ayrıca, olaym .dii bır boyulu ol
mak gerekir. Tüıtlye lçJnde buı Idm.· 
IOrIn dilerierini y ........ lan. öldllrm.le
rı bana elir almalan we dau da nhlm 
olarak öaCfdea r.m1 'fe)'1 pyn rftml 
"&üTencel." n .onra f'D ızmdaa hııa" 
düfÜlÜlnıeye ııylrci kalmak y. böylece 
i� ye dı4 hukukun ve ya.larm ı�ık�ı 
çJlnenmeı f aöi. konUlU iken bunlara 
W,ldD olarak mını bır .dii ko .. ,_
nın y.pdım, ye yıpdıııalıla Oldutu ... 
doir biç bır belrU yotlur_ 

'Nlhıyel olaym potltSk boyulu yar· 
dır. Şbııdly. udu nlrldy. ıuıırlan dı
,mda olu,matta olan olaylar TUı1dye I. 
çin. Ia,ırdıru, v. IOD olaym .eçllll yö
relerde Ihmel etalette bulu naD ulan· 
JA.lar ye balb oldut.lan .. lretlerl Ider 
iltemn olayda tamf durumum Idlml,. 
Ur. Son olaym blrdenblre ye ı.eaci.ifeD 
ortaya çıkm.yocaRı, olayların bu&ünkü 
boyuta erI4 ..... ndo bU'tald .. nı, çıph 
ıw.ktıın ıon . ... m14 lÖıüodütü üç yıl-
den beri MC HiikümIU.ı dÖllOmlndr bır 
\alum reaıııl &üçlerln, h_pb ç ..... m ... · 
rlNn yllLıIl mu bakkak olup bu, dotru· 
Llyın bilgiler ye lÖylent1ler blrYIM eD 
blrııılt mantık g eretl dir. Yurdun her yöre· 
linde tql.zmln tunanwnh,ınt planlıyın 
ye yaoelım ranıi ve pyn reaml kann
lık cüçlerin bu ol�umdakl ett.llm, bö. 
lücülük ve .yrılıl<çdık mda Iddialanna 
hıılı kazandırobllmık. bÖyl..,. ülkeyi ID. 
rıu bell.nb kııınh,k bır ortama lÜıükle. 
�ebllme", tam olank f�lzmin Ye "erlcl· 
liıı:ul &uluana d�üftbUmek ıçın ,erekçl! 
olarak ku..lllınabllrnek üzere D olu ılleri· 
nıl.zde ye IIDU boylarmda YI41Y1n1ann 
l.uatlar haline iellrllen'k birlblrlnt dÜ!tü
rulme. brwıkhl. yol ıçma, balta rwm.l 
�.olluk kunellerine ir.ull yÖotlm1.t ıoni. 
numlü hareketlere olanak ylııLmI konu· 
ıı.ındaki ııyrelltrl de ib& löUirınn. Ay· 
Di ,ekUde, bem dünyadıtık l ô_mU bir 
petrol bol&eIiIı olarak ht'm d� Avrupa, 
Aıya te Allika'ıun bulu,ıulu Anıtejilr. 
dUNmuodln dolayı Oriadotu'nun ILDU. 

"DOGU'DA VEYA BATI'DA YAŞAYAN, ANA DILI KÜRTÇE 
VEYA TÜRKCE OLAN TÜ M SOSYALISTLER, ILERiaLER, 
DEMOKRATLAR, YURTSEVERLER DE HALK KITLELERINi 
SARAN DEMOKRATIKLEŞME MÜCADELESINi Y02GERi ET
MEYE YÖNELIK OLARAK BAŞLARı ÖZERINDE DÖNDÜRÜL
MEK iSTENEN OYUNLARı, TEZGAHLARI BILEREK DAV· 
RANMAK, KARANLıK EMELLERI GUN ıŞıGINA ÇıK ARMAK, 
OYUN VE TEZGAHLARI TERSINE ÇEVIRMEK DURU MUN
DADıRLAR," 

... liIk.lertııdeld �DU .. IDPeryoloı ye ii. 
dd "lI4mlleri durdunnal< y. zayıllot
mak, diL" y.ndan dt 'YDl bölııodold \Ie
ıid d.moluııl hIIk ...... kollııJ blrl*tD. 
cf.i4ürüp parç ...... k "YI tom kOlllrolU 
oIlında !ulalıllınok kODualDdt .... ını 
ABD'nIıı ç.kUII .mperyaUom ye ulu. 
lalVUl ,erlc:WlIn IÔ< kOD .... lilkel.do, 
id la4io1 vi ,.ıdıO ..... oııların ııiitıı
mndatl raml YI pyn relOll öıfıitllrln, 
olaylann bu mec:rayı dökü1mn1odıtı 
rolleri de muhakkaktu. ' 

TEZGAHLAR TERSINE 
ÇEVRILECEK 

'Ilükümet., _yUan ve blrblrinden ö
n.;nU boyutlan.olan olaylar DqllUlda 
�lmdlY' udalkı ...... uıılııtunu bır ..... 
rO ıeanj -bir ıçıklıma. yıpma durumun.. 
dadır. 8u�oe kadar emperyı;lizm " o
dUD yerll uzantılaMca JÜrdi.lıülen bra� 
bır. emelleri ve oynanan roll�rt ıç.,a çı. 
uncı ve bundan ıoora da IÜrdiiıUbDM. 
di örıa.ytd önlemleri almak ye bu kODU. 
da. kı. IÜrede um.ıoyuna bll&t .,.Ip 
aydın lalmak durumundadır. 

'Doludıl nyı batıda ya,.yan, ana 
d1U Kw'tçe veya Turlr.çe olan tüm lOIya. 

.. ıı., 1JarIcIlor, domokDllar, ywtao_
lar do iıalt tltlolorlnl"'D domokndk-
...... _do .... ııi y\II,.ı .ım.� )'6-
.. Dt olarııt .... Ian ii&erlııdo döDdllıtll-
mak la_D oyuıılan, tnpbluı blltnk 
dananmok, klıanht aınıU.ı &Ün .... ,
aa çıbımü, oyun " taptılan �nlne 
çerirmek durulll,lndamrllı. 

"GöıllDOD, I,çl .... 1ıııııı önd.allnde 
)'liııııliı .. ; .............. t, dı moknıoıl .. _ 
YaJbm _do! opıııdiı M
Wıılı min YI ılıny. drnbd 

iiliolD ölıfllolııln oldutu ko ... � 
çinde y"'dılırnıı olaylan .. _
kı oyuıılan, .Iıılıkları öIçillliod. ddıl, 
yet YI dikbU. dol .. londl ... k do ..... 
... bu ıonucun, &ldonk _ 1' .... kll
I...... k ....... hp uYlulıı .. ,. I'çıra
mokte olduludur. H. lÜıIi\ nmıl .çıIL
_ı n, öıılem\or\n ,..uobIJ_ .-ıl 
&üvenCl_ın ötaılnd" bu oyunlın .. 
"'phlan b .... çılLan<alt aa! &ii ..... do 
lıaIt klUol.ıııdekl bu UYl"" .. bllnç
""-'Ir. 

"P",I heyıtlnln ,al" _dt '\1ı .. 
kly. I,çl PutıOı V.n b Orıulüııiin ku, 
rulmu, olQllII we yıU.ıa ydrelltdr ku· 
rulmo lıazııhklonııın IiIrdllIilm.ı bu ba
kımdan ıııIomlı bır 1 .... 1 olmaktadır," 



BUGONON TOHUMU, 
YARıNıN BAŞACı 

METiN CULHAOGLU 

Klallk mIIıIIe me .. kı ...., bilirler. V'pC"m Idmllertnde bır .... te
.... ..... Bu temoy •• YiIPd lç_ bır JIl",çle uı."br. BqIord;ı. tondoki .... 
1ıInWUn lohunıbnm aııry�ı IN 1Iema hakklnm ipuçlAn �ren çeşıtlerneler 

Çlw ıw,ım .... B ... w lIde .. k be .... nleıJrler � m. _ın bndlsl OL .. • 

w. S ....... .... . n .. tiOn 'Çıklıtı .. nedlll lle -ro Çlw. A .... mllılk. 
l!IInç o .... bır nokU _ ... : V"",, Ik bı cDnledlllmlıde. Ilk lpuçlomdan 
'-kıede .... .... yı çı/QnayJbllnlnlı kıooInllkle mümkün delildir. An"'" 
bellrJln .n. --rı dmledlk_ 'OOD <inoekı lpuçı.n .. kıı .. oIor>k o ... · 

y>bIllr. onı.... bır ·• ..... m .. _ılınıniı. 
Polıtık .. Uımelerde be. hom be ...... hom de _ bır durum IÖZ konu-

lU. Benıtr1lk ı ... d>: Kimi poAtlk .. Ilımeler. Idml ıiiI .... ler yokın ro d;ı 
.... k .. leoek1ıekl .... oyunun •• mel p .... n glinoel lpuçlomı oIutturuy .... GIIn 
JlÇdkç ............. Ipuç ...... n blrtldmi ii. _ d> bel ..... nleılror. 

An"'" polldk .. iI1melerdekl 1.ri<��kIota d;ı clkode "ılınek .... kiy ... . 
hd _I lillkhbk .... Blrmcbl. tu: PoDtlk .. 1I,meler ...... I .mell .. u ... lp. 
Bu ...... 1 ...... 11er .. yainde. poIltlod>. belirti .. I,mele .. v. ı-..Ie", 
ıı.kIP ..... _yı _ ön<ıeden katlrobllmek mlônklln oluyor. MüzIk. böy-
le delil. MUılk. Ileriyi ıönnek mımkün delil. A .... polldk .. Ilımelerde 
mlônklln. A .... 131>1 o .. y .... blllmoel JOSy>IIrt ,ö.IDklıırle bolcabllenler lçm. 

Ildnd ı.rklıbk dm. d> _ii. MUıh .... . "". ''en ....... u temsil edl-
Y". Artık buoo.n .on .... öz konu ... delil. An> 18 ..... _ lin ... ki tOm • 'Iöi-
......

.
.. lpuÇlom1 n"" .... yıp bltln:n bır n""Ok bllYor. Iı . .... d;ı bltly ... 

PoAdlwlı be yine b.ınllkle böyle delil. PoIltIOd>.lpuçı.n Ile _ hor 
MIL tema. Iynt zamıındi daha SGnRId Jşam:ıcbld bl, bqb U\J CIIrMnIn t� 
!ıumbınrl! Içinde uıryor. Or"bıyı. çabn mı. tema Ue 1, bitmiyor. Tenlnc, Si· 
",Idi ,.Ilyor. V>.JOm. bu nedenle bır mllılk ..... � delil .  

Ru ç .. çevede. Türl<iye'nln 4-S yılbk polıtık .. Ilıımını d .... lendlrmek 
mümklln. Böyle bır ıIei.riendlrmede. _ Ilk yok"ıımd>.blıtılrt ile uyu ........ 
r.utIontıy. d>y .... n 0I .. ı.rt. delil. tenlne blıtılrtni bm "mı ... bülllnley.n 
0I,""'rt. orııı.ıryoruı. un. bır plonın •• dım .dım 1973· ... n bu Y'"' ıaQa 
uyııubnd� .. ııürtiyoruı. 1973·lert. blrtlkte. (HI·de. AP·de. DISK'te .. TUrk
ı,'te yer yer .. çUmeye bq .... n tohumlonn. bupn. 1978 yıl .. d> boJ'lc hoil
ne .. Idılını gOrilyoruı. En _ deyıp". 4 yıllık nlcell.Uımelerln. 1978 yı
hndo ni .. ı bır b ......... .. Up d;ı_dılı .. ıöylemek mümklln. En bullı_r
.. ler bile bu .. I$>ft1 ediyor. OıetIemek de mümkün. 

1974-77 .,..,ndo CHP umut ol .... n""llllnl. DISK de �Ilnl korudu
"r. CHP'nln .. OISK'1n p_�nln en yllbek oldulu d6nem. 1976 yılı bol" 
oIn .. k ılı .... 1974-77 dönemı oldu. BeUrteyld elbnlerden b.Jb .. !enlolon 
CHP'nln geliıiml ı...ı..a ıöyle: 1973'te CHP ...... ye çevn:lert ıçın belirti bır 
"koritu" Öfe:IIni, � ca en ullMl. "Iw,ku" tohumluvlI I\lnde tapyordu. 
OıiOıde bır burjuv. P'''''' olon a-ır. bu "kuıku �rid" v.nı .. i� !edbır .1· 

.... kb .. dkmedl. Kuııwı.n Ildermenın yolu _ do. bilytik ....... ye Ile ku
rulu ..... 1 b .... n. öznel .. ıı.r� orpnlk boı .. rt. büılJnleıtlnne yolu .. çiıCı. 
En .omutund>. bu Jiln:dn .... ı.nrnuındud Ilk .dım"" 1976 yılının boJIRdo 
bul� mbmkün. 

(HI'den .on ... .... d> DISK .... OII"nln ........ ye De �urduiu orpnlk 
nlık/Ior ...... yü ... h"",ketIn önCÜlÜ DISK" ıı.ı ... unun y.ni nefalerle II"rtl-
meti Jiln:dnln de önemlı bır .dımı oldu. 1976'nın boıından 1_ 1977'nln 
101I .... dek ......... ro iiö- �uçı.n. ikili birlik ..... oyın DISK Ile 
CHP'nln ·\.h .... "k .. __ y . . llllllmaI oldu. 

Vm .. kvty.lerie birlikte. 8u .iftdn b,ı ..... cnı.n onoe. ıooy.ılln ı..-
kede ui"' .... yı pek dUılirvney.n "Dertd" y....tuvı bu dönemdeki b'ıba 
derdi .• ooy.ıb ...... ket oldu. onun "ltıpIdIIIO". ''baıuııınÜJIUIU'' vb. ını.. 
ilııtnd •• ynı dönemin. ıoıb • .....,ket 'Ç..oo.n d;ı .n lWndOn nllbl bır "" .. _ 

.dönemi oluıu. Aynı dllnemde.ıoılzmln.on woo.n blrbunaJım döneminin 
bo",ındo oldulunu .ÖYlemek mllmkün delil. Goıhmde bunaJım. henüz yenı 
ıılrldl. 

CHP·nln. OISK·m. Goılzmln .. '''M' yuorionı pnodilortnIn paftll 
1977 yılınm ...... " Ile blrtlkte dUımııye boılodı. NIIII dotlıldlllblnda ID
mak ..... kIyor. Bu .. *'In �nln ._içln _ boIonllr "ıınn ıı.lm
lertn. ı_kte bu ıı.ı ... 1om oöneoeil dönem ıçın '- yapaldon. bu ıı.ı ..... 
ı.nn .6nmetl Ile -ro Çıbn boıluldom doldunılınu _ .... n 100. oyun
doJd .......... oldulu. bupn _ .çık b ır �rmde -ro Çıkıyor. 

1978'10 blrtll<1ıe paflklert dU_ye b'lı.yon Uç oo!d _ ıw.ı. � yenı 
u"",ık buı .... k d�. burtu_1n1n bupinldi ..... .-1 .... --" 0111l· 
ıııruyor. Iy""' .... 0_ CHP'ye 1w11 yenl'�oi" pord. otP .. bIrf __ 
llertd ıondlbro brıı "yenı llertd 

.. _o ve _m __ I ... lzm 
ıçın ıkı "'"""'dı: V . ...... kdIoUım. ro d;ı -.ı __ .. çıbı _ 
... oizm • 

GW'. _ ehllleıtJrtlen. _ ....... d;ı ..... ylık vurulln bır i .. be ...... 
'ı! •• 1976-77 __ Iylden ıyiye eııUlolllrlen GW' .... _. bupn ..... -
ıu-In tIIm yWdert endi ....... vuruluy .... GW' ...... ıırmı bu oldu. Sn, 
.ynı liln:ç. ehOlofllr1len ols K'1n liıIrb yak vurıı.ya ...... Bu � 
.konomlk mi, yoka ...... d;ı _ polıtık _ ......... u. _I .. ç� 

povupAk. 
GüçlU .. . ı ... "ıau Iktidor. o Iktldula .... 1 ... 1 aGçIO .............. bır 

...... "-'1 .....,ket. burjımızlnln "'YII> d> bu ......... ı. An"'" buna u ......... . 
bu "ıözde" �In belrtl bır ı..r-, doha doCnaı, kilit koYI"'.uirama· 
My" mllmklin_ B..,uvozlnln _ 100, b6y1t bır koyIMn,lCIIyIlIoı ......... 
tın """'ç lwıellne kııycledln _!ılındon kayııoi<IINy .... BurjuvuI. b6y-
le bır gellpme wıı d> .dblr anyor: Bu bır ti>dbirtn ......... ıakYiye. lOIıı 
........ y6ntl>ml oı...ıc dllllJn4ldUllinfi 1-... bolnllor de .... SoI'eiin _ 
ii ölçtide p'rt.mentıer t.ıcviyeti mn bır aıp, .oı. yiinol . .. .ımı fıwılo,. 
bilmek ıçın neden b .... ıoIu .. bır .nktu "noıı .. ............... l v ... .... 

<!;ın bicviye ..... bır DISK. ym 'Y" nIIoIlk .. bır .... moyi _ � 
ı6ttinILn dly. _n .00u .. bır mlkbr "kredi" .ç....,l 

Bupın ... _ nltal buamlkb. yomkl _ ....... tohumlln _ 
orby> Çlo.w bu"'r. BICIIn ..... n 1111.1 buamok. ciinkiiı_ ...... yenı
elin bır ....... kaDndınyor. OISK·Idd. TIIrk-Iı·.Id. aır'dokIlIÇmlı .. ,_ 
meler. bllJÜnÜn on. _ ıMllnd>. _ d;ı nedeıiyor. An"'" buiIJnIIn .... 

ma. yuiwıd. bellrtllmeye çUııldıll &1>1. UDk ro d;ı YUUn yannlln IIf1dn 
bqO ... . naı.nn lpuçlanııı do Içkıde tqıy .... SlI'eiin lUWdI ro do bicviye 
üp bunun ufü. bır bölllnılJnO ".01"1 kombyon __ k �1mIndO 
iIınIeyoblleoetlml. pı.nın .. rçekleıme '""" ne olabilirI 

Bunlann cDkotle ıleitrfe .... rllmesl .. ",kIyor. Anak dldoıd ..... _ 

lendlrmelerde buıju_1yl hiçbir ........ Istodlllnl y.pmakta _ .... ... 
1IqIO'. dlqlnslz .. ı......ıl bır _ oı...ıc ı_k .. nkiy .... Her oyunun 
bır riski .... Bu rtıkler. Inoodon Inoore iıeuıı/ioııy .... Bu. 1ıIcIndoI. Ildndll 
de IKi .... tnn ııyu.ı ı....ketmm, Türkıye Iıçl hrtiııi· ... lfdONk .. ,Ip 
&!iç ........ IKi _ı .. n IIyoDI '-kodnın ideolojik .. poidi< diizıoydo IttI-
it >dım"r ıı..ıu-Iyl "k6pekll. kllyde delnekılı JOUIIOk1on" .... oyuy ... 
BurjuV>Zlnln dı,,"d> .. burtuvulnln p!anlomw b_ak ...-ııak fiiidi orby> 
koyuyor. 

Hem bu"uvuÔlm '- enlll rtokler, hem de lıçl_nn_1n 
geDılp ıUçleRmal. 1ıer1ı. ... _ dlkloıd o .... y. ıorbıy .... Dlldaıd oimıı _ 
","!ululunu hlueden bır y ... r !örle cDy ... : ''Ekonomlk .orunklluldor TlIrId-
ye'yl oııırtıar rellme 1tIy ... .  yu! k ... uı .... rnaı.r d;ı dem_yt 1Ina&GY .... 
Bu IId"""'n bır y_de çözımlenmetl .... Idr. çllııım ıçın hnaplaf_ılInO Lo-
Dnoeye dotin. pçlonmeye ve iifaütlenmııye baiuıaiı. Bu yüı&ı OlP'nm '0-
kmdOJd "" ıçın delil. CHP ıoiu ıçın de ",çertl kıırUdır." (1Ihuı Sllçuk. ZI-
........... Cumh..tyeı 16 T ............... ) 

IIÇI _i '-kod .. ıaman ...... yı .. blly .... ''Hııaı>III- ......... na de bi-
liyor. "HeApIq .. aIJniI" ıçın l!rıüdenIYor. Aca.bo "CHP ....... __ 
.. tıo..ı>ı.tlNl ....... kon_nd> .ydo1 .. tılnıilro mı muhtaçl 
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LO. Bu �"tmUWI temel niteliii ücret
lerin doodunı.lm .. d._ UcreUerin don
dunıbr. ... ücret 1Ut.ı.,lannın IiIn.landırll' 
maayla e, an.J..nlIJdır ... " 

SARI BEılGE 
Hükümet ile Türlı. ·ı, arumda eeçti· 

limiz. haftanın Perftlmbe j[\ınü imzala' 
Nin ve '-ro plumaal anlaşma" adı wrilen 
ıW\n belııeye ku,ı DISK'e baQ:1ı So.yal·t, 
Sendik .. Cenel S.,kam Ö7:Clıln Ke.ııeç 
baana yapt.ı.lı açıklamayı fÖyle sürdür
dü: 

". Bu .... I.mda oıs K ile de an1a.şma 
yapma veya DısK'i uzlafjmacı .wndika 
hüviyetine IJokma anlııyışı ye hayali Ile 
ya .. ya.nW hU.ana uıJuyacalı.lardır . Bu 
a.nla,ma mr yönü ile i,çi "arıı (ını zaten 
bilinen Eee\;t hükümetinin Türtr.-ı,'i, 
yan i uz.,macı .ndika anlayı,ını dp,
tekleme ve onunla büti.inle,mt konumu
nu bir ke& daha ,örmeyenisin ııÖl.lerine 
ıokaraana IomuUanu, olmaktadır. 

Bu örnekLerı uy.nm.. ııertkenls 
vardır ... " 

TUM'DER'!N VE TUTED'!N 
TEPKISI 

5ocy.l-ı, Sendikası Genel f\a,karu 
Kuaeç 'in tepkl.nl demokratik kitle ör
IÜUerinden TCM-DER ve TtrrED'in 
protestoları izledi. 

TOM·DER Genel Sekret4!!!li Nw.met· 
tin Buı,. vantan anla,m.yla kamu keti· 
mlnde an .n dikacı hRaı k.bul ed.ildi�i
ni a'I'UnlJ"lk ,unları lÖyled.i: 

". Bu kanı uhnda ücret don durmas.· 
nı telinnektedir. Diler ko n ClIaz bunun 
ıerekçhidir. Ocret don dur mUlO ın ön
lenmMi ayna &amandı memur m .. ,tann· 
da yapdmaa ııereken uta,lazı da "sel
le ..... kıedir. ıkinci bir yuu hükümet Ile 
'J"üd ·ı, uaandaki bu ili,," bilinçli bir 
tekilde kamu kftinıinde arı .wndikaa
hlı \e4.tk etmektedir. Me murlar iç,n 
ereyU laplu tÖale,meli anıdikal hatların 
almm .. lÜftdemdeyken, IUI .wn dika c.ıh
Iİ kamu keaimiM \e,vik etmeyi ye bu 
kon uda hükWiletle Türtr. ·1, araanda ya· 
pılan anlafmayı proteala ediyoruz .. _" 

AyRI konuda ııöriitl.-ini açıklayan 
TO'TED Genel D&fkaN Aykut Gök .. de, 
yapı.lan ın lafmayla TUrkiye'deki ekono
mik kriDn bedellnin ı,çi amırın&. öUetLi
nlmek it&endllinl T\lrıulayarak llif.yle 
dedi, 

" . Içinde bulunduAumuz ekonomık 
krizin 5(JI"umlu,u .Çlnki i.şçiJermi4 IJbi, 
bu Iı.rizden ç ıkabilme bedeli ı�çilere 
ödettirilmek lat.enmektedir. 

Türkiye'nin nlf. balırnh geri kapita· 
liat yap.s.uıın .rmaye ıınıflarının Çıkar
ian dofnıltu,unda uygulanaıelmekte 
olan ekonomik politikaanııı bir &.Onucu 
olarak Ktr'lerin ıçı,... dü,tü/tii hunllJım 
dan adeta kamu kesiminde! çaJışan I,çi 
ler ıcwumlu tuıulmu,tur. Bunların zeru' 
dan kw-ıanlıbllmean in bedeli i,çUert- CO 
dettirilmektediı .. 

Y AKıNDAN ÇAL�,1 

Söz. konu,u ar.lafm. en iyim.wr yo. 
rumla, kamu hıiminde çab.fab i4çiIerin 
ya oam ko,ullarlOm ııeriletilrrM!muini 
amaçlar ııözü k.mektedir. Halbuki ya .. m 

ko,ullAnmn iyile,tlzilmelllDi talep etmek 
Ifçuenı:ı. � ttım emekçilerin dcQal tıe.k
kıdır ... .. 

Ba,hakan Ecevit ile Türk ·Lt Genel 
Ba�anı Halil Tunç araamda per.,embe 
8Ünü büyük bir muhabbet ııöat4!!!liaiyle 
imzalanan arı beleeye kar$1 Cuma ab.· 
hı ilk tepIOler bu tekilde ieldi. 

D.ha ıonra latanbul'da bir bum top. 
lanı. düzen leyen DISK Gene l Sekret4!!!li' 
Fehmi Itıklaı "CHP'nin bUlÜnl1!!l' için 
mi deateklendilini" lOrdu ... 

Hükümetin yakından ıUtll bir çehm
la, aoIukkanll bir tepki y.-fne "aldattı· 
m"ıılın" pi,manhIUl' _pl.nan DISK 
Ganel Sekreterinin buuı ıopı.ntıauu 
yaptılı .. tl.de Sa.bakan Ecmt. Cum
hurha,kana Fahri Koritiirlı De haftalık 
ıön.m-'ni yaptıktan M)ma dÜ&enledili 
b&lUl ıopı.ntwnda ,unlan aöYIUym'du' 

"- bke olarak DısK yöneticileriyle de 
a n la4Jl1I,t.ı.k. F&kat acmadan DISK'in 
buı tereddütleriyle k ... ,ıla,tlk. Bunu 
iizürittiyle karfıladık. Ancak biz ııörü.
meleri sürdürmek iatiyoruz . .. " 

'lı!!HOIDE BAKıN! 

Ece.tt 'In DıSK ile "Ilke olarak an1a,· 

tılı" konular yakla,ıı': olarak bilinmek· 
tedlr. Ve Ecevit ,öıılerine ,unlan elde' 
meyi de Ihmal ebniyordu. 

". Bu anlatma d1ttnda kalan .Ddlb
laz hiç kU4kuRl.Z buı lÜçlükJeırle kar,ı
lafıcaklardır." 

Ece'rit böyle bir parantez açtıklan 
acma noktayı koyoyordu: 

"- Buna ııerek kalmadaD DISK ile di· 
yalo;U .rdiirmek iıtiyonı.a ..... 

Bfr z&mıl.nl ... "kayıt.az "'z" bono
lar almala &h,mı' CHP Genel B ..... nı. 
iı\eklerini bu &,fAmI.larda \et.diU.e ka
n,tırarak \eluarhyordu ... 

Sınıf .ndikaeıh'ı U.lerini. parlak 
.f politik ıar cambuhld&n i*"de ar' 
kUlOda katledenler, timdi undll.-ine 
dayatılan u&l .. ma be leeleriyle \ehdiı e
dUmektedirler. dıha dotruıru bu mua
meleyı lay ık ııöriilmekı.d.lrl •... 

Sorun bu kadar dotıı. balit amı bir 
o kadar da ibnt vericidir .. 

�Ev!NENLER 

qçl and, adma bu uıtama plm aa
lafl1\l ile UPli i,....,..,. ıön.- ı. aon 

derece olumludur. TOSlAD YOMdm 
Kurulu Bookaıu Poyy .. e.k .. , ooQuiı' 
kanlıhtla ancak bul6abUclll h.,.caıu· 

nı seçtitim. Cuma lÜDii fÖ,y1e a.:.tJedi: 
ii. En biiyü ltçlkurulu,uD.wı, ka .. -

dan delil bar"taD yau oldulunu ona
ya koymumelan büyük mu&Ju.htk duyu· 
yoruz ... " 

B.k ... ·e &öre, öteda Hri .YWlduk
ian bir Db cerçekletb'ordu: ''Hükim.t
ı, ..... en ·f.tçi ijçIÜlÜ! .... 

Bu IÜÇlıhllfl U. iilt .. in kaibD_ 
rahatla .. caIı.&ı !_. 

Berker bır ..,. daha ek.llJordu. it An
la,ma .na Ul:. OL .... W .-.. -:ia&U.ny
le olumlu ıdrinliyor. Aıscak u,tula· 
ma ... " 

ToB1AD YIlDoHm Kunılu Bo ...... 
idn vwtr. ona da kanr Vltreoeek alu I'" 
çi andıd ...... 

Sosyal-iş: "Hedef faşizmi 
mutlaka yenilgiye uğratmak ve ezmektir" 

Ana,I�'da iki gün süren çalı�malarını bitiren DISK'e bağlı SOSYAL-IS 
Sendikası Y önetim Kurulu, a��ıdaki konularm kamuoyuna duyurulmısmı 
oybirliğiyle karar vermi�tir. Sosyal·lş Seııdikası Yönetim KL6ulu'nun bildiris:· 
ni �yne:n s .... uyona. 

"ülkemizin içinde bulunduğu politik ve ekonomik durumu işçi ve emekçi 
$ınıflar �çlSından ayrıntıları ile değerlendiren Yönetim Kurulumuz bunatımın 
k�pitalizmin kaçınılmaz gereği oIdt.ğunu, Kapitalist-Emperyalist sJstem ilişki· 
ler agının dı�ına çılulmadıkça kur.ulu�un olanaksız b�unduğunu bir kez da· 
ha belirtmeyi görev ıayml�br. 

Bwjuvazi, bir yandan bugünkü hükdnetfc bunalımın yUkünü işçi ve emek
çilerin sırlına yüklemek isterve bu yolda açık yada kaJnfI yöntemlere baş vu· 
rurken, diğer yandın, Um boy açık faşizme zemin hazırlamak üzere açıktan 
ve giderek Pft"V.u4zlaşan bir şekilde işlenen siyaı.al cinayetlere hergün yenıleri· 
ni eklemektedir. Bu gelişmeleri hab. a� .. ı iki uç edebiyatı ile deaerlendiren 
Ecevit Hüklineti, Faşist odaklara-yöneleccgine soruna polisiye tedbirlerle çö· 
z\iıı Ftirebileceğini ı.anmaktadır. Oyg sorun, Faşizm ÖZlemcilerinin açıkça 
ilin ettikleri !iiav:ıŞOl karşılık vermek; Faşizmi mutlaka yenilgiye uğratmak ve 
ezmek h('defıni netleştirmek \Le bu hedefe laman kaybedilmeden ulaşmaktcr. 

Işçi "nıfımızın ilerici Sendikal h.ıreketirıin ve diger Demokratik kitle ör
gütJerinin, etkinliklerini, ı.aygınlıklarını \it kitlesel gUçlerinl ıürekli olarak art
urmak temel işınleri olduğunun bilinciyle davranmak görevi ve ıorumluluğu 
vardır. Bu görn \Le sorumluluktan yoksun ve işçi Snıfımızın ekonomik·de

mOkratik örgütJerinin doğru moc;ıd�le anlayışına. ten olan tavır ve eylemler, 
bwjuvazl tiilra(ından dolaylı veya doğrudan Ilerici iendlkal hareketin lçerhi· 
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ne ıokulmaya çaJışılmaktadır. Böylece, bir a,n(ta Ilerici sendikil hareket ı»
fa uAratılmak ineni.ken; diler a,raftı sıendikalar itibanızla�t.ırıln� ye i�çile
rin ÖfiiltsüzIilA. yöneltilm •• i amaçlanmak .. dır, So.yal.I,sendika ... bu <IIIim, 
lere karşı dün olduAu gibi bugü,ıde ve �rın da ödünsüz oIar.ık mücadele \Ler� 
cektir. 

Yönetim Kurulumuz, Jerid sendikal birliCin DISK'ıe sallınması serekiBiii 
konusundaki you olan görüşünün ülkemizin bu günkü verili ve somut kopılb· 
rında geçe.-liliğini aynen korudutuna bir kez daha i� ermeyi ye bu yolda 
<iirdürdüğü mücadeled.kl IYrarfllı#lnı belirtir, Bu nedeni •• Sosyal,I. ""'<IIIY ... 

. DISK'. üye olduğu halde. ger.kçesi ne olursa oI.un, Ö<JJÜUtI i,ley1ıc ha, 
kim olrrvııı gereken kurallin N�tiiI geçirmek yerine bu kunUan a,ntmaya. 
rak, DISK ile olan lIi�kirerl birincll ye CQI olmayan tutum ve dnnnışlarla 
mliu.dele edecektir. 

. Yine ienc:!ik.i.mız, yukarda beli'tilen tutum ve davranı�lar., s.ahibi olin 
sendikaları, bu d.l.\lranışları bahane bilerek onların DISK'len bçışll"la zemin 
hazwlayıcı rutum \Le damnı$l�a. bir başka biçimde tasfiyeciliAi l.Iygularmk 
Isteyen anlayışa ye bu dotrultudaki planlı uygulamalara kar�ı da kararlıhkla 
mikadele vermeyi vazgeçilmez göre\li sayar. 

Yönetim Kurulumuz, Işçi ücretlerinin dondurulması konuıunda HükimetJe 
anlaşan TÜRK-Iş 'i lşçlımı(ımııa ihanet etmekle suçlar. 

DISK'lede böyle bir anlaşma hayaline kapılanlilr1a, DISK'i uzla�mxı sendi
ka çizgisine çekme özleminf taşıyanların hÜsr.JıN uArayac.ıklarlrulı olan iı�ncı. 
nı belinir." 

.... ________ ____ ____ ____ ________ ._� •• � •• .a� • .a .... a., .. __ .� __ .. �_ 
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Suı .nı1ikl�:llıllın W C'fI • ..ılNn dan 
.. LI u:r:ı..,matıh�ırun ıııornut bellMlni 
oIu,turmaı.ı bakınundfln önem ... ..,.n 
'-roplumal Anl_timı" adındaki an bel· 
,.,i ıynen yıyuılıyoru;;ı:' 

"HükUme\ adına bıışbıkan Eü�nt 
Ec-niı 'le TürIJyr 14Çi Srndikalan Kon· 
federuyonu adını Genel Başkan Halil 
Tl.ı.uç anatıda yıpılan ııöri.İ'lime.r ye or·  
\.ılk çalı.ı:;malu .onu"unda, 

Damokralik Çalı4m1! yaf&ITUnın, dO!
ınokraayi '" Koııomiyi ,üçlendirecek, 
kalk.ınma)'l �bklı ve denıre6 oLarak tuz· 
landU'&Cak, retahJ toplumun tüm k_m· 
lerm. yayactk ft hakça bir düzen! eer· 
çeıue,liIrec:ıek yönde le6tnıeıani lüvence 
altrna almak amac.ayla, bir toplutnMİ an
Ilfroaya .. an1nu,tu. 

Du loplurr.ı anla4rna_ Cumhuriyet 
Anay.... çırçn_nde Te bundan 
onM4 yıl önce: &erçekleten ileri 'YI! de
mo kradk l,çi hUlan dolrultuaunda uY· 
",JanecdQı. ı,çl ha.klarvun uYilllama
daki ıkaakbklanru iPderici çalı,ma1ar 
birUkt.e yapılacaktu. 

'"f_"-4'e b.tb kunılqlarla kamu ke· 
.nu k uıulu,lan ua.anCaki toplu sözle,
me_rin bu toplumaal anlatmaya uYlUn· 
lulu birlikte ıenetilecektir. 

Deııı..u leti4reenin. düzenaz .... uLi· 
lefmenl.ıı. . ..,bkm w h�b kentlelimenin 
dotlwduQ'u .orunlar, ,on yıllarda Türki· 
ye'yi, Cu.mhlDiyet ıarihinin en ıQu eko· 
nomik ve toplumaal bunabmlanna ıüri.ik· 
lemiştir. 

<. "da, dÜn)'., kOfuUuındl \le özgür
lukçv demok nııJk rejimde bu aorun1ar 
anı::ak ayual lıtOdıda demokratik i4Çi 
hAftbUlıin tolele veaıı. \eri ve rl.yl�1J\Iı 
iç lnde- olma1an il. çözWebilir vf' aşılabi· 
Iir. 

Hölıiı.imelJe Turk·l" 'Ve renel olknık 
Geınokratilt Tilrk Işçi hareketi anayl6ll 
dışı eRiI1m}erirı, yua dı",ı eykmJerin �e 
hıplun,,!. b&n41 Vto huzuru bozuC'u da�· 
nunıtlann her zanı.an ve l)'lnm a;ö:ı.et· 
i ılI!lt.az.in k�.ında durum almuilardı. 
',. ılacıklardır 

Jı4")y1e bı r tuhımu (,.ylalj&I1 bir hükü· 
mlL"\ i"ç! kunılu,u kuş)smdak.i i�birli Ki 

w "lyanı,ıılA. çahtma barışwa oldulu 
k;,ı-ı.r ı�nel anlamda toplum b�ına da 
t'ı,ıyuk katkııla bulunacakLu. 

·ltAzlili h.a.&Iı aultıcı bir ekonomik 

at.l.lını di.ıneı,uno(' ıPrilmedilç e ve �i'· 
ta köylüler olmıı.: üzere tum halkın i�' 
!ilime nimtoUerinden Iııkça yanrlanma· 
. .... lannılad&kç., toplu ..ozle,.ıne.,rk 
yalr.n l'<,'Uere tanınacak m.ddi olanak· 
lann ',çilere de nıutluluk filetinneyece· 
�ndf , 

• S.,bkb bir �eli,me .ürecine a;iril
n ıı!dikçe n ıetirlerle rıyıtlar ar&IIndll. 

reüi ı U'\ı4uıl yıuuı v,," .ürekJi k.ıbCl bir 
Jenge aaııanmad.ıkçı. I,çi ücretlerindeki 
uUliın lerçekJIk u"yamıylC'aQını dM, 

• Verim.UUk vi! UNlim ar1.tı.rı.Im..(hkça 
ve uıu..ı lIJ\a)iin du;a ballıllWıQ:ı nal· 
hr"ıdıkçı d" OcMroeler darboAullldan 
hrtulma ola,.." bulununıyıeılmda, 

• }\amu keıııimindeld iış1e&mder Vfl'im. 
ii ı;alıliu ye kaynak yaraur durunıa eed' 
:-il nedikçe ekonomik aorunlannuzın çö· 
ntenıiyecelirıde ve biçiler yönethııe ve 
MlrumJulula luılılmadan da bu i,ıetme' 
�rin ııllıkb bir durun. ıe.nıeyece· 
t,i.ıt!c: blrleşmekt.edirler. 

HukumeUe Türk·lş. öul umlilde uA' 
bkb i"çi'iı;veren ili:Jk.ileri korulmaııanı ve 
.. ın llr heve.6.lerinden ye ab'likanbQın· 
d.n kur�ublluuun d., topluma huzur 
ii! tirid , rdahı yaypnla4Lıncl, ce liIJmeyi 
hvbrlı.hJlCl bir demomtlk getir'fiyat 
pt Iıti�uı Lwmından zorunlu ol duRu 
1l .... �Unı1edir�r . 

Snayal aılaJeti wp lumun tümiinil kap
.yacal biçundc: yaypnlatLmnanın yal· 
nıKI toplu 'l.4lıefrrw1erw ııer�ekJf!,erııe' 
)'��inj �uzor.ünd« tutan hükümet ve 
1Wk·t.. yatuv,IM a)"n1a�llr bvmkllın 

arttuan ha.kç. bir ft1'Iİ dö.nini bu 
}-ond� en .'ldn IftC;laı-duı biri olank 
d.Qel'.nrtınnekkdhier. Ve1'fili yualıınn· 
da bu .nıaçla yapıJ.cak �. ÜMIUkle dar 
.. tlrSıer iizuindeld �erıi yükUnli Pal· 
t&cak deRioikllklıtri Türk-ı. bütün filüeüy· 
le dut.ekleyecektU" 

Aym anla)'lfla Tilrk·h, fiy.t IU"bljla· 
mun kuılm ... ç,aba.lannda da hükürne� 
yardımcı olacak br. 

öte yandan hükümet, çıolt�anllı!ln 
baklanru yayfU\la,tınna amıayla işçi· 
memur aynmanın a.aptanmaıı �e tannı 
işçilerinin haklannın yaal bir diiz.enle · 
mey� b.,1a..nrııaa yönündeki çab,ma1an 
hlZlandınlaeakb.r. 

Ekonomik ve toplumaal bunalımlar 
ve demokratik rejime yönelen tehtikeıer 
kaqllUlq. çözüm uuken, bu, çeneler, 
ekonomik yapıdakı çupıkbldan 'Ve top· 
lumda.ld a&ı.t.lıislikltori Q;omı.zlikt.en Me' 
lip, i4Çl ha.klannın kJulmul ya da bir 
lÜft ukıyı a.hn.m&. (ibi yuıbO ve akın· 
C::aJı IÖI'ÜIi ve eRllimler_ yönelmeoktedir· 
ler. Bu tÜ!' ,öriiı; ve etwmlerin. bunahm· 
lan 'ye dem olaulye yöneten tehlilıeleri 
aQ:ırla,t.ırmaklaıı b ... ka bir aoouç venne· 
yeoeline inanan hüki�eL ve Türk-4 . 
ftl'dıkları t oplumsal aııl3,r.na Ile demok· 
ratik i4;çi halı1anıu kof\Z)"Up leU,tinne· 
nin w: demokruimb de pvence altına 
ahnını, olaeatı kaıuIlndadJrJar. 

Ekonomik ye toplumaı .orunlanh 
_Ihkh çös.üınüne yönelik önlemlerin 
ıırçek.le,rr.eli.nde � rikin.le,mellinde 
demokratik I,çi hareketinin Utlaa.ırun 
Önemli bir etlten olacalam bilen TUrk· 
4 bu ınleyıf içinde, �u.küınetle nı,ld· 
)erini dahı neri boyullarda .ürdürerek 
güçlendirnıeye. huçı ekonomik kalkın· 
mayı ve demokratik pli..flme yönelik 
ortak bir i,birUIWn propvnuu d_t.ek· 
!eme k&rUlhdıdu. 

DemokraLik .. üreç ve topJumuJ ada
let içinde IJcli,mey' hızlandırıp rirdiire
bilen ve toplum b8.ll4llll 'ttı buzurunu 
�erçekle,Urebilen bütün Wkc)erde hükü· 
metlerin bunu demokraLik i,çi hlLleketi 
ile vc bu hllJ'ekeLin temıilcisi olan aendi· 
kıl kurululjlan ile yüuı bir i,bidlli ve 
dHyaru'lha kura.raJc ,allayıbildikleıinJ 

iozönünde LuLuı Cumhuriyet Hilküme· 
li cie bu yönde bir i,birlitini ve dıya· 
IlIlimayı en ileri iilçikle ı:crçekJe,ürme· 
ye hu.udu ve iReklidir ve i.ıJkemizdek.i 
demoktıı.lil.: işçi hareketi yünellcilerini 
bi.lyk bir ınlayıiuı bilinci içinde lör' 
mekun mududur. Hükümet. bunu Türk 
UIU5U ,·to Türk iııçbi lç"mdOln k..ıvanç TC' 
rici ve demokratik Keti4mcmizln ce.· 
c:rAirıe "m. !to bııuı.bilmelini "'Alayı"ı 
bir onemli Qlau olank deaedendinnek· 
tediı. 

Sm ko[I\I,u i,birUlinin özellikle 
umu kwuJufjlannda kIN .ürede .omut
laşbrıl-.ıı. bıı"mmdan c1\i��ln t.irbA'ine 
�e ı,a�ıdaki konulard. ilke anla,nı.aaıına 
vanlmı.ştır. 

,. Yalm�cıı: ekonomik a" ... una IID" 
bk veren &endikacıhk, \&lkemizin ekono
ıııık ve ııoayııJ No,ullan yününd.n hızla 
bir çıkmus yündnıekte, bu çıkmazın 
bulı!ÜD var olan eınokçi hakıan bıkımın
dan kamuu)'unu "lulnlluZ biçimde 
eU,-Uen, ... yl· luı.ljJaıl�, ı.:ı,riılnıeokıe:dir. UU 
nedenle vt' üJk"llh, i'ihııln bu lunduau 
ekonomik durunı "ô:r:öJ1ÜmJe tutularak 
kamu keamiyll:.' yapılan toplu i, aödıe,· 
mderinde toplam ücret umlen, I,çinin 
_tın alma pcünü .toriye ııötiinnemelı. 
tiu-•• . 1976 toplam i;j\·j ıelir di.iz.eyinin 
toph. ,öıleı;me y1iri.ir1llk ai.ırelinde ki 
fiyat mıslan ile hruıu,taki tstihdan\ 
Ulıljl da dikkatt' alınarak bulunacak 
çe!ir düze)"inde lutulacalı:br. Toplu pı' 
:ı.a:rbklard8 üCfttler, ıoayal yınlımlar vb. 
konular bu kurala ,ort! aptanacaktu. 

2. Ekonomik ve toplul'J'lRl yardım · 
lann Mıan nonnlann.ı _ptamak Için 
h\ili.ümeUe .endik. i.i.st kurululilarının 
yetkili ,,",manlanndan olut;turullıcak bir 
�knili. komite bu konudaki çah,ma1an 
en iaaa .üre- lçeriııinde lfonuçlandD'acalc.· 
br. 

3, IJcn.tlt!rin "plıınm ... ndıı. iliin 
ollelili Vto mulek bilal! ve beoeriD "ÖZ· 
önünde Lutu1acaJ.·.br. 

4. Kamu koaminde l,çUar1rı .. e öteki 
çalışanlann üretim, yatırım ve yöneUm 
tuarlan:nı klLı.lmalanru önlönm bir k.a� 
Lıbm modlili huırlan.acakLlr, Bu mod.Un 
Ukelt>ri teknbyenJerce en kLI8 lÜrede h.· 
urlanıp kedn karar içm ıunulac.ktu. 

6. Kamu kuruluelennda mthnin et· 
IdnllAini ve ar1.lfuu bunun yuuan. yü· 
neticinin yönedmdeld e Udn6lini en
gelleyid nitelikLeki 'maddeler toplu 
&Ö:ı.lıf!şmelere konmayacekbr. daha önce 
toplu 8Özleşmelıf!re konWmu, bu aileUk· 
km mıddeler de itıetUıneyecektU. (Bu 
böHimde &özü etHlen rr..ıddeler akçalı 
hül.mıleri içeren mıddeler olmıyıp, 
özellikle emek hll1aaunı ve istihdama 
ili�ı..in maddelıf!rdir.) Kurulu,ların !:P.r.. 
di hiinye)eri içindı i.,çi ve i,nren k:PI' 
.ilctlerinden olu,tuncaklan komi.yon · 
lar. delinilen bu madde.ri .. puyaıak. 
bunlara yönelik önermri olUfturacaklar· 
dır, Bu kural "ösönünde tutulmaJı. ko,u' 
luyla Işçilerin yöneCime ,e .orumlulu· 
La btılmalanm. MrimWJk n kb artıf.· 
DI da ha kalıcı ve demoknamlH yenı 
bir boyut Ic..uandlnc:ı. yönde düzenlemek 
�e aaAlamak ü:z.ere onak çabOmalaı y •• 
pılac.kbr, 

6. Kamu kelimindeld kurulUflar top· 
lu &ÖZleşmeieıini balıamacl. ku"'fbk· 

lan, özellikle bilP a1wnıru içeren lOtUn
lan çozmeye yöoatik ort.ak: bir bbtm ku
racaklar ve buıüne delin bu amaçla Ili,· 
kide bulunduklan özel hlruJu,1arta W, 
kilerini .. Yeceklerdir, 

Ote yandan , çü,"" yua1anndak.ı 
ebikliklerin ve yürümiyen .eya uylJUla· 
ma açıı:ından ı\içlük çıkaran hlrallann 
daha önce dellnilen teknik komiıyon 
.... calıl'yla .. planani ma lÜıede yeni· 
dn dÜlen1enmelli Için ıenkli 14blılili yı· 
pı1aa:ktıı. Bu .ç.:lan özellikle ,\i: konu
lar üzerinde dUl'Ulmaanda dütürı blı&li· 
ne �anlRWJtu: 

ı. I, yuumın 13, 17 ve 24 üncü 
maddeleri toplumun renklerine \l:ylUn 
biç imde ye çalılflD.lann haklan tiotruJ· 
tu.Rında yeniden döenlenecektir. 

2, Toplu puarbk ve .öalefme yıpı· 
cak .ndikanın betirıenmemıde (ihtilal
lı dunımlarda) referandum Ukelıini .n
dikal yanlimada lonımaUZNaa yol aç
mayacak ve i.ı;çilere ı.aıu vmneyıecet 
yönde yuala,tıımak Ü&ere ",reken ça
homalar y .pucak br. 

3. Toplu sözltt,me ve ıırn haklan, 
Anayua çerçe\"flinde, Loplumaal ıe· 
nluinbnlere .. � demokralik ed ,Imin 
gereklerine daha uYlun biçime ,etim· 
I'J'Vk üzen ,özden .:eçlıi1ip belrlene
cektir. 

Ekononuk kallunrı\IJUn ve d_molta· 
lik "dliimin ı:erçekle,tirilmeline YÔDe
Dk llibir.tl.lini ve hüküm.tJe bapca i,çJ 
kunılu,ıan ua.andıld m,kilerin ıeı,ti
rlbnell am"cıy!.t. &Ünkll bir komll)'onuo 
kurulrna.a kara.rlat;tınlnıl,Uı. TanJlann 
.çe-ceQ:i yöneticilerden oıu,an bu 
,(omi.yon ba,buarur& .oruınlu Iulacatı 
bir devlet bakanı ü" birliku- çü,maıa· 
nnı .üzdÜft·!ıtktir. ljn çalıfmalarda olu.,· 
turulan kararlar na,tıalıan'la konlMlerP
yon genel bı,karuna lUnulacaktıı. 

KalJanma planı IC'ıtejidnin. V1an11nD 
ve yılhk programlInD huılla,m,., ekono
mik ve aa.yal poHtikalarJa liy.t Te ıetir 
polidkalanrun .. pt.arup Isleıvn"" nyat ·  
iam:ı �.nedml ... Gy.t-ceUr den"'nin 
alhkb ekonomJk kallunmayı hıdandı· 
racai ve relahı arUırtp yıYflJlla,taracak 
biçimde kol\lnmı •. iat:ihdam olanaklan· 
nın arıtuı1rn ... verimnuRin yiibelLitme
ii "ibi l.emel aonınla.r demomılk. Ltçl 
harekedyw birH.k� fÜftkli biçimde e. 
ahnacak ..... 

Toplu &Ö1I.le,menin dÜMalnı tek yan· 
b müdahalııııierte yürJend1rilemeyecell 
.çıktır, 4çUerlıni:ı.ln övgü Ue belidll· 
mek lie .... ken bu konudaki du,arlıbtı 
da filöwnUnde tutuLarak, ekonomik ve 
aoeyal wnınlann (,.uıünIUnd_ =ııı.;ndıkalı' 
nn müzakere baRını_blı konınacaktır. 

Hükümet'le Tiirk..... daha .onraid 
toplu 1Ös",me dönemı ile lJaili oJarak 
da aynca ... lıdIııH Ukelıer üzerinde "ö· 
rii.t birlillne vunu .. latdır . 

1. �'ükiirrı,.tin loplumaaJ poHdk .. 
aonucu mal ... hlzmel flyaUan ekono
mik le..eJdeorin a1b.oda tutulan ya d. 
yapılan .euıAI L�Jun\Ml h1Iilıwl nite· 

�JffillHılIVVARDIR 

liIiDd. olon �urulu,1ou .ıı....ı. "",lu 
aösIe.pne�r Için. kurulu,.., hiikUmel· 
le. model yardım _ ,...... k.ndI 
olanaklarını en .. rimU biçimde dtler· 
lendb:eceklerdlr . 

2. EkonomJlı " toplumaal Y&f&D1dl 
yönetime ve aonımluhıla b1ı1nw'ın ,e. 
rOIl o_k qçlllr. kanıu 1ıo .... 1 1410'· 
m.ı..r\nIıı yıIIak proenmiannda YOUJan 
yatınmlann cerçeld«',drilmuIDI pıek.li 
bttayı yap&c:altlardJr ft buna öun 1&· 
ıereceldentir . 

3, Kamu bııi.mi i-t"tme .. rinde ı..,.ıi 
ve Ltletını dbeyt.ode de yoaaUme ft 
aommfulul. ,lkin blçmı.de kablmayı 
allayan - &Dak YÖDllldrn _&ldnUtini .,. 
dklptinlnl bounayID - � dÜleD kun
caktu. yaDldine atılma yetki. Ue to
rumluluk blr6klel�okIe,liı\Iecekıir. 

ol. Y ıtmmlann hedeOeriA1n yertne 
l"lıihnalndeD .onra dolacak klnn be· 
UZU bir bötwnünün I,çi payı olaıak y.U
nma katılma biçiminde kuUambnUlD.l 
-ılamak ÜHre ,_rekU önlemlır alu",· 
cakbr. 

5. Gerekli uyumu .twnü Ilstre 
tüm kamu k-'mi içtıı bir ç.c;e'fe Lll· 
la4DWl1 y.�Wna.na iPdilecekti.r. 

6. Kamu blimmde UeıeIJeı .,.. 
denııe için 1"NldDe bir fonun olu,turul· 
maa aaC;lan.caktu. 

7. Blr dUMm lçind. iU1ri 'ye i"ıwlu 
,....,.. ,öre ayn ayn toplu 1ÖS1e,me�r 
yıpılnıaıııua. bunun uçlNlma.ı olabile· 
cıaıll duıum1uda d8 ek yuar .. Qlannw.· 
rn,ı._ yoluDa pdüeotktir. 

8. Cooml, yıiludoiıi UYIIIIama dik
kate aWWU .. ndlkoJonD ilk illelılorirıl 
nıalıul bır dÜKyıe b..ıa_ aat\ana
cak .... 

9. Belirl bır )'<Ir Y' d. qlatmedelıl 
Itçl rulaarıı m .... "'. uYllun b..ıı. 
alanıu. .k_k lçiD kolayhk "'!ona. 
cak .. ıopN ıöüı.,mtlera bunu ön1e}id 
wya ılneWklt y6D1.tlnı etkin1lllnt 
bozucu. ,öDdl PımJ, hlIkUmllr .yıidan •• 
cııkllr. 

LG. &oya! yu-dıırıIoıdo büıünıütı ve 
hWlIouuı topluıı •• 1Ir Içlrıd. h_plon· 
mMI t.emel k\lDl 0"'1" •. 

Bu toplumal uılqnıadalıl UUlariD 
... kuıal1ann, ltçl �rini dondurma 
.,.ya l,çl)arln uJUMI ftt.ah ut.,flI1c!&D 
haklarıru aJ.abllmalodnl ..... Denı. IIbl 
bir amKI olmadıılı, 1iDcak. Wke ekono· 
rrıW lIorııa.kloriYIo b .. da4mıran ., .. 10-
lelrlaı.deloW biçimde 6ntaken 1'01 •• -
oImInIn kondl lçlruı. de d .... .. adak, 
"'larn.ayı amaçlodılı .çıkla. 

HükUmet "çilerID .DCIIlta _çme ÖI,. 
ııtidilllirıü .... Deyld d ....... 'tıudarı 'd .. 
bmu tu.rulu,1aıuun bomm..n.t d.
momlilk çü,ma an.ayı'lDln lı_n 
.. ftll .ydJIı pbi bu anı.,marun. ı,çl 
tu.nııu,la.n uaanda � nlahete )'01 
IÇmamuma dıa han la.tıINCllrrdx 

Bqb&bn UUient Ec...-it 'fe '1\irkiye 
4çl Senı;lkalan KODfedııuyoou c.u.ı 
Bqkaıu Halil TuDÇ. bu toplu mal an· 
la,mamn. Türk demokn..IUIDde. ıle
momtlk çahtma yapııundı. hatÇI 
,,"me ,okınd. .. topham b&ıııpnıD 
ııu-ı.. ahuıa aluımaDd. a-uı bır 
qaı:na oı.caaı lııanandaüiar, .,. bu 
a.nIıa.fmIıya teDllll olan d."okrad\ Te 
yapıcı uılayıfm ... Ilk.ı.ıt.a �f.b.t.ma ya· 
taınıınDda .tkinqt olan &.iin kW'uh�,· 
iarc:a .. k� _ ..... rırrı<<l dlla· 
«inde bb.,mektıedlrlar." 
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Milliyet,il. zehirine kar,ı: 

ENlERNASYOIALilM 
-.,.. ODı.n.y_mi .. 1wiu bu"", cıo.. 

dmCI PrOIOIarJa •• ıII1ıı1a- lInId .,ıçı.tııi ...... 
...... _ baN_ yö-lmodII - b .... 
JımoIJ . .. __ mo kııqı y1Iı\illlWorı _  ııücıı· 
__ eo _ aiaııiuıııdaıı biridir. Vı bu do lıIı 
_ cIoIIIcir. TIIIIı ıııı-n,ar kı. ıkı lıaqıl uç 
cıioıı \tÇI anıtl lle burjuqII _do _ çMqıaUııııı 
bor -...,. .... cio bu .... cioiıu ID coııiı, ın _ 
_ bbl olm", .... 

Bu .... dllııJoclo ııuç doııi- omyoiiim yaa.nııo 
.......... .. ....... otıa .. du .... ... ptIJOIoI bıujuft
..... .-çok ...,...... lıaqı lcloolojlk aldın ö,.ıllo
mOJ. çllıtllilı k.,...ıJuclo PrOIOIarJa .DIoıııuy
ml lCIOOIOjIt __ ocıoama y ....... _. i,. 
çı ...ı, dlitııwılorı buDu _ILIkIe yadoıyorlar, Iıozı
ian "çı _koUoio .... m .... da "uuı. ZIIIWII ııeç· 
ııq _I bır _" _ DIIeIondlrlyoılu, ö .. • 

_ • ___ mln '" nya bu yaıııııı abul oci-
y..ıu, bqka yoııianııı lıIIçIIıııııüyodtr, ilçllııdl.d 00-
ru ... o .... yöDlodDI, ..... _ biçimi ile ooklaluıııı, 
..... biçmıiodno lıaql koyu,.,..., dördlbıdllorl .. , 
PrOIOIarJa .. � . ....... "yanı bır 
• DIemMJ_m" lo CIOIIt� çolJtıy..ıu. 

'I1Iaı _ 1tçIIıırIıı, _� &..,ıııı .e bo. 
... . __ � __ oop ....... n bu ııia· 
.- do '1ıaru_ kuru lulmalıuıııı" ... klblyor. 

KARDEŞÇE B�LAŞIKLIK 

Bu __ ID "çı _i clitmloian ile ICIOOLO
Jk ka ... ııiııoioraıu komUıılll Iıoıeut ationııda .. 
Y<>IcIotç. .......... k.,...ııanıda kııq ......... .. rek
mo_. H _ _  d, booı cio lkIııd dunmıdo PnıIe-
iu)'a • ___ mlna _ •• lIkolorlııl bllıııok 
.. cIoIru y_ ... ruı:ııudur-

lLıWIImIıı .. \<ıplımıun, ILIm -,-C>4kOllomlk ya
....... oııım-y ........ 1IıtIınMI. koııllollll Ioııium elli· 
.......... . D _t ç .............. n bblcir. Bu çır.p 
.... pwyaiizm •• bIIImIo�bıIt _ qamuındo 
daha da bo ....... tır. Bu _l laIIIıool lilaç, """-
Y.YI ...... 1 bır lIiÇ baIIDa (IIIrIr .. mıPOrYaIR bur-
;ı.-.. ........... 11_ kunCloııdlrtr. GüDli· 
_ � 1liÇ1oIInID .,.-ıy.mo, bo""'" 
baWUııı kıımW4- -' 01 __ ._ ... 
..... çotııır. v-. A ...... EIIopyo'ııııı yokq, .m 
..... kÖJIerI, kollllod, Eııdo_ya '0 ŞII __ m. 
Jod bu s-çoii açık biç_do _. BwıIor 
_'ılı '" ,öJllıllDll y- d<JInıIor: '''rum _. 
du buıjan. ....nın _da lıaJdOtçO &01 bır bollo-
tüiıiı .... Bu, _ _  lıaqı, -
dıı 1Ö_ ...... lıaql taıdoıı bo .... ıkJıIMIır· .. 

Buıju ... _ bir ıjIç _ ...... "çı 
_ ... ui_ bollqıklılı _ y • ....,y. 
ulı-ldobIIr. Bl4ka bır aıı. ... ııı yoktur. LetıLD tl\yio 
clyor: _yaolo ...... ııııeı ....... n_r Bu yılı. 
doD ILIm 11_ "çlloıl kurtamıa __ do .. -
.... "ç_ ui_ ....... yay. kııqı oıtoklqa 
01_ .... . y_ bqm 1ıazaııobIIr. 

� OIIIonıuyoııoJlıınılnln Içedii _ 
_ dunııacloD P ........ 00 daima .1DIIIDIo .... tia. 
cir. Bu lç.dk kopl_min tekold biçimi ö ...... bq-
ka, _� __ bqu, Ekım DemmlDlo 
zatfttııcloD .. _ cioiıa botkadır. DUnya oooyoiiil .
teııılD� oI",_du ooıırıı bu lçwIk daha da • ..,.ın. 
........ ar. ProIoIarya .. ı.n.yoııallı:nıIDIıı tem.1 IÖ· 
riltlerl .. DUled _i pllıme k;IDcIo yenı oııiarn 
_, tydııılaııırlu. yOlll DLitııOIar .... ya çıkar. 
apanı, doıiıılik .çlllDdao daha ...... I .. lrlor. Bul· 
prioiaıı Komllıılol PUIIOI M .. toz Komlteol Blr\ııd 
50_ Toclor n,ı"" töyle diyor: " Dnrlmcl "çı 
baNkollıılıı ınoydıuııı çıtmo.ndan 10'" IDterııuya
ııOJIııııı komll* maıııteoloounuo ''\\im lllıal.doo 
proloterlor. blrle,IııIzI'  _i dopıııııda apaçık for· 
01110 odDcIIIl llbi b081 11111foıı1 bır nlteUk kuaııınıtlır. 
EIdm -..� ut.erIııdon ..... prcılolu)'a .oter
_-u.mı. 1It IKI-köyll _ olan 6o.y.ıı. Bır. 
ııaı g. -...,. day ......... yı da apaDDDl ....... Iır. 
Wııd OOny. 50 ..... _yı cllnyundo yenı doW .. 
_ ...... Pr_'Y. Eıı&eıııuyomhml _011 ..... · 
do ...,... .ııtmıuyorıakm "'OJdoDl çıklı .. ..... . 
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11. Sooyollııl .n\emuyoııabm IosyaIIoI \epium dili ... 
U lllıalorlıı "çı anıtı .1 bOWanııın 0IIıı.t ç_ 
Iad. eder." GoIItmIt 101)'0ii0i Ioplıımu kurmo _ • 
.... ....... , olan liko...... __ yun...ııt 110 
-,-oıı. onlmıllyoııallı:mIn y ..... ya .... blrblrlııo ka· 
..... bUIIIDlo .... oüıod bqlaıııotladır. 

DAYANI ŞMA ILKESI 

Pr-.ya oaIoıııuycıoıallzml IIkoIorl. onu. ltIçI 
omıt .... CIOnIıııd _. lıIooiojiii •• POIIIIkd _ 
ÖIIIIIII ItocIo odor_ Bu 1IkO_ b_lUt dIIodoriy" _
nit blçlmdo boIJıdır. oıılan 1amamIar. ÖlÜDIi OııIarIa 
bırlıkte .e baroDtte omya koyU. bU .. bop bora. 
bır ILIm oiıı,lururIar. V. ancak tek bır bUlIi. _ele 
......... Iito_ b ........ lıIrIDID çıDrılıııuı, Itçl a
ıııfımıı blilli_1 ldaoIojlol Tt OIIun ıııOrbIOI-I_ 
öııcüıliııliıı poıw... _ proIolu)'a ODterııuyODl
lIZmIııI mu_ bog<. 

Marka'm koUlltlo bollrledlatııo ıö ... p-.,a 
ODlanıuyoııallzmlıılıı "01.1 Ilk ... iüın lilkeloıdon IKI' 
_ apı_mo lıaql, _ \eplum ıçın ....... 
day_nııılaDdır. MOrIıa "Vatandatltr. oıılorlıuyoDa· 
IIsıııIn temel lllıa8 oiaıı day_yı omıııayoian. BII 
iö- OdIııdIIImIO ytice .... c:a . ...... bu tıayııl -
lIbyi LIOn lIIkoı.don bUtIID 1tç1lar ....... _1Juıı 
yerl .. tIrdIpııb: lakdIrCIO ........... " diyor. 

O_ma _. tiiın Iib_ "ç_ çıbr· 
iumuı .. aıııoçlormın _l açıdaD _ _  
ıra_ buluyor. Itçl anıt .... tomIiDIII ö_ 
polllbmıda bu durum ... çıkıt 00 _ _  , 1tçI • .  
lOıIıı _.1 çıDmaııı 'ym oldu ..... ilitkin ...r.ı 
LıIIIııCO doyaDll'_ 

Itçlloıtıı InIomOlyOll.1 çıkadanııırı ö ....... Ilk .. 
çok öDODJlciir. Bu 1It .... temel uiuai •• ___ 
ııai ç-.:m dIyoIoktlk bır ııoaıoolı lçlDda  bulv.ııma· 
adır. EıanıuyoııoJlıım, ....... _I .. pollllk bol· 
!aDliian .. OL ... ola .. iüııı p __ çıkadanııırı 
OrIak oid ..... u ilaCıO .-. Bu çıiıar oriaiıiıiı lIDIUı 
_ -.ıırır •• bö_ bir bUtUD baiııe piirir. 
U ..... _ ... lüııılln ç�Io _, leklıı. ya· 

, DI  uiuiwı IÖnIJ bo ...... , orlak çıbrlaD, .-...,0-
ııaIIam ııoı-- ııJrınOYOOı - C;ıbrIUı do .... 
� Itçl barokollıWı � _ 11l01 
uıu.ı. __ , PçId OIUı, CIObI .. - _ • 

YILI ç_ böyle çıIıoIIUd.. Bu C;ıbrIIr bOII ko
tUIIIrdıı lIt bobt .. odal ç __ , lIImIIn, yuı ..... 
...... � ç- -..,.. .,..,.. 
_. 

u..ı ç_ . .......,.,.... ç_ � 
........ d ....... _ _  ö ...... _ Barıt  
-...-.. lıaırIıIı .. ....- dö_do 
"DÇ ocıry. _ _  ,ılı. O _ LA  ... _. 
du y_ Boltntk P_ n 8o'Y. lıUklkııoll 
omporyollR 1Uç_ uIIIma_UDU lıabUI odak ım>-
ı_ yıınIunun ..... or:p ............ puçaioı koııe' 
_ .... oiınakia bIIYU.k ....... _ bulundu-
LU. Fokal bu _ ........ , dllnyt pooiotarya cıo.. 
_ bo",1 .. doyoııol! _ So-ryet do-rlollııl 
kurudıılar. 

DAYANIŞMAYA IKIORNEK 

ÇaI ..... da da böyle bqka ömoklor do nrdır. 50-
CIOOr IlIoIııI lö ... ..ıım: Wnd llIIDya 5o .... I·ocIo _'" 
konıptakl IUçIorlıı yoııiiaiy. u...- .. nucu 
birçok lik .... IOI)'OIIı:m ycılnDl prdiior. Bu llUıoı.tıı 
101)'- d • .ıoıı .. _ Smyetllr Blrlllrnln bijy\iiı: 
yudııııı U. kurulup p",_ bwt_ larlfındaD blU
_ bır Ift';.kllr. HaDıutl o ........ ııo.y_ BIrIIII 
..... larlfında. yobiıp yıtıimıt oiaıı .koııomlılol 
yenıden kurmak .. ..... lIrmok ıçın b.-. dobo 
faiıı yardıma ıwblaÇIı. TahU So'Yıller BIıIIII bu 
yardımlan uiuiianruı proIetaryaıııo _k, yilce da
.... ILIm alien .1 babaiıt gö ... baikiorm karlul", 
• ........ ıçın dayanak olank clllnya lOl)'llllt -.ı 
kurup a\iÇleDdIrmo do_ uilJu .. ..-!yordu. 

öte yaııdoıı ııc:ıoya&& ıllıom bır bUIII. _ bo
Rıııı-Iıjtı 1çIıı. oIlıııli ......... 1oo kurtulmak k;1n .-

_ lıOIJdUa ,...ımı ediyordu .. b ..... do "',or. 
ay. __ 1Daı.tıı bildi P"_ do ..... 
CIOD JIbıO .myor. 

EııIoıııuyo .. 1 çıiıadanıı c;ıb ...... � 
__ 1- biç _ ILIm uiuai kollllJ lı;.ıIr • 
AbI lakdlrdo pnıietuya ODIoıııuyOllllll_ bota 
LıIı: ö_ lIIıa8 • -.un •• .....-n lIIıa8 IDU_ 
ç .......... 

'I1Iaı uiuai _ ..ııııııı .. _oıı.iit ....... 
iu)'a ___ o .... _ _  ... kII b1r _ 
•• __ o Hw WOI do � .. bo.."..... .. 
.D ......... 1IdorP1orIdIr. Bu DU. _i OCıOYdIm 
__ çok ııu,;a ÖLLLLLL .. cI_ bır 1IUdIr. 

EOPII, pr<ıio""""" kuıt1ııu.,. ... D ....... ...... 
...... bır don. ......... aıılaJ1ll_a lıoıeut _k 
k_IkIt " ___ - .. -ii ...... e,,1Ior .... 
...... _H. dlyo lıollrtmo-... Bu ....... _ 
..... LAÜı do ",ılları 0ÖJ ....... 1Iı: "Hiçbir ...... . 
blçlılı: ..... blçlılı oyııoaIdıl UIııIOI onılıIa .0 k1IçIIk 
� • • n k!içlik ııam.ıca bo,.ı . It .. Itçl _ok • 
_ DUIoII". 

EşiTlIK VE EGEMENLIK 

EtWUı .. ....,.ıın 1IIıa8.. çok cldcl biçimde 
u,..du prçok PrDIOIUYO do,."" ... o ....... , YaııI 
p-.,a .... __ ... - 1trÇ01ıIııt-
_ •. Prololaıyo do __ UıC:aIı _ ...... -
do, ............. !ıçı baNkoUıılıı uI..ı kollllJ ......... 
"m .. 1IIIt ı.ııtol _ kurulabilir. Bu y\Iodoıl lH8 
YDıda komllıılo& .. I,çl poı1IIorl _do 1In)ııo. 
açıkça bo_ id, prololaryıı doyalllflllM '110 .. _ 
y .... 1Da1oılıı , bom do diinya LKI .. _ __  
k_ OJLI uluai ııılitıosolo_ bio ........ � .p. 
moııJlll •• qlllIIl llkeı.ml DO yodoooak. DO do ldl
ÇÜID8OIIIOk aııianııııo pin .... Bu llUltn .yp .. çok 
delcI blçlmdo uymak koııdlıılollor lç� bır yaadır. 
ÇUıı1II koıııll_ ._ıyo .. lIIlllr . • 

A ... .,. to_ .. LKI pa-. kOD! ........ 
atıllıılu bu DDy. bUlürıilyle uJlUo oluü kabul ..u
.... bolloY . .... ,-.. "Ar ...... _ .-..... 
y-ı, yoldl4ça IÖDliW ı,ııı rtIIIaI •• do�yı, 
Ma"', E ..... ..  1_ in yUcoı n.ırlorl _ Ik. 
dııclo bor PUIIııIıı ..ılliiin . .. bolvn ........ , Iç lt· 
lOIIııO korıtmamo. lIOrICI lop ........ doll,ı� .. 
.-yaiiııın mücaclo .... ncıo çe,1II yollar .çma iii ..... 
uıau- .nı IÖllermo - do)'IIIAIÜ ..... ıı-k
_ .  

EtIllIk .. _ııID. _ ........ ıyo .
y_o on ö .. ma _doD biridir. Bu lItıt 
...... blçlmdo ııerçoklot-dIınocIIIıço PM"'" la
_i mllyOllunu ywtııo ııırllnm ... Falıal bu IIkoDlD 
__ .. tu .. dı blçlmdo U}IlIIanın .. lçIıı oou 
pr-.ıy • •  nit_DIIIIıııIUı ölelıl llkolorlylo mul
iab uyumlatlırıııalr. Ih ... dır. Du ... _1 uyul
madu .. 1IkO ... u)'1lllaıımMı oıUmldlııdUr. DO do 
cio .... ..... _. 

Taıllı.1 ıle .. ,. �rya .. o öncü 11L __ -
nın, bu __ pollt.llı temalldııl _ IKI 'o 
komU* parllleılıılıı .tIWlI vi _eoIIlI ..-.... 
nın bom .... nıuyoııallııl . bom ele ui .. ı .çıdaı; ya
ruınlaııabUcll!IııI ıöeIennI,Ur. Fatal bu .. runu • •  ç'" 
l1WI paflnı. ıkı Iıotka .. runun tydoıloıılmuuıı ııe
... kUrmetladlr: Prololaryo InltmuyooallzmlDlo 

....... nltellll _ ."' ..... .,.""'" IÖ .... Itçl _� 
mo kurtulu, baNkollne ka,.ı milı:aıleled. empel)ll
iiLi bwj ......... . !lnclo taııpo bır ıılAh oIao mlUiy.'
Çllilt lONiıIan.. 

DonImd IDIrbloı�.nInI.ı öncü .ili_lertn lde-
010(11l .. poHIIkuı olarıı.k proletarya .ntemol)'onallz· 
ml ıjiç n inmelini .0 .... \üm üllutl .... n "çı .nlfı. 
nın eııl.emuyoOlUzmln Ilke.mıaden ve özündın ıe-
i .. ytlküııılllllkltrlııl nı ... ya_ ııellrelgı .. kdlrde 
IÖI\OreblUr. Böyle huobl odIlmodlRl zaınaıı prole. 
iu)'a .n .. nıuyoo .... mI uıiamıııı kayboder, \arihlol 
miıyonunu ywlno pılrmın. "çı IIıııfIDlD Iıopllallol IÖmüıüy. "'''' • • ıuf_ loplum ıçın V_�I mücodo. 
lodo botan .11aıno yoıo .. llıı . .... p &lJçliı bi, ıIIioh 



IÇERIK BAKIMINDAN ENTERNASYONAL OLAN PROLETARYANıN DEVRIMCI MÜCADEUsI SADECE ULUSAL ÇERÇEVElER IçiNDE SINIRLANDl RllJ,IA· MALıDıR. ULUSAL 1l:MlL CZERINDE ÖRGüTLENMIş OLAN HER OLKENIN Işçi SıNıfı, PROLETARYA MOCADEUsININ EN1l:RNA5YONEL CEPHESINE AKTif OLARAK KATıLMAK, YANI ö1l:ıd TüM MOfREZELERIN EVRENSEL MOCADEUSINI DESTEKLEMEK ZORUNDADıR. BU KOŞULA UYUlJ,IAZSA MUTLAKA ULUSAL KAPANI KlıGA VE TECRITE GIDILIR PROLETARYA ENTE RNASYONALıZMI ILKELERINDEN RlCAT EDILIR VE BU ILKELER ÇIGNENfR. 

o....... önemlnl yUhh. DOIa�lYIa enternasyonal 
gijın, proletaıyı enteru.uyonlUzroiode öyle bır 
llbdlr ki, entemııyonaUzme can, güç, anlam kazan
dırır. Onu, olanaktan ııerçele dö�liilÜr, ifçi aıu!ı· 
OLD emperyallll g.ııclllk gı;çlell ilt .. lnde zaterini at· 
lıyan reel bir etken ballne gelir. �1UD ID bu Ukeye 
no kadar büyük ö .. m YerdlR! AIJlWlY' l,çl Partili . 
nin Gata procmnuna yaptllı eııeşdrlden anlqılmık
tada:. B,,�:ii" u .. bu programda Almay. I,çi anıt.-

o nın ul,,,Jaran.ID (CHıUi)'onlarından atıı edtlmemeslnl 
prolıetlıyıı ent.ema.yonallzmlndtn wugcçmtk olarak 
dagelendiriyor, Dola)'1lJ)'la ,.laru bu ilkeye temel 
kurucu. öee öotml "ııyor, proletarya enLernııyo 
nalizminln 00_ Y"'Y'DUY.CI� nırguluyor. 

l,;LUSAL VE ULUSLARARASI GöREVLER 

Proletarya ent.ema.yonaüzminln özlü bir Ilkeıi 
oUrak enternaryoDll görevlo rolü Gtrçekten de çok 
öııımlldlr. Eler 14Çl ııaı.uUoin çe�ilU u1 ... 1 mür. 
_.lerInde objekttr denlrncl ıiirecln doRurduRu "' . 
nımIul:ıklar hakiuDda blUnç yolıaa, Iün; ülktlerin 
14çller1 .... oda blçlılr ulUllararuı dayan"ma kuru· 
lamaz. L'IUIiara ... dayaıııtma ile IJ\ık bellrtm14 bu· 
IUDduRun'U% &Ibi proletary. enıemuyonallmılnln u· 
mel IlkeIId1ı, dUoya pıoleLlry_ruD mÜıCade'leııi ve 
kuıtUıu, da_n ıateri için eo önomU kOfUldur. 

Eııtemuyoaaı lörn kUlllDU, hr ,eyden önce 
u1u.1 aoırlar ıçınde kapllallzme TO gerlclU�e ka'll 
mücadaleyl yÖOfIm.k ylikülımlülüRlioü Içerir. l�çI 
suuf'ı ..... bllmek lçlD öoce kendi öcı: Wuılnde ör· 
gijlioomeUdlr. KuıtUıu, mücadalolını keodl loprakl.on 
iaertnde yü.NteeekUı. Bumuz hiçbir amaca uygun 
ı1enlrne! !a&Uyet diilUmuem .. bile. Fakal 1�1n bu yö· 
nü nt kadar önemU dt oı. linDIn tümünü kapsamaı. 
�larıı. "GoUıa P"roenmımn Eleıliriii 'DıIe !.şçilorin 
mücadelelmlD ... dıece blçbn bakunınden ULUl81 oldu
Runu, çünkü ' çtıda, ulwal del'letln çerçevelerirün 
.konomlk açMian clinya PIZUUUD çerçevelerinde 
poUt1k açıdan ile. cinletler .umi çerçevelerinde 
bulunduRu.ou. v.guluyor. 

, 
Dollyaıyla !çelik bakımında n enternaıyonal olan 

proletaryuuD demm�1 mücadelesi adece ulUlbl çer
en'" lçllldt auwlandınlnuınabdır. U1U11.1 lemel 

ıı .. rlnd. örıJiUeDmlı olan h.r ülkonlD IIÇI amfı pro· 
ıawya mııcaıleloolnln enlemaayonal ceplıeıılne akıl! 
o .... k kalılınak, yanl öuki tüm nü!ıae.lerin ....... 
.1 miiıcadıe1elllnJ detıeklemek zorundadır. nu kOfUla 
uyulmaza muUal<a u1ıa1 kapanıldıj!. v. ıacrtu ıldl· 
IIr. proletarya enunıuyorıallzml Uke_deD rlcal 
edilir .. bu Ilkeler çllııeDlr. 1917 yılımD N_n IDda 
Lenin ,uDlan lÖylüyordu. "Dandi. enterna'YonlUzm 
bır 'vf tektir: Kendl ülkeode dnrlmcl baftk:eti ye dn
rlmcl mücadaleyl ıe14l1nnek ıçın rodak .... çalıtmak, 
biç lItIaııUıZ uiırı ülkelerıle .ynı mücadeleyi yı ... böy· 
le bır çizgiıle, ya/".."" böyle bir çiapı_ (pro_da, 
löDli yardııru Ue, mad_1 olamli) ıIelleklomfk • 

GörillcilRli gıbı Lenin çok açık .. ktm. bd du· 
N""' U)'\ll1llalllnnadan, yanı ... 1Ii üi_ 14çl aodı· 
nın müc'delollnl örıJiUemeden, öleııı lUm ülke_bı 
-ULU' mücadaletını doa&alılemodon, prolelarya en· 
lemaayonaıızmlnılen a6z bile edllemez. 

ENTERNASYONAL!ZMDE NESNEL ÖLÇEK 

Doıaı olank, enteroelyoOli görnin ıomul lç .. -
1111L, dabnl. ı1e11,meyen bır ölçek ıIellldlr. DonImel 
ıiireCIn ıörevle"" TO ko,ull.onna, bır !üm _ U1111-
laraıuıı 14çl haNkednlJl veya somut bır rrilfernetllıniD 
lI\ücacle� .şaınııııre �b.pnıı olaıak deltolr. nur. 
ratlHen IAIrth .. 1 dtııı:y 'le devrimci eylem, enternaıye> 
Oll CÖ�V ıçin, DHDeI bır ölçek yambrıtOtar. nu ölçe� 
,uodan Ibarettir: Bem bır proletarya mü_eoInIn 
!üm ülkolerdeD 14çUeıln anıfıır< loplumun zaferl için 
glrI,UIlI .. ı ortak da .... ruıın bqany. uJ.a.ıım .. ıçın 
uami Çlbe göllermoll. . 

Hangi iilliIıde oIwa ollun 14çl IlDllmın "Dum .. · 

yoııal görevln6en .pmaııı. objekll! o\aıU. emperyalız. 
mıı bwju"ztye öclln nnnektlr, ODun ka"ııında geri 
çeldlmekılr. UlUllaraD.R proletaryanın, emekçUerin 
IÖmiirUıd.i ve bııla albnda tutulan ıeniı, halk kabnan
la.nrun kurtuluş hareketine lhanettlr, buıjuVIı mllllyet· 
çıu�l lIe IızI.o,makbr. 

II. MfLLlVETÇ lLfGE KARŞI 

Enı..emuyonalizmin 14c;1 mıılına öziÜO bır Ideo· 
lOJI oIdutu gıbı milliyetçilU, de burjun.ziye öz&ÜD bır 
Ideolojidir. �1W1yetçlllk lÖDıüıücU bır smıf olaıak bUl' 
juvulnln özünü, bencll çdmrtanru, emel Te Iımçll1&ruu 
yaubr. 

Lonln'm bellrtllRl e\l>l kapltallzmln ge14m.IDde 
lIıI tadb.1 eQIDm YUdıı. Bırıncı etıDm. kapltalb:mm 
ııe14meye be,l.ochRl ....... Y' kap.r. Du ...... ıia .1· 
nlk gruplar ulu. olur, u1ııa1 y .. un. u1u.ı harekelior 
be,lar, ulııai __ ka'll .... . çıllr TO u1ııa1 ıle.· 
1011 .. _ur. Wncl <Rıımı ge�, ,e artı!< kOlımu, 
kapitalizmi, omp.ryallzrn _nı kapar. Bu .... 
mada uluaiai' .ıaaııda çok çqlW bellar ft ka .. ıIıkIı 
Olıidier kurulur, geU,lılılIr. ulııai çerçe_ Iunbr, 
.nnayenlrı enunıaayonal blıllll meyılana leiir, ııe· 
noOltle ekonomlk yqaııı, pollllka, bWm, JlÜlei •• 
.. 1Iar entenıuyorıalletlr. 

Bu Iki etillm bl_. cByaletulr. _ ballJdır 
TO .y .. uınıında da bl_n _ıl>clıı. Lanln halk· 
iaıuı IkU.dI, aııoyai TO kültiini yqamlaamn enı.· 
nıayooaUe,� WıJdn ..,. .. 1 <RIUrnde kapı· 
ıaıızml aoayıllzrno dIImıı_k en (IIçlü mo&_an 
birini IÖlÜyordu. F.kal kapı_m bu OtmDI bealıı ,. 
ıortıabktan bqka blı;lmlerdo yok -e yeıo""tl"" 
_hıp doRU. Bu da ç.pııleu baıpl .. dolunıyor. ınıber .. 
., halklan ,e iilblerl ..... 1 altına diillbliyor. Du da 
kendl tardından y .. 1 _ ko"oiii u1ııa1 halOhl· 
ler. hakÇI kurtulllf .... Ian Tl dnrIrnd pa1II ... 1ar 
dolunıyor. Sonuç 0\aıU. da IÖmü,.. _ml claam. 
yr1r. zor\ıolık ilt.rtne korulmıı, çok u1ua1u d..,lotler 
çözülüyor. 

lIurju .. 16eolojlll olaıak mlllly.ıçnlk lIıI )ön!iı 
biL rol oynuyor. Kapllallımln ı.ıı.mey. bql.odıt� 
ulualann roodalb:m dil&"'ne _ . .... ta blrıe.ılIıI.1I 
dö .. mıle mDUyetçWlln rolü ö .. mU. ııatımb TO oc). 
mür&e balıdamıın nrdlklerl uıdempeıyalilt mücadele
de d. oRer bu _delenin ıçerıalnı d.mokıaUk (IIç. 
I .. beÜrııyona, mlWy.ıçlUk olumlu rol oynuyor. t·.· 
kat emperyallll burju .. ,lnIn Idoolojlll .. poUllkaa 
oIaıaJı nılUlyetçlUk ka'll dnrlmcl bır IdtoloPdlı. !'ro
letary. ,. ul ... ı _ulu! davrimior! k",uUannda ge. 
dc:IUk gı;ç1.rI mlUlyetçlllkun, beluruızlılı: ve demok· 
U KÜçlerine ka'll mücadelede en (IIçlü ldoolojlk 
ııIIah olaıak yarar\aıuyorlar. Mııııy.ıçlUk emperyallll 
bwju"Wııin elinde eıki " 001 ve YÖDll ' kumıw follT· 
çekle,tinnek için en i:Üwnlllr uaçf.lr. llhıslnıatUI 
proletarya d&yaru�m .. ru hlçblr ,ey miUl ı ık  la· 
daı hızlı yıkamaz, halklan blrblllne ciı Itfl. ir 
ç.�da, kOlullarda bıçbır ''l' empery'.ıı-.. ·" ,çı', "'" 
,IIU halkllU' .... Ddakl �manhk •• • ltvnmd 1Iare· 
kolln paıçalanmuı kadar yararlı olamaZ. i 
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fa""r FJ[)ANER 

Ge-nel olarak nüfus ıoıunu lizf'rine, Öleınkle de az 
Ifli,ml$ ülkelerin nüfu. ıoıunlan taertM flmdiye dek 
çok .tYIK yazıldı. birçok &örü, örw aür\idü. Bu yazı
nm konu,u, vuolan eö�lerE' )'I'nl gö�"r eklemek 
deCil. ,imdiye dek söylenmiş olanları dtrltyip topar
Iamak. dotru bır bakı, açısı yakalımaya ç.b.,nak 
olacak, 

Onef' "nüfus" kavrammdin b.,lay.bnı. Bır m· 
lUk nUfusu $ÖylE' tanımlıyor: "Belli bir bölgede bf.llrll 
bir andı ya .. )'_n birfYlmn oIu4turdulu kütle. Bu bi· 
�ylain nıu,lurduQ:u toplam .yı. "(1). Ancak. nütu. 
kl"l'Imının oAlmi, bu lamının öw.lnde ta,ldlAı deli,· 
hnlik önlllRlnd.n �1iyor. Eter ı,.Urli bır bölgede 
y .... )'.n bi�)' lerin sayısı vf dilıiımı her 1.amın ')'"� 
k.ISlydl. hrrhaldt "nüfus" konuıu üztırindt bu denli 
tartı,ılmazdı, ÇWtkü. böyl. bır durumda nüfusun top
lumsa' bir .tbn olma nitt'IlQ:I k.imay.raklı. 

Xiiluıun iki özell'll dtlhebillr: Bır nüfuaın yapı' 
M. bir d. lıyl�I.Yap_dati drli1iklikl.re, yı, d.Rıll' 
mının. cms daldırnının deıı,metl örnek <>tank di.iısü
"ull'NUr. (Lu y.pı Mli41k llklerl bu yazının konuıu dı· 
:,ındl kılı):or. Ikinri dp d.li$ikllk oI.rak .yıdaki de· 
tifıkllkh'" tıkl. eetinneli)"iz. Bu c'leRltikUkltr de Iki 
tip " tın. nufu.un 11)'151 y. ITur ya d. azalır. DWlya 
diihuiunun lif Mi �illmi hl'p .rtı,tan yanadır. Tek &ek 
ı.ıIloil"lt'rf' bAklidıtında d. nüfusun azaldlRı dönemlrr 
"'(J� .-.ınırh hır \'ff lular Bu ned.nle nüru� ıorunu dr· 
mldı�ı nıit· illeı.' onreı nulusu .. arluu .:ellr, o kun",uNr, 
ii ı.artl�ıJır I'iı diL b" yazıd. ISli olarak nuru' ırtı,. 
uzfllntJ .. dunr-a�ız. 

Uuny" 'ıı..ılu,,"unun ""nd rtillmlnin 'artl$ )'t>nündf 
nldueunC'iu ""iZ rlRÜIUI� Ancık bu ULi$ hl!'l' ç.e:d •• 
her (,ııpluffııl... tıPı' ı .. lJıif'de birb""n.n 1ı)"'1 olmam • .kta· 
rlıı fo\inı1 ı�h,ıl'rcip nU(UJ .rıı,ı tok rüııdır. kimi UJ· 
kt'It'T,tı· n"h, ;,adır. haUa buı durumlirdii nı.ıfusun 
iU .. lı�ı " 11. �')I:lJM.lf1ur. Bu farklı hkların n('cirnleri. bu· 
\ ii� " 1\,,,111. i.� t'I""" �) u..eknnomik yıtpdııında .rın· 
l I 'Oi : ır'tt f��l.ôt tm d,.yı" .... 'lGS)'t14' kooonük )'ıpı, nu· 
fıl_ -,Jl ı�ını hI!.I." l)rtfJı�1 (,,'ıbnn. bazan az.ıun. bı' 
..... 0, ,l,u \ uQ:ııltan urwmu hır etkl'nrtir. 

bu ııı�kiııtn hır dt li'n yonu vartlır. ArUn nurus, 
\ ... '."l. "-'l,'{oı.(),,.\(IH'(lmik kurumu ("tkil .. r .  ön.nı li yapı· 
... 1 rl.ti"llı.liıO;l("r. y� a�ar. Röylect' ıı.f)5�·o·l'konomik 
\ ro,,'\ ltı ull'u� artı�ı arasında karşılı kıl bir t'tkih'şim ol· 
ItU�1I !(Oruııır. ' ııipılma .. �r�k4'", hu etkile,im in bir 
bUlt," " hırak lıcılaRlbibneal. ctk.nlerden hirinin ya 
rı .. . ·lrMmu ıbarUlmınıul \'It uııutulmamasıdır �im· 
dt�'ı' t�.·� mı(u" ),;(JnulUnu işwy.n. nuru,. kura'"lan Rt'. 
h�Uh'ıı IJlr\'flk )a-zu, hu abartm. ya da unutma yınh· 
.ınıı dU-\nılDfwrdlr. 

"LFI'� lJZEKiNE DEGISIK BAZI GOR UŞLER 

' azının hu bulinıd'ıde nuru�lıı ilKiii ol.r.k ileri 
.... rult·n iii, dı'ti:sik eonıı; ıizerinde dUrl('a�I7.. ( Şekil i i 
I�ırını '''1, \ lıllhuS4,'uluk. nuru, artl6IRın 5O,syn-f'kono. 
1 ' . 1 )0. � dopIIlIn d .. nuru:. ıırUıj:1R1 ptkill'r1ll(inl ııııut,ır Ihı 
It' · ı\,.,ı./i 1·1; hilııı .. ,. ttomsikill'fIo Malthu" \·1. Y .. ııı M,11 
r h lol� ... ul.iı.rdır. Ikinı'j eünı�. nurus artışının wsyn'l'ku 
i i  . .  ., i .. � apı�ı olumlu yönde elklled:ı�itli avunur. 8u. 
ııoil ıırnd. "Iar.tk Akdeni1. Sabri'nin )Ud1tl bir kitap 

" 'n(ı'�" rlurill. ... l!'i' 1 ::: 1. l:çii'ıcu oIırak urll"ClıQUI\IZ 
�ı,n,� . �ıs) u .f" k unomik yapının nurulU dolrun.n bl" 
11rlı'ı1I�ııJl ilen !ıoUl'er 'iiI' nUlusun dı. 6Oıyo-ekonomlk 
yldPI) i i·lk il .. di�ini &o:t ırdı IPder, nun. örnek ol.rak, 
ı �17" Saı:e lık K urullayı'na sunulmu, ol. n bir bildiri. 
nl'n ıJ.Ji' Ntt"f'I'�IZ ( 3). Son olarık ,  niif'us IltlŞlYll $OS. 
YU-t').. I,lhomık yıpı ımasında kar,IIIk11 bir .lkil�,inı bu. 
�untlut!unu "",,yunan yuıl.rdan örnekler Yftecetiz (4, 
:>. 1:11 

lIirıılf'l .wruıs "�i.ırus ırtıljl 5OIY0-f'konomlk y.pı· 
� i u�uıılSlO oI .. rak t'UcUet''' tezini ileri sürer. Bu 5:Ö1"i.It. 
ı:N1'k '� ... Hhus·u n  18. YUı)'lhn :sonunda oruya .UıRı 
hı ... ·ınıı�'k-. ı!en'k,w i 950'lerd. Yenl·M.lthuıçulııın ı.;a. 
\unr1u�u hıçımıyle geniı; t.ıutışnıılar. yol açmıştil. 

M .... llhu�'un belli bı,kı iki yuwyımı vardır: 
I · Imf .. n nurusu rtryt buk1uRu um.n �omeırik 

onı mi:. .u1.ıu, 

ÜFUS SO 
TÜRKiYE 'DE ÇOKÇA TARTIŞI.LAN, ÜZERiNDE ÇEŞITLi GÖRUŞL E R ILERi SÜRÜ. 
LEN KONULAR ARASINDA NUFUS SORUNU DA VAR. KONU ÜZE RINDE KI TAR· 
TIŞMALAR. OLDUKÇA ESKiLERE DAYANıYOR. MALTHUS ISMI GEliYOR A K ıL· 
LARA HEMEN. MALTHUS'UN CAGININ DÜZENINi AKLAYABiLME K  IÇiN YAPTıCı 
ZORLAMALAR . BUGÜN YiNE DÜZENiN SAVUNUCULARıNIN EliNDE KOZ OLA· 
RAK KULLANı LıYOR. YENi MALTHUS'ÇU LARIN YANıSıRA, AYNI KONUDA 
BAŞKA GÖRÜŞLE R iLERi SÜR Eli/LER DE VAR. DR. CANE R  FIDANER, iKINCIBÖ. 
LÜMÜNÜ GE LECE K. HAFTA SUNACAGIMIZ YAZıSıNDA. BU GÜRÜŞLERi TE K E R  
TE KER E L E  ALARAK. BILiMSE L SOSYAUZMiN IŞIÖINDA iNCELIYOR. 

2· &&in kaynakla" III't1lilysa. arihnetik bir Ofan· 
dan daha dLiıtült duzeydıfd:ir. 

Bu iki onermtden MaILhUl. bir em bnin kaynak. 
Iın"ın huııinlıra ;,:"tmeyff.,i sonucunu ÇıkartP'. 

Mıllhus. adı Mn kitaplanna dek lirrni" çok ta· 
"ınmı, bir ki,i. Ancak geMllilıtle- kf'ndi yapıtlanndın 
okunmuyor da, Md. \'p savl.n dallyh oIank duyulu
yor. Bu avlan ortaya atarkfon ileri sürdüeü kınlUı,1 
bakmak. MIllhus'un dÜIIWlC't'It'rinin blllmRI dayanık· 
I'rdln lll' dtnli yoklUn oldutunu olLly .. çıkartıyof. 
öykı Inla,ı.Il)'Of ki, Mıllhus'un yapmak bLtdi'l. elin
deki çok sınırlı bitli'eri., hUM umanı., icin l"çt>rU 
t\'ftonsel bir OO(uı Y •• " �U,larfbllml!'k. OY. her de· 
Ri$ik toplumsıl ",umde nüfus yaaSl d. Ca,kll wat. 
için böyl .. «,,\lrenM'1 bir yili bulmak oIlnakslı. Mal· 
ıhu�'un kanıU.nmn incl'lt>nm.u <IP bunu doeruluyor. 

TEMELSIZ GENELLEMELER 

önte birincı 5Iyınl ... Ie .lalım. In ... n nlifulUnun 
il'onıetrik onnda .rtlılın. hnlUamlk 1(,1n Mllthuı 
dort Rıkam kuUanl)or: Kuny Ammka'nın 1190. 
lHOO. 1810 Ye 1 820 $ayıman, Bu uı)'ımlltdan Ilhş 
hlZannı buluyor. boyl('("t' o dönemdl' Ku:Zly Ameri· 
ka'nın beoyaz nürusunun yunıi bt'1 �ıldl iki kaLına ula· 
�nk biçimdr arttıtını Rtrılliyor. Bu otuı: ydhk nuluı 
.rt ı .. na btık.rak. "'u haldl''' dıyor. 'kuIU.ndıe, 7.I
ma .. nüfusun hE'T yirmi M, yılde kl'ndilllu iki k.i ço· 
ealuak $l'kildl' gl"Oml'Lrlk bir djzid. artUeı �u.ıoPnle 
söYI�rM!bilir." Dipnotunda ayrıca $unu t'ldi�'or: "Bu 
jlıdt l'lbl'ttr swecin her bir ara haNım_elıll dean. if" 
nl'1 ıonua, .tıcı .. bulunmaktadır, Pradktl' bu. bazan 
daha yayı. Vl' baun d .... hızlı olawıu" 16,. MaJthu6 
böYlf'<"t' dJnya tarihinin dar bir kt1inıindf'. bt-1Ii bir 
bö1eedr �df' f'dilmiş verilerdfn, yalmzoı. dört rak.m, 
dan ".vren .. 1 bir y .... C,brnıayı çıh4lyor. Allında 
böyle bir "geMI sonuç" olmadıRını "mm'" Dlrle.k 
Deyletlpn'nin da ... tonrıkı ııyım"n kanıtlımaktadır 
ıTablo 1 1. On yıllık .r.!arLA ABD'nin nüruıuna baklı· 
mRındl. nurus arU,ının 19, )'üzyılın b.,lanndaki hı· 
zıyı.. .ı.amrdl�i. l M60'lardan bI.tlyarak dÜlfliilü eörü
lUyor'. Itlkarnlardan .nl •• 'hyor kı, nüluı arCl,1 bndi 
başın., b.lımslZ bir deltıs5len delUdir. Toplumdak' 
haL.I ril"li,ikliklrr, miCus artıliını d. etkil.r. 

ENGELS'IN MÜDAHALESI 

Ancak M.lthu,'un yanıldıl:mı ınlama" için böyle 
uzun bir süre beklemeıi ,erekil dpRlldl. Elindeki yeri. 
len.· biru ri.ha dikkatli·b.ka.bllaeydl. nüfusun �omet. 
rlk oRında artışın:n l'Yrfn,,"1 hir yau olmadıRını göre. 
bilirdi ,  Bir yazısında Mallhu$., 1688 'de dünya nüfUlU' 
nun 800 milyon olarak dWiuniJIdue�u b�Urtiyor (6). 
Dünya nüfusu bu 5II),lya .cıba her yirmi ı>., yılda ıkı 
kıılını çıkırak mı uw;mıştı? [Ret bu dU.Wlu dofru 
olsaydı, 25 yıl önce, y.nl 1663'''' 400 milyon. 50 yıl 
önce, yanı 1638'de 200 n ıilyon kiş.ıllk bir dWly. nüCu. 
ıu olmahydı. Bu h.lftp SÜJ'düriildü!li.ilde ""nç bir to
nuç ortaya çıkıyor, lS88'deki dünya nüfuıunun, 26 
yılda Iki kat artarak olu .. bilmni ıçın, mil.ıun ıonrı 
1013 yıltnda yeryiilÜlld. yllnlı.t2 blr kltlnin buNn· 
mu, olmuı ıı�nkiyor. Demek Id Mallhuı'un eıındekl 
rak.m. Ileri $ÜMlCü "�ntl ıonuç"una uymayan bır 
di8ıyl nüluıunu eöuriyor. 

Tablo I· AMBRİKA BIRLEŞIK DEVLETLERI'NIN 
Nl'PUSU (1790·cIıı. 196O'a "'k) 

o. VıOık 
Say." Nül\ı. Nüfuı ArtA,. 
Y�ı (X 1000) (V .... ) 

1790 3.929 
1800 &.308 3&.1 
1810 7.240 36.4 
1820 9.638 33.1 
1830 12.866 3U 
1840 17.069 32,1 
18f>O 23.192 36,9 
1860 31.443 36,6 
1810 39.818 26,6 
1880 50.1&6 26.0 
1890 62.948 2M 
1900' 15.995 20.7 
1910 91 .912 21.0 
1920 106.711 14,9 
1930 122.775 LU 
1940 131.669 1,2 
1950 150.69'1 14,& 
1960 179.500 11,6 

Kaynak' (1. L 33) 

MalthUl·u. Iklnd ö.orın_ID . .... bı kayııoklan· 
nlD aribnetik oranın do .Ilınclıı bır hızla ullllı CICIU· 
tunı delinml,tUı., MaIlhuıun bu _'flnın onlÜlltnm· 
yanh, oldulunu iö ...... ey. olanak yok. ÇiDkU Mal· 
Utu,'un bu .'1011 doerulayacak hiç bır kanıtı yok. Az 
önce IÖZ.U pıçen m .... lHinde bu konudl lÖl ederltea, 
besinim aalhtı v. ar\8"lc. bir takıLii .c.uaı.t ..... 
yor v. hiç bır ayal ömek .ımıadıı. lÖylO ..,..: 
. 'En p)'n'UI yeU,UrlcU .. bii, lOi_k ltı yikyd ıçı.'" 
bu llkadokl (I�I_. Frana. ıtAlya, Almanya) ... 
çıru,ı. "mdl yeU,_AI ylYfHtln ortalama _ 
_km kaLınl ÜNteıceQ;ini ve hele bu ar .... hl&llUn. bır 
çltll,l. haIon lintlltlnln SOO yddo 20 kat tuiaa .. ve 
bın YdCIıı 40 bt w.iaanı ın...,.k .. til ... aiftc:eIInl 
pek dÜ{ ....... z. An<u bu bır ari_Ilk dıa clur .. 
datal nüliı. artı,ımn ııaonıomk dlııiOıyle ( ... ) kıyaola
m. bbul .ım .. ·· (6). GöriildüRü pbl. MalthUl bHim. 
.. I hiç bır bnıt ortaya kOymadaD, bu ItlD oImayMa. 
"na " en pyı;,1I1 yeu,ıırt.lor.." laıııldılıyla k_ .. 
riyO<. Bu kannı E ... I.  lÖyla kar,ı çıkıyor: . ...... ..ı 
alanı .nırhdır. Bu çok doeru! Bu toprak ylUylodeıa 
Uhdom edUecek I,çl .  niılıola blrUk .. denmb ulu 
Hatta tutalım kı, ernekwld artıltın neden oidU.lI te
rtm 111.14' her zaman emek it ta� oranldı cUn.k an.. 
mıy .. oiau., G ... de iiçiindi bır öte .ard. kı. bu, 
kutk ..... IkU .. ıç�lıın ula llnom TtnnodItlart .. ıı... 
..m .... tn az nuru, kadu tuzla ve onun &Ibi. knbıd* 
olan bUlmdir . .. (8, L 70) 

YENI MAlTHUSÇULAR NE DIYORI 

Mallhu."un bu d_e "'y'-lÖriitlart.in 19. 
y.yıl .. bqınclıı l.,ılt.ero·1Io ııa"" bır o'klnDk alanı 
bulablım .... o dijllOml. toplumu! IlullWartylo ya. 
kındon IIlIIldlr. A.cak bu konu, bır boıb y",ıwı ko
D ..... oImabdu. BI> bu noktAyı. Mal'bu.'ıı. yuılanıwı 
ıuI amacımn; Ingllt.eft'deki Youulan Ytnbm V.., 
ıı' ... bldudm ... oIdulluD. oöyleyerok _lIırı. 



ü 
Maıthuı'tan IÖE edip dr Yenl-Mılthusçulan ın· 

maınak olmıı. Yenl·MılthulÇuluk. MllthUl'tan çok 
!arklı ı,a. dönemde. ytrmlnd YÜ<yılda. dWly. ko,ulla. 
nnın utık çok d"I�I, oldutu yıllarda orla)". çıktı, 
Artık SOiUD . ..... oktuJlara Yardon Yuuı" drlll. lElf
lltm" iJkelerdt ıöriilen hlZb nüfus artl,ıydı. Bir yı
...... , bu abm için ,öyle diyor: "M .. thUlun u..manımn 
Iwlci anıtlarmı kırıfl ku ılın dılı be,ba t.ortk sUah· 
lu. ctıaJi.nıyor ft CWıllnÜlün llel1c1 sınıflarına kıııı 
kullaııdıyor." (8. � 44), Gerçeklon de Yeni·M.Ilhu,· 
Çtı kunınlar . ..  klllnden pek !arklı delil, Omelin "'ul 
EhrUch. "Nüfus Bomba." ıdh çok okunan bır kita
bında. dimyı tdulUnun ıkı kat oLm. Iiirn1nin gittik
çe kIMldoellU. ıon yıllarda bu IÜftnln 35 yıl cıbi IÖ· 
Ntdüf\l\u yuıyor; her otuz: be, yılda nüfuı lki kıt ır· 
Ia<ok olu .. 900 yıl LO .... yeryi&ünde 60 mily.r k l,ı· 
• Irı bulul1l""lIIl. bu yü<clen cbıy. yü<eylnde her 
me.ufty" yüıden fazla in.n d�ecetlnl heaplıyor. 
(9, i. 4). Bu heapluna ve \'arayımluUl , lOCyo-ekono. 
mllı k_Uar deliıtiıınde nüfuı uıı, hızının da detıı' 
11L1 _eeı ni ıburdı ewıı açıkça IÖriI�or. ElırUeh. 
nlIIu.l arta .. oICUlUnu. toplumdaki ttlı;enlerdln yalnız
aı blrW darak dÜfÜII"üy", berıoy! belirleyen Iomel 
dellık.n &Ibi "e .byor. 

Dtmy. ıütuaunun ne bdu OLmALı tfftktili ko
DUlUnda. Y.nl-Mlltbuıçulu oldukça karam.r. Bir 
y-. "Dünyanın .. hal y .... ır btr hale ııe�bıım .. 1 
Içlrı 1930'dakl niifuau. yanlıkı mılyw In.,nı bmndır· 
muı .... ktlllnl .. a ... nuyor. Bır haılca yuara IÖrt. 
"yapilan an,tmnalM' mncut büum kıynaklany" 
dllrıyaııın til rası. 6 Ila 8 mUy" ln.,nı banndınbil .... 
aıaı &ötttnn.klOdir." (LO. L 107: I l .  s. 181).  Bül!kı 
bu IÖlÜlJlrrdeki "'tak yan. üçiincü dWly. iikollllnln 
Içinela bulıındııUuı ... II�i,lk.rlni yaln .... nüfus 
.iiii eıttıılııt boIluno "lIbnld �. 

NOFUS AR TlŞI HERŞEVIN ÇOZu.ıO MO? 

lkinel llSlÜIJ: "Nufuı ,,�ıı ooay�konomlk .11'· 
meyl olwnlu yondt etkilft''' diyor. Bu dütünceyl .vu· 
nan bir ömek olanık. Alıidenl.ı Slbri'oin bir kitabuıı 
ıuı. .. .,.. ... C., .... da Nüfu .... Oneml v. Tl!rIıiy.· 
nın NlifUlU (2). Bu kitabindi ya.ar. ıoıyo.konomlk 
pılımfnın LO.... Md.nl olarak nilUlU ,ö_yor. 
dllrıyaela ,imdly. dek ıbril.n kimi 11l11",,- niltııa 
u"' ...

. 
boIIoyor, "Son .... ıannalar cötl«mlıtlr kı. 

.... nıpa da 19. yIltyıld. _ekle,tIrI.n .e Hırllllyan 
mUltllerlnln dlOıy. hakbnlyttlni "lay.n Sa.yl D .. · 
rlmrnl. _.ıı nilllıa. bab iikelerlndeki hızlı nllfu. 
""""" myanoyor. 19. yi&ydda ... ylnln haıbca " 
en önemli etkeal nüfus oldu" diyerek çok daha önımı· 
U "'onllll ııert plon.a .ııyor (2. � 9) 

IlIInçdr. Mollbul "bi Akdenı. sabrı d e  .. lannı 
kan_ ıçın ","ııııca Bıııeılk D .. ltllerlnln nuru· 
..... balııyar . ..... bambqlca bır 'Çıdan. Dly .. kı: 
"17, YU.ydda kocaman Kuzey Amlllka kılaanın ucu· 
na WılP lulunmuı biricaç yü< btnllk bey .. Amıpalı 
kamım hlndl ed ve mı"" buldayı lle kıı ...... 1 doyu· 
nlıIldii' ıçın AUoha llikr .. cıırıü düZenleyecek v. 
ın1nıwttarhlım SUnicak derecede duy., ..... lIyordu. 
Oy\Mln • •  çlık .eııkınll çekml,tI, Buglitiin ayı. 210 
ndlyonu ... n ABD. ntluaınun üç btmdan çolunu 
yodlrlp ",dlrobUecek bir üretım y.pabtllyor; binl .. "" 
çeılı yiye .. k m.ddHI yotl,tlrlyor, ABD bu bollulu. 
bu devt ....... nl •• 1' lOPrall ii . ... p;riimemı, bır 
-i lÖur ... nllfuau .. b.-çludur," (2. s. 26-27). 

bari Iiirii.n lkind blr dÜliince de. az nütllOUn k.ı· 

tıomayı ""eUedlll yolunda : ·'Kan.da. Blrltılk Am .. 

rllca'dan daJı.a büyük • •  ynca maclen, taU lcaynaklor b.· 

Iıınıından d. çok .encln. iiI1.ellk anayUeımi4. boIlulı 

IçIndo bır iik.dlr. Am. ABD bır dev .,ydırken. K .... • 

da 'nııı diınya d .. ltlIori ..... da pek Ö-..I bır yori 

yokbır. Neden? Nedeni çok bui!: Nııu ... ndır," (2. 

a. aı) 
Bunda hemen akla �.I ı-rtken bır nokta YU. 

BlrUUe utan ıkı detı,ke.dan bırlıı. mullaka atoki.ln 

ıonucu dtllldlr. Aceı.dllı ve kday. lcaçm •• çotun· 

lukla .rç.kle ucııl olmayan bır !akım neden ... nuç 

Ullklllllnln var ..,dmaıına yol .çu. Akdenı. Sabrı' 

nia de bÖY. bır yanı,.. dÜl",U kdayca IÖrileIıIUr, 

Blrlnd röriit' Malth •• 

---...... 

/;l (.::\ 
L( V 

hdııd ımı" B.Akd .... Şolıil.1. 

Kalababk ülko_. ıynı ..... nda lcalkııımı, ülkeler. o 
hıldt ııiluı uttI�C' kalkınma da ırtar diye düııtünebU· 
mek ıçın .lIıııda "lmlzdt hiç bır k.nıl yok, 

Buudln daha öMmlili. kalkınmade topaırnun 
ürttlm biçimini dı,.yarak. LO ya d. bu Ilken in Iok 
ba, ... ıonımlu LÖriim .... belki olle ıohbodlllnde 
dinlenebUecek. uno blllm .. ı ııoçerlljll oImay .. önori· 
ler. ıonuçla .... Akdtnı. Sabrl'nln dÜlıütü dıınım d. 
"." yukan bu oluyor, AncaJı. bu dÜlüncey. lcalılaıı 
ba.uluı da yok detıl. Omolin. O ..... Nuri Koçurk 
fÖYle diyor : .'1lirt toplumunun ftl wrimU yalll"lm g. 
h., lıIç ıiipbt yok kl cono çocuk dacaklw. T'ılrltlye 
100 mUyon InMDI Amorilca'da oIdutu &Ibi iiltiaı h.· 
y.l .. vty ..... uy .... bır ,.ıııldt belleyip y ... labU.· 
ctk lmkanı.r . .  ıhlpUr," ( 2. �  172) 

AŞIRI DETERMINIZM 

Oçüncü IÖIÜIJ ... "�konomlk Y'PI nuru ... 
beUrIor. Nü!ua -ii ııer1kaimlı iikel .. ıçın bir roru.· 
tutukıur ve ulkmınıyı olumlUZ bir etkisi olmaz" di· 
yor. Ba,k. dÜliine .... l. blrUklo bu IÖlÜlJlori d. lçeren 
bır bildiri. 1978 saaıık Kurııltayı· .. ..  nuldu. Tobin 
M.rdol \ı n huwladıtı bu bUdlriyl bl ... y.kıııdan 1_. 
i .... k .... klyor, (3) 

önce yazarın IDl)'o-ekonomik )ll:pı Ile niJtul artı· 
II ...... dakl ıu,klyi MiLL deterlencllr<!illne balcalım. 
Y .... diyor kı: "Toplum.1 �laizlieln oIdutu ülke· 
lerde en )'Oluul smlfiuın doturpn olm ... toplumlll 
bır .orunluk oIualı ortay. çımiaklaR" (3. � 8). Y.· 
DI. bir bqlca doyill'. bu illke_ ıoıyo-eko.onıIk 
NI. ııUfUa u\.ıt_ ha .. belrlu. Y. ııUfUa aıtıouwı 
IOO)'CHlıonomlk Nryı eWltmeal .. biçimde ortaya 
çıluyor'l Bu .... nu. ya .. ı. yuııwı bır yertrıd. t!iyle 
...wyor: "GerI lıalrnı4 ülke_do iıalkııı _mna bl· 
çImLrıJ ewıey •• bırtrıcl u ...... ııUfUa "'iii dotll, bu 
ı.ıtianrı badaal clıfmda alman ticui lwaılu olmalı. 
taelır." (3 • •• 6) Yuıi. y ..... ıö .. ııUfUa ,""mm pek 
öyle oluPIIUS .WItrl yok. A_ ııUfUa om.ı _ 
ya da auitıia bu .... bir taiıım ıonuçlan olur ... ? 
Şöyla diyor y .... : "Vanlan lOO)'o-ekOllomllr. k",uı· 
lanIıı ııUfUa """ya...... .e yty.,:.k ilretlml ula 
ba •• buDUn _.lIorInd.n yokaullar dtlU. ııer1 kaIrıUı 
Illkalanl. ilretlm ilitkiitrini danotlay •• "IlOmen _. 
lar yıırutarıır." (3. 1.4), Ayıır dUtU ... bır bqlca y.rde 
yine laqlDUQ çıluy":".,, bu topluırıluda (prl kAL· 
"'" lıııpltalIaI IlUler). ftL'OIaıı aoayai tıltalzllk all' 

dOt�. bu ... ınarm niifuau ._.yıp _ bile. yoJı:. 
auIIuklonnın sonu COlnıey ..... ktlr," (3. � 9) O bIIdt 
çan ne oIoblllr'/ '\ .... fÖyle ö .... lyor' .. tıet ........ 
..... ken ,ey. tlUıeıımıo dotU. ntlndıı Inan ....... 
nlrnlerlııe elank dIiIece' blçbnd. dir& .. _ eo· 
ıeDeyen kaynaklar uurinrltki nlUlltiyet talZld •. " 
(3 . .. 5). Yı.1 nur"" '''''' 17 ıla ol. çolı da o". yok. 
,wii.ı .. mürllUyor. bU llÜntın. kalkmadar. duıurnıu.
m bır dOC14llıl1k olmu. 

BIIn<ııel llbl. lkl ..... '" ..... no • .ı�II .. bıı ..... 
bu tek yoDIU bır W,ki Na,,��. i ;'� •• blriII ı·tek1nJ lt· 
kJltyota. muı.lab öteki dt- binnCli' Ulll1yordDr . 
M..-dol. blifUll.I"tql ur SOIL �""nunıı,. ) apı _ruanda· 
ki d�n blr yuıı.nı aıWıu)ur. en .. ull'1I1 )ına 
üıfttııde durmuyor. Boylec:e nutuı ırt.ı. 1OI)" ... ko
.orrıIk NIIWI dctol bir 100"<". bır ""anı • •  yıh· 
yOl. kesıcii bqına cIltilnUll'bllecek hir kuıam olmak. 
la. çıtryo<. Nlıtua �L "'"l'C>tkor.cndk y.pııwı btr 
_U oIuok aJcıIondıl.,dan. dU&en drtl�eden nil· 
IUIUD yolıaııllarııı y_ o_k rlanlanamayacalı 
dUtUncaai ONY' karıuyOl. Du lörilfUn '.ltlrIII ile ı-· 
...... ın ltIııCI böliknllndt e. ıı ... cak, 
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TEKSTiL 
iSCiLERi • • 

GREV 
YERiNDE 
SALDıRıYA 
UGRADI 

IJçl .. nrfının milcadele iifııütIeri ıçı 
bOJ bır hlyel3rJlk icldemelenmeden ib,· 
ret deilldir. OfiÜtlcnme biçimiyle i> 
zilyle ilkesel bir bütünlük "ıırtu. 

Örgütlem niteliğini gelll'I"". onlan 
.rçek bi�r mik;;ıdek ar.cı haline itti
n=n bu Ilkesel büCünlüktiir ve burjuvaıi
nın �ld.n hedeflerinrlen en önemlisi ola· 
gelmişdr. Kma. kuwet:. baskı ve zorla eL

de <d.nıedlldemi. dolaylı yoıı.,duı. 
oyunlarlı. dolapIJ.rIı .Ide e""ek de bur· 
juvuinln .. ldın blçimlertnden biridir. 
I'" bilimsel sooy;olllt örıüt onlayıJlIlın 
ilkelerini .. ,,,lı e yönenk saldın biçimi· 
nı bu Ikincisi oIu$lW\lyor. 

BwjlMl ideolojisi. onun Ildylizlllük 
"" ..ııııeıı.ıtıı' doyanan miladele onla· 
yı" 1",I .. nrfl örpitlerl lçinde zemin bul· 

rm� çllıııyor ye bır kere bulunCil llke
lerin yerinl ,lmoya boJlıyor. 

BIJIÜn Teksdl Sendllwınd> Y'� 
budur. 26 T.mmuz·do yapılacak T.ks
til genel kurulu. 'ıağldı kısa bır monıa· 
�,. "" .. cq\lmlz durumdan çıkmanın 
bır adımı ol ",",ıdır. hkeslz. burju ... poll· 
dkaeılanna özsU milcadele yönııemleri 
sendikal milade .. nin bılımsel Rke .... 
doyalı yöntemı icltt_ındo ın.. etmeye 
mahkumdur. 

ISTANBUL GAZETELERI ICiNDE EN COK RESMi iLANı 

MAOCU CERIDE AlıYOR 

Thrldyo .... toI.ri lçlııde güıılük ılmılan 60 blDl .. on topu topu 8 pzt" 
..... Bunludaıı Izmlr·d. çıkan .e 54 bın ataD Yml Am dı4D"1o kalaıılan ı.. 
laııbut lUotoIed. Anlıa .. da ÇIIıaD ....... ı.r ıçınde ıüoilk Urojı 4 bın 500 ü 

....,. yok. lawıbul UD 6 büyülü i . ...... yla Hürriyet. GünaytloD. Te_ıuı. 

�llDIyet ve Cumhuriyel. 
Bu bo, pulonın ı-m llaıı .ellrleri çok daiuı iz .. tan, ıopu lopu 6 • 10 

bın dolayında _tan bır dlzl -A ... lıalalUçl lUetenin ....mı uan geliılem· 
den �iiii. 1977 yili rakamlarma SÖ ... ı_ut IUmlerinden 2 milyon 800 
bın un liIIünde ....mı uan geUrl alıuılann _ fÖyle: 

AycbnWı 
Boyıak 
MIn. 
Cumbuılyet 
lawıbut 
SoD Havadlı 
Gü .. ydm 

2 MDyon 942 bın LIıa 
2 933 . .. 

928 .. .. 
887 
870 
863 

2 "  825 

L_n göıtneblleeeQl pbl en çok d"let d_tAI Cöftn pselAledn bqm· 
da ırkçı·lıalabuçt bır pzete geln .. kledl,. AydmWt pnlell kJa öaııli boyunca 

i_e söıtne. öıekl -ıcı pzmlerln .-.1 llaıı .. Driftlnl gerlde bualunA)'l 
bq_bIln�,Iı,. . 

öw yaııdıuı ı ... bol pzeteler1 lçiude C;jDliill Ilnjlan 2 blniD allında olaıı 
7 pseıe hutuıımaktııdır. Bu pzelel.r de bl, ıybk liLOIW< tıroj oıtalamalorırıa 
ı;i .. ,öyle .raIanmalı:tadır: 

M&m1ıI!I. 1 426 
Glinliill nc:aret 1 316 
Iotıuıbut pooıaa 1 311 
Olaylulıı YeDl&IiD 1 270 
Jaınaoak 1 192 
1\iDl.Yt!lo 1 178 
PoUtika 1 113 

Bu lIIIeden göriilebileeeQI gtbl llUnbul pze"lerI ıçınde ,""ilk U .. jı en 
d�ük 0111.11 gaz. Politika'dır. Gündt orLalaml bin dolayında _Lafı olan n ır· 

tık �.apaJ..ı dene çıkmaya bqllı)'ın f'(' llLlka nın yıllık .. ni ılın CeUri de 1 mU· 
yon 956 bın liradır. ı.tanbu! pzetel"",,1n mını uan geUrl.ıtnl .. ,iiııliUt llıaj· 
laM. b1ra.Dtya gedren böyle bır an.şbm\.l Iftek Uan ıerebe dnıj bakımından 

L 
""IIrtla ... dltt ilginç sonuçlıula dıkkal �.tmelrt"'I'. 

. j · :, :! t.'yt'� · .a6 natlMll?' 1918 - LO 

TE KSTil Genel �lerlteı yönedelieri. 
nın t&bandan kopuk, udilŞmacl ve çt
kartı tutumu IJçller .,...nd> merlı .. e 
iclqı muhalefotl hızla güçlendiriyor. Çe
Jldl ıube "" l�yerlerinde Genel Mtrk&z 
yönttidlemln bu nlııellklerl >çık olanı< 
JÖıOldii. Sendu.. yönetimini .1IerInde 
tutmak istıoyen Morlt .. yöneticileri . ...... 
ellertne muhalif olan Jube yönetldlorinl 
hanil göı1lflll oluna o .... n .-.... ıla· 
ıak. Jubeleri feslıedanık. konpeletl lptıl 
ede .. k ,yak .. kalmaya çıJıJıyor. Her 
tlirii and-domokRtlk y_ml kullan· 
moyı ItIOfRI gören TE KSTll _z yö· 
noddlerl kendI .. rtne muhalif olan 1",10-
rı ParçıIamak �kı da ÇOfItII oyun ..... 
�ruy_. 

MUHALEFU MiL 
PROVOKASYON MUl 

F aıldı ıiIr1q"r "lIYan puplu .... 

..nd> çaıı_ çılwmık. pi'vvobtörlcr 
)o.ıiianınak bilinen .. Id bır y_dlr. 
A .... hili ııçerll oIabllclll aOo1IWYor. 

Bır lOr< önce TEKSTIL BeyotIu Şu
be Konpellnde meydana ııten olaylar 
hill bır çöz_ ula_dı. Genel Mor· 
Io:z'e muhalif puplatın bırı,ı yolunda 
tıan:anaıı biiiiin çaboiar. öıenlkle TI" I 
Iıçllerln ,1rI,lnierl Beyotkı Şıbell .. 1d 
JUbo bqkan .eldll Huan Uıun ye ,rb· 
daıı HabIl Şalıkı'kı pyrederlyle ön
!endi. Genel Mo...... Beyotkı Şube 
yönodmlnl me... ..y,."..... IIzoe1ne 
TII'1I 1fÇlIIr yftdon ılrI,imle<de bulu ... 
duIar. KendIlemin ·'1Iartomed oIcJulu
nu" 16ylOyın, Içkftıdl HaLIn Uz ... ·un 
da bulundulu IRIP an.......... bır 
tutumlı bu ilrI,lmln de bqonya ula,. 
.....,l lInledl. 

Olay'" bundan sonra daha da 1ıOyO
llllmeye çaIı"ldı Iıçllor ...... ndald htr 
lIrLI bölllmıonln. tdlywdıııln ıe14ıne
ılnden .e dÜfmlnhk y ... lıl .... ndan 
-' Çıkan olan buıjuYUl ve ,damlan 
do bu ııAımelerda bo, durmadılar. 

Bır lOr< 41 .... ŞIJlI'da Neylr F,brlkası 
Iomsıldsl bbrtkaduı çı_n H ..... 
Uzun'un Içkıde bulundulu bır pubun 
... d ...... uırayaı,k d_dil. B .... n ... · 
milI çalladı. 1. Lnwıt'1IO PIIIILP' Fabri
kası lwf1I .. do lçlemde TIp ıı,.ltrinln 
de bulunduAu bır pup ııekstll IKlllne 
bır otomobılden '1101 ,ç�dı. 

TE KSTil üyesi .e DGM'yo iclttı dı· 
.. nı"" Iııon ,lılmlJ ye halcn lJOIz bu lu· 

IIII1 bır I,çl .turdutu koh_ ... dınya 
'4ilıadl "" dövOldU. 

TEKSTIL IşçiLERI 
GREV YlRINDE 

SALDıRıYA u(;RADI 

Kısa bır sift önce Tekstil Sendlka
"nd> örgtidenen .. toplu .aı .. _ iö-
IÜJmetemde uıı.'maılıi' lId_k pe
"" boJlayarı GENÇLER I,yerl IKIItıt 
b61gedekl çOlidi fabrilWı ... I,çlori ta· 
mınclan zlyıret <dlly«. GENÇLER 
ı",_in ,,".kıl zIy .... ııe ilden TEKS
TIL üyesi sUNıeT if yeri ıı.;-mJIdoI. 
Huan Uı\lll. lIıbil Şalıkı .e 'rbcıa.ıu. 
nın uldll1SllU ulndııLır. 

Saldırpn ii ... " (;ıun "0ttIaI .... 
yerinin bOJOlhlması.. söylerleon SL.N· 
LOT qçllerinln hiçbir ye .. ıjmnoye-
«ii fo ..... nı da .... di. Gm-d I,çller "" 
ziy ...... ge'" SunIII' Itçl"n Ift. yerini 
boıaI�YtI'ca b. ""z H..... U_. 
Sunjli' ıemslleilomln �ııan çı,,"-nı lo
ııedl. Gm. yerinde 1.�lIel ._ ka ... 
çıkma..,ın I\ftYl olum,.,. eıklloyecııttnl 
"" böyle blflCYln ancak pO""""" !tlne 
yarayaat .. ı söyleyen S\iilJlt Itçl 
ıomsIldIıırI dıpn çılonca do H_ 
Uzun .. .  ellmlan s",,"lIıia 1iz .. 1erine 
..Idınnk döl'diller. D,ı.. sonn Gm Y'I" 
rinde .... bulu_ • UrsUdü BIrte ... 
GUç y.nllmeı" ponIcorllnı kıdl ... ... -
dııpn'" olay y .... den uDldOfIl"'. 

S..,JIt Itçllemkı , ... yerine IIIIkIM1 
"OrJlltlii BlrteJlk Güç Yenilmu" pan
kartı pn koın_1 tmfırıdın ....... 
."Idı. 

Geçdilimiz gün_ , .... ... n TEKS· 
TIL Genel M_z ylSnodellerlno kar" 
'çkk ıııovl tç- Telcsıll BeyotIu Şube 
yörıodmlnl elkıde lutan " "rlerMCI" 
pupIJ. blrilkııe H,.." Uı.., da _dı. � 
tldemokRlIk. taoflyed yöıe1lnıe ...,... 
'çhk ıııovkıln Iç_ olmakla. ""ndllly. 
le ,y" <liflineeyi paylaımayanlar Uzeri
ne ... dınlat ııli",nlonıenln .... 1 batdo .. 
iii. ıekstll IJçllen ınsınd> do meıak ko
nulU. Bu meıak >ncol. "I"rlemed" 
H ..... Uz"" ve htr UlNn blrilkııe oldu· 
ğu .

.
....... k .. JI .. Habil Şahin'ln klJllk. 

leriyle 'çıklanabiliyor. 
Tekstil Sendııwı .. n ıçınde bulundu. 

Au bumlımı iın.,,," �oIu. sendiIQ lçh. 
de binIII .. alay,cak bl .. ,lmde demo�· 
ntik bır yönetim oIuıturuknuı w 

senCıkı ıçı demukn.slnl" N,yıu !,"'{irll . 
meoIdlr . 



YARıŞ, AMA KiMiN iÇiN? 
Ömer F. AYDIN 

15.7.1978 11oJ11ı.1J Cumburiyet psote. 
oI.do ıı.... 1MIçuk ·u .• lulorulıklula do. 
lu bır ,.. ,.)'IIIIoDcIı. OIlÜW oooyaBIl 
IIoftIıotl .. ldotini do k.ualamayı .maç· 
ı.,.., ,- -ç ell .. yln. uiafm.· 
..... ... otııımıı kıtlıeri oI.ıloy_k 
... ,.. I&odııde ciurmakio JUU .... 

U.u-..u ı ... .ır .ı, "BIujwoıı lıio
oioJıl. Itçl ıuıır.u. Itçl __ ıııliU. 
ıı.ıodııl do.... __ çbtlllode. 
• plnlıllmet, 1"'1 aıt .. müııaıwellıı· 
da. ı.aıı odoblhnak ıçın ....... ....... 
"radIUI'·. "1Iod0l" _ ortay. ç� 
tar. Buıju .. leIeolojlolıılıı bu "ödülU" 
aaıdlra. ldaolojlk __ daha .... · 
lu k",ullanll daha biiytit bır Uıı.ııU. 
...aınaül ı_kD blıır. 

Buljll .. r.lııIıı 01011I."11. biç bır za
ma •• yobuea _In .lInde.ı aüçı .... 
tatı'" .. dotruda. bır .rınaye ldeo· 
lojIoI et.ınllll •• dayanınaı. BwjınlZl' 
DIn .....,.nl\Rlnlıı tinemU doyaııoklaım. 
da. biri de Ö..,. Itçl aııufDU OD'" do 
Itçl _r ... n ya ... da yer alocat tooım. 
Iod; LLL_I ldeolojlde. uuklqlırıılll� 
mok lçlD kunıla. "radltal" hatIII "Do-
ric:i '  1 .... U.rdır. BIIIm.1 ııoayaiiot dü· 
IÜ ....... dıtJDda ta .... dolaymyla dot· 
rudeD dotruya buıjınlZkl.n ta)'llÜ. 
..... bu UIı i�i'" ta",ı mücadele. � __ büyWı önem Iqımat· 
llleiır • .  (1) 

Bu .. __ ...... yazıyı Irdele· 
m.y. "çeblllılo. 8aJUI Selçuk . ıöıe. 
IoldaU bölilDm .... 1 tekkel�menln Dt-
doal 'u. Hayatın dı .... ciit .. birtakım 
".çb _111 • ııoayaiiot Iderler .... Bu.· 
lar çoaıklar dbl birbirlerine küomü,l.r. 
01n.cIlor de oDlart habp tetbler ku· 
nıyoru. 

Senaıyoyu böylo<o dlllt.locIIkteıı 
ooııra. · ·hayatın içindeD" .. ilenlyor i. 
Selçuk. SuçlU Idm? Yanııı ODrunun ıçın· 
do. tııııoUt bu tekkeoll .. em.kçl halk 
k_Inde ÖIlÜı.1 çalı4m alar da yapı· 
yor. yIlJIimoylnet tatıı ÜllÜode 'u nu 
buou &uçlarna ) .. ",ma ha,byorlamut. 

Blıkt .. öqıUU ..... ç .... muı ) .. paıı. 
böyle bır ıenlıllııme duyan "tekke ' 
ya. Gerç.k tetbı.rın 'macı ö!IÜUen· 
.,ek. öqıUUe blrllkte IkUdam )i1riim.t 
datll Yazılan. akıpnlan. La"'len U. bu· 
DU .� ... açık &öylüyorlar. ikindi! TIP 
kurulutunun üzerlnd •• IId aDe dbl "
bir aiiıe eoçUktea 10 ... 2I>O·y. yalun 
y_ öqıUt1iııil kuımı, • •  çlm .... talll. 
..... radyoda teıe.ı.yOGda. .Iaıılardıı 
lOO)'IImıIıı _ duyum.u� bır öııüı. 
JIijyim_al ..... kaıı aünlirüyor. Elbel· 
.. bUDU AP'nln y. da CIIP'nln Ö!IÜUeo· 
me ..... U. ta ...... ımna ... ao.uç luk· 
b olur. An .. bunea aldın. buDU dt.I4. 
-aııı. ka"m bo'anlırut bır i' olduCu' 

DU dütUDlıiDtı::U:, anlamı n del-ri artar. 
UnutulmamUl ıerekım btr bAtka ,ey de. 

"lOI)'8bmt giden YOIUD, dlbDllı. bır 
.. balıÇOliııd.n KeçmedllICır. · (2) 

Ylııe .yın Selçuk '. ıtiıe. 'kurıırl", 
DllIIlulIUII UQlndadır'�, "ıtlaryiaii 101· 
yalll.m". "tahnıiau. So')'.1 aoayal .m· 
pooyalIaml". "beııım-ıu:·damotıul .e 
ooayalimı .... , bır bülliDdlir." .b. dı· 
,...... _ katly • •  mil ım har it çı;. 
1IImI_. Y _ bu dlltllııcodeldlll'ln 
lldodII\PI _ ' .çlı _ılı . lar ço
cır.ti ..... buakaıD. EI .. l_çekteD böyl • 
clitllaüyoı, böyle blr loauaıD ı�ekle· 
.... 1OCOIIDe lnamycıoa _iii< yok. 
OILLLÜ boywxa bo, �\UII beldeyocek 
demektir. Buıj...-ııı enjekte .IUeı ka. 
�LUIa dlltüıımoaln kclayhk .. nııa .. 
ILDe _alu. ı.ıde blr hayal bntIJI .... 
uRramaY' de w.mabdlılar. 

Fula bır .... ıırına y.pmay. , .... k 
yok. 0U0teI0rI ı.ıoyeaior blUrIor. Fran· 
•• L\alya. İlpanya. PONkIz .b. IAkel.r· 
de .çimi .. kaCılan 101 .UkeUl 10 dan 
raio PUU .e aeçlınlen kalılamayan 
_D böy" bır diitü- de olmayan· 
yıa_ 101 arup _ro N. d • ..ınız a· 
yın Selçuk. bu Illkeı..deld açlı-bqlı 
(pallo •• oakallı) lId.rieı d. blrtılrlmn. 
kiiımlqler mıdır? 

DISK De TIP'nln diir.enledlll m1tınıı· 
lert ta .. ıIa,1Irmı4 .yın S.lçuk. DISK 
bır meyclona lId yüz blD 1d,1 toplarlt.n. 
açlm m1tıııcııı. ud bln 1d,1 toplayama· 
yın kbnler, diye aotuyor. Bır ItDdlka ne 
bır puIInln loplanlılarmı kart .... b ...... 
aonuç çıtanlmay. çalı4ddıllDl Ilk ku 
KÖıliyOıu&. lylld FeD.rIıohçe ber hatiıı 
.. da enı bl. 1d,1 toplarken. diye be,la· 
m&DUf. Parti lopla_ Il •• "Ddla ıop· 
laal'" aruuıdold rarkı bU. k .. "yama· 
yaniann bu ko_ yuı yuark.n bl· 
raz dıqünrnelerl ıoreklr. 

H.i. h .... 060:de llerıdlerdoD geloD YO 
mıırtan ...... IıalnlIgI .. kadar eonl,ıoıı· 
ıen IUÇlamalar. _ıda n ft ıoldtn önDen 
dü,ınaalJk dınulanyla botuta bot"," 
.. çim. kalllmı,. tüm oiaııoiıllZhldOra 
ka",m çok bqaıılı bır aeçlm kampany.· 
a yUılilmlq blr puii .. bunda. 060: 
ederken ta uındlıı daha dlkbW olmU. 
.e,.kir . 

Dlyarbakıı abyöDeUm mahkeme· 
alnd. kendı .... aoruIaD bır IONya m' 
il Nlyul TlIbo'1uıı -II yaml ünlü' 
diir . 

. M.mle_ Ildye bölec<!baltu. öy· 
le mi? dI)'.lere, 

. M-ıekol luyor DU id lIdyHlöI .. 
yiın. doml, Nlyar.I U ... 

Soyın Selçu k ne de o" Idbu adam. 
Hlyaıt datI� baklıı .. LaPOIaIııO be_ 
.... .. Idald DlıUdml. ED_de bıçaklar· 
la bu toUıyı dllm dlUm bö ... blr .. bm 
Inanlar diitlüyor. EkOlloınlk, oooyal, ... 

yaaai pek çok yönil olaa bır olguyu aıiıı· 
yöOlt1m )'I..IIlCDlW manııı. De çin:meye 
blbıw.ruz ıonuç böyle ohır. Size de 
ıduyönttlm .'l'Clllndan bqkıı. mD
ma. 

3-4 ... dlr moda olan 'ma ba.ııai bl· 
IlmIoI 'lOflınnAy. ya da .nkete day""'· 
!anık bırluOduau açıklanrnayan bır to ... 
min YU: Solda bb milyon Dy'un tarh· 
.... dao ııiizedWyO<. "te bölündUIU ıçın 
.0 dıryula. Laııı bu. Hayali bır teUıy, 
hayal bıçat1arla bölmek ş.rıo ya y.b· 
�ıyor beı.ı .ma Iiz. biç yakı,mıyor a· 
ym Selçuk. 

BUDda önemlı oldugu .. lnandıRırn 
bır DOkLaya dellnm.k iiliyorum. Çünlr:ü 
bır milyonluk oy IIWIIItI blıu da bu .. 
deyaodınbyor. TIP buw. 13 yd Ö..,. 
üç yıa bın dolayında oy alırke. acıoyıı • 
iiii .... oldugu kadar • .ıt.ım _ .... . 
dan. Wridi dlltkUnleıIDe kadar ..... . 
bır Lahana da yulanıyordu. Yine o 1iIn· 
lerde CIIP'ala Ikııdar olma ..... hiç 
yoktu. Bılıll. bualan bır ten ... Iterek. 
12 marı .. Inaalu mıdl. bırlıdm eo .. 
üç ımal .ıt .... tır dly. maalık yüıüım.· 
nln olddiyotle belde'acaIı Y'" yoklur. 

'Bazı ordırlarda her tobun bır eo'" 
rol cliter. bor &emLY. bır .mırol. SoIY'" 
iiLi Iııollmdo Iderllk "I bUDa dÖDdIl. Bır 
m Uderoldun mu, lODU" dek UdtnlD. i 

dlyor. Bu auçlamaam Bertıııcuor. Malı> 
bala ılbl y..-y'. Iderlert do ka�yabI. 
I .... lnl bellı1erok _ Lenln't b'ııaka. 
..... 'l'utlmlzln IX. Ko ....... da (Nlouı 
1920) ·lIdtoledn dlttııtörllillilne •• -oUp .. 
'IY.· 'b. kartı dlldle. lIlçllk bır ..,.w.-
101 .....ıı. D .... k id Aı .... ludotI bu 
-çocuUuk buialıiı· bu .... 1 koımııılam· 
den.n ,ey. yenı bır ,ey dolllclr .e o ta. 
dar tomlacak blıtey de clel\1dlr . . (3) 

N Hlbnel'bı MrL._ ıçın &öyle
dWeIIaL binoı dotı,ııı-k yIne ..... k .. 
ı...tm. "Bm da .kODomli>oIIIk .)'11l 
Selçuk. Biraz da .konomli>oıııık. Ya1-
..... Cuınhuıtyet ps-..ııı .k_ 
.ytoamı fÖy" bır ta",lInp. bllIm.1 ya· 
zılar yw.. dnıi K'ÇU mık." 

"Biz kltllor\, k .. dll.. bokbDda .. 
d�dIIkIoıln. .e &öyledilelerino lön 
delil. teorik ODrualan ouı.i çlloclWad· 
D •• _dadanaa. çösernl_. ,. I&IeyI  . 
cU.ııne _ıert ölıotmı, •• öRıt_kte 
olduklarına löıe yaqılıunahyız. ' (4) 

(i) . Metin ÇırIlıaothı. Ywt .. Duaya • ab. 410 S.yı 9 
(2) . lIeIıLCe Bo ... 
(3) • V.u.-. sol Komıııam. Bır ço
cır.tiuk �I. ab.41 SOL YI)'iiiian 
(4) . V l.ı..a.ı Colloct.od W_o VoLU 

Yidaş'taçember kırılıyor 
1973 yd.,da. kurul"" çoIl""."rı. OLP-MSP H_ ıarııf •• dan k, ... 

....ılmemosl nedeniyle kopan",oi". kar" karl'Y. k .... Yicia, Ipı. Iabrlu.n· 
daha so .... I.MC Hlkllmed tan,,"dan Y"i'" 50 milyon Tl lcrecll lle yonlden 
mon .. j ç .. " m  ...... na batl ... d •. 1975 yıl.,da montaj . .. mam ...... fabrikada 
llreıime geçılmeden . .... T.1ısIf .. ndlkası ii. y.ptlilll dzll on"_yIı tDplu 
ıöıı.""" ImıaliIIldl v. hor yıl lçın 20 Tl ....ııcl. 

ı,y ... lndekl çalı, ... ko,u1Iann.n kti.ü1ii1ü de bu .özl."""ye .ldenln.., IJÇI· 
... çefldi .......... da dı",,;,. yemek boykodan .. Işi ya .. JIa ..... eyl.m ... i 
il. ıq>klltrinl lÖ_dll .... Bunun sonucunda T.ksIf y",1 _1'1 ... "mak ZD' 
rlM"lda blm., ve .ndlb pıbe mıbııını IÖftvden .Jlmıştl. Yerine �W'an w 

daha .or,. da usulsüz .. çimi ... " ...,.1 merk.z' .... f.,dan batkan OL.,.... .çıi. 
'II ... N.jd •• lnandlGjtlu. Çukur ... ıplık F.brikası patronu tanf.,da. kunfu· 
,ulmuş TOM·l ş  .. ndIkasın., ba"' .... yd,. Ancak bu oyun da .... mad. v. YI· 
daş I,çiltrinln mllcadelesl durd""' ..... d,. Yk .. , itçlltri 1 yıllık blr Ç"ı"". 
ıonunda DISK Ç'bsI .ı ... da .oplandı .... Y. 1 Şuba .... bl .... . opiu ,özI",mo 
döneminde yetki beyanında buhandubır. 

1 6  Mar. sıınü y.p.1an \e MISK'. ballı TUı\( Men.ucoı ii. T.bll'ln de katıl· 
dıj. ir.d. beyın,nda T.bdl oyI.m çotunluCunu ılmasına kar"" .. I. çoAun· 

LULU sat .. y .... dıliOldan durum mahkemeye Ind�I .I1i. Bu ...... Yicia"" I,çl 
k'y,m, da baıladı. DISK üyesi I,çl ... .... ha yoll ..... kos"" I""" döYülıneye. 
yolun olanı, otu'duk .... , köy ..... ... vi ..... gönderllmemey. baJlandı. BWlI., 
da y •• meylnoe I,çl .... ln k",dl paralarıyı> ... ttukl.., ... vi. o.obllsil kur .... I ... • 
d •. 

BUtiln bu ..... YId., i",w" yıldn ... d •. 6 Haz"'" giinü Mahkeme karanyı. 
Iklncl dofı yapılan .çlm IOIIUC ...... T.bdl·. ç.kan oyl., büyllk OLçt.ıdO ırııı. 

TIIm bOJIU ..... kar" Vicia, I,çll"nln mıicadel .. ı sürOyor ve sonuna kada, 
da sıı ... cek. 

YtlRIIYIIŞ . U TlfllJllIZ U7' . J i 
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EMPEIRYALIZM, ONU LMAZ 

DERDi N E  CARE ARıYOR 
Rii'llell1 DEMIRel 
Emperyall5t·kapltabt at.lemlo ·kal· 

bUl üstü '  yedi ülkesinin de .. leı ve hükü. 
met bLlkanlan geçtlJ!bnlz batlanın ba· 
,ında Federal Almanya'Dm başkenU 
Bonn da bir araya geldner. Bu lcplantı 
Bono Zirvesi o1ar&k anılacak. Kapltallst 
llItemln Içlnd. bulundueu ve gittikçe 
dedn1e�eD ekonomik bunalım dotay_ı}'
la Zirve'leı blr Riredlr adlanna ylkışan 
ciddiyetve atulıCı yitirerek yıllık ol.�.n 
toplantılar ballnl alınaya başladılar. 
Bonn. 1975'den ıonra yapılan 4. Zlrvt'" 
okıyoı. Şöyle bır BmmDlak. 1976'de 
Ramboulllet, ı 976 'da Porto Rica ve 
1977'de Londra. 

NiçiN BULUŞUYORLAR? 

Zirve 'Ier i'rana U",let Bışkanı V i· 
lery G_ D.Eıtaiııg in girişimiyle 
başlalllııu,. Yedl büyük kapıtaıı" ülke· 
nin en ÜIt düzeydeki temsilcileri ekon<> 
mik bUDllmıın dertlerloe lw1ıbkh anla· 
yış ve lşblrlll!l ışığında lonBrlııştınlııcak 
ortak öDiemlerie çtlft uayıcaklannı 
tıÖylüyorlar. Zlne'lerin resmi ::erekçeıi 
bu. Yanı, 'ekooomlk bunalımdan kur
tıılmak" . Bu gerekçe artı).;, Iyice can çe
Id,mekte olan bır si.stemin en güzide 
terrullcUerlnlo �lftrayı gellşlni açık· 
lamada y._ kabyor. iki yönden. 
BlrIodll. bu ııade biçim olarak eksik. 
IIdodll de anlanu ıçlilndan yanlıı;. 18 
Temmuz tarlhU Le Monde gazetetd.. 
BOnD Zinası habelini vtrlrken 'u baş
biı alıyordu: ''Yediler dünya ekonomı· 
1101 caolandırmaya karıar\ı olduklannı 
ıçılıladılar. 'Bu baŞlıgı bakılına yedi 
büyük kapilalill ülkenin dünya ekonomı. 

ıine Yllll1tU olBbllmek için zahmet edip 
birıuaya g.ldiRI dÜ4üıiilebilir. Yanı ABD 
den Bay eıller, Japonya dan Bay Fu
kuda. Fed.nI Aboanya'dan Bay Scb. 
mldt. Ingln .... ·d.n Bay Callaghan Ko08· 
da'dan Bay Trudeau. _'dan nay 
GlIcard .. ıtalya'dan Bay AndıeotU bu 
d.nU Insanı bır ""'aç ıçın lşl.rinl gUçle· 
rini tm.kıp Bonn'da buluştuklBn.Cer· 
çek biç de öyl. delU. IJakıyorsunuz. 
ekonomik cörtişmeler urumda hep yU' 
kanda ımıan yedi ülkenin .onınlan 
üzerinde duru1uyor. �mpeıyallst lider
lerln berşeyden ÖOl kendı ekonf)nlik sis
teOllerinln lçlnd. bulundueu bunalım 
do1ay.ryla orta.k bır loplantıyı gereklı 
gördükl.rt omya çıluyor. 

PARLAK GüNLER MOMKüN MÜ? 

Bu yol döıdincüiü yapılan Zine·lerln 
halihu nedeni emperyaıı.st·kapllaıı.st Sİ .. 
temin gitdkı;< derinle,en. derlnleşUkçe 
çözümü gü-.;itten bunalıını. Akla geÜve
ren bur 1OiU; Zine'lerde kapltaıı.st aste
min yedi büyülilnün ulual ekonomUerl
ni dlrillmek ve elki parlak günlere dön
dürmek amacıyla toplantılı löyleneblCr 
m17 KcolnUkI. de�ıı. Bu \oplantılar "'. 
nuod.a kendı ülkelelinln emekçllertne de 
"ulu.u pota"den daba büyük bır pay 
verilmesine yol açacak kararlan ümayı 
kuinUkle diqUnmüyorlar. Ekonomik 
anlAmda niyetlerl dümdüz bır çizgiye 
benz1yor. U1U1Waıu lekeUelin karlaıı
ni'. kir kabnlk, "h bunun yollan ııı:am
yar. Zlne'lelin gtindemlerindc bulunam 
başlıu kooulanlan UdSI hızla art.ım en(. 
Iuyooa ve Iljmllte çözüm bulmak 01-
nı.aRnl karşın 4 yddır bu IonınlaM bi{f
blrbıe olunıJu, bır çözüm bulunamadl. 

KE RVAN MISALI 

Anf".aL y1üt: dt her ılrve den ıonra 
parla..t. demeçler veriDyor, yapLlan ortak 
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açıklamalardıı önemli adınılar abldıe,ı 
bellrtillyor. 8u yıl Zirve'Jp A o'nıpı Ko
misyonu B14kııru. Roy J(>nkins'de katıl
dl. Toplanlmın teorik ıçKian )w;Lr!.an
masında etken olan OCDE (EkonomJk 
Kalkınma ve l,blrUI!! Örıülü) yedl 
büyUkler alalında " Iokorooll!" doktri
nln)n yerine "kervan" doklrtnln.1n alnuı
DDt dlDyor. Yani öme�in. ABD. J&poo
ya ve Federal A lmanyıı'nın ekonomik 
açıdan emperyaUst. kardt" lertnl çekip 
lÜrü.klemeleri yerine, buılan ön suada 
y� de aJıa bepllnln birden lıpkı bır ket· 
van, gıbı brreket etmesi gerekdelnı ön
göıtiyor. Bunda, aynı hızda hare.lı.et et
meyen ,eylerden ibh kenan otu�turn18 
IorunU ortaya çıkıyor. Kenmın kimi 
ÖII"leri dlterlerine gö ... oldukça luzb 
elderken klmlsl durınakta. kimlll I .. 

gerl gitnıektedlr. Ballı bır !Izlk y .. ma 
gö.... (arldı Ivmele... ..hlp makinalan 
uyumlu blrblçlmd. blnıraya g.tlrm.k. 
üııteük oolan Ileri doltu b .... kete geçır· 
rnek olanksrı. OCDE'nln kendi derlteUeı 
verner de bUDU açı.k�a ortaya koyuyor. 
(Bk.Tablo) Bu tablonun ödemeler den
gesi ıç.ından deetrlendlrilmesı kapita
list SItem adlı makinenin eo lylmser btr 
tahmnk! yerinde sayaca�lD1 ortaya ko
yuyor. 

ORTA K NOKTA: SÖMüRü 

Yine OCDE'nin deriteiili ulu18l lsta· 
tlstHdeıe göre, emperyaUzmln yedi 00· 
:y'Ük ba,mın üzerinde en çok an.la4Uklan 
kObunun "mUk oldutu görülüyor. He· 
"'plaoan 100 ay IUbaılyle. 7 lerln. lşıılz· 
lerin çalışan nütulil oranı olarak. 1şIizIJk 
ono1an aruıylB şöyle. ABD'de 'i05,7. 
Konada da: %8.6. Japonya'de: %2 3. 
F.denl Almanya da. %3.9. 1ngllte ... ·d • .  
%5,7. Fransa'da ';;fı,7 v e  ıtalya'da O/�.8_ 
EnıekçUeri sömürnıe ve baıkı altmda 
tutr;:r. konusunuc Zine Y� kablanlar 
..... ıda g.nlt kabul gördlijlü omda. 

Bonn Zlrvell'nln gUndemlnde bulu
Han "'".ilıca konular şunlardı: Enfluyon 
ve lfalzllkJ� niicarl�le; enerjı sorunu ve 
• ..,ıj1 IIlkeUnılnl klııUamaya )ö .. lIk 
önlemlEl' i ulualaDlrall ticaret ve koruma. 
cdık, iz eri4mJlj ülkelerle ekonomak W,
k1l1!! ve ulUllaıa.ıa..Sl. para eonınlan. nu 
sonıDlar aıumda ekonomık geUşme, e
nerjl ve P8II. ıorunlan Uzerinde uzun 
boylu duruldu_ Sonuçta da, eDe tululur 
hiçbir şey ortaya çıkmadı. Bütüo lil ... • 
ler "aizllk ve enlalyonla nıücadele ko· 
nllRlnda ortak çaba göııterecekleılnl 
bellıt.Uler. Powklar özclJJ.k1e Tlerin 
lçlndeld 3 büylikl.r yaııl ABD. F.de· 
nı Almanya ve Japonya .ruuıda ce· 
teyID "d. OTtak blldlılde ABD'nbı 
da, ticaret aç�ıruu en ö..,nıJI nMenl 
ola petrol 1lba.lln1 kıama yöri.inde çaba. 
güııterecetl. r.d.... Almanyı'nın ü1kıt 
ıçı boraınıalan kılına yOıunda lI"n>kU 
önlemleri Alaca!ı 'fe Japony1!:'nın da bU
yi.ime hrı:ına artuaca(tl bel1rt1Uyordu. Da
ha soo .. taıallann temallcllert kaıaıtaıı· 
tınlan önlemlerin karşı latarça uygula
oa�UrIll!I konuruodald kaygılarını beür· 
Uyorlardl. PaDl .onınlan kOllualndı. .. 
Zirve IOOlUJlda da tam bır 1ıeUnlzWı 
e.ıemeodl. Ameı:lka.n Dolan'nm özeUlk1e 
100 bır yıl Içinde Avrupa paDl bonala
nnda hrıh ve IiÜreklWk kazanan bır dU
"iii Içinde buluıım&ll dolay.ryla Fl'IllIII 
ve Almanya bu düş�ün etkJ.lerinden .'v
rupa'dak1 kaplt.aııa üJkelenn pam.lanm 
korumak 1I1111'!ıyla Mr db.1 önlem alın
mu.oı öneriyodu, ABD taral. R bu ön
lemlerin aynnldanlUn açıklarunadıfını 
Ö..-ı &i.m-ek herhanct blıyonımfil bulun
ma.kl&o uçmıyonlu. Ortak bunalıDl ve 

1978 YılıNDA EN BÜYüK 
KAP IT ALlsT üLKELERDE 

BAZI EKONOM IK (,ÖSTERGELER 

ABD 
Konada 
jopcny.ı 
F. Almany.ı 
Ingilt .... 
ltoly.ı 
Fransı. 

K;ıynok: OCDE 

4,2 
3.7 
5 
3,2 
3 
1 
3,2 

onun geUrdlll ıorunlano ıl!ırlıIı neıl 
bıı-ar.ya gelmeye- zorluyor ancak aıala· 
rmdak1 çıkar ç�malan 'fe çeU.kiler el
kin kaDlr ve önJıemlerln ahnm .. ru ıngel. 
lıyordu. 

SALDı RI BORUSU 

Bonn Zırvalı emperyaliznlin poUlik 
bunalımlnlda bir ka daha gözler öı'iine 
&eriyordu. Nllek1m "dünya ekOllomWnt 
bUMbmdan kurtamıak" üzere Bonn'a 
geimili ian nqkan CaMr yaIUI".a Alman 
Bltlıaltanı Scbn�dı'l de alarııt Bertlıı·. 
geçiyor v • •  mperyollltlerin .Idırpıılıj!ı. 
nı bülün aleme duyuruyordu. Blllııdl�1 
dbl . n. Iltiny.ı 5oV",I IO"'" Dall Bertlıı 

6� 
9 
3,5 
2.7 
7.7 

12,2 
9 

Ödemelor Do,. ... 
(Milyar Dolar) 

. 19,2 

- 3.7 
LO 

3 
3,5 
1.7 

- 2  

Iıalııııaz bır Ilollly. lıa .. ,,,,nılıııü la· 
teomlıd. Kentln ... )iikI<'k yetklllllnbı 
Be)edlye s.,bUl om'" genıklrdl. An
cak Clru:r bunda yaPtı81 lOllllfnıada 
Bedbı 'ln F.denl AlOl"'YI·)·' alt oldll· 
eunu batu\atu biçimde IIertln ball.1D1 
detU de Scbrulll·. ııaIoııIyordll. C,Nr 
}\ab Reıtln'dekt Almaıı " ı\lnellkan bır-
1Ik1.ıtol .... nılarkon onla .. .  'UUln 'e 
güvenillt blr Bab bheırun en .-dt ko-
lu" biçiminde ltIlen1yordu. Böyı ... de 
.....n haItIan y. temel özııtiriiil.l.r ...... . 
n aJaIIJLI ulUllaı:aIla YUD1Uli&nıa ve Htl-
1IJnk! Bellfarnin tak dÜlmaNnın en,per
yalllllor v. yedLIlan oId11euou uNlb, 
YOldu. 



-- --------- ---:"'� � 

Öl üm tüccarlar ın ı  tan ıya l ım 
Ban, ve Yumuşanı8 Politikası emper

yalizmin etin baltalıma glrişlmlerlnp 
rD�ınen ulusluransı alanda giderek da.ha 
razı. destek kazanmakla, Dımyanın tlim 
barı..-ver, demokl'ıUk güçleri )'umUlj8-
mı polil:1k1.ıı.ınm, "askeri yumuşama" ile 
tamamanmlSını talep edi)'orlar. 

Empırryalizmin diiıya çapında emel· 
lerini lerçeltJe,tirmek. yayılma politika
suli sürdürebilmek içiD yumu48rnenm 
ulusllJ'UUl Y.fl..mın temel politikaSol ha· 
üne �lmINtne kar" çıkl,ı dot •• gereai. 
Anal<, hepsi bu kadar da d.eıı. Emp .. · 
yalizmln detanla kar,t girişjmıertnin, 
yumU48manın askeri detanU. tamamlan· 
maSlnl �neme istem'nin ukasında. 
bu temel stratejik nf'denJf1' yanmda, da
ha kiR vadeli, özel çıkarllrda var. Çu 
oedenler&ede ıüıhılZlanrnıı için ablacak 
her türlü adımı engellemeye çah" yorl· 
lar. TWn insanhlı yönelik öHinu-hdidini 
ortaoın kaldıracak slllhıazlanma eiri"im
Im, emperyalizmin silah .. tı.lanndan, 
öti.m ticaretinden elde eu.iai "tatlı kAr· 
iir." da ortadan kaldırıcakı«. Bu yüz. 
den, emperylülUer ıskeri yumuşarnı· 
nın ön ko.,tu ıUahuzlanma ÇıbalarN 
ka",ı çıkıyorlar. 

KANLı TICARETIN ASLAN PAYı 
ABD'YE GIDIYOR 

Empery.ıill iikelerdo ölüm endiistri· 
.... In ,öllerdlll sürekli ,ell,meler silah 
1 .... lnl do II1derek daha bUyük boyu i· 
lan ulql�ta. Tüm In_nlık iismnde 
.n ilüy_lebdldl cju,ıUrmakla, 1961 Ile 
1975 yıllan • .....,da diiıyacla .u.h tica· 
rell 4 mıılı arlı, ıÖllerdl. Bu ölüm tica· 
r.tindr .. ,rol dot.1 cjarak emperyallz· 
min bq p.ıronu ABD lanlından oy· 
nanm.kta. Ammu BlrIofik DevI.lllri 
diiıy. allah Ibrocıılımn let ba,ına 'i!60' 
Ion faıluını ıon;.k1.,drmotleclr. 1952 
yılından 1975 yıl ... kadar ABO'nln ö· 
1i.DJ tlcaretlD.n kazancı 60 mltylir do
lan qmı, durumda. Bu nkama "ulceri 
y.nlım" .dı allında .. ,ka ü1kll_ .ı. 
lah "'kly.ı. clalıU dolUdir. ABD Kong· 
... 1 nporlan .. Cöre • .ıe.:. 1977 yılında 
Amerika'mn batka iikel ... silah _ki· 
yıb ... mU,.r dolar ıakamuıa ull,mı, 
dunımdl. ABD 'nın .Iah _bflarlnda 

başyeri son yıllarda N ATO ülkeleri yeri· 
ne Orta ve Yakın Doeu ülkeleri alıyor. 
Bu bolgelerde emperyalizmin döktüQ:ü . 
kanlır Amerika')'a dolar olarak akıyor. 
Bu bölge ülkele,ri dışında Güney Kore, 
Avustrılyıt, Ş ili bu satışlann en hahrh 
"müşterileri" durumunda. t.mperyallz
mm Yakındotu'daki baş jandarması 
lran'ın son dört yılda ABO'den satın at· 
dıA' savlŞ malzemesinin miktan 10 mil· 
yar dolan geçti. 

ABD .sUıh tüccarlarının öliZn ticareti 
$onurun". Sakllıga" tsrail'in savaş ka· 
pasitesi son savaştada da (azlalaştı. 1978 
yılIRda Amerikı lsrail'e 1,8 mityar. "as
keri yardm" bir milyın da 5aUŞ olmak 
üzere 2.8 milyır dolarlık sava$ malzem('· 
5i gönderecek. lı1tçl Güney Arrika Cum· 
huriyeti'de Amerikan sUıh ticaretinın 
yılda 3 milyar dcıiarla başlıca. müşterile· 
rinden birisi. 

öli01 ticaretinde ABD yanında die er 
emperyalist ülkelerde para toplamak tan 
g"ri kalmıyorlı,. 1975 yılında: Ingiltere ' 
nın silah mıışları ı milyar dolan aşkın· 
dı. Flansa 'nm silıh sallıilan da gikl geç
Ukçe artmakta. Son yıllarda FranSl'nın 
silah salıŞI yapbRı ülkelerin sayısı 80'j 
eeçti. Federal Almanyanın asker·sanayi· 
ci kampleksinin öliin ticaretinden elde 
ettiti kirlarda milyırlarca Mark tutu
yor. ıtalya'da ölüm ticareti ile u�nşan 
170 rabrika ve ftnnı nıevcut . 

Emperyalizmin ölim ticaretinden 
özel sennayede çok büyük paylar ılıyor. 
ABD 'de özel ,irketlerin 2, lMIyl "vaJiı
nı Izleyen yıllarda elde ettikleri "U.r" 
100 mUyar dolan ı,kın. BM rakamlanna 
göre, Sovyetler Blrlili'nln toplam silah 
Slllliının 400 milyır dolar oldulu dö· 
nem Içinde ABO'nin 2000 milyar dOlan 
qan sıtllilannm 407 mılyar dolarbk k&i
mı özel sektöre aiL Büyük kapttal1stler 
için dWlyanın öbür kÖljeıinde Bkıtdan 
kanllr "peller" uRruna kaldmlan ka
dehlere ",,"panya oluyor. Jaquellne 
Kennedy ORl&is'in son gözetHi böyle bır 
ulusluaıaıı öliin tadri imi,. 

OUNY A HALKLARı 
OLUM TACIRLERINI 

IYI TANıYOR 

Dmya' da ıilahıınma harcamalan, BM 

IRllaRlklmn. CÖre 350 milyar dolan 
çoktan a�tı. BILl karliılık dWlyama.da 
yışayan 800 milyon okur-yazar oIme· 
yan insanın okur-ya.ar hlk! eetiri1e· 
bilmesi için 15 yıllık progrunm ,  yeryü
zünde lçlıRı OI"tadan kaldırmak için u 
ıeU,mi, ülkelerde yepllll\Ul gereken ta
nmsal düzenleme yat&nmlannın, az ce
Ii,m� likeler de _Ihk sorunimm üç 
misli daha iyi bu düzeye uıı,tlrmık itin 
gereken harcama"nn ıoplam maliyeti 
ancak 26 milyar dollr tutuyor. Yanı 
d�yadaki Ilkeri harcamalar wpllmuun 
',ılO'undan bile dahı u. 

1973 yılında Sovy.Uer Bırllll k.ndlıl 
dalul Güvenlik Konieyi'nin 5 ıürekli 
üy""inln ıskeri bütçelerioln %10 azaltı
larak elde edilecek fonların BM aracıh· 

lıyla bu sorunlann f'I;Oı.üm�e hat�
sını önerdi. Çın dahil dıe .. üy.ı .. bu 
tellJiCe )'Inı�edılu bUe. Ru ornek C1f. 
yeUer BirIItInin, LOt ba,ına y. da dl,or 
aooyaıısı lik.ıorIe birlikte SO ...... _ 
yohanda yaptllı 70 somut ön"dea y i
nlZCl bir tanesi. Ama öliin (imftU em
peryalizm için lemel bır pollllka. Dm) .. 
halkluını IÖmÜl'mede, blılu ıltlRda tut.
mada sıraı.._k bır ",nın. BUyil< Paıron· 
lar için kolıy ve tadı bır kir alaOl. Bu
nun 1(111 dmyı ban,uu _bote etmek, 
eı_my yumu,anıanın gerçeklefill'ellnl 
flnCflkornıık h;81 ellft'inden geleni yapı
yorlar. Ama um dWlYI hlUden, demok· 
rasi ve- ben' liJıÇla-idt' bu öltm tacirlerini 
IYI Lenıyod.r n...,ı u("mtlne, emperyı
lizme kır,. � ılm .. dan ,:'ucsdele f'dlytlr· 
lar. 

Şah, Afganistan devrimini yıkma 
planları peşinde 

Ulk. lçlndo poUıık ,e loplumal bu· 
ııahnu .tır buia yönleml.rlyl. geçııdr· 
mıyı uma. Şab , ,imdI bölge düzeyinde 
II1l&1dr derlnl.şen yenı sorunlarla ka,., 
kaqıy. geUyor. Şah, Iran' daJd genış ldl. 
I. eyl.m1eı1n1n rejime yöııelldlll ı.bdldl 
örx:elerl bir "dış atmı 'na benzetıyordu. 
Şımdı ... iwıh rejimi kemıren 'b ... b· 
Rm" çok daha drrln ,. kökIU oldutu or· 
lay. çıkıyor. DIı '�NUU .lfıyan dııı 
çekerek knme umuUan birer bırer IÖnü. 
yar. 

Şah rejlminin kendıane yöoelen en 
dddl lehU,,", olarak gördüeti ,eUı;m.le· 
rin b.,ında Afganlstan'da d_mamUl: 
Diçleıln bqarıya ulqowo ,.Uyor. Bu 
,1Uı;menın, Şah'ın, bölg""" .mperya· 
lIzmln gtidümUnde ekonomık, poliUk ,e 
..... r1 Iı;blrUııınde bqhca rolü oynaıru, 
plaın1aımı IU)'II d�ümıe.oden endişe: 
ed1Uyor. Dünya bummda Şa.b vi 'Iran 
m I&Jlam 'fÜCUdunu kOl'WJl8k ıçın Ka
bII'do kölıl.,mı, olan -Iltı am.Uyaı 

JDa.IdDI, )'lltumak üzere c.:enah gömlet1 

(lylıımeyı lıGıılandoel" haıı.rled ya)'llı· 

yor. Herşeyden önce Oran'ı bir 'aA'lık 
kordunu" Ile k .. atma çabalanna atır· 
lık ,erlllyor. ('..edıcl Şah rejlml bu konu
da en başla iran anınndakl a.şireU ... 
önem veriyor. SAVAK bu aşiretlere göz· 
dalı ,ermeye yöneUk propapndayı yo
i!Unlqlmyor. 

Inn ımınnd&ld aliireller ant.Indl yı
yli.an korkutmacı propagandamn başlı
CA konusunu yenı Kıbll yönetimlnin 
aşiretlerı ortadan kaldırmayı plonladı�ı 
lddluı ol�turuyor. SAVAK, aöz konu
tu aşiretler ımanda egemenURIni IÜrdü
ren leodal Wşlıllerl, di .... 1 lanaııkU�I. 
Kabll'dold yonl yöneUme ka�ı harek.ı. 
ıeçlmteye çalışıyor. BuDl karşilik Al· 
gaol.sta.n hükümeUnln ve BindilLan'dan 
.. keri yanlını IAetIndo bulundutu ha· 
Mr veıWyor. 

Şah UI ACpııllWı .. jlmlnl ytlunak 
ıçın bol baRlodıel Tru .. . 11anmn anan· 
cıa Alpıı dlıı _damlan da öııomn bır yer 
luluyor. Alpn din adamiarm.ın ııerid 
yöoeUme ka,.ı "'ııurtma çabalan 

Joıimaı dr Talıran gazete .... d. y.r .Ian 
bir dızı babe Ve yonınılı kendl.nl LÖL
leriyor, Gazetede yer a1aD blberlft 
gerici �ıb rejhnioln 250 bin A lpa 
rnol.1aliiıOl vurucu. güç olarak kuı1arunl
yı planlııdıeUlI göllerlyor. Şah bu 111· 
rI4lmlcrlndr ö .. lllkIe "Miilliiıııan Kar· 
de,ler" lirgütümen yuarlarunıyı çabliı· 
)'<Jr. 

Şah'm ı.ekn('lkmt danışmlDlan lle 
Arcanl6t.an deni.-::lnl yıkmanıo eUdU 
yolunun Kabil bükümc:tf üzerlnde alır 
bır ekonomik bokı uygulamak olduRu
nu 8vunuyor. ACpnlltan da den1m ön
cedndetd Deud bükümetl ııraanda bu 
ülkeye tran tara{mdan Y81ÜnıeU um'· 
lo�lınInul olon kn!dInIn koıllecetl ha· 
berleri gjderek ketinlqiyor. Bunun YI" 
nmda tran tarafından petrol .uldnln 
kesllmest yoluyla da Atıınlun vi bir 
yolul darhoj!azuıa sokulmoa planla .. · 
yor. Arganhıtan'a gözda!!"ı venne gtrl· 
ilimieri aıu.ndı mn daki Arpn Işçi· 
lerinin geri gönderilmeli de öııemU bır 
YIBr tutuyor, Şah'ın dan"ma.n1an Ar· 

pnlalan' da bır ka"ı donlm , ........ 
arlınlnWl ıçın �.U�n y.y""Ia"".· 
ILDI bll:'ill". umuUar "Ilıyorlar. 

G.rIci Ş.h rejiminIn Mp ....... n d .. · 
dmJni ytkına planlanna Caıter yoneUnd 
de doj!rudan dotruya katılıyor. C .... r 
yönelimi, Şah i daha da """_ ıçın 
öne Ri!düCü 'devrını kaOlU" Iddlalannı, 
1r1ıı'la Sovy.Uer BlrUııı •• 000ncialıl llltkl· 
leri d. balıalamak ıçın kullonmay. çalı. 
şryor. Alp"""" domnılnl bır 'Sovyel 
müdahaiKi ' olaırak colte�D prop.pn· 
da, lran'dald anıısoV)'eı ı:üçltrl Kabil hO· 
kiimeUnt' ka�ı yotun bır .idınyl; lOt· 
ını ntyetlnbı i.p.rett olaıU. ıoNlU)'or. 

K.rul �ah rejinıinln Aııılı:ab.n Hıı. 
p'rı·.liznılyı. elele Alp""",n daki de.· 
rim süm:ini baltawnıık i.rı.ere lÜıdiirrlllfij 
girişiJn ler, cH.inyl ıerteBillnin bu bol&e
dt> ysşa.dııtı buna)uıım boyutlamu da 
om)'. koyuyor, Du bunalunm kulLlen 
11eriıılerıJedlr ve ortadan kaldıh:ınuıtıi 
ı:-n kAlınh rejlnılmn bile bıliUlbllecetl 
� rll�lIdir. 

YOROYUŞ · ?5 TEUAWZ 19," i :  

� 
\ 
, 



Nazım Hikmet'l,e ilgili 
borcland,ırma ve ihbar 

• 

olayının ayrıntıları 
Kemal Sl'LKER 

Thrkiye'nln en i.Mıü ,-ri Nazım Hik· 
mel'in ya"""" tutuklaruna1an, sıyun· 
m.Ian, hük-..n ';yme.i Vf bir �nel i( 
kapsamı içinde- özgürtüle kını,muı çok 
i1einç 'nelerden geçmı,tir. Hıtta, !atan· 
-burdan pa.port almadan yurt dı,mı 
;ım .. ı kon"'" t..ı. dellıPt yorum"" 
v. iddi.lln da )'01 ıçmı,tar. Bu nedenle 
Nazım Hlkmel'le ilgili yazılır, kitapla, 
\"f" bunlu içindeki deeer�ndlrmeltr, Id· 
d .... ' Nızım'" ilgllenen herkesin dikks
Iin. çebr. Jlukuli.çu da olmaıı. ıına1çı 
d. olmasa. sıradan blr okurun ele,tiriıl. 
)'UI5I. kil.ıbı konu.." ... Nlzım'lı ilelti 
oIınlanlarCa önemU konu ediUr. Bu ne· 
Mnl. ıon ı�lerde yıymlanan bir kitap' 
LI Sayın kriminoloji uzmaN, .vukıl ve 
yazlr Mehmet Ali Bebük 'i;ı ortay. Çı' 
hrdagı .ul Ifrçeldere dellnmilftik. (Yü
rül"�. 9 M.y .. 1978. SoY' 161. If.14). 
öpndillmlz )'0111 ",çek; N ... m Hlk· 
mel'in. ıvukatı Sayın Sebük \arafından 
200.000 ura borçllJld.,llmaııydl. Buna 
h.yrf'l flml' ve ıynen fÖyle yumı,uk: 

J. "Sayın Srbük Nazım Hikmet'! 
200.0fI0 Ira ,·.bl.ı iio .. ü klı,.II. OL.· 
rü borçlındU'l)"or v. vartlierinin bu 
borcu odtmtlerini önemle iıtiyOl'." 

Sayın Stbük i., ".natçı ve hukukçu 
oIml4ıl.m ıçın .obloı iio .. Urrtnin 5 yıl. 
lık ı.aman ı"unı aur..ine tabi oldutunu 
yp 28 ),Idan ıonrı I,wnmeytcetini dt 
d�i6ıeme4timi" Midlı pdiyor (Yüri.iyilş, 
" Temnıuz 1978, Sayı 169. 51. 14). 

Acebl. razımlZda iddia ettttimi.& gibi 
�bUk. nulet ileretini. aradan 28 yıl 
..... tili _.dt> iıli)'or mu'? yok .... yazı· 
mlZa \'erditi }'8nıtta Ileri sUrdlilü &ibi. 
t-;azım'ın IÇI� bırakulı ypkalet ücreti 
boürı", .. kpndi kendine koydulu iki· 
yiJıbll) liralık ıstronomik ÜCfttl, dna ve 
.� ınur.nannı np f'l.'azım·dan. np ıha· 
balaıından. nt de yurt dı,ında oIln vı· 
riılmndtn Istenmemi, midir'? Biz ml 
yaıııllyona, Sayın Sfbük mi.ı. isl.ttlndpn 
vaz erçmtok ıerelini du}'Uyor'? 

Bu torulınn en dotru yanıtı, Sayın 
Stbük'� kilabında yft ı"n paragranar· 
dadU'. Görelim : 

"Korkunç Adli Hıta ve Nazım Hik· 
met'in Oı,urlüık San",ı " adb klllbın 191, 
ııyfa .. nı okuyahm: 

.
.
... Onun dedill ebi, o ıtık �re hlr 

milyon d'ill . •  dece :tOO.OOO lira kıdar 
tuttu. Ve bır yıl içindeki büt.Wı barcamı· 
ian kendi oIanaklanmia klf�ıladım, Bu 
IYreıınuılu. toplaın oIarık 50.000 lira 
kadar tuUu. Nazım Hikmefin şimdiki 
varial, ıon kana olln Ven Hlkmet'Ur. 
MoıkoYl'da, Nazım Hikmet'LRn kılan 
evde yqamaktadlr. Nazım Hikmet'In 
Münevvft'dtn ohNl otlu Memeı buglm 
.nnni iJe. blrtikl* Pariı'te yl..,mıkLAdır .. 
Nazun Hiklne-fln te'ıır hakkından dolayı 
yurd it1ndP ve dı,ında bır çok alacaklırı 
vardU'. Su konuda nedırn bu kadar ayrın
lıhırl indln? Yukarıda da belırtıitim &ibi 
bndiml tf-mlze çıbımak \'e bir mNlek 
ıdam i oIenk elulihnln kır,ılılıru l l' 
mak jıU)orum.. ' ·  

f)e-mtk tl Sayın Mehmet All �bUk. 

YI·lrtlYIIŞ . 18 1'IlMMUZ 1918 . 14 

bb' mUyon yerine 200.000 l1nı olarak 
yudıeı ücreti .. 'ekıleti, {,O.OOO lira da 
harClmılarl oldulu ıçın Istemektedir. 
E._ı. oradan 28 yıl pçlij!i t..ıde. bir 
ıvukat oldulu halde, umın I,Dnının 
farkında. oldulu halde Nazun Hlkme-fin 
varilierinden pıra ImmekLedlr. Bu lıte· 
linde haklı oldutunu göl&.ermek Için de 
.Yln felaefecı "büyük üıUid Cemil Seni' 
nın". ti&abın hulrluunaıında "delerli 
kalk ... " olmu,ıur" deditl (af. 17) bu za· 
110 "ikret &öztqmHi hakkındı]" mrarc 
aörüıü" de (d. 195) okurı ... ,öylo .... 
oulmu,tur: 

"Şimdi Nazım'ın nuklt.ı Ile oIın bu 
para.1 &orunu çöz.mek ve onu borçlu 
olarak yatırmlmak göreyj, y .. l minıçı· 
tan ve ona ıH telif haklanndan yararla
nın 1d"lere dÜ4ft kan ... ndayım." 

Amı ııyan Sebük, benim .,tlrim 
ÜEerine YWiiy� '&e çıkan ku" yazıaDda 
raIıIlça ,öylo diyebiliyor: 

"Sayın Siiker .. .Nazun Hikmel1 borç· 
landııdıRımı Ileri 6ÜJ"Ü)'or. Bu u,mU Ile 
prçek d.,. bır Iddiııdır ... Aradan 28 yıl 
.. ÇIn"ne ratmen. bu ılıcak � Nazım' 
d8n. ne urabllanndan ve ne de yurt dı
yında oIln varillerindrn iMnmi,tir, of.. 
iii yalnız ve-blet ücreti, o döoem Için 
z.ajf olan bütçemden hueadılun mıh
keme, dan ve cezi rnI .. anan da kim .. -
den 1I1ep edilmeml, ve abnrnlmllitır." 
Pea. dotNIU ! 

Il. O YlZumzda, Nazım Hikmefe ve· 
"Irnek Için Sebük '� ıdrekine ,önderi · 
len, &edavi ve dinlenme çIQ:raml içeren 
Çekolloyüya .. Y ızırlar Federaıyonun
dan gelen ve ylne o içeriktekı bıfkı bır 
sc.syıllıl i,ike dlplomatu:un bafvu N5unu, 
mekıubunu I .... nbul Emniyet Müdi.iN'ıe 
ihbar eanesini kınamı,tık. Bir ıvukabn, 
llvu nmııım Ü5Ue-nd12i kit-iye ıönderilen 
mektubu. yapılan bı,vurulan poli .. Ih· 
bar etmesini avukatlık m_ek ablakı Ile 
batdaştııamıdtfımızı yazmı,bk. IJer ne 
kıdar Sayın Sebük'� t.&ntmıyla "hu· 
kuktu ve sanatçı" detll lMk de- bır ya. 
zar o1ank� Nazım Hlkmefle Ilgili be, ki· 
ıabı yıyınlamı�. bhill put.lode yayın· 
1anml� alt ı kilabı buklnln bır yazar 011· 
rık 'IRI' Idiyoruz ki, Sayın Sebük. Nı
zım IHkmel '(' eöndtrlJe.n ve p .. porl 
ılllak tedavisinin wt' iat.inıhllLlnln sallan· 
muı amıcı ıud.ıı lIlf'klup&ln .hibiM 
vermem_ ve kencilltlnden Polil Müdü· 
r�f' Ihbu etmesi. küçümlenmeyecek 
büyük: bir halidır. IOLlbından ıbn ldar o· 
kuyılım: 

"Mublereaı 1W<It ..... K. .... Bey (lot. 
Emniye-t Müdüril) 

"Sup. u,at onytdide Mıcarialan 
KonıoJolU oldu.lunu lÖyl.yen esm •• 
wun boylu bır zaı, yuıhaneme �Idi. 
Ve Nazım Hikmet'e verilmek üzfn bır 
mektup ıbp ılmadılımı sordu ve kendı· 
,iylo dotrudln dotru)'ll 1I1,1d kurma OL.· 
naklm Oıup oImadıtıru anlamak Istedi. 

"Size yolladılım mektubu i:fn IsLRdI. 
r-iereye koyduRumu bibnedltlml bildir· 
dım. 

"Kon!Oloıun yanınd. bir zat dat\a 
vardı. Sanmın, ılze 6nce gırldlllnl beUrt
tili," ve Çekollovakya Yazarlar BlrUll' 

nh'! mektubu bana vermek IMyen ut o

lacaklD'. 
" Su memultann ırta arkaya bıfYU

ru_nnı ınlamb buldutum ıçın 11L:, pil 
plm_ durumu bUdlnnoyl ,ö ... "ldlm." 
(If. 243.) 

Sır bl,kI Ibbar mektubuaua tonUDU 
okuyıhm: 

.. Bullm de yazıhaneme geldilım za. 
man, kapının ılhndan .Ulrruf 1ı1,lk rnek· 
tubu buldwn. Onu, urf.ıyla blrllkte aize 
sunuyorum. 

Du bıkımdan. Mr Iki olıyı da aize 
(ı.tanbul Emniyet MüdüN K_1IlI1 Ay· 
gün 'e) aynen bildirmeyi, blr lörev .yı
yorum." (If. 244) 

8u mektup"nn "Ihbor" nllellkle OL· 
dulunu yalnız btz yazmıyoruz, ayın 
Mehmet AU Sebük. dır bunu açıkiıyo,. 
Nlleldm "Naz.m Hlkmeı'n 'YUu" s.. 
bük" , Nazım yurt dı,anı çıkbktan ıonn 
"o zamanki emniyet yetkililerine ,öy� 
bb' torum Yar: Size, Nazım'm yurt dı .. -
na ç.lıanlmok ıçın )'iip..... ;rlıPmı..ı 
derhal yudılım .e ihbor eWRlm halde 
neden auatunuz, neden lOI'\Ifturma 
yapmadınız ye neden bu ı,&e rol oyna
yan yıbancı pol1t1k adamların adım Mn· 
den ıonnadnuı?" (If. 247 ve 248) Ilyo,. 

Bır bqka ö .... k:  
Sayın Sebük, Nazım'ın day .. C.RIrII 

AU Fuaı Cebesoy'lI blr konu,muuıı yı
W'ken fLIn1an eldiyor: 

" Nazım 'ın .leva1lmeUı.dea 1OIIh9 
yazmaneme .. len yahlna lIke kon.o
lOIIııruun "rI"inlnl Pa .. ·ya ..... ttun. Ve 
bunu tunbul PoU. Müdüriiı.e Ihhlr elU
Rimi d. bollrItim." (d. 267) 

Benim kınadıRIm davranı, budur ve 
bunu yum'flun Yüıüy�·w. Oy. Saym 
S.bük, bu .Iqllrtrnl lemellnden apın. 

rat kendin. III ... töylO _Iyar .. çu. 
rIIı bır .... k�. ""myO<. JIIIıwIIm: 

·'Y ..... n .... utnyu oooyalllt ın.· 
ı.rl. dlplom.lIan,. Nu...... '_1 
'_rnedJllm .e lXIiinn bm .... _. 
tup .. n IÖI _ ..... bn Iç'" bonl ouçhı. 
yo<. V-.ytlm, _n Nu ... • .. "'Id 
kurmaIIDI nedeo oImu, oIurdum. Bu I •• 
Nazım ·.n yenıden IIyuoI poIIoh> II ... 
dlifmeal "'.ucunu dot .... cakl •. " (Yiiii> 
Ylif. S. 169) 

Soyın Bebll<'iOı .. _... Na ... 
Hikmeı Dosy .. . dh ııılabo )'IZ ........... 
puç.1ar lım" olmam" . ..  bmiili lıf .. 
Emın Kö ..... lhaIoIlu 'nUD Naunltl .m 
ıçın çalı, .. ,.... oIIyloın_1e 11&111 ....... 
no d.llnmayi ..,..nır.e. bqlıa bır ya. 
.... da 'Çık!ayaco&un " yaıulpionlU ... 
p.U.y .... lım. sadtco bqka .. iddi .. • 
no detlnenk YUUDI "'. ' .......... So· 
yın S.bük tıyor tl: 

"Tuhlb ı,ı..ınde .bo .. yardım _ ... 
dr" diyor bonbn ıçın. 

"Tuhlh" dllllI rormalorın nkıı ...... 
hu! ve klllm • •  dama '1)'1l ,...... dilli· 
m.ıne elenir. BeD, Muhblr ı.a.d.n kı· 
labmm dlzllın14 hiçbir .yfaanı 1ÖfID. 
dım, biç bır ..... Ih "paıadıııı. A_k, 
kendı dcuı ınrt .. deklllo .Wniil llk 
miiIYeddelerl okuyanlı .. çok d ... ..,.. 
i .. )'IZI_. ya da kODU d ... bii-
IlinSIn y. vtml ........ lı:ıan'tam •• dÜo 
..ılm.r )'iip ...... i_i .Wm. GIr· 
çok budur. 

N ..... Hlkmel'le U&lU Mr )'UI. Mr 
Iddia, onu IlYen. onu tanıya. CJI'I ...... II· 
.. I .... n Mr YllrUqm. h. dım" I_DI' 
nın ıö-ıdlr. '1!ukukçu r. Suıoıç. OL· 
mak ba,kOlUI detlldlr. KaId. kı bo. y. 
.. nm; .noıçıy.m dem,,1 ... 11* bulu· 
Nm. 

i 

'ILIM YAYlNEvt KITAP FIYATLAltiNDA 
HlRHAHGI BI.ıt DEClşIKLIK YAPMAMıŞ'I'. 
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Bulgar mizahçısı Petar Neznakomov ile söyleşi : 

Hedef, kapitalist 
düzenin temelindeki 

BULGAR GÜLMECE YAZARı PETAR NEZNAKOMOV GEçTIGIMlz 
GÜNLERDE DAVETL! OLARAK ÜLKEMIZE GELDI MlZAH DONYA· 
SINA, 25 YAPıT KAZANDIRMIŞ YAZAR ILE YüRÜYÜŞ BIR SöYLEşI 
YAPTı. 

adaletsizliği 
vurgulamaktır 

YURQYQŞ: YGfıllnhnul bUe aitonr

IIırn, .ui m.tIoha 1t.1t nedeni d. b.lirti, 
mMI,., 

NEZNAKOMOV: Çok riIlprb pir 
yod,dren SlIiven k<ndlnde 1 920 yılın· 
dı doldum. Ama şıir oLımadlm. SiliYen 
k<ndnln .. n riiıprı beni Türkler, Er· 
rMnI\er, Rumiar, YJ,hudl�r ve Bulıu
ionn birlikte yopdıjı Burpı kentine JÜ. 
rüldedi. i ,te bu sihirli �nCin üımmdeki 
elkili beni mluh d.lıoda ç.kı .... yo 
doğru yönlendirdi. yüzyılb.r boyu bir
bir1eri ile A.YJ.Jml$ üllcalrıırln Burpı dıki 
bu gruplan. aerçek dostluk ve urdeıli 
ğln ömek6erini bu kentte gösteriyorLır
di. JOVef1iımden uzak, blrnktıeliğin ııdı
nı çıkM1yorwdl. Bu birlikKli�in benim 
miDh ııılaıyışimm il:ı:erinJe etki:ii çok 
bllyill"". 

YVRQYUŞ: Yapıtbnnu hlJkkında 
bı.i bilfjı.ndwrmı.nı.. 

NEZNAKOMOV: B .. pz k<nıinde, 

ııcnçllk yollarımı I"çlrlrk<n kitle Iliıki· 
lerini giinlük olayları. küçUk, küçük hi· 
k;ıyeler halinde ya.u.rdım. anak 1946 
yılını �dar hiç bır yerde yaymlamı-

" dım, 1946 yılınd. ·ŞTAR ŞEL" miwı 
deriiine bir hlkJ.yemi yolladım, ıncak 
dcrıiye ismimi YUIT'Qmlşum. Dergi 

yönıet.idlıeri benim hik.ıyemi bilinmi· 
YOl angmuıJ, gelen 'NEZNAK0\10V" 
ismi ile YAyınade. Bu isim benim çok 
hoıuma giunl�1i, mN sonnAu, bütün 
hikaye ve kitlpbnmdı bu In\Uyı kul
w-dım. IkJsi çocu" kiubı ob.n (2S) 
aMt Idtlp yndlm, bunlarm yanısıra 
film ve tiyauo senaryoLarı dı yudım. 

YVRUYUŞ: Yapıttırınu ara.nda 
ödül .lr.UGnan old'" m ... � Ha"liım, 

NEZNAKOMOV: BulgMi-5tlncU YiJ
pıbn mibh yarışması " çUOOMIR 'j iki 

kez kuindım 196b yılındı ölen ünlü mi
uh yaun "çUOOM IR"in an.;ıStN yapı· 
b.n bu yanJrnıyl 1969 ve 1975 yılbnn-

5. UL USLARARASI NASREDDIN HOCA ŞEN LIG I 
GVLNECE öYKV YARıŞMASıNDA BIRINCILIK ODl'L I'Nl' ALAN 

d.ı. ıkı kez vc Buip.risQn komiinlst parti
si k.uruculannd.ı.n iiılü polidk mi.uhçı 
"KIRKOV"un .dı .. dUunlenon ödülü 
dı: ,on Idtıbım ' BE Ş  OKYANUZ HI· 
KAYELERI" .dlı yoprtımla kaondım 
Yudılımıı film SCNryolMlnln lçlndc 
Bulaar Nasreddln hOClS4 diyebilecelimiz 
"GAbronll Hit., PCQJ' 'ı anlıtln SCNr· 
yonun. filmi Bulgaristanıda. .i� rekoru 
ıurdı. Jimdiye ud.ı.r bu filmi 2s milyon 
k1un Idedı. 1!155 yıhndl. yaptlmlJ bu 
film halen Bulaar TV'unde ve UI'ICmib.· 
nndı iz�njyor. 

YURUYUŞ; HillGy./ttrlntlıin iç'"lini 
ha'lli o�y�, o"'fhı�yo,,, 

NEZNAKOMOV: Hikayelerimde ge· 
neınkle Bulgar hallunın ge�nek�rinl iJ' 
Icmeyl ye�ledim ancak bu ı' ıda "h· 
şizm" üzerine de birçok hiIQyeler yu· 
dım. Bungrd.ı.n beni çok etkJleyen�r· 
den biri de şu; .1925 yıllınoda Burg;u 
limanınd.ı.ki bir küçük adada. f�istlerin 
kurdurlan hapbtwıeye tüm Uerici�r 
hapsıedilmiJti. T ut.uklulır arasuıda 43 ki· 
şi bır polis byığı çalanok "oın geçip 
Türkiye )'e geliyoılır. Bulgar hükUmeti
nin ısrarla istemesine rılmen Autür" bu 
dtvrimcilefl geri m-miyor 'it Sovytdrr 
Birli�inc gitme�rjni �ğhyor. Bu ob.y 
beni çok ctk.i�mil'ti ve bunun i..iı:erine 
hikayc yazdım. 

'ı'VRUYVŞ; Tü,k mizah yao"'" 
hlJkkındaki ıörii.ş�rlni.ı ...  " 

NEINAKOMOV ; Aziz Nesin den 
ba�k..ı Türk mibhçlSl tınıdıiımı söyle-

MUZAFFER iZGÜ iLE SÖYLEŞi 
• K_ ö.,.çrnifiniai onlalır m,.,n .. '? ıld ... /'unwr Ytif on alt .. Iı�p katılG. giıç.üı. amo 

«nchnıct' o YOflo pçliı uıydwrm koulOlar .. . 
YaYUllanmr. yapıtlOTlnlı .1 

yemem, .ırTU. Aziz Nnin .rçeklln d· 
lorA bır mlzohçı, hlkayı:lerind. k<nd!. 
mi gÖlÜ" gibi okıyorum. Hik..ıyelerlnde 
anb.tlb.n hallu kendi hallum unrwdlyc> 
rum. Ve serçektıı!'n çok sevtyorum. 

YVRVYVŞ; M/Hh ,...._n ,0-
L ... ıaman yön.ticUen. 'en dilt�1ü fijy. 
U,.;,. Sam içinde bÖylr mi..' 

NEZNAKOMOV: Em çok dotrv. 
Ben de yöneticner wafnlln JCvfltyt> 
rum diyemem. Arnı. bu daN çok faşist 
iktid.riann iürdUjU ülk<lerdı: olur; bizler 
bugünkü Bulpnstın ciL böyle bir ,,,,,,n· 
la karıı ka'lIYO deliliz. 1975 yılınd. 
Bulgu Yanrb.r Birliii, miza.h hlIQyeclli. 
�i üzerine özel bir kon� yaptı. 8u 
kongrede "I ivk.... .  yold., önemli bır 
söylev verd! 1u konuşlTllII herhalde bu 
konuda mlutun yerini uptamaya yeter. 
lidir. "Panimiz i�ri mlı.ıhUn her ı:aman 

büyük destek almlJtlr. Gerek u.�. 1C· 
rek Sit,v;;ı!t sonnSl mlı.ıh yUMlın"," çok 
büyük yardımlarını SÖfdük. Oıwrili �. 
bşrniilbn iç" ne lad.ı.r te�kJd�r ctM:k 
azdı'-·. 

YVROYUŞ. Sa.yo'" d�,,"mi ,.� 
çeklt,timu. bi, üllt�nI" m&ah yo.ıon 
olorok b ide" ıoylcyer:elimu bir mClO' 
}ın ... tıar mr 

NEZNAKOMOV: "Hcdcr kapitıli.ı 
düzenin temelinde y.ııtın .ımalıirili 

vurgulamak.or . bilelIIlm kacllnyı. Türk 
miuhçıbrı dı bunu yıpmıkulır. 

• 

�le� 
.84;:lt� 7C;'978 

'll"! 
· AnlcrlG)'l"" 1933 yılrndG Adana 'do ta"on 

kbay_ ÇGMOflrÇI onadan dr.inyaya ıeltn lIt" 
çoc." ... n 'n u/olıyırn. Alh yOfımda elim, .�lttr 
IN_ltoIlduu olıp AdGM lolu;ıkla,rndG t'lrmt'1t 

-.......,.cr düttüm. G;r;p çlJrmodlArm iş kal

motJı bu ka .... """-InG. Gtınonlult. bukıtrl;çr/ıl::. 

/rın i" "" " pom ... Jr Ir,.," .,ı. gez6in uıllCl/llr. 
nlr YOlldıan da o .... ma. Ortaokul Tu,kç� ()�'t'I-
rrNn/.,ln"n üç tr:i Öne« emekli old ... m. Ediyinı. 
üç çocufurn uar. 

· Gljrn.r:�� il,;niz ne ıaman batladıl 
- Yamola bQfllJdl/l,m ıaman. 1962 yı/lI1dan 

krl. Ciddi yGZm.tJıIa çallfıyordum. YGZdi8lml 
.annıdat1 olrlJdulumztıd bi, bakıyord ... nı ki 
ıülm.c� olm"'. Oy_ Iri ç ... It ... ,OlIG 'yı anlalmak 
_yonı"",. anıal.yo,d ... m da. ama onlotlll ım 
ura _'m�c� olup çduyord .... 

· O."çmi,ini.l'in bunda .rlt .. i olaı /i«,�k? 
· Elb.H�. Kotıuyorllınlı bu; patronlor. Onlor 

fIiç�lm. Itovuldulum yt'nn 

...;;;;.; ieçip
· 

��14m. B ...
.. ��rt 

ç.ltm� owç düttüJr 6ibi yapılır. dudala ,otuN' 

�relt .�rna ,;bi çahnır. B ... Itim� çolıı",.., onu. 
tJfGIllomodv. &n d� böy/t' tlfGlıhyord ... m bt'nı 

if,.n Itouan patronlan Yapobiler:elim bi,�y 

yolrl1l. O Itoual.oyll1r:a Jraçıyordum. YaMlol'IQ 

dıayair ah)'ordu. Ama dayalı yedik'�n ıonro 

t.1vrır Ify�,;nin önüne .. riyor. bu hı daha çok 

ttluıtla ıo" çclUyord ... m. Bi,.wı CU (ınrı pat

ron ... n",n yürü,.. Jroea bir auuç ... n attım . Ada
mın ırnii lÔ",.ecü, b"n boıh", kahllaha)'l. J,t� 

bunlar .. .  Pl'Ot�eto ediyordum onları, hahııl.,ı. 

ama bl" y_l. 8ir"�zind. d� ptJmWı altJM 
paramızı I.IıImı.di. JrlltnabınuCUM balm ... mu 

bıtıiliIy." onunla aJr'�p yoIfalatlım. yi,mi Iki 

ı.... doldurdum buıı., bi, keM "dlldınn 

Içi ... ii" YOl'UI gg/iu olan,n "op ... ",n �tınd4 

deA .Itlm �ulıı#. B ... ".ı yGMJ.m, kanı 6iilm�« 

· Cec�k(lIJd .... lIy� ,ft'ndi. Halo Vay .. IJartdo 
Takımı. Don"'nıdGki Para_ n ... n/oMan Bando 
1'akıml lif' lionlJmdakı " are flIIlrııt'c� I'rykiilt'n. 
ötekilu roman. Ayrıca profuyon�J IohfWlpd� 
oynonm lf on bir IohM yaprt.. çocuk } ... . 
p.,'a",. rad .. o oY"'nlarl (;iilm�cr d��/erind� 
yay,nlanıru� altı yüıd�n fazla oylai. Yi,... d�rgi 
1,11l' 'G.I'tUI�rd� yoyııı lanmış. hitap olmam If yt'di 
,oman. 

· B ... nlor,n tiurıii gülm('ct' mil 
· Fl4fkl .(iylcdilinı 6ihi. gülme,'" yazma--lmı 

ama. 1II1/1IIr'1'1' uld", Yal"ı.ı '-'�'kıilt',imdt' ol.u'l. 
f'(lman/arını" 1I "UU'l, "kuyurio,'u .ıkır bkır 
,iildu,",' yan/uı I)Imo.lım Oh ... yucu ,,,,,i 
,iilm�. iç;" ok ... mOluı ()�'lItm('k. hatto U) ku 
.�rinde IM/lfmak için ohuUlı 

· Gü/metry; tanımlıır mu",u' 
· Toplı" ',",al:! ,.,nıf farkındon do'an 't'r, 'ii:i 

yokoltıyııral:. pmec, ulay ı yoraf,nok d('�il. L'O, 
olon 04ay ın ıarrinr. iSTıt!. 014)' Lif' h icidr yu",· 
m�lrtir ,i.il�Ci Bad'l diiMm;nJ(' 'n �fltın 
,ilah. DiT öuUigl dt' şu iıi. ('ıddi bi, .rwkaJe an
IotrlmlU. ama lıi, pı"ıe� ôyku.ıı. oma bi, 
Nur,ddin Hoca fık,a" yem ,eldiilinei, ,ofl 
,.dilinlt "( .- gibı arılatılır fJi)'rcliki m, gIilmect' 
doha çok i t/a kalır. daha çabuk halluı yaydır 

kapitalizm adına yapılan devrimcilikler 
N.YALlN.sosyalist hareketin bugünkü 
düzeyi ve TKP programı M.ÇUlHAOG_ 
LU.arjantin:emperyalizmin güdUmUn 
de askeri diktatörlük G.KAYA. FKP'nin 
bolşevikleştirilmesi üzerine bazı dUş� 
celer O:rARTAKOWSKY.lenin'den anılar 
C. ZElKiN • niirettibini osmani cemiye
ti ve bugün gazetesi SERiGRAFÇI H A 
SAN USTAo 'yeni konuklar" M.OEMiRAV 
'türkiye işci sınıfı ve sosyalist hareketi 
kısa tarihi (1908-1965)" LAKAlıN . ger
çekçi tiyatro sözlügü ' ve işçi tiyatroları' 

· Gıilm�«nın toplumdakı if/evi ne olmalkbr} 
· Guç,k ,i.ıJmecr uar bır dt' ILIU" J'II.IO" ŞL") ıvr 

ki h'nona ,ülmec, d.:nıiyorum_ ()nUfı adı 
.ululuk . Gt'rç,1t ıLoJmeCl' J'at�n a4nıf bili"cini 
taf-Ir . •  ,n,fUl' bilir. ıııııf,rıa •• I.ln;'. Flu,)u. i 
�" e(/cf:'" d�JJı'ldi, o. i.i hödügiin moc/tro.ıı 
d,yip. karnı tok olanlorı. karnı aç oIGnlanJ 
gWdıi""elt JlWmecc d�'lt. hödiikliillin tO Mndi· 
,..J;r 

V,ONAY . işçilere yönelik yayınlar ve sos. 
yal-iş broşürleri A.OKUTAN • • 

iki ayda bir çıkar 
fiatı 30ll yıllık abone 15011. 
nu'" ziya sok. 17-5 galalasatay ·Iııanbul 
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Saldınıann 
hedefi ve 
faşizmin 
kalkanı 

Hlotttepe Onlverllte,1 öQreöm U)'eaJ 
DoçDr. BedreUln Cömat'ln �ıt ka· 
Wı.n:. öldiWlmoll dlkkaUeri blılıeı da· 
ha Onlvmlt.e iilerin. çekti. Yıllarcı. öı· 
rtncllwlD birbtri udındln btledltm.e&l
ne .ylrd kalan bu kUNmun yöııelim· 
\rrl 8Ht bUdbtler yayanladılu. &öyleVlrf 
çekildi. yaılar YlZddl. iöi ya.1arı dö-. 
kiildü n Cöm.-t ın üzerıne çektlıo bel' 
lriiftk topraklan bır miklan daha OLÜ 
topniı OIara.II. Iködann ve kimi lOl çty. 
rtlmn ilu"'ne _rpUdi. 
HEDEF ÜNIVERSITE 

Fqlzmin ba.lıc. hedeflerioden biri 
ıoıı.."ııeıff. "lalanbul ve Anbııı·da 00-
bt. "'kım olan. iktidan ile 1Içlr!r' 
aplamandan h.re .. Ue LiOn )'ibek öl· 
rttiml ale ııçkmey. çalı"yOl". Ç.tlUI 
yöntemler kulazııyOl. Birbirini büum· 
ıoyen. kendı mantılı ıçınde luııırtı .� 
dıniar diiEordlyor. Iktidar yolu il. Aoa· 
yaa'yı d'ıı,tiriyor. öı .. klltln özıoıü 
ortadaa kaldırmayı c;alıtıyor. 

Unhıftıltıt dernek Öfrend demek. LO
bt. "'kım olmalı aneak ölrencl De 
minklkl. Bır umanllr dmmm kUN
nlmı. topnkian _ ilan teli .. iiııl· 
• oniıaıerln ölroncl çDlulll",u _. 
la. dRlYetItırI ... bombalarta ... urulmak. 
IIndlrllm'k lalenlyor. YıIIorcı. ölrencl· 
IH iildüriiiO'''. UnlYftllIı dı.,.dakl da· 
ha lI'tıIt bır planın preıııerl .. IlÖrt dii
...... nen bu koba. lllalıb ... bombab .1· 
dirilar ÖlnDCi IrllI.ini de .,a. öpdm 
ı,y.lorinl de bedel .Imaya bo.ladı. lıortci 
bilim .danu 'e ıIliıüni6 B .... OItin cö'-
m"l bu Ca"" ciOly.t ku .... n1annm Ukl 
drllL Ondan öncekileTin bir dHkimıünü 
y.pmak bile ıer'luIz. 

Bu, ra,lıt .ldınmn yalnlUa bir yö. 
nü. PulU kunnJt ötrenci, ötretmen öı· 
dürm.k. böylece yııcınıık yaratmak •• 
bu yıIcınıllın dDluncal , ..... ıue. ",iip 
yerl"mek; ıUahlı cinayetlerin özü bu. 

ÖZERKLIK AMA NE IçiN? 

F�zmin i.iniv(1'Iitelen yöntılk plaru· 
run Ikinci yönü, özerlı:l'Iin bir kalkan 
olarlık kullarulrnaıınl dayınıyor. Bu j. 
kmci yön bır bakıma daha da tehUkell, 
C;iAlkü dıı. etklli. 81ya.1 cinıyetlere eö' 
rVıü,� olsun kll41 çıkan nıce üniverif. 
tr yönetimi , bu Ikinci yönde ra,izmle 
uZI14mayl. hat ... dotrodan i,birliline 
&idebillyor. özerklik. fı,izmin �inde 
bir kılkan. emeilik ve lutuculuk için, 
IıwnulnlU! ıerekli bir kıl .. oluyor. 

Oniverıü'df ça&cla$ anlamdl azerk· 
Ilk 1961 Anay_ıı II. kurumla,ı .. ··Ik· 
&idıı orpnlanna kar$1 balınlllZhll" 
Ilmlflemekten de öte öZerklik "EKemen 
çevrelerin fkonomlk ballant.atarla, bü· 
yiiı bılUlla ve yılınion kendı deleıleri. 
ni tıer tiır1ü .. tkUeıne tnçlanyla <Xlaya 
koydulu alnbRı kar,dık" bir güvence 
olarak dutüni.ılm�Ui. CnIYfS'sitenln, ij. 
urklll, bu açl<Sın bU:madlldll1 çok 
bu bir liftd. artlıyı (ıktı. Onl" ... lte· 
Ler büyüJı: çotunlulu Ile tutucu kUlUm· 
iaı oIonk kendini ııö_di. 0ıronclainl 
yüzÜl&ü bırıklın liniverlltelK, 12 Mart 
dont"minde kendi tiemanltrını fışzme 
ihbar n teslim etti. Buııtit de özerklik, 
1H"n\l)'C" ll, butWıletmtnin Iulluınbnn· 
dan biri olarak kullandıyor. 

FA$IZMIN KALKANI OZERKLIK 

Bu çok kııı de�rlendlnntdeD ıonn 
' ... izmin iiıerkllli ,..1 bır kalkan aıa
rak kul1Jndllınl ıörmek ",ıldyor. So· 
mu t bir olay, ıomut bb Ilim, lOmut Iki 
kUNnl ünride dunnk. Olay, llmel ve 

o 
" 10101" düışünctlfttoôen ÖCÜri.ı btr LinI· 
"nite öptim Ü)'ealnln 1,10, ıon vfttle· 
bllm .. 1 v .. bir batka immnltenln, ıynı 
kltlDln blşvun.ıaınu reddebnesl. him: 
Doç.Dr. Tahir H.tıbDllu. Ilıl kurum: 
Doç. Dr. HaöpoRlu 'nun ı"ne ıon veren 
Dıyarbeka' UnlYeniteli ve bl,vuNıunu 
y .... lan aykırı blçlm" reddeden 8lYu 
Cumburiyel UnIv ... lto<!. 

Olayın .. ıı.lml. 1.,lzmln iiıılvonlleye 
yönetlk planmm bu yönimü ıçı k biçim· 
de ortaya koyuyor. Ortaya o .. n bır bl .. 
ko nokla da Ilk d.ıdndlmıede ı.tld 
diye nltelemlyoeotlnlz bır dld irt ün .. n· 
h ünl-.I" yollılllainln n .... i olarak fa· 
,lzmae uzla'mi Içine einn.i. Denaeai. 
heepçı bir yak1qllTl. bir süre aonra ra· 
timıle l,blrUllne dönÜliO'or. 

DIYARBAKıR ONlvERSITESI 
TAHIR HATlPOGLU'NUN I$INE 

SON VER IYOR 

28 Hazlran·dan beri i .... oI.n Doç. 
Dr. TahIr H.tipDlIu 1968'de Anbııı 
V.ıeh", faklllollnl bltir. 1969'da DI· 
yarbak. Tıp taklltÜlıenm kun.ıkı",ndıa 
_n "du. 1972·de Tıp bilimleri dok· 
t.or .. ıın veren HaUpoIlu 1976'da Anato
ml·HlaIoIojl öpllm IÖrevllıılıı,. .lan· 
dL 21 NIaan 1978'de doçenı oldu. 

l!ertcı _ket Içinde )'of alan 
H.tıpDllu 1970·.. ı·os Dlyıırbakır 
Şubeoi yö .. tlm Kurulu iO'.'1lI yap
b. IId yıl ulJlan lema.dllIl. 2,5 yıl 
da TOMAS Diyarbakır Şube Botbnhlı 
1IÖ .... larlnl yUrilltü. Bu .Ikinlild. ı :ı
Man fa4i_iom yılıünden koÇmadı. 
Diyarbakır btlnyöoetim Komutanllll 
.onunda Ifadelını aldı. 

"Bb- mekAn bir dekan" anlayı,ı Ut 
kurulan Dlyarbokır Tıp F.külıe.ı. H.tip
oelu hakkında önce ıoru,tunna ..;dma· 
IInI iıtiyor, ıonn da ötretim eörevllsi 
ıerekalnmtıi bulunmadılı cerekçeatyl, 
'$ine ıon veriyor. Gelişııtim. ıynntda· 
ny" amı büti.bı:lüıü lözden kaçumadin 
IÖnnekte YLLU Vıı. 

TEPEDEN F A$ISTLE$TIRME 
GIRI$IMI 

Diyarbokır ft TIIn.t1I. fqlsı _k •. 
tin tahtla aamadılı iki ilimiz. 1975'te 
Ba,bakan yardımcıli Türke,'in Diyarba· 
kır·. gir.medlll biliniyor. MHP·nin 
1977 .çbnleriyl. bır k.z daha omya 
Çıkan DDlu planı da MC ıkıldannın geLi· 
�i Ile uyırulamayı konuyor, Plan. Diyıı· 
bakır ölçe�lnde. T.bondan fa.ıııı" tir· 
mentn olanıksı.zblı kar,ııında, tepeden 
fi4iSl.I,�ı:::rme yoluyla u ygulamaya ko
nuyor. UYluiamanın aracı da "özerk" 
DiyubAkD' Onlvenllesl. 

Plan RlIII uycuıandı? Şöyle: Ön« 
Oiyarbakır Tıp fakültetine Erzurum'dan 
iki ra"isl 0C"rf'ünı Uynl getirildi : Recai 
11(,"yl.o n I�rahlnı Aybç. Bunlan An· 
karı'dln ırfan DuYlUlu katılınca takiı· 
lrnln yöntömi el, ıeçlriliyor. Prol. 
Alım Duman'da dean yapıldı. 

Fa!fiıtle",n yönetim, .t;evreyle orp· 
nlk tıoı kumıı l!jIne &lri,U. AI.Iar .. 
satıık hizmetlerine kOftu. adJiyl!dtld 
ı,lmnin lz}enme.lnde )'Irdımcı oldu. 
Ala ve �eyhh:f için de Ö...-nU oIao, 
adamlannm 1,lerlnin gtSrülmeel, hutane 
updannın ardıM udar 1(llmUlydl. Bu 
yönetim, l.ilCan ve memur alımında da 
bokl.ndltl pbl dav .. ndı. DoQOnUlk a· 
ruı yakla� ulllanlar. öztllllde de böl· 
LO kökeniU ... tilrlü bulıııarı. koçınldı. 
JilriiIdü. uzaiılaıt..,ldl. T.hdll � bo"" 
öylesin. YDl "nIa.tl kı 14 ötretim üyesi 
bu dönemd • •  yrddı. 1977·daTOMAS'ın 
üç kurucu iO'"' l.kWt.eden .Lıldı. öpn· 

SiT R 
dltl't \!it memurlan Ilftkll CaaJar .,erlI· 
dı. 

ı. to bu fa.ıau.,tirm. uYl"Iam.1arı 
Içinde tonılılenmUı ı •• ken bır llimdl 
Tahir H.tipDl lu. Oııco. kınt:ıniiıı baıına . 
12 Mart' .. ii1IU Homooıol'" olayı mu� 
bır .. ılinda,ı pror. Ibraıılm Aykoç iiLi· 
rUdI. HatiPDIlu hakkında •

. .  _ 1IYa. 
ltı yaPıYor" .Ylııım IQlren diilmıce ih· 
bar m.Uııbu yaddı. bu .. dayaıwalı 
Aykaç . llatiPDIlu·nun latiiı.odorı .LıI· 
ma_ı ı.1edI '" 1977 N_n'ında fakıllı 
bu kann aldı, ne var kı bu UlU uypıı. 
Olmadı. Bunun üıerine &eftip&tMn 6 ay 
uzaklı,t.-ma caa.DJ lle .nal.o bo&du. 

Tobb H.tıpollu tiin bu butılar al· 
bnda da çalı.b. 1977 Ekım 'nde Do
QOnUlk ıçın ba.vurdu. 1978 NIaıı'lıda 
tüm ..... I.mal ... k_tın doçenl oldu. 
Amı f.qlzm planıRI eo loce ıynnb ... 
kodar uyrulamaya lwarbydı. N. y_ 
edip Tabir HadpDllu iiıı_n u· 
ıUlatl ........ ydı. A.m Dwn .... N_ 
Çoba ... �. Iıfan Dıı)'llllu. R .... Ilı:ay. 
lo. Ilahlm Aybç be .... balld bl"", 
deııernozdl. _ aldı"" _ıln !ıIr bö
lIOnünü yerı .. ııUrlYOl"IarıIı. ama 25 kı· 
.lUk (akllle kurulundan 8 kı" _ bu 
Wllılel IOnImlu�lun ..... -i 
.tıyor. 13 oyla H.llpoIlu· ... n 1ÖIftI .. 
.... vertııy..w . oyla fakii_ ö ....... 
iO'lIIi açı" ,.8(11. illlllııdoycl! 

SIVAS CLt.tHURIYET 
ONIvERSlTESI DE .•• 

D1yaılıaU On_ lIIıa bu u,.... 
lıuna1uı �UkkoUwıımn .,nıılnde 
lerQOlıleıtirdl. F .. lzm. plarunın Hk .dı· 
mını atlı ,  b .. Ir1YI u"'tı, Olyubüa 
üol .. nllealııln yönetimini ,imdilik ale 
ııçinll. Nlı:e denııd ve .. ,",," •• mın 
da hlmm.Ueriyle. 

Am. Tahir H.tiPDIIu·nu9 _nı 
bilmedi. Çiiııtü (qIzınln plıilD um ünı· 
.. .. IItI .. lçln ııçerU. ÇÜDk:W 1IIıa iiııl ... · 
ıltelerdt tutuwlar. Rlya·abu .... doku n
mayanlar, drnıedle ve uı .... macw ço
lunluklll. 

Si ... CumhuriyOl Unl_1II1 d. y .. 
nı kurulan üoltenlltl.d.n biri. Be. yıl 
önce kuruklu , ımı hA" 'Hacetıepe Oni· 
ver"t..ırıln v_yeti allında. ReklÖriI 
Hacettepe Oniv.utetlndtn Prof, Muvaf· 
fak AIan.n. D.konlar d. öyle • •  yrıı ku· 
rumdan. T.hIr H.tiPDIlu kım_nın IIdlp 
yerl .. m.k lalemtdlll Si ... ·• bo ... ru· 
yor. ÖOC\! "ıökl.e ararken yerde bu" 
duk" dıyord ... yalalar • •  ykırı oianiı ... 
hıŞlurulan bır komlıyon·un iwanııa 
uyarak H.tiPDIlu·nun y\l&1Oıe k.pıyı 
kapatıyorlar: 

Kılın&'b Hiioeyin Ferw.b·ID yanda· 
'I Kıbrıab 'ro(. DDI.n R ...... I. Tıp latii· 
lesi deaıu oIanık içlerinde K ........ Doç. 
H.kkı AIu"uo .ı. bu�rıdutu iiı; kltlllk 
bır kamlayon kuruyor. oııııı · 11d iO' •• 
Prolmr hh.n Kme ve Prof. Abıızer 
s.nlcen. Komkyon 'kı noktada Y'" 
lanı .y""' .  Doçent .bo_Iı uan tdI� 
mea! zorunlu Iken edilmiyor, doçer.t_" ' 
maya kııar verecek komllyojlda bır dO. 
çenUn yer ılamamUl Cllftldrken yer ah· 
yor. Komilyonun rtCtcerekçell. "_Yın 
bWm dı.ı ı.ı.le ul .. tm .. ·· lı&ınç bır 
nokta: t ıy önce Tahir "IUpotlu'Dun 
dOQO"Uıalnl onaylayan IUılnbı batlwıı 
boyan.ıırofeoilr llbon K_. bu kOl 'ynı 
kltlnln doçenl oIonk I_IaN ka"ı 
çıkıyor, 

DEMOKRASI MOCADELESI 
BIR BOTONDOR 

Doç. _.tlln Cömert'n illdllrilme· 
si � Doç. Tahk H.tiPDIIu 'nun üo'-,,· 

leden .birn.. "II bIIyloaln. 1101. bır 
plaruo .yoı )'ÖllIerInl oIu.ı..ruyor. Kar· 
ııIo4tırma öliiıııle 1'* k ...... ......... 
delLLL ku.k ...... N. v. ki fqlat piaıı .. 
bütiiııllllU . .... Iım. b"ı mb_nın do 
blJtiiıılütünü ıeretıtııyor. OIllYftllIe yö
n.�mlerinin bu taırlanoa kort�ı1ı.IIorI· 
CI. d_omı ill",Um iO" .. yordmı< •• 
n bu miicadoleoln bUtiiıııueııniiıı bIIlllCm· 
dele. Tt)MOD .. TUMAS. Tahir llallp
Dlkı'nu haklı Iııbdo_1d_.....,ı 
"' ... bildi_I --. cırtııiı açıkto
nıalarıoda ,öylo diy .. lar: 

·"nirtlye·de yıIIonı. _101 _ 
non bölıı ıoı_leri aıınınıın ........ 
ri.do. bb1 bu olayla bır kOI dobo oçı" 
çıkmakIIIdır. DIItiO>co ÖII&IMIIIüı' III· 
haDımılU elmayao. __ t .. _ 
��a_ k .. _ıım Içlerin. _. 
)'011 kl"_ .. çOYNIOr lıiIIee 1Ia....-
rlalD pl ..... _ID ... aonıırıla" 
nndarıdır. Yeı.ıotIai .. ....... yda. 
_da tnıyı. .. -.,la _ .. 
rak doçent oi,mu. bır _ __ ii-
1ÜIq ..... çllıotan ILI,-.. .... r. 
kll_ �_ .. _1ııIııIı 
• ....,..., .. ...-.-. K.ııb kı. iıoı Li
i- dWPIıı lıiIIıl8ı_1 u,.. .. ,... 
__ u�'-' '' ___ 
Ibtiyoç yolılur" ._do �1ıııIı" bır 
ı.ııoı..,. """' ....... .... bl Çlkid .. 
_. 

DEMOKRATIK GOÇLER 
KARARLIDIR 

1aI�-e-..:!" Oıı ....... �"l-�)j�_!!:"'!U!":IIo:
.ı. .. çlnaı 1IıI-'1ort .. bIIIIIıı bu ,la· 
n. u)'1\llamalaD ortada. � bır de 
bUıIrt .ar. sı..·1aıı � k ...... &iii 
11111 ym .. H.1moy1 _laylD: 

CHP S •• b Bqbııı A •• Ş .... Sıl ... 
.... 'n catna _ne cırtııiı bır bIIıIIII 
yayınlayarı 23 demomllk kulUlat sı... 
CUmburtyOl Unl'lOnllıuI'ııdo _ do
laplan !ıanıuoyıırıa oçıkllda. ,.... H. 
tiııoilu'IıııO bo .... nı .. au. ndd..ııı-. 
IIyle Tıp faklı .... ölr_Berlom sı...'1I 
okuma oIanaIıııırı bu yıl da ..-. 
kolk •• ıııı beUrlen i ı TlllUllua uI'Ja ta
rthU bildiri '" özeti. _ b .... yor. 

··1· Cumlurtyet On_1oIIn1D ..... 
,wıkU yönaılclltll. ıoı_loaiıı ,.ı"",. 
abıi pek çok yıladan ..... 1 ........ _. 
Hem sı •• ·• pimiy .. lar. 1ıomd. sı •• '1I 
lörev almak laı.yon IIt\"IIm IIV_ID 
batyurulannı yaa .. yönetmaillıd .. 
yollarla .... ... tlriy .. lar. Ama kmıl10rt 
.. alı sı •• ·1a b .... odukIan lIIıılirdo .ı. 
bIIec.kleri ..... "yollukları. ya. dı" 
oId",UDu bılıiltiort lıaIdt _Ian ç •• 
Idıunlyorlaı . 

2· Şimdiki )'ÖııoIIcle. bu yd ___ 
riyol ... __ _ .. 
ölrtnd .Iuıma. oiaııaiı bulundulu bol
de, ıarf SI.,.'1 pllDtIIWlo "'�: .. � 
alı.....,ı 7&, ııaçıerl U. �orIar. 
iJoIayıaıyla. ıo. ........ ......,.. lıIçblr 
katkıda bu�nam_ bır kunılat d .......... 
na ıokulmalı:t.d •• 

3- Bu yöootic:tltr en .ından aldıkları 
yaa dı.ı m", .. yolluklmn ""'ılıli. 
..rmek Ila .. ) .. derhal Si .. 

•
• "Im •. 

dlrIer • 

4· Y. da d.hal iiiii. .lmolldbler. 
Y_. 1ön1I1aU ilin oiaroiı Cumbur!· :"=.�Ia' _ek yöııeUdlor 

5· UoI_y. Ölronel 'bnmoa i_ 
- .. ıanır.a .. _i )'ÖııI.dao ..... 
_lar. 

..., otıemeyo _k .. mı' 
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