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Pendik ve "'YNreo'da Us o"nk kulbndıkl",evlerden su
riller holinde ç,""n faşi" çe .. "", hemen heııün bir ilericiyi sil
ver"ik kuvvetlerinin .sessiz biilkış',rI ıltııda kurşunkJyorbr. GQ.. 
vaıfik kuvvederinin sessizfiAi, f�;stJerin cUntini d.ı� dı iiln .. ,. 
yor. Kınh eyk:mlere yenilen ekkniyor. * "o-niversfte Yası Tuarw" 

ünlnnitelerin mali, Idari ve bl: Pendik�e Yliksel Sav .. ve Salih V""an, ıs ıus.m güoO 
orurdu"' ... ı k.1hv<den M�IP ve OGO 1i oldukb" bilinen alır fa. 
şj� anıfındi" ıor� dışarı çıkırıldılM. SıvSl ve Yapan görürüı. 
elik,.,.i Ma sokak� muş�bıU dövlildUler. Sayıb" lS'i bu/an 
b.şistJer ''Pendik'e komünistler giremez, siz hangi cegrelJe geJ. 
diniı" diy��r � işkmceye devam ediyorlardı. OaN sonn iğ
renç yOzlennl bır kez cahil sergileyip kurbanlarının ceketlerini 
ve ayakkabı/ar.,ı çaldılar. Vüksel Sa .... faşist s.ı./drrgınl ... ın 
efinden kurtu/uneo TIp �i ilçesine geldi. Ilçe baş ""m ve 
Genç önar şube başkanı ile birlikte Kaml Emniyet Amirliği
ne başvunn Sav .. , ar""daşı Salih Vapan'ın ."dopnb= ölcii
�JebUeceğini belirterek, gereidi önlemlerin alınmumı alep et. 
Li. 

. 
Ancak o gece Kım. Ermiyeı Amirliğindeki nÖbetçi Ko

mrser !kk.r Öney "Her kaçırıbn.ı ekip veremem" diyerek d� 
lekçeyı almadı. Bunun Uzerine olayıı sorumrurulunun kendi.s� 
ne ait o�ğı ve hesıp verme durumuncb. UlauğlBekir Oney'e 
hatırlattıdı. NÖbetçi Komiserin yanıtı ilginçti: "Adun Komser 
Bekir, bildiğiniz yere başvurun. Işte .,vCllık I..1ymakarnlrk 
onda" ciyordu 

' 

. Daha so ..... durum nöbetçi .,,,,,"ığa ve ""ymakamlığa il<
ılımeye çalış,ld,. Ama müdahole edecek hiç bir yetkili merei 
bulunımı yordu_ Olıydln 4 �t SOiV;ı »Iih Yıpilll, ırladaşlan
rMn ç�an sooorundı çeşitli yerlerinden yualı ola.nk bı.Aun
du. 

FAŞısr SAl.DIRGANLARJ IHBAR ETMENIN SONUCU: 
POLlSTE DAYAK... 

Faşistlerin kaçrdığı Safi h Vapan'ı bulmak için ekip bub. 
�yan Ko� .. r

. 
Bekir öney, aym gece, şÜphelendiği gerekçe

sıyle, TIp uyelen Adem CoAuplugil ile Cemal Turan'ı sokak or. 
wuı.da "yakabvarak" gözaltına alıyordu. Iki TIp Oyesi aynı 
kon-.ser �rafndan Karul Emniyet Amirliğinde sabaha kadar 
dö�� ü"": Daho sonra ı. ve 2. Şubeye ıötilriilen TIp Oyeleri 
Ollcüaı polısler tanıfından ''KomjrWst'' olduldın için saJdl"lyı 
uğradılor. 

ŞLMDI SORMAK GEREK... 

Başarılı �'�'ere öeliner dalrtrmk için ya., tasarr"rr � 
lIrtayan DiP ,kbdarı ve onun Içişleri Bakarona şimdi sormak 
gerek: 

. • Pendik'te ellerini kollannı .. ,bvarak ıeçen f�isı çe .. '" 
rın suçbr.,. LÖZ yuman, ama TIp Oyelerini hiç bir suçlorı o� 
madığı �de ıilı.alt.,. ai", sabaha ıc.dar dövmekle mahir Ko
m'ser Bd"r ve onun ,ibi,.,. hokkında ne ıibi işlemler ya",yor. 
suooz? 

• Ç�şitli yllre,.,.de bUN b<ruer o"ylarda yanlr rutınla. 
oyla ntisılere olanakbr sığbyan ıüvenlik ııır..li,.,.i i in ne 
yapıyorsunuz? 

ç 

. • Çeşidi obylorOl nilleri olonk bilinen ve özel/ilde Pe ... 
dık ye "'ynar� .. �tlerinde ilerici, dernokr>t ve sosyalistleri 
ku'l�byan �ıstlerin 1 5-20 kişi�k ,rup/ar halinde kaldııdarı ev� bildiklen halde hiç bir işlem yapmayan cOvenfik ,ıır..li
lennın bu davr>r1lşlorrnı kovuşıurrn.ıt için ne Yill>ıyonunuz? 

Oı.ylor ,österiyor ki hiç . .. 

Ibn.tel özerklilll .çısından bonll 
yeni unsurran e<tirlyo r? 

'A' Yasa tI.s.ısı, id,uf açıdan, 
Oniwrsitelerar.u. Kurul'un Ge
nel Kuruluncb üniversite dışın
dan kimsenin bulunnwnu. 
nedenjyle idari özerklik açlSın
cb" olumlu bir adım atıyor. An
cak, diğer tarafa" "Oenedeme 
Kurulu" gibi bir uygubma ",tiri. 
yor. Bir YoJrgJıayl bir Danıştay, 
iki de üniversite üyesi var bu ku
rulda. Gerekli /lÖrdüğU hollerde 
tek tek unjyersite üyelerinden da
hi yazılı beyan isteyebilme yet
kisine .,h" olan böyle bir kurul 
s;YUi bir denetJeme kurulu hüvi
yetine de bUrilnebilm. "hcitini 
�şıyor. 

"YENI TASlAK, 1750 SA. 
VILI YASAVA ORANLA, 
SINIRLI D" OlSA BIR DE. 
MOKR4TIKlEŞME GETI. 
RIYOR. ANC4K, GERÇEK. 
TEN SINIRLI BIR DEMOK. 
RATIKlEŞME. BIRINd 
OLARAK YÖNETIME ıDA. 
RI VE HIZMET PERSONE. 
LI DE KA.T/LMALlDIR. BU. 
NUN YANıND", ONIVER. 
SITE ÇALI$ANLARINıN. 
o<:RETIM OYESI DI$IN. 
DAKI KESIMININ, TEMSil 
VÖNTEMlvlE DEC'>ll. 
GERÇEK KA.TllIMININ 
SACLANMASı GEREKI. 
YOR. 

HükUmetin ","'kli /lÖrdüğU 
hallerde Onlve"itelere el koyabil. 
mes i ilkesiyle de, yeni warıda 
idari öıerkliin Qm ��mryla 
sözkonusu olmadığım SilpllyO
ruz. Bil�5e1 öıerklik açlSmdan 
bakaak oi..-sık, .... şllrma yapa. 
cak ölretim Oyesinin is!ediği ko. 
nuyu seçebilme hokkı yok. B�im 
ya da böiim kurullarUlda tanı bir 
demokntik ""Ulrm sözkonusu 
olmadıkça bilim .. ı özerklik ya 
da kişinin is!ediği konuda çalrş. 
ma y""ma özp;rlülü de ycık olu. 
yor. 

Ayrıca "Döner Sermaye" sis
temi de dol.yI, da olsa bilimsel 
özer1tlik ve öz&ilrliiğU en"IIiyor. 
Bunun nedeni "Döner Sermaye" 
ye pan.,ı ""ynak olan serma�. 
nin, bilinsel Vil,şUrma konubn. 
nı da yönlendirmesi. Araştırma 
ya� kişinin pan alabileceği 
konulara yönelmesi bilim .. ı 
özerkIii zedeleyecektir. 

Yeni QSir" . mali özertd. ıç .. 
sınelan da hiçbir şey ,.ıirmiyor. 
on Mni...... tim Fft/uIniml<
rini karı'ı.yacak _Ii kayrWdar, 
oImadıt' için, devlet bütçesin. 
den "",Ii yardım .Imamasına kar. 
''", mali denetim Dniv .... i"'lere 
bı""" .... irci. Anayası 'nın 1 20. 
maddesı (Genel ve ""LIN bütçe 

......,,) bu yolu kap>tın,ı. An. 
cait Anay... çerçeves .. de dalı i 
mali Guırklik sığlanabilirdi. DOt. 
çeden ırek kalem halilele ıını-. 
siıeı_ fon ayrrlnwı ... bunun 
1INvws1te... dil'.......... ilm 
ai ...... da bt*anudaki a...tdl. 
bır yaida ..... olabılını. 

",rçekun sınırlr bir demokntik. 
leşme. Birinci olank yönelime 
id ... i ye hizmet personeli de "". 
olmalıdır kanısındayım. Bunun 
yınında, Univenltı: çalışanLırı
nın, ölretim IiYHI dışındoıki ke
siminin, temsi yön"miyle değil, 
",çek ""bırmın,n sığbnması 
,,"'kiyor. 

Önemli bir konu da ""bırm., 
yalnızca k ... uıı.r. kablrm şeklin. 
dt �Olması. TDm Oniversi", çalr. 
pnIorUlın, kur ul""n v. yClnoti
cilerin seçimine de ""blmoluı 
"rekiyor. 

* Unlftn/teler Aruı Kuru/'. 
merbzl bır yetldbln ...ırıneol 
kO'"DUDda neler clütiiDllyonu. 
nuz? 

""ltmlt iin' ..... ,teler düzeyıne 
,.lmesiı. yardıma olacalt m,? 

� . Rotasyon sistemI destekle. 
nebilr. Aneok bu sistem tim aı. 
retim üyelerine eşit biçimde uy. gu�anma"dır. Oy., yeni doçent. 
lerın /lÖrevlendirilmesi eşldiği 
boıuyar. �,mCil rotasyona 
h�kes .ka�lmalıdr. Elbette yenı 
ünıversıteleri .Iişmiş üniversite_ 
ler düzeyine ",lirmek için v.1 
nl ZQ bu önfemin alınnqsı yet
�e�ktir. Geçici bir çöz,"" ge. 
brrlebılecektir, o da yalnızca aıı. 
retim Uyeleri ıçısından. 

* Tam gün çalı"". Uk .. ı 
öaı-Um Ye ... ,tzrma açısından Is: 
tneni "Arayacak mı? Bu Ukey. 
uyulması nasU �r deneUeme Ile 
sözkonusu olacak? 

Qo Tam gün ç.ılışmı ilkesinin 
tetirilmiş olması desteklenmesi 
gereken bir konu. T;ıbii "Döner 
Sermaye" tam &iloOn ",tirebile. 
c<ği yanrbrr arka k""ıdan &ötü. 
rebilir. Özellikle bu&ilnkO döner 
sermaye yönetmeliklerinin YJ. 
PISL Içinde "döner sıerm;ıye" kişi
nin sermı.ye sahiplerinin istedi i 
projeı.,. üzerinde çalışmasını, do. 
layısıyla kendi .. çimi doğrultu. 
suncb verimli bil imse' çalışma 
yapmas.,ı eneeller. Döner senna
ye oIdulu !Ürece ne olursa ol. 
SUn yönetmelikler bu sakıncalın 
taşry3uklardır . 

* AlternaIIf olarak DO di!tü, 
nOyonu/lU%? 

.. örıerebileceğim, bilim .. ı 
ı.ra,tarmıı (onların,n kurulması
dır. Bu konucb bir otodenetim 
,,<iriline '""'-sOnUn lçerebilece
ii s.l"ncalor, ciL orıadan ""'dı· 
r>bili-. 

* Ublftniltı.n zonııı/u ya. 
_i dil ö ..... lml koııuımuı ko
nuıımda .. cliitUııliyonıuıuz'l 

* y.aı -.. lIIııı IiııInnIIt 
çaIafoaJonı. yöaellme rıaııı .... 
_"'lıyormu? 

.. OAK 'ı ..,çeklln b/IyIIk 
yetki .. -'Ilyar. Çcık merkezi
yetçI bır anlayIJ, lInIversIı.IerIn 
ırek ilk lluırldllnl ,<deleyan bır 
tuıum Jllrll/llyar. Kaldı kı, OAK' 
da dllorlorindoki &ibi ..... Ir bır 
denıcılcntilde_ bile "'laıwn,· 
yar. OAK'cII Dnlwnlte çarıll" 
ILIm kesInı/erln ve ııtrenderin 
do kaDlını, ",larwaIıdtr. 

.. B u, alumlu bir ilke. Anak 
bunun ya ..... r> özel y ....... ı. ku
rulm", kimI yObek okul ve iini· 
..v",1erde ILIm ııtretlm" 
ya_, .. /le Yill>ılması konusun· 
da bır dilIJIkIlk ycık. TIlm ün;' 
wnitelerde etııım dilinin TOrk· 
ç. alması I'fddr. V.barıCl diı/. 
et'dm, o cıkullorcll yeııJOll ki· 
Jllerin Dıerinde, o dilin ve dilin 
kuıı.rııldıl' llllunln ........ .-oy. 
kurmasına ....... crluyar. TIIrI<· 
çe'nln bılını .. i olarak .'Iş_ 
ılnl ..... tv ... .. "Idm JIIren 
"'''fırın bır IIÇIdn ıydın ... dInt· 
rili olarak cırıaya ç .......... N· 
.. cıluyar. Bu ........ bu 

........ duruDuıı ...... bl-
...... .... 

YENi ÖDONLER YENi 
ZAAFLAR 

ZEKi KılıÇ 

DiP şimdiye ""dar "70 sen" muhtaç" duruma düşUrillen ülkemizin, 
girdiği bu duboğ.udın çıkınıfması için, uluslararası ilişkiler ılanında YJno
l;ın belirli tıkanıkhkların öncefikle aşılmısı gerektiği görüşüne geçerlik kınn
dırmaya çılışo. Dikkıderin bu nokgYJ toplanmasını öıen gösterdi. Bu eN

ğiknlerin r ölUlmesnin Dstesinden ıncak, Ecevit'in "uluslı.nnsı saygınlığı" ile 
Qkviye edilecek bir CHP hUkümennin gelebileceğine kı.muoyu inındırılm;ıy;ı 
ujnışıldl. Bu gerçekleştiği takdirde çok kısa bir süre içerisinde gereksinilen 
mikurda "tue �rı." gelecek, dolayısıylı döviz dar boluı geçilecek; Mnbar
go, Kıbrıs v.b. dış sorunl;ır çöıl.iııe bvuşıcaku. Kıy sürede gerçekleştirilmek 
üze", SiIp�.n bu hedenere ulaşabilmek için çok yönlü ilişkilere girild, he· 

yetler gönderildi, ülkemize heyetler gridi. 
Ba�ta IMF olmak üzere, Dünya Ban""'ı, AET vb. emperyalist kuruluş

lar3 hertlrl/J ödünJer ve Pivenceler verilmesine, bu kuruluşların CHP iktKlarına 

verdikleri direktiflerin büyük bir böJümüriin uygulımayı konmasını nıjmen, 
yine de beklenilen çözümlere ve gereksinilen "Qze para"yı kıvuşulamıdı. Kı

gcı..sı, CHP'nin dı� yönelik bu politikısı sonucunda bekledi�i hedeflere varı
lamadılı gibi, ihtiyaç duyul.n dış des .. k de satbnamadı. 

aunı rağmen, CHP. hala çıkış yoıunu emperyalist dış güçlere ve onla
rın Işbirlikçisi büyük burjuvuiye yeni ye dmı. OüyOk güvenceler vermn-te MI
yor. Bu nedenle 4. Beş Vıllık "" krnma Planı Türkiye BüyükMillet Meclisinde 
/ıörOşUIOrken, IMF heyeti Türkiye'ye ",Ierek ""'arph kuruyor ve �Ieplerini 
küstahça dıy;ıtmayı çalışiibiliyor. CHP aynı şekilde burjuvuinin temel sınıf 
çllw1ırını koruyan mevcut cilzenlemeleri Qhkim etmek, bu yönde yeni ted

birleri �ndeme &etirmek ve bunların ısmi. savunucusu olmak yoluyla dı, ege· 

men �ç�r adına doğrudan doğruya işçi ve emekçi sınıflardan, ilericilerden 

ve demokratik güçlerden yeni �vizler koparmaya çalışmak ... 
Burjuvazi, CHP hUldimetinden iki önemlı işlev bekHyordu. Bunlardan 

birincisi, k;ıpitalist <ilıenin MC i\e çölülemeyen kısa ve uzun vıdeli sorunları

nı DiP eliyle ışmak; diğeri ise burjuvaziye lur ŞI oluşan muhalefeti CHP'de 

ıopbmak ve böylece konırolüril"AliUnaklı. özünde birbirine ""'Şıı v. biri di· 

lerini dışlıYJn bu iki işlev, anak bir süre "uyumlulujunu" sürdJrcbilirdi. 

Burjuvı.ıi CHP'nin liikii'net yıpılmı.sındın I.I11du�u sonuçların herikisini de 

"rçekleştiremedi. Düzene duyulan tepki giderek CHP'yi de hedef almaya ve 

onun hUkOmetine de yönelmeye ba.şbdı. Bu durLm karşısında, diıenin korun

mısını Qığlamıya yönelik yeni önlemler, CHP henUı kitleler gözünde saygıniı

Aını tilmüyle yitirmeden &lındeme ",tirildi. 
Söz konusu yeni yııal düzenlemeler açıklandığında. işçi ve emekçi sınıf

larln,ilericilerin ve demokratik güçlerin Fni$ tepkileriyle karşlliilştı. HOkOme

tin önerdili düzenlemeler ister ıerçekleşsinler, isterse gerçekleşmesinler Üle

rinde önemle durulması �rtken bir durum ortaya çıktı. Hükümet tanfındln 

kımuoyunda bu önlemlerin savunulması bıle, polisin, büroknsinin ve diğer 

kolluk kuvveLlerinin rutt.ım ve dıvriilnışlarında helrgin bir filrklıt"$Il1ayl da be· 

rıberinde Ftirdi. Yeni yn.ı tlSMıtarının getirmeyi amaçbıdılı ınl;ıyı, şimdi

den uyıulmıaya koyuldu. Bir ilde dergimizin lopbırlmaSl, Içiıleri Bakanının 

sözlO �Iim.u ile bir demejjin ",rçekleşlirdlAI y.sal ve demokratik bir eylem 

obn "fiılemınin enlt"entp, af işlerin kunılrrwı, ıetirilmek istenen .. nlaYI$ın 

Jlmciden lIYl/ubmaya konulmas,nın örnekleridir. Böylece, demokratik hokla· 

nn tlmeld.n lılemez hale e<tirilmesi söz konusudur. 
Durum böyte iken, B�baun Ecevlt'in işçi sınıfı polilik hı.reketi başta 

almak Dı .... , .. ndi""Ior,n, bMoI ... ,n, demeklerin en ",niş tepkilerini yoı. saya· 

..... ; bu tepkilerI, ''yeni düzenlemele", ""'II olanı ... ya .. t ırerilristıir, ya sol .. " 

diyerek karşılaması ve kar;ılımiilk istemesi y.ı!nıın bir �m.ıgoji örneği oI .. rak 
nitelendirilemeı. Bu tür bir kiill"'iillımiil ile y.ınolm;ık istenen ideoloji"- b.ıskı or
tımının tepkilerin gelişmesini önlemede etkin olmamiısı içil üzerinde dikkiilde 
durulması gerekmektedir. 

Göıden kıçl"ılmımısı screken bir başkı nokta da, giderek CHP'den k� 

pM1,ona kırşı, kıpitllist ciizenc WŞI Qvır alm.ıyı, mÜGI.dele etmeye başlıyiil" 

lfemokratik güçltrin dağılması, onların yönelmesi gereken hedefin uıe"nin 

kıpatJlm�1 yönünde çabıların da hali ciddi bir tdllı e olma niteliğini "-Of'U

muıdır. Ilerici sendikal hıreketin, demokrati"- kitle örglitlerinin kendi ıÇ S� 

runlanylı ui;rı.şnı;ı;kıan başka işlerle uğraşmuını vakit blriilkmiilmak için 

elden gelen herşey yıpılmakı.., bu amıçtı, çeşitli oIasıllldara, dJn.mlıriil göre 

çeşitli senatyolar, planlar tawlanrmktl, uyguLtnmaktadır Böylece dcmo&.Jı

tik toplumsal muhödefetin yapısıylı, örgudülügu ilc öılenen düıcyc 
u lışması halClbındığl gibi, yönelmesi gereken hedd de çok yonlü, ilmı birbiri

ni QlNmbıyao çabalarla pşırtJlmıkCl, giııeıvnektedir. 
OISK'in son Temsilciler Meclisi toplantısı ve platform çalışmalarına 

yıklaşımı ve işçi sınıfımıııo ilerici sendikıl tweketinin militan gUcu, iSkelci; 

Milden-I.ş Sendikası biilşt3 oımak üzere, dört sendiIQnln tasfiyesini ımaçbyan 

kıntı, taskı tuarllMuun çıkartılmıya ç.ılı$ıldığı, burjuViilıinin buNlımının 

derinleştiği bir dönemde, yukarıda sözü edilen ideolojik bulanıkllğı d.ıhiil da 

arnırm.ık ve demokriJtik güçlerin birliii doğrultusunda anlan olumlu adımla· 

rı etkisizleştirmek için büyük yanlışlıkları ve olumsuzlukları içermektedır. 

Gerçekten de sUrekli birliği, Ixnberliii vurgulayan, fışizme karşı mücadtle 

benberiiğini gündeme getiren DISK'in tutumu, Yürütme Kurulu'nun dört sen
dik;ıyı tasfiyeye yönelen kınrı ilc birlikte göı önüne ılındığında, önceden ha

ıırlanilll ye ;ıdım adım gerçekleştiri�n bir senaryo ivenimi vermektedir. 
Gerçekten de bir yandan OISK Genel Sekreterinin söıollUğüyle yanıtı

lan ''hııhlık''# gereği ıibi ve gereken yere ulaşamadığından, muhalefet hareke
tinin kı.nrhhğı sulandırılmış oluyor; diğer y;ından dı, sözkonusu "hızlılık" 
ile, anti-faşist mUadele çağrıLırı yapılıric::en, aynı andı bugüne kadar sürm�tr: 

olan tısfiyeci tub..m dorulo. nokQsını urmandlrılıyor. Birlik adına kendi birlt
ğini, militın Öıüril bozmak anlamını gelen soo wfiyecilie resmi gerekçe ola
nk dı "slogan yarışı" gösteriliyor. 

DISK Genel Sekre .. rinin daha dün hangi iUnaçb ve ne için olduğu 'bi· 
linmemekle" birlikte aynı "slogan y;ırışı" içilde, bu yarışın ŞJmp;yonluğunu 

yapariilk yer almış oIdJlunun hiiltJrlanmısl, YJpllanlarla varılmalı. isırnilen teh

likeli yeri göstermeye yelerlidir. ilerici sendikıl hareket açısından çok zamlı 

obın tısfiyecilikle mÜCOldele etmek elbette önemli ve gerelı.lidir. Ancak tilSfiye

cilikle mUadele cdilwken, mUadele edenlerin de tutıth olması gere"-lidir 

Yanlıştıkbr sergilenmeli ve somut y;ınlışlılo.larla,stu"-onusu olan örgühi lahrip 

etmeden mOcadclc edilmelidir. Yınıışlıktı direnen yöneticilerle, örguıü, kiı

leyi ve örgüılO leleneAi yaralamıdan müadclc etme"- zOf'unludur. 

Burjuv.uınin demokratik gUçltre karşı sürdilrwğü doğrudan ve dolayı i 

gldırıl� kırşısında verilmesi geRken mOcı.dcle hergeçen gun daN çok öntm 
ve ınbım kuanmaktad .... Bu mD(ıdeleyi sürci]ru-ek gOçIcri, iç sorunları ile 
sürekli botuşur durıında tuan anLtyış ve wtum, ge tirilen bı..sJ...ı tedbirlerini 
meşNve ha,,",ı göstermeye çılı�n burjuVJıinin ımaçbdı'., yaratmaya çiilb.ıb
dığı ideolojik bulanıklık ile çilkışan ınlayıştJr. Bu durumu görüp, kavrı.YiilnLt

rın suskunluğu Yeya hareketsiziili, gelccel.te yerini fıydasu pişmanltHıra .... e 
"öıe&e,ôri" .ıdına 8ÜNıh çıkNb'nalMı bırauc.ı"-br. 



,*,s' "-..z...., _;". Jipdı d 
Hükümet Birleşmiş Milletler'de de 

SUÇ.lI sandiyesinde 

BakMale.·te_Dd ....... 

GERiYE 
DÖNEN 

Blrl�şm" Millet'.. Geuel 
KuruJu'ndan IOnra Cvwıe.nlik 
KoruıeyPnde CH KJbr .. konu

_und. ıöriifmeler ta.mam1aıt
dL 'Nıtiye IjbkiimeU ye KJb

nı 1Urk Toplumu yönetimi 
bu hz d. Birlefmit Milletler
diLi iaıec:rikJerim )'Ülaf&o bir 
JODUÇ Çı.bı-tamadılar. Eauen boyle bir IOnucun çtk:maanu:ı olaııabız oIduıunu da bi'i
yor.l.vdJ. 

uyup uYrn&ma ıoru.oudw. Bu 
ilkeı .. Bir&etml, MiDeUe:r or
rGtiiniin temeJ YVlık Dedeni oıup Q"IU zamanda i,leyitiDi de btlirlemeUedir. 

°eterlendlnnedeld bu 
okeler ... tmda yapıNIdan ahDan kararları -Rum tara!ırun 
,."',eri. Rum yanı ..... oIonık 
'Odermekte .-ar açıkça Bir-

A ncak 1'Iırldy.' d •• ya� Iktfdono ""'pey •. Ibmin ",",linnlk i .... y.., .. ı 
�üıeaJem.ı.,. t.,.aoda kendi 
Ö&OJ Çlkaı-Iorını enulod.ıtı bi. çimde ""bui .ttirebl/.....u.ı. oknak1an da buluftmamaJı:ta_ dır. 

KAVŞAK· 
'lUrklye pOlitikasında lira . 

m&1or y ine hiıkiimetln "frind� !oplondı. Ikınun ıüncol .eden. lerinden biri. Dö<dilncü Plan'm 
M llJ�I MeclisI'nde fW1deme 1"1. 
mesıydi. Her ZOman oldU'" Ifbl plon !&rUtINları. m uholeCet par. 
t!lerinlo Iktider kar,ısındekl eUç. lerini suıamalarınln blr 11aru OLa� 
cakb. Bu n 'denle PIon'ln MDleL 
Meclis!'n ln iÜndemlne ıetm.,lyle 
birlikte muhııl.Cetı..kl MUllyeLçl C.phe parUlerinln hUkiimeı.. kar. 

KIBRIS lçt-/ 
GERÇEK ÇöWM: 

'ni.rJdye'de iktidar bu ku 
de alman karutann kandilini 
�Jam01.callo)l yineliyor. 
o..kta, it. bOfUmaııJcj IP"I 
"ania"Ima"",. ",.,dur" rolunde trbdJtJer &l.YUl'aJ'a.Jc •• aaryoyu tamamhyor. 8arLf 

�ndakÇ�"1 yapıyor . 'K1'FO' 
nın bll'ıtn.u1.tlmJ ilan edeee
linden ao:ı ediyor. 

le,mlt MilIeU .. ilkelerini ta. 
.ımo.rnoit. doloyıuyl. Düııy. 
bonf ... kar,ı çıkmokt&n b ... 
b aıı10m I&fıyamu. "Rum. larm ye Yun.an.ı.ıtan"m IÔru," lerinin BM'de kabul edılmeai. ni kendi "hakJı dan"latmln �eteribCe taıutı.l&ma.ml.ı;a &ibi oı.neJ nedenlerle _ k1am&lt 

� .'YOJ devr&rufın t bo,k. 
b!çımde ifadesinden b&flta 
butey detl/dir. ç.nkü bu 

BAL KALWU.AR.ı 

. 
1'Iırldy.·d. ikUdor1orın ıÇin de bulunulan derin bunai,,:, ko'ullannde emperyolb. mm Kı.bru konUl'Unda rellftirece'i öoerilere bu anlamda 

��kt ... . kar" Çılt.bllmeoi. nU) ko,ullatı bulun.mamakta. 
dır: OuUikle .cl! dön. .-... kllnı""1leri le dı, kredi bul �run

.
u .Hii,kümetin dire= ıuc:ü.ııü buyük ölçüde ortadan kaldırmoktadır. Kıbrıı ",",. "U ... BM kararlorı ve lIkeleri dotruJtwuD<ta çöziim buJunmua için mücadele eden düny.i. demoknıtfk. hontÇI &üçı.,. 

ruu. Kıbrıı için ABD p/oru. 

Côntnü,te, ber YıJ BirI., . 
mi, AtillaLler toplantı zam.. 
nmıa ,.tmesi,.,. yiMlenen •. 
naıyonuıı. bu yıl da devam 
etmekte olduau dii'lUJülebiJir. Ancak bu yal aöı koou.u •. ruuyonuo �knulanndan. ola.nU bı.ra.kmO'ac:ak önemli ,ell,fmeler ortaya tkmU:ta 

Bu ceıitmeter bertqden ÖDC� Guvrnlik Kon.y'i brarllrmı y-" durumda. Ko""y'in brv metıunde daha ö_1d karorlardan farklı oiuaıt b� brv� .. uYıuhımay. ,eçirıl. 
ın. i� belirli bir tarih . tanm..ltta .. "I!ozino. ı 9�' da . 

dW'Umu YerUdeu 'ÖZden 
ıeçume ye o tarihe kadar Lo-

BM Genel Ku.ruJu'oun ezici çotunJu,unun ve Gu\'t:nlik 
Kooayi'nin Rumlar tara!m
dan aldlbldtlını iddi. etmek. 
� bo,."" 

birtey d.IIJdir. 
Böyle bir teye bıanmai be 
u!uo1or� iJitkilerd. bu ilit. kilere YOII veren ilkelerin oJ
madı,uu ileri liirmekJe e, an� 
�mhd� .. Bu anlayı,uı liirdü
ıiiLıneIiııU) dataı IOnUt ıv.r.. 
lôyo'nin bo,ta Birl',m" Mil. leUel" olmalı: üzere tüm ulu... 
laruall Plııtlonnlarda lUçlu 
aa.a.dalYa&ııe oturtulmaya de..." edılmeol oIoc:akbr. 

no k ... ,ı Çıkacaklon keoin 01. makIO birlik� 1'iirldye'ye bu anIomde bir d .. ı..k oImaJon 
da .oı konuRl olamaz. EmJ)eryali:zmlıı çıkadarı dotruıt ..... nd. bUlllDOClk bir çöziim 
lUbru'm iki toplumun çıkarbnn� demomtfk bolt1oruıı 

ru.nio ilı/li kolmo" kabul edIJ. m.ktedir Karulann unuJan. 
-LO belirlJ bir tarih. !ıot. Ionmo .. keder. hotta oodan de daha o�m!i olarak Gii�n.lit �O.D" Y I nin Hui.raıı 1979 La. �hlOde )'IIp.tcall toplaat.ıya 

ABD Iç 
"KIBRIS PLANI" 

RAZlR.LIYOR 
Güvenlik Kon.aeyi kararlannda.n &Onra bu an1aYl4iın d. 

�m ettirilmftme artü: ftkiu 
pbi p.k oIonak d. koJmom". 
tır. 1'iirlÔye ·d. 1k1id ... 1ann ulıulorar ... politikalarınde te,?el

.dayanaa. olan emperyaı. :mın de ceJitmderi bu açı. 

roı.ten, dünya bantına bi:z� met eden ElUçek bir çöziim olamu. 1'iirlôY.·de CIIP Ik� daruun bu durum br'lGDda 
K.ı.br� kcwıulU.Qun muha1eret_ t� diler burjuva partilerinu bıı prOPaıanda konusu olarak kulloıuJmolı %.aıJ"ınl uoJt-

• d ... -� Ilıili kal_Imı çıklama. aııel bir aıı1aın ta-,ınuık� Bu In10m KJb :arununun U,ili ruçbir tvat: 

�ak için, 61Umaye çeneleri-LUn taleplerine daha da açık 
hale Itlmea beklenebilir Bu durumun ite emJ)HyaJiımin KJ.�rı. konUlUnda diiu:nlem� Lerme .Türkiye ad ma yübel ... 
eek Ituu lUJeri"i u.aJıa i da dü,ünıJlmelidir. 

ca i 
fV\lrtuııno ıerek duyulma. dan GUft:oJ.il: Koıuey'" 

",ademiode yer aJm .. ı;n BoYleliklı Cne"'1k ıuı.ı..;i kararı Kıbr. konUNnun UJ Iarv .. bir .arun �dutu:: 
çok ıçık bir ketlnli/tJe larken, bu konuda Bırı�' 

MilJetler orıulimce .. hDAıl � ;::ıa u�1a.runlanuı dot
illp etm�= olaca'm. da 

ro_oroş . 6 ARALIK 1117 • • 4 

an delerlendirmekte olduluOOa biç ku,ku yoktur. EmperyajiatJer de KJbrlı "ru.nunun lidetek kendi iıtemleri :.otruıtutu.nda bir "çöıüm"e tlorunoan ın olanoluozlO,. btuıı &Örm.ktder. ltı.. Kıb. na kOnulUDda hamlenan :,,-�enk.an pla.nuu bu Içerik ıçınde deterlendirmek ,er. Idyor. Son ,.Ufmeler ile K.ıb
III konu'unun MJdIi fibi ". 
riimeemed.e" bn.lr:.ıJamayaca_ I"". bilincinde olan ABD boJcede emPftyaJiımin ıuel Çıkarlarmı lÖıetaı bir planla :Arfht.e, ,eçme ihtiyacını uymuttuı.. Plarun oZünun Klbr .. de.lednin beJuru:ızhk ye toprak but.ıuııutimU IUlII!a-

Anak bu "IVÇ8U..." konumu ıle Türkiye'nin K.ıbru ko� nUlUnda emperyalizm tarafından _Iittirilecek berhanli b� 

ce aJlına alan, Ada'mn ber iltl toPlumunun demoJcntüı: haJı: 
ve çıkarlarını COıeı.en, duoya bar"lUa bOeıda bUlunan bır amaç ta,ımadıaı açıkbT Bu plaoJ.

a da KJbrl.'Ul fiili bolun 
mu,'u12unu lW'durt'n. yabancı mudahale olan.a.klaruıı açık bırakan bııçozwn onıorulmek_ Ledır Ancak bOyle bu çozum de ''Twk Lanlınuı baıta top. � konuau o.Imak U:ure belai� ta'nl.ler" Yerrne..ni ..... k. tUmekt.ed1t Ankara'nlO ıtira

z. temelde bu "tari:ı"lere kar,Kt,,: 81.1 kOlluda "Odun" yer. 
memn TUrkiy. iç pal tiJı: ..... _ de ortay. Çı.kor.bilecetl .. I". - II' .. iktidon noiıo ..... 
.. _-

plaru belirti "tniı"ler terme pahuma da o1a bbul etm .. -
��nd�j .uhuJararuı pland� ��ını: d�,tütü Yalnızlık ye bu ıh,ıoı .. ıo ilkelerine tera dü,me durumundan kurtaramıya_ 
�br. CunkD dünya demokratık ve barl,ÇI (Uçlerinin &a� ":bi K.ıbrıı &oruna'na herhanli 
btr �zwn buluıunuı detil. 
BM ilkeleri uyarınca bir çöZum bulun.ma.adtt Bu çözUm 
Kıbrıı'uı balunıııhlın.ın, top� nk butunlulunun, ballaoLı
ıızhlınm ruYeDce aJbna ahn
maanı, Ada 'nın yabancı .. 
�'erden arındırdıp kendilI_ nın ubrazlqb.rümesiru her 
ık.i toplumun Çıkar le demokraUk haklarUlUl teminat aıtuıa ahnrnumı., toplum yapııuun dem

.oluat.kle,briJrnesi.ni ,e_ 
tektirir 81.1 unaurları içerme-yen blr .. H,m.,... nedt-n w yaıdama ofrna..k T'UrlUy.'nin uJw1vara. duı.eyde 8Urumlu. 
lutunu oet&da.n kald."..,. yeri... ...�racoktlr. bıllderlu 
TbrJdy.·yi bqta ILM Olmak .... uJwıiıiıv .. ploLfamılu. de �ltli Oluak ... çlu andol. :ırı:;_ltlaıı -,oç. 

Iorın merk .. lnl oIu,turdu. IJerıci. demOknıtfk kanı 
�un temsUcieri. hwnı::,ı;ıl:; 
ö

"""' ı 
tlı 

ye kor,," diye nIteledIII 

,� çıkışlorı yotunloŞb. Demirel h�uıneti düşünne tehdit/erini y.,. ı..krarlarken. muhııleCeı pnr. IDer
.
' ortekla", demnant Plan 

�ruşmelerinl en�llemeye giriş. 
til.,. Sonunde Oördüncü PII 
MUleL M.clisl ·nd. Sldece JkIl<Ja': yınlw milleıvekiU.rinin k.aIIN. aylı 226 oylo kabuı edilıl. 

Q 'm erin dotNden dotr\Q'a demoknıUk bok ve özıurlükl . kısıtlam.ya yöneılk oIdulunu �n le �lirdiler. KonuyU det i 
. 

dJımek Uzrre biraıaya ;�:
Oı�.K VO diter demokratik kiUe �rlUUerlnln "'msDclleri. önlemle. r!n anti-demomUk nl""il'nl be. 
Iırı..rek. UılJi "'sarının y ... 1o mo" Ifri,imlerin e  kar,ı Çıktı: oıSK'� birlik'" davranan de: momlik klUe öllüıleri dışında. kı kurulu,1or da. hükümeUn m"". IlsIere sundulu önlemlere kar" 

çıkmak lol"Clkmediler. 

OfpDETARnşMANIN 
IçINDE 

"ANARŞİYE KARŞI ÖNLEMUR" 
. Fa""ı pOlitik IIrb,maların hu.kWnetfn chuumu Uzerinde 

odaklanmuının dahı önemlı  "" kölr./ü �ir nedeni vardı. Bu.  hilJc ... 
metin anar,lye karşı mücadele" , :'lç &üvenlijll .. ,10011" bah •. nesıyle demokratik hakları hedeC 
olo. &Ir işimlerin in be'" olmaSlY. �L Hıi�üm.ıin anartlY' ""r,ı 'yı.saı o nıomler pakeU" olo .. k 
or�ye attıRJ !asarı. kamUoyundı 
�?ı, ı..pkller uyendırdı. Sözü 
�ıle.� �nlcmlt'rtn amacı ve nileli'I. hükümet uzerindekl :..ra,IN. 

Hükiimetin ya.. delişIkIilI önerileri illerin. bo,ia.yen lar. bIN kı sürede CHP'nln Içine 
de sıçradı. "HükümeUe CHP gru. 
bu arasınde çekl""e" oIorak LU. sır bir bIçImde yınsımasını bulsa 
de. CHP lçlndekJ Ioru,ma, >nU. 
demokratik önlemlerin !oplu. mun II"nlı kesimlerinde yaratu,ı 
tepkJlerin kaçuuJma.z bir SOnu-
cuydu. Emekçi bolk klUelerlnln 
emperyalizme ve faşizme karşı 
laleplerinden güç alarak ikUdar 
�� olanaıını bu!an CHP'nin 
orlUUeri. bır yıla yaklaşan Ikli. 
dar donemınin olumsuz sonuç
Iarıylo karıı karllYlydı. CHP 01'. 
tutunun. parti"ln kitleler arasın
deki des"'linln zaylClamasına illı, 
Jdn ,dzlem leri, b :lun nesnel ne. 
C:enlerini bel lrle>emeyenler Için 
bafl,llSlzlıkluın sorumluların; 
arama çabasında yansıyordu. 

CHP nın �nl, emekçI klUe. 
ler arasındaki etkisini daha da 
danltıcaıı kuşkusuz olon ya .. 
deRI,lkllRl bnt,ilerl. huzursuz. 
lukların açıla Çıkması için son 
daınla 1,levlnl eordll. CHP or(';. 
tü lçlnd.kl huzursuzluklo" bu. 
lUnk,; pe,U yöneUmlne karşı ka. 
nolize eımeyi umanlann de i,e 
Jıan,moaıyla. YUL detlşlkllRi 
önerileri CKP ıçınde de hllk .... el 
üzerlndeki laruşmalorın odak 
noic,. .. boline �Idi . Bı .. ç_ •. 
'- ııı ... bu lIra_. s:ıdece 
CHP içindeki ltwr bir kolluk 
ka_nUl yanGmo"ydı. Böyı. 
d",unenl ... .ı;zıJnıj eltiklori kol. 
tuk ""vpaını. hükUmebn yesı 
del l,lkl'tl onerUe""e k ... ,ı çık. 
manın "abesltını" kanıtlanıak için kullanmayı bl/e bo.-uyor. 
lordı. 

NEDEN VE SONUÇ 
Oy. bu IIIIDbk ....... n/ı .... 

D..... blrlılılıw bn,bnn bır ın. 
1a'"ID illlllıllyoll. CHP ıçı ..... bır 
kol ........... ol"' ......... . 
iııı ,oiclu. ıkı ..... lıIP OIııUıt-
Lu, 01_ • "çııııı.u.tı. Aııııı 

M)Zu .dil.n knpnın son hafta
Iırda klLl,m.,1 btr ruUanlı 50' 
nu<u mu)du' ElboU. delI/di 

CHP lçınde.:ı koltuk kavgasında 
bu&\ınku yom ıme kar" soıf tu
tanılir, hArt'ketlerlnl hızlandtr· 
rruııtı. ıçın, YOlWılme kar,ı u.m Öf
euılf- hU7uriuzlulun arttıRı bir 
.,ırayı çml�lerdl. Son yasa dteı. 
!ııkilgi onerileri Ise. dotrudan 
doQruye en �nl, emekçI kılle· 
leri bodeC ıion nltelill II'. CKP 

tabonınde'" huzUlsuzluklor ıçın 
bir plU.ml l�r.U oloblllrdl. 

011 .. bir deyl.le. CKP içind. 
yenı yı.' dollşlklill öneriler ... 
""rşı bır tepkınin doQup ""ılı' 
mt"sl, Pa,rU yönetiminde ki kd· 
lUk kavıasının bir sonucu delil
di. Tersine, bu kolluk ka\'gası· 

nın kızı�ma�ı. CHP c.abanında 
Parti yonetimine kar,ı b i riken 
tepkilerin bir sonucuydu. CHP 

hlikumetlnln kitlesel dtsttli ZIı
yıCiadıkçe. klUel.rdekl ho,nuL· 

uzlueun. CHP hUk!""eııyle he· 
5.1bl olan herkes Için bir malıe· 

me}e doni.işnıesl k8('ınllrNll.dl. 

BULA IKSUDA 
BALIK AVL AYANLAR 

CHP huki.imelinin "anar\iyi 
ONCIf... '''''�nesryl(' ortaya at� 
bRı yasa deRlşıkt�, "'" .. rUeri. 
bu önerilerden en ('ok yarar"" 
nlicak gerici çevrelerin de 53htr 

tepkileriyle kar,�aıu. Ba,'" 
\IHP olmok iiıe ... gerici parUler 

phesi. bu anerilerl "ba kı" 
bnerileri ilan ederek karşı çıkma 
kam panyuıru başlattı 

Cerici partiler cephesinin bu 

kampanyasmın arkasında da 
CHP hükumeUnin dilşı.ugu zaylC· 
Iıklardan olabildieince yamrlan· 
ma hesabı vardı. MilliyetçI Cep· 
he'nin elebaşılan, sozde "anar· 
�Iye karşı" ilan e-dilen onerll -
rın kendileri için saelem bh·er 

kalkan alacaııını biliyorlardı. 
AlNı aynı zamanda, bu onerile· 
rin. kendı elleriyle detIJ.CHP· 

njn elleriyle ortaya alalmasını 
sallayebllmiş olmanın kdrını 

'�..,,:\ktan da eeri durmuyor

lardı. Ltı,.. i ;ı,,.. karşı gözüke
rek kiUl!lerdekl �hıitu 
kendı kalarına almık, 3oU ••• 

da bu vııerHerle getirilecek anU
demokratik koşulları yine emek

çi kitlelere karşı kullanmak he
:o:ıbı yapılıyordu. 

Kısacası, gerici partiler cep. 
he.inl", huktimeUn yasa del'· 
�ikliQ:i tasarmna kar,t bayrak 
açması, bu tasarının haklılıeı
nın delil, tam tersine. gerici 
parUlerln eline malzeme veren 

Engellemeler sonuç vermedi 

TOM-DER 
afislemesine 

iki bin memur katıldı 
&hçdleu�r'dt yedi lOıyolU';" ltall«"_ ltatl�dllmtWt;n 

Irdoleyleml.r" pro/ •• to tdıldlli )'trlerdt" biri de Demiryol

IGrI idi. Bu prot •• ıo rylıtmkrlnde, Dem.iryollDn O."C' Mıidiirlii
'linde çallfGn TUM-DER A"ltarG Şqbea Yörwtim Kurulu lIyr:
«aam A,of!. d,",i",oUtır. lta(.ıııryo."dlJ �fizml ii« fa, .. ' 

IuJtUamJ Aıuıayon bir .onu,mo yapmlf, cildliriik" .�"IU'ıIıtn" 
''''''�0 bir da"ıltgJıJt IIJy,. duru"'M çal ITmlf" demU'yolculorL 

O.., �erin, UlJ,ı"rr14 Bo""n. Oi".,. lJn,u' ''Ana",inin 

WOll6l" .addr ,'rd,';" klot uıf fdc&ııylo '�uçluhr," "'uL ... o 

ce._ndır,lm,..,.," buy"nn"ftu. KoılıO,"lo" ItlfNlmalUn bır 'n
ID,.ı... 'Ö,,'" oldu'u"u '" AnoyaID'do" bynıalttonon direnme 

II"Ir.",. h""nd"lnı lwlirt,n Ktu,m Alac_ 'a, TCDD Y�.It
. 
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nltellllnln bır konıtıydı. 

K.IM K.IMIN 
OYUNUNA GELİYOR? 

Ne var kı bu dW'umu deter
leodlnne konumunda olan (ır
salı bır kere kaçırml$lardı. Ce· 
ricililln perde arkasındaki oyun
larını gonnek şöyle dursun, bu 
oyunlardan yine demokratik 
güçlere karŞı yınrlanlNl hesabı 
pe$lndeydiler. Bu hesap ve niyet· 
ler. Saşbokon EcevlL·in. söz ko· 
nusu tasarıylo ilgili CHP Millet 
MeclisI grubunde .çılan eö�· 
mede y.pblı konuşmayla de or· 
taye çıkb. 

B�ba""n Ec.vll·ln. bu ko· 
nu�asında ye .. delişiklill öne· 
rilerine kar�ı çıkan demokratik 
kitle orgiıUerine açıktan açıla 
cephe alması, antl·demokratik 
ntyeUerini açıla vurmaktaki ro

tunutlulunun bir kanıbydı_ 
Ece,lt bu konuşmosıylo demok· 
ratik kitle orgütlerinl \"'e tüm de
momtfk gıiçlert ülkedekl terör 
dlleutndan sorumlu gösteren ın
Iayı,ını sergiliyordu. Bu. nlien. 
"anar�lye kar,ı mücadele" per
desi arkastnda ıçılmak istenen 

bir an U-komünist kampanyıda 
bWcümeUn �rJcI Milliyetçi Cep· 
he partileriyle birl.,me .I"iml. 
nin eöste'l"slydi. 

Ecevlt'in demomUk gllçlorl 
terörizmin sorumlwu olarak rı
,ısı odaklorı. bir löstetme çabo· 
si o k.dar Ileri &itti kl. ye .. de· 
11,lklij!1 öneriı.rine kor,ı çık,,· 
msını. dotrudan dotruye "te· 
rörizmln sorumlusu elmakle ,. ya 
de "ıerllrtzml des"'klem.kle" 
ö.d., Köstermeye kalkb. BöyleSi 
dön.mlerde CHP hükUmetinin 

dolaylı söıcUlülıiıiJ !isU.nmlş 
olon MUliyet bo,yemrı Abdi 
ıpek�1 de. l"çUllmlz Salı günü . 

"ya .. 1 önlemlere kar,ı salın ve 
solun blrle$mesinden" Mm vu
rank cIemoKQjI kompenyHI" 
kabldı. 

YASALAR YEnRLI MI. 
YE1ERS1Z Mi? 

Bı,bobn Ecevit, "anar,lyl 
önleme" ""rekçeslyle yasa deR" 

,Uclikleri önertlme.inl boklı IÖ!· 
tannek içkı bu k .. yeni bır nwı· 

bit .... IOCIL. Ecftit'e ıö ... �ç' 
1lÜf18 "-II' 'yi ... ..... cut 
� IIııIoıMk mlinklin ola· 
bll...ıı. V. CHP btp bu Iö""U 
• Vllııaplm"ıı. Aıııı ,Im. "onar· 
,i" ç ...... dan çtbnı,b. Bu du· 

ııııııda .... aıt ,...ıanD dı41111 

;ıkan önlemler kaçuıılmaıdı ve 
)u nedenle yasa del14iklilı one
ilfri hawwnml-tb. 

Geçmı,te "anıı,i" denen te
�öriımfn bynılı neydi \e "anar 
ıl" I"çmı,te ... � onlen.bUlrdi? 
au sorunun CftIbl uzun yıllar 
jim demokradk g(içler IonCın· 
rIIn veriliyordU ,-e zaman zaman 
... HP Genel Ba4kanı d, bu soru

nun cevabından söz etmilU. 
Anar,l" denen terörizmin by. 

n.lı. debo Ok eilnclen beri &ızlı 
,. IÇık C.,bt ocIoklordl. Bu odak· 
IM, umın zaman "yıal" tir kı .. 
'"ye bIWnoel.r bil •• deRıbhp .t
.bizle,Urnebilm.lerl Için ye .. 1 

Ionaklar yeterl iydi. 
Ş imdi ne olmuştu? Fa�st 

daklu. bueiln. l"çml,teJdnden 
iohıı çok "ya .. '" olonaklardan 
nı yararlanıyorlarda? Yoksa tam 
.erslne, giıli l;e ıçık (1$lst odak
.arın "yosal" olmakla hIçbır II· 
ııı.rt olmadılı mı ortayı Çıkı· 
yordu'? Gerçek bu Ikinciydi "e 
o nedeni •• ro,bL odıkluın delı· 
tılma.sı ıçın buctin yua1arın ye
tersiz hale �lmeıindrn SÖ'L el
mek. sadece goruJlj�ü kurtarma 
çıbıwndan bo,ko ınlam ta,ı· 
mazdı. Sa,bıkan Ecevit i,ıe bu
yolu .. çınl,U. 

GERIYE DöNEN 
KAVŞAKTA IMF 

Bu. CHP hWıümetınln Ikt/der 
anNeninde ubk geriye dolru 
dönen bir kov�gın <şIlinde OL· 
du tunu kanıUıyordu. vakın za� 
manlara kadar CHP 'nı ele$tiren· 
lerden korumayı bir eörev gibi 
uUenml$ kimi yııa.rlarm, arbk 
CIIP IkUdan i i. MC hük"'eOeri 
arutndaki benzerlikleri sayıp 
dökmeye ba�m.ları biT rasUan
tı deRi/di. Bu benzerlikler. Türki· 
ye 'yı teCtiş etmeyi "hobi" bollne 

&eıirml� olan emperyllist ekono
mi kwu)u$lırının Wkeye ziyaret
lerinin son zamanlarda iyice sık
Io,masıyla de beUl oluyordu. Bir 
IMF h.y.U geçtitimiz boCtanın 
orıalannda Istanbul'ı �idi ve 
I�damlanylo �n� temeslarde 
buıundu. Ziyaretin. 1979 �I 
büLçesl hükUmeL teslo,ının mec· 
lise sunulmasıyla aynı günlere 
nsll&maSl bir raslanb olarak eö
mtmüyordu. Yine aynı eiınlerde 
bazı Bab AVlupa ülkelerinın 'rur� 
lôye yle llillJ bır ekonomik "kur· 
!&rma plonı" uYIUJamoye bozır· 
l.ndıl<Jarına "�kln heberlerin ye. 
yılması da rulanb delildı. 

SOVYETLER BIRLICI'YU: 
ANlAŞMA 

IMF heyetinin Istanbul ·�eC· 
ıı,ine" boşlodlRJ ıiIn Türkıye Ue 
SSCB &resınde. Türklye'nln bu· 
e\ine kadarki en uzun vadeli ye 
en gen i, bpSlmb dcorl ışbırıııı 
a.nla$maSl ImZltandl. Bu ınb,ma 
Türkiyenin dı, Ucafttlnl UZ"" 
vadelı olanlt dahıı genı, 1Ü, .. nı:e· 
left bol'ıyor, okonominin Is· 
tikrar Jcuanmaıı ıçın ye.i ola· 
naklorl belirliyordu. Bır yandan 
IMF h.yeUnin Istanbul'ı çıkart. 
mo y.pmaSl. dll.r yenden So.· 
yder Birllitl ile dcari protoko· 
lün imalonmuı. Iç polltikıdo 
oldutu IIbl. dı, pollti""de de 
Ecevit hliklineUnin önüne açalan 
yol .ynmını serıillyordu. Y. 

Türklye'nkı bal .... ızııaından 

dahıı kök LU ye dahıı Ileri ödiın· 
1_ yönellnecekd. ye da .ko
nomlk bwıaIunuı çözWn yolu 
dahıı bellIDIU bir CIL' polltfbda 
IlIril1o<»k .. bu cıotruJtudo .... 

yıllol lıIItel«lo politik .. okOllo
nt1Iı i"""lII .. 1"UrIIec:eltti" . 
'l'IlnIy.nin ÖDUııdtkl .ç .... kIor 
bu kadar açıltIL 

Yürüyüş 
Giresun' da 

i topl�tıldı 
CHP hlıkumeUnın sözde 

"1"""lyi onlemek" ,e ", 
.. nılı sallam.k" bahaneslylo 
demolr.raUk euçlori hedef ıla· 
rak )'UJ\ıttul" bukıcı uYıule· 
malara bır yenisi eklendi. Bu 
ha unulamalara uzun sürtdlr 
abne olan Ciresun'dı önoek' 
boCta başleli"" aramalor Lira· 
linde YORUYOŞ dprglsJ. biç 
bır eer.kçe göstenimeden 
ıoplotıklı, 

. 
Bu ıntldemokratik U),&ula· 

malon kirli TIP Cir .... n lı 
sa ""ru Şı"..' Dıkmen ye .. ' 
basana bir demeç v rer le bu· 
kılan k ... dı. CHP ıgırlıklı bü. 
kimoUn. him Thrld)'o'de ol· 
du,u IIbl. Clresun'dı da .nd· 
demokratik. baskıları )"ORun
Io,hrdı�ını b.lirten TıP Cire· 
LU" il boŞItonI. YURUYUŞ 

derıiJlrun nedenslx olorak 
toplatılmlanı dı detlnerek 
şunlan "'ylodi. 

"Iktidara eekllİten 101lT', 
i.wi. kdybl ve diRer tüm emek
çiler. arımı dönen CHP ve 

onun yönetiını Mılli)elA;iCep
he pertllenode" CarJısı. yön· 
temkrle IntıdemokıaUk baskı 
uYlU_mallrına ibmi:tde de 
d evam etmek !edIr. 

"Nittti:m Giresun'da da an
t1demokratik potisiy. tedblr· 
ler keodini ıostenne)'e t· ıla
mı,tlr. Demokratik dernelder 
üı.erinde estirilen baskı. ıon 
oramıı.lorla yeı� boyu tlara 
ula,nuşlır. 22 Kasım ııinıı po
Us taraftndln yapılan .rama
lard. bır taltun kItle orıütle· 
rindeki, sokakta, kiııpçlda ve 
bıyilerde serbooLç. "Illan 
birçok yeyına el konmuftur. 
özemkJe T\ıridye ışçi Partib· 
ledo çıkarmakla oklutu .e 
tum TUrk.lye'de snbestçeSlh
lan YORUYOŞ dorıısın •• hiç 
bir yosel neden ıbsteriimelısl. 
ıiD el konulmuştur 

·YI .. Ankara'da roşlstler 
_Cınden öklunile. yedi so .. 
yeUst Irk.de,unlZın CototroC. 
Iorın. bile potis _Cınden el 
konulması. bunllnn katillen
ni InInlya niyetli obnayanll
rm ne &ibi 1,lerı. moşlU' ol· 
dukla.rmt eôstennesi bakımın
dan ıbret. veriddir 

"CHP'ye özılirlıık ,Kirecek 
umuduyla oy yeren I$çi, köy
hi, yurt.YK ve tlm demokrat 
lyd.,luuı. bu u)'IUloaıalor 
kart •• de ıımnay. partileri. 
nin umut olamoyecalı ,orç. 

ILnI bir kez daha Közlomlem.· 
ı.ri ,.rtkmekıodir, 

"BiItıIn bu ııaro ",men ... 
rtk Glrwun'de ,ent .. Illm 
'rultlye·d. yildıtuknekte olon 
......... k. domoba!l '.10 .. 
,. ___ i biç bir 
&üç, ... CHP'DID CÜJOrYiII" 
JIII.u.bIil baikıcı u)'IUloma· 
ian ...,.ı1ı,.moylClkdr. Bu 
DodoaIo de ,_do art. 
_ damotrallk &üçInlDaııII· 
tl". .. aDlltq>eryalot .,. 
lım bırqı blr löm ...... 
.. lıııoIıtodlr." 
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Sosvalist bilim adamı Necdet Bulut ve eşi TiP 
Trabzon il savmanı Neşe Bulut pusu va düşürüldü 

S Huir.ıı n seçimlerindt: Türkiye L�j Pan;si 'zmir MiII�tvekili ıdıy. ve 
TOno Gen<1 Yönetim Kurulu üyesi Neale' Bulu', rılrlclye l$Çi Porti. 
si Tr>bzon lı Sıyrmnı olon eşi �şe Ifulu, ve o� lu, 26 K ... m güril b. 
şist bir pu.su� hedef o'duru. Ofl.y, öncesiyle ve sonruyla ibret verici 
ıelişmeler/e dokı. Foşis' .. /d .. ı .... m hiç bir şekilde löllenlen koçrılo. 
m.ıyocok boyuıı.... UIoş'�1 bu�nlerde "Foşiımi eımek" için ilerici 
demok .. ı kişi ve örgü,lere düşen ıörevler çok doh. kesin çizgileriyı. 
oıuya çıkıyor ... 

FASiST 
• 

NAMLULAR 
SOSYALiSTLERi YILOlRAMAZ ! 

DISK ÖREN TOPLANTıSıNıN TUTA AKLARı 
EMNIYETE VERILDI MI? 

DISK ÜS' yön.'im oıı.nlo" ıeçtiğimiz A�u,ıos .yındo ören'de ,opl.nmıııı. Ören 'oplonı"ı, DISK içindeki bilı Stn. 
dik ...... yönelik "ıfiye hesopl .... . ....,da y.pılıyordu. T nplı,. ti& işç

.
i sınıfını ilgilendiren "topıumsal aobışrm" gibi sorunları, DISK'ın ve .. bonının birliği üzerindeki 'elıdilleri ort>ya koy.n yıJilmSlI konufarı gÖr'Üimtk bir YJrkb, dUl\Jrken, " işçi sınıfr nın ideolojik birliğini giı.m.k" (ı), "emperyafiıme ve foş". int larJI ıriicadele eephosi oluıwrmak" ,ibi konulını. h ... ". dil su döwlrnesi sonucunu getirdi. 

Oren lapI.m5lnın iız.nnden dllrt.y geçti. Topl>nmın Iil,. dan ni "1111'1 eden" konuLırdo ."Ion, doho doğrusu .lı .. ",.. yıın .donlu göriıldü. Ancak son günlerde edinilen hilbtr1" �en ıo�ıntısını yeniden gündeme getirdi. Ha.berfer Ötede ı� yondeydı :  O .... 'Opl.11I5lnın ıuta".kl.n DISK yö"etiminden Emıyeı ı. Şube .... rından .. leb edilmiş v. yıne halımer göre, bu ıstek OISK yönetimi tarafından yerine getirilmiıri. Bu haberler doAruyg, iıçi "nrı hveketi, en hıfif deyimıyle e�ı
.
ne r .... "".'.mıı bir plle,le karıı urııyad ... Emniye, 1. Şu. be den geldıgı öne sUNien ıstek. her�yden önce, en basü hukuk kuru .... ""n bjle çilnenmesinden başı... birşey d�ildir, FOıU, doho da _"i, ei., böyle bir i,"'k yerine g.tirildiy .. , bu, IXL SlMrıın ekonomk ricııde:&esini burjuvuinin. gticlinlJ. ne vermek, O ..... n ıneUni�N örıüUel iıfeyi$i telım et. me� .nI>nı ... gelecektir. B6y1e bır do ..... ,,,, .orumIuluğun. 

don .. yn!mok ii. kimsenin hadcl doiildir. 
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" 
GeçiiRi Ka"m Pazar 

gecesi raşlst eler yine Ile, 
kuswlar. KOf1llanna dikılen, yol.-
1anru kapalan sosyalistleri, ileri. 
alen, demokratllrı ortadan kal. 
dırmak ıÇin ber Iı.ırlu ,aldırıyı du. 
zenlemoktA!n ıca,uımayan fışisı
ledn hederı bu kez de sosyılisı 
blUm ıdamı Necdel BulUı, eşi ve 
otlu oldu. 5 HUlran .. çimierin. 
de Türkiye I�çi tUi ızmir mil. 
lelveldli adayı ye TlJTEO Oenel 
Yönetim Kurulu ıp..si olan Dr. 
Necdel BUıul, yalUnda oRlu ve 
Tiiıl<.iye Işçi Partisi Tnıbzon il 
aymaru olan eşi Neşe Bulut ile 
blrlikıe IBba"yla evlerine eider. 
Iren pusu ya düşürüldüı., 

mjı dÖMleden önce, Rize yonlinden ıelen iki otomobilin ıeçme sını beklediler. O anda yolun ıkı yanında 6-7 kl�lnln karartıları görtildü. Virajın dönumesi ml
smda da kısa baylu ve )'ÜZura.ı at.
kıyla sannış, başında da be", bu. 
lunan bir kişinin, bir ın rarlarm 
ıydınlıgı allmda kaldıj!ı, 'ilahUlI 
çektieı görüldü. Aynı ında da 
aracın Iki yanından silahlar patL:ı. 
maya başladı. Aracın yavaşlamıŞ 
obnaSlndan yararlanan (aşıstıer 
1 - 1 ;'  meb'e mesareden aleş edi
yorlardı. Yolun ateş Sırasında 
Necdet. Bulu t. direksiyona kapan. 
dı, eşi ve oglu arabanın Içinde 
kendilerini yere atlılar. ' 'Böbre. 
limden vurdular" diye baeD'l' 
yordu Dr. Bulu I. Gerçeklen de 
bu ateş SIl1lSlnda Necdet Bulut 
sol böbreginden ve blRRsokların. 
dın, eşi kalça.sından, otlu dı 
ayılından yaralanmışlardı. Yıra. 
lanma .... kl'1ın blUndni yillr· 
meyen Necdet Bulut. aracı kul
lanmaya devam etU. ön canıın 
kırıbnış ve çevrenin de tamamen 
karanlık olmasına kar,ın. viraj
larla dolu 800 metreyi 1ı111ar, 
KTO salıll "tesine uIa,l�ar. Bu 
arada Necdel Bulul siirekU kın 
kaybediyordu. Sahil silesinde 
arabadan Indikten sonra eşi ve 
otlu tarafındın yere yalırı". 
Necdet Bulut, daha SOnra sitede 
kalan bır öeretim üyesinin ara· 
cıyi> hastarıeye ıötüriıldu. 

PUSU KURULUYOR 

26 Kasım Pızar gecesi saal 
23.30 ıular .. da şehirden, kal. 
mak .. oldukları KTO zıhil site. 
lindeld e.lerlne Ilden Necdel 
Bulul, otlu ve eşi siteye ıiden vi. 

ILKESIZLIK KIME YARAR? 

DISK Ü5' yönetimi bir süre önce !GO ile iliı�ilerini k ...... 
ka""ını .Imıııı. Kırar, le;ı)"nin DISK ur.fından düzenlenen '  
Mayıs 1978 ıörenlerinde mitingdisiplininuykırı dovrand�ı ge. 
rekçesine dayanıyordu. Bu iwır doğrulıwunda !GO 'nin 
DISK'in giri�imiyle bo.şl.ıılocok "demo�;"tik pı.tform" 101> 
lıntılilrı1\il .. hnrnilmıst söz konusuydu. 

I ' .  D SK öocülığürıde ilk "d.mokr;ıti� pI.tform" ,apı. nu· 
" onu�i hof .. yapıldı. Bu ıopl>nııyıı LGO de kuıldı. DISK'in 
IGO'ylO ı.ili onceki k .... "". "limon lGO'nin ıop"nuyıı katı� 
rTWI "."1 mIlrnkün olmuşw? H_e löre lGo'nin lopIınııyıı 
uıılm.ısı, 1 M.yıs 1975 'ösıeri .... ırıde dl., ...... ı.mı .. ri .Imı
sı, yani "ôzeleıtiri" y."mısrylı ,erçeklefılıi.ıi. i . 

Bu, Tür1<iy.'de demokratik aiiç •• eylem birli�i .dın. o-
110 kimi iılerin doyandıfıı çürilk ve yliz k izi" ıc: i .... n' ... yeni 
bir gO'ıerı ... dir. Birinci.ı DISK'in düzenledılı 1 Mayıs 1978 
gil'ı.erilorlndt "T.k Yol Devrim", " Kurtuluı' K.tdor S"o$" 
.e ben",ri ,Iopnl.orı ''''nlorın do olduğunu DISK yöne'iclleri 
unulmU�.ırdl, unutmık iılerine g�lmişıi. r,ibı opon.Oniım ve 
f .... ıçılık IGO yoneıicilerlnin d. bunlırı urıuımo .. sorwcunu 
doAurdu !GO yönetici"ri, pb'form �"mı"r ... k •• "bi� 
mrk uğru". "özeleıtiri" yoport<en, .tae", .d .... .", I ........ . 
yı", yalnııcı &ünlük ''U .... ...,'' t.AbI yııpan LIIteIı do ...... .. 
lo .... bir YenWnI elıliyManlL 

Sürekli kan kaybetmekle olan 
Necdel Bulu t Için gereklı kan bU· 
yük zorluklarla bulunabildi ve 
IUI 01.45 .ulanndı ameliyala 
ahndı. Hastanenin klSllIı olanak
ları allında yapılan ameliyatta 
Bulul'un 101 babretl aluıdı. Ay. 
nca parçalanan kalın baeınakları 
da dikildi. 

POLIS SORUŞTURMASı 
DOSTLAR ALI Ş VERIşTE 

GöRSüN 

AmeUyat tUr('fken. eti Ne4e 
Bulut da poUse ilk ıradelini vtri· 
yordu. Kendisıne ıöıteril�n (o
lotraflorı te,1U1 edebildı�i kada· 
nyla ayıran Ne,e Butufun ırade
Li ılmdıklan sonra, polis, rlıl'l' 
"rJn .... Idlkları V.kıOar yurdunu 
ve Fatih otelıni baw. Buralardan 
toparta .. n kıtllerden 7' .. ıozal· 
111L1 almdı. Bu ırada olayuı ıeç· 

11&1 bölıenin jandarma bö.", 
olmlll nedenly" uzun IUre poU. 
blrtIı,1II1 kıldı. Aynca KTU yo
lu IIıftInd. bukıııaıı .e ( .. IIlierin 
yotun olarak yerle,tiklerl Kal· 
kınQ\O Mıhall ... de, tum uyanla· 
n namen aranmadı. Daha önce 
moyda" ıolen birçok ald .. ı oll· 
yı .. n cıa kaynatı olın bu mahıl· 
iede anma yapıbnaana "neden
.... polis bır ııırıu yana,mıyordu. 

Ote yından s.dorUlın meyda· 
nı ııeldlll Y"'e 30-40 metre u%lk· 
!akta bulunan karayollan bInasn
daki bekçilerin .erdlkleri ırıde· 
lerde, uJdlrının hemen ardından 
biri mıvl, diReri kırmızı renkte 
Murat marka iıı....otomoblUn sil
raUe ıeçtillnl be�lerlne .e 
TIp Tnıbzon ii örıtı Utillleri· 
nın d.� ii.ncekl bır daıda 
kuUanı� ıdnile. 
plakı nolu aracı polile b 
leri ne kı"ın ımer '''''b 
da 500 lane klJftml Mural v 
diyerek hareket.siz kaldılar. 

TEPKILER 

Necdet Bulut ve ailesinin (a· 
şl,ı pu",ya dUıUrillmeJlnden son· 
ra demokntik kuruluşlar açaklı· 
main yapank olayı kınadılar. 
Bu açıklamalann IUmündekl or· 
tak özoDik de, hükümetin r",ısl 
saJdD'ILar kar,,,ında pasir kalma· 
sının protesto edi1mesl�ı. fl.$ist 
odakla" dılıtmama konusunda 
kanriı bır laVl" limIuren CHP 00· 
kümeli, demokBtik �çlerin ıep· 
kisini çekiyordu. 

rilisı saldırı sonra.nda lç�. 
leri Bakııu trlln OZlydUlIo'ya bır 
teıerar çeken Tllrklye lıçl Partisi 
Oenel Sekreleri NihaI Sıııuı, 
Tiirl<iye I,çl Partisi yoneticl ve 
Uyelerine ka"ı giri,llen rııIsIZlI' 
dD'1 v(' cinayeUerin yolunlaıf&l'8k 
slrdUIu .... b.brtlyor ve ,öyle de· 
vam ediyordu: 

"Şahsimı hedef alarak Cenel 
1<,rknimJze yöneltilen saldD'l

ora Ankara Bahçelievler' 
arkadaşınuz kaUedibniş. 

unu Giresun ve Tekirdafdaki 
saldD'1 ve olum olayları izlemiş· 
tir _ Bu arada Iokaııerlmlze say�ız 
bombalı saldırılar ve Malalya'da 
oldugu &ibi yöneticilerimize yö· 
neltllen tehditler de sünnektedlr. 

Dün gece bu saldırı zincirine 
son bir halkı eklenmlıUr. Parti· 
mizin Trabzon IJ Yonetim Kuru
lu uyesi Neşe Bulut arkadaşımız 
ile son genel scçimlerde Partimi
zin Iımir Ustesinde adayolan eşi 
Karadenız Teknık üniversitesi 
ölrftlm uyesi Necdet Bulut ve 
0llu arabasıyla evlerine dönerler· 
ken kendilerine pusu kurulmu" 
canlanna kasledilmı,tır. Olomo
blUerinde 27 ku"un Izi sayılmı,. 
tD' Arkadaşımız ve eşi öhJmden 
zor kurtulmuşlardD'. Arkadaşı· 
nuı yaralanmı" e,l lse .,ır yan· 

lı olarak ha .... ned. arneUyal .dll· 
mi,lir. 

"PUlU kUNlon bölcenln aald� 
"ya IÇık oldutu •• önlem ılın· 
ma_ l...,kUII daha önce yeUtlU 
morcilere bildirildiII halde, ,Im· 
diye kadar bir önllm ılınmadılı 
Ilbl, PırUml,ln kurulu,u vUay .. 
te bildirilir bıldıribn .. , Iı Merke· 
ıl ollrak ıÖlterilen ıdre .. polisin 
ba,l"n yapıp Parti yayınlanna el 
konuldutu lörIJ"'U.ıı;r. Her hal· 
de bu ıkı olay bır raalantı ZlYlla· 
maz . 

"Ole yından, Oenel Ba,kam· 
mız Behice Boran ıon olarak bır 
ıy önce Ba,bakan Sayuı BUlenl 
EcevlI'e çektiRI lelgrafta Parti· 
mlzl hedef alan sıIdD'lların yine
tenerek sürdüRuru betirtml,. Ive
di ön]em alınması &ereklili Uze· 
rinde durarak kovu,tunnawuı 
dennle,lIrilmesl ve IIIUerin yı· 
kalanması konusunda ı'lpılablle· 
cek en basil çalışmaların bII. ıc;. 
ıllimediRIni örneklerlyıl ortayı 
koymu,tur. O &ünden bu yar. 
bu konuda resmi mercilerce cid· 
di bır çalışmalUn yUnitiildUeü hil· 
II IÔ7.leneblbnl, degildir. NIte
kim kurutuşundan dün ceceye 
gelinceye kadar Partlmize ve üye· 
lerimlze yöneltilen say.ıı saldırı 
ve cinayetıerin raiUerinin yakala· 
narak adalel önüne çıkarıldı4' 
gönilmeditl gibi, bunlar Ismen 
dahi le, his edJbniş degildir. 

"Suçlularm ciddi olarak ko
wıturulup yakl1arunalannın 
sallanma.sı ve benzeri saldırılarm 
yinelenmemes için vakit geçir· 
mekslzin gereklı önlemlerin alm· 
ması hususunda kesin emirlerini
zi sayıııaranla rica ederim." 

Ole yandan TIP Trabıon h 
örgütü de bir bildiri datıtarak, 
&aldlrmın örgütün kurulmasından 
hemen sonra gerçekleştiri"bnesi
ne dikkati çekıyor ve sosyalizm 
ıriicadele,lne giren TUrklye Işçi 
ParUUlerin ne baskı, ne işkence, 
ne de ölümle yıldırılamayıcılını 
bellrUyordu. 

Neşe Bulut'un uyesl butunriu· 
gu Oenç Oncü dernetinden yapı· 
lan açıklamada da (aşist saldD'1 
kınanchkbn sonra şöyle deniyor. 
du: "CHP ve hükiımeti 'anarşiyle 
niicadele' ismi altında emekçi 
halka kll11 giriştitl slndinne po. 
Utikendan vazgeçip, işçi ve 
emekçi sınıflorla bl·likle rıılz. 
mln üzerine yürümeye geçmezse, 
işlenen cinayetlerden. (aşlımln 
suçlarından eş düzeyde sorumlu 
olacaktu. Ve kabaran bu hesap· 
lar blrgün, uzak obnayan blrgün 
mutlaka en ince noktasına kadar 
SorulaCaktlf.', 

TOTED, Neşe Bulufun Oenel 
Sekreteri olduRu I,çl Külwr Der· 
nell, TOMOO, OOTO ötreUm 
Oyeleri DerneCI, ThlMOB, Dev. 
Genç, T\I'n Oe\'-Genç yaptLkları 

ıçıklamalardı r .. 1a _Id .. ıyı ve 
liltümadn rqlıl aldRılar kOf1� 
lInda barekelli. kalm .... ı buı· 
dolar. 

FAŞIST PUSUNUN 
TEMELINDE YATANLAR 

Dr. Necdel Bulul leçUllma 
y� KTO'de &Ô'" almadan önce 
ODTO'de ötreUm üyelili yap· 
maktaydı. özellikle Ha.nTao'm 
rektör LUt- ıelirilmes! Ile bışla· 
yan ölretim üyelerinin örgütlU 
mücadelesinde en ön saflardı ye· 
rini alm"ll. Daha ıonra KTU'de 
ıo",. ılan Necdel BUıul, burado· 
kı çal" ma/anytı , dıfmık durum· 
da olan Ilerici demokral ölretim 
üyelerinin TOMOD çatısı altuıda 
toplanıp örgüllil ıriieadele Içine 
c!nnelerlnde de ön zıOlrdıydl. 

rilisı aaldRıdan ıkı hafta ön· 
ce ilerici bir ölrenanin öldül'lU· 
mesinden ,onra Jındarma denetı· 
mine verilen Oniven1t.e'de <>Ire
tim üyelerinin UsUerinin aranma
Ilnı bqlaruru411. Daha sonra 
Trabzon'un r .. IsI g .. otellrinden 
birinde "ötrelim üyelerinin üst.
lerinin yanı sua arabaları da ıran· 
mahda" yolundaki tavslyeye 
uyulmu�. hatta rektör yardancı
sının resmi plakah otomobili da· 
hı aranmııtı. 

- öte yandan üniversiLe yt:tklU
lerinin Trabzon Valisine 1\"1'0 a· 
hll tesislerinin de emniyetinin 
saııarunas yöJiindeki başvurula· 
rı da sonuçsuz kaldı. Valinin la· 
kındılı geriel tutum üzerine 
KTO Rektör Vekilinin Içişleri 
Bakaru Ile lönlşme lalebi de bir 
sonuç Vtrmedi. Ancak lçi1leri 
Bakanına. Valinin )'Inb davıan· 
dıtı dı ılelıldı. 

Karadenız Teknık Oni.ersile· 
sinde ra.şist ölrendler de sürekli 
öııillhiliklerinl ıetişlinne çaba· 
sındalar. Emniyeı yetkililerine 
gereken uyanların yıpllmUlna 
ka'1ın hiç bır önlem aluımıyan 
sahil ıesislerinde çeşitli bahane-
)erle toplanan faşisl <>Irendler 
r .. ısı ötrellm üyelıriyle de lU,· 
kilerini liirdi,ini)'orlar ve sOrekli 
toplantılar yapıyorlar. Ayru site
de kalan Necdet Bulut ve ailesi· 
nin harıei saaUerde ve harıei yo� 
dan evlerine celecekJeri de böyle.. 
ce bu kişiler t.anCUldan çok r. 
halçı blUnebiHr. TUm bo nokta· 
lar coı.ôn.inde bulundurulmak 
ıorundadLr. 

Tüm önlemleri aldık diyenler 
olayları bır kez daha gözden ge· 
çınnelidirler. faşisl saldD'1 ve 
kallıaml,r her YOnilyte ıçıj!a ç ık· ' 
mıştır. Hem de kendi itiraflarıy· 
la. Bir yanda "scrbest kalsam ko
münist1eri coıümü kırpmadan yi· 
ne öldurürum" diyen raıistler, 
diaer yanda da tüm ilerici. de
mokrat ve sosyalistler. fışizml 
eı.ecek olan gU('leır de bunlar ... 

Şişli katliamınıD 3. yı1ı,nda 
CElMI VE HALIL'IN 

KAVGALARı YAŞıYOR 
1975 yı\ırun i Mili< pınu 

Tlirldye � i  Partisi'nin iki yi
ğit mili .... koıleıUldl. MC'nin 
işbqUlda oldulu o pınler fı· 
,Is, katliamlıınrı yaygırılq_ 
ya b",bdolı günler 01du. 1kti· 
darlanru he. konnda iyi kul ... 
nan r .. is' Coph. Ikticlan ile
rici, demokrat ve sosyalistle-. 
rin kaıledi1ıneleri •• ortadan 
kaidrinib" yohında da 
6rıemli adımlar ıııyordu. 

Cozrni Yıhnıı ve Halil pe
titözil Istanbul'un en iılek 
caddelerindon birinde yuriir. 
kon, profesyo",,1 f",is' katil
k:r tarafından öldüril!du. Böy. 

LO"" i$Çi sınıfının politik lure
kelW mgeOt_ yolunda yoni 
bir çığ .. açılıyor, kiıleleri yıl
dnnak, 105\ . i hıırekeıe kı>
'ı\malamı <np:Uemek için 

Ili> I .. devri b:ışb'ı1ıyor. 
du. 

Cami ve Halil'in kat� 
melerinden sonra pmvok» 
yonbr .e idRW dunn.dı. 
Ka1Ii>rnırı hom<n ertesinde yi
ne bir kaıliam provası yaptldı. 
Bu IBda Halil'in conazesi, 
memlekeli obn Ac\an:ı'yı kı>
ç .. ılıyordu. 

Ceımi'nin cenaıesi.ni t� 
renle kaldırmak isteyen TIP' 
Iilere ve 'oplamnlara sald .. ıi
dı. Cenaztyi iicn bir .. ml .,. 

ırune kaç"n "emniyeı" ku.· 
.etieri, onıda ıopla .. n binler· 
"" kişinin ılıerine .. Idrdı. ç •. 
şitli demokntik kurulu�r· 
dan i .... çelonklerin parç. 
\aıunaSlYIa i", boşlandL Con:ı. 
ze kaçrin,. isıoniyordu. 
B�unD, �' Nıreke� 
şehiderinden bile kmkuYGtdu. 

Sald .. ı bu kadarı. dı kal
mııdL Kocamustarı Paşı amii 
çcvruinde ıoplan:ıo binkrce 
kişi ii:urln. panzerieri. said. 
r�dL "Dağd.." deniliyordu. 
Bu arada emniyet kuV\lederi 
yoni elde e,likIeri eiekırlldi 
coplara:u dcn&:.me r •• lmı cb 
buimutlU. 

Yoğun saldr. .onurunda 
'opbrı:ınbr gilçWe dagı'ıb· 
bildi ve coruıze mewhg. kı>
ç .. lldL Ama son görevlerini 
yapmaya ıelenler d. me ... b· 
ğa ı..dar gittiı.,. Tüm b.w 
v< e",eUmıelere laql, i�' 
yerine ıairileti. 

cemö ile HaIil'in öldürüı· 
mesinden 3 yd ""n i .. ric:i
ler, demokı:ıı\:ır, sosyalisıt., 
yine faşizmin hedefi. Gör .. 
yine ay .. . Örgjilii birleşik CU' 
cün yenilıııeıliğinin bilinciyle 
f:ışizmi ezmek için ıörev bı· 
, ..... 

Adana'da 

Mao'cu ceteler 
iki Genç Öncü 

üyesine saldırdı 
Adana'da maocu saldapnlar lUarmdan bir fCD'linın kat· 

ledibneslnin hemen ardından Iki Genç önaı üye. mlocularuı 
saldırısına ulradı. Abdi Gür ve OsmanŞen lsimU Gene; Öow 
uyelen ç IW yerlerinden )�\andı. 

Bundan bir sure önce rıbna Göz.jja.ılu adUlda bir erkek U· 
sc i utrendsl, faşistler tarafından evinin oounde kur$UDlaoarak 
OldUNlmÜ,tii. Ada .. YOOO (ıyesl oldulu bildirilen bu atrond· 
nin Cftlazt töreni ollyb ceı;miş. maocu�r tö�n bncfslnde vf 
sonrıııında biftok Inerine Vf kahvehaneye sık1rmışllı ve tah
rıp etmişlerdi. Adana 'lılarl. (aşistlrrin sıkl.-ganbkt&rmı aıums:ı 
lan bu ··fyl�m" n ardmdan da yine bir erkek U si ölrencısi 
OlaD AB KarU.1z mıocularm kurşunlannın hedefi onuştu. Ali 
Klnkı:ı'ıo emue töreni (&ılırne �e kıııı devnmd nittUI' cun 
l,çUk" dıha da beiiıılnleşen maoeuhıC. kar,ı olan borçol< br· 
cuWn katılımıyla yapılmıştı 

Bu ortak ey'emdtn SODra maoaıll.r sıkllrpnh.klarını iyle. 
artırdılar. 1otor Sanat Enstitiı9..inde ıkı Genç öncu uytslne sal· 
dıran mlOCU çete. saldırı SJraSJnda yere dU-1en ve AbdJ Cur', alt 
own bır saati ve paraları da alarak kaçtı. BöyleDkir maocu al· 
dıreınlık bır k.,L daha "yatrqJCllıal' dönuşmuş oluyordU 

Saldm olayından ıoılra basına bir ac:ıkla.ma yap3n Gene: 
Öncü Adana ŞubHI, maocuların sald.ganbklanOl lınnanchrma· 
da, lCO'nin dt provoklS)'ona açık lIvırlarmda� yara��runakt.a 
olduklannı bdrtti. Genç On", Adana Şubeg blldınsl şoyle 
devam Mlyor: '"Bir IUrfıdjr 111mlı.de. hem dt halk '�1I;Indı. 'sol
('ular' lMrblrlenylt" (aı�ıyor Idenımi nrntk IUrfkb lleneilere. 
deyrimcUe� vf s<»)'Ih twre saldnn ·maocu tayrası' yaptıUarı 
kar ı.dt'vrtmd ihaneUerinln Msabını muıllka I�e:l ıırulunıza y 

onun pobbk hartketine v.fftklf'f'dlr." 



Ezen, soy;m, sömüren, alana, işbir
likçi. ".miı "nıf burjuvuinin ideolo
;k ".letindon sıçny.n r",lderl. desen· 
i.".n "",Iumgl v. siyosol dengeı .. Db
ıosuncb, sınınilrVUl nesnel uçW1Jmlarl 
öronek am.ı.cıyla bir '"kUVYeder" ç ini· 
gesi _dır. P.k kol». pek selih ve çok 
ruil bir yı.b.n ve yutUnnaea ile çerçe
velenen bu çilelgenin dördüncü sn· 
sınd. "lwIn" y.r >lıyor: 4'ncii kuvveı 
bJsınl _ 

IWın'ın "kuvveı" oldulu Inlw eda· 
miyor. Ancak I.Uf11 uıplumlarcb, buı
nm ekonomik ye siyu.ı.1 iktidarın k..ı.n 
dotOlım .... dohil birleıik bir güç ölO'i 
obnk işçi sınıfa'la, emekçi kidelere 
Iwıı IPinübirlik "kılmıı bir yı.rnruk 
ideolojik. pol itik ve prop.ıpndif.I>l"-'· 
ma, yanılıma, $Md.ı.ndnnJ ve saJdırı üs
sü oIdulu d> o kodor ııerç.k._ 

Tül1<iye k>piDlizmi gibi ernperyııliz· 
min (;Ihminde geri, çarpık kordonlarla 
beslenen, bOyUyen ucube ekonom1c., 
siy>sol. "",Iumgl ve kültürel y,p'lill'd> 
·'b>sın"ın. mümkün olduluna diğ.r 
"k�tJer"den soyutlUlma.slnı, bir es
rar ve Kiz perdesi Jrbslnda ruo.Jlmasıru 
ozen lÖsıeriliyor. 

ÖYley •• 
'oyJS3l'1'Ul"nın kimden, hangi sınıftın 

YiLO'LJ oidutu somuı prıtikle , .. gil.niyor. 
"YUrütme"nin, kimden, hang; sınıf

.." YiII'\J n>lına keseri oIdu!u somuı 
prıtikl. yoy&ın bir bilinç le kovr>nıyor. 

''YiII',ı''nın olur ki. 141 .  142·ler. 
ppko çılcortnğı. "mülk". tem.lden b>ğ. 
lı olduğu Fne somul prıtikte yığıniili'> 
m>loIıbiliyor. 

ç iZELGEDEKI OOROONCO SIRA 

Çiz" Fdeki "kuvvel"ler sını.m.sınon 
dördüneüsline ",ince durum biraz fırlclL 
Günübirlik gyfılilO' demeti iIO'Iwond> bir 
bilinmeılik. bir esrır ve giz perdesi... 

Basın! 
O'nun değerine loz kondurulmuyor. 
O'oon u,lwna titreniyor, ı:ıas.ı .ı.h-

I .. k y  .... ıyı.ı 
Am> bı.ı ohlik. Robenson'un .dosın· 

dıki tek boıln' ıh1ik değiL. 
Empery.ıisı.kJpiıılist sistemin Fri 

v. '" çırpık kordonbroyı. beslenen v. 
hoyoı bulduğu sistemin koÇ.,1TWIZ '" 
çirkef üst yıpılilO'ını oIullUnn Türl<iy. 
kopÔQlilmi. on yıllilO' sonn müfred>1 
PfOlrM'N. 'Ahbk Denitlni dahi etti, 
1974 ydınd>. Bu.., de oIkulUluyor. 

Ort>olwl 1 . ... ıfınd> cikUlUiın "Ah· 
Iü" kiıobonın 91 . soyfuancb ·'MIIlkiy.te 
s.v.ı" bqhldı bii .. tiY\e: 

". 1..-. .. "",dot nrtıt ... ay" LLL .. 
tOnneIt ..... 1 ..... lrnlı ioo ........ 

mülküne "YB' pjstermek de pjrevimiz· 
dir. 

Herkesin ç>lışmuı ve ku>ncı fMklı· 
dır. Ouıı." u. buılill'l d> çok ku>nır. 
AynQ buı aileler evlatJuını miru bı· 
nkıriilO'.8öylec:e gelirl.r iII'lSınd> büyük 
fMldar meydon> ",lebilir. Ou f>rklill' 
pek Dbii. YOPyıl biçimini de .tkiler. 

Bu durumd> kin. nefr.t, kis","çlık 
v. !wed duyguı." ii. dotu oIınk bOL· 
kılarının mıJına zarar vermek Jhl.ı.k dışı 
bir dıvranışur. Ayna din bıkımından 
d> çok IPiNhbr ..... 

IŞTE K APITALIZMIN AHLAKI! 

lllinç olduğu k>diii' bir h>ıyli de ÖA· 
read olm bu "Mlik" kitabının YUM 
i." Siiheyı. ünkol • ISDnbul F.nerb.,,· 
ce Lisesi Din Bilaisi ölretmeni ile VU(;l! 
Okur . ISl�nbul K .... li Ask.ri Li .. sl F.ı· 
sefe öğretmeni. Kitabın, "Milli Eğitim 
8>"'"lığınca 18S3 .. yılı T.bliil'.r O.r· 
Ii'inde yoyınlanan Ahlak Oersi müfr .. 
d>1 pr�mın. uygun oIır'" h>zırı.n· 
dığı" belirtiliyor_. 

"Ahı.k"onı de" ki .. bın. geçiren Tür· 
kiy. k>piDliıminin bJsınvıdon d> rul' 
,.Ie günübirlik bir kesiı .ı.lım. örneğin. 
honp tezph .. öldürüldüğü büyük bJsı· 
nın ill'ko odolilO'ınd> çok iyi bilinen MHP 
Is.."bul Iı O.şlanı Recep H.pdı ve 
oğlunun cm .. ' tör.nlerinln verildiği 
IPinlcil bJsını .ı.lım. Ç'ıidi CU· .. lerin 
nwıı·d.ri şöyı.: 

'. Olenı.ri pjmdük. y. ölec.kl ... " 
". YMilbbi bu kıçmcı, ne unun s0-

nuncu oIJcak1" 
". Is.."buI·d> kin vırdı. nefr.ı vırdı. 

ölUm v. ",,,Izlik _dı." 
". Oç MHP'linin conu .. i büyük bir 

tör",1e "",ni' verildi." 
". Hııp�ı v. ol'u mılıteşern bir tö· 

r.nl. "",nio verildi." 
"Nerey.? F.loketten � hiç bir· 

yere." 
". Devleı gücünü ;,p>ı .tmelldir." 
"- Seı veriniz." 
". F.tm> Girik'in rıhminden dört ur 

• Iındı ..... 

ORTAK OILEŞKE : KAR". 

Bu bOllıldırın hepsi Tür1dy.·de upi 
200 bin tiniı ..ıo" oI.n putelerin ıynı 
IPinkil sayfı man$Cderidir. Hepsinin or· 
Dk bileıkesi "w"dır, yınl "ohlik"ıırl 

Emperyılisı-«>pitoJisl ıis,*" Içindeki 
konum ve balımhhldırı .-ınden ,ıı.. pe. 
ki .... Tllrkiy. k>plııliımi ve -"'"' sf
nofı bOYiII< _.moyenin . ..... iaIisl._· 
yolisı sistemin koÇ.,ılnw ve dorInle .... 
bunılmı cnrıWld> ekonomik. pcılltik. 

kültürel ve ideolojik gldınlill'I yoğunı.. 
şoyor. 

Genel oIi11'>k dünyı k>piDIlsı sistem;' 
nin yaygın bunılımı, bu sisteme en bba 
ve ıesnm;yetçi siyasi ve ukeri ınlaşma
liii'l' boğlı TUrkly. kopiDliıminin koı 
kıt kumerleşen bunılıml.ı.r silıiles,"i 
oIuşruruyor. Bu �gu, emperyalist-kapi· 
ıılisı sistemin kendi doğuond>n olduğu 
kJtb,. c:f)nyı sosyılist sis�minin her ye
ni IPin koydeltiği ileri .dımlilO' ve zıfer· 
lerden de koyn>klınoyor. 

Türl<iye k>piDlizml .... bun>lımı her 
gün bJsınoyı. kızımığını pj.teriyor. 

Iç politik hober ve yoy ... ı.royı. gerici 
ve f>ıi .. n. dıl hober ve yorumı.royı. 
dünyo sosy.lisı sistemine Iwll .. 'dırpn 
bil.şk.ı.rin Özgüı.ğırlığın. oıurın buın 
yelpuesi, ulında. bl6juvninin kendi de
netim ye gözetiminde çildili siyı.s.ı.1 yel· 
p.ızey. oş·loom.ktedir. 

SIVASAL VElPAlEOEN 
OASINOAKI VELPAlEVE 

Buriuvasi rwıl ki, siyagl yelpazede 
CHP'yi ".n sol" .ı.rık pjrm.k isıiy .... 
buınd> d> bu şemıyı oluşlUruyor. Poli
ıik Dhommiil sının CHP·y. ko�ınoyor ... 
basın yelpazesinde tahammOl sınırı 
"Cumhuriy.ı" CU.tesi... ÇUnkü CHP. 
kendı politik v. 1d.00ojik güdilmünün 
sindirim alanları içinde. Basında tersine 
nilSll tıhammDl edecektir?_ 

Pofitik ılilndı sermayenin, CHP'nin 
sofuna, işçi sınıfının balımsıı bilinsel 
sosyalist örgüdenmesine, nesnel oIank, 
öznel olın.k sınır. SaY" kaymilSl olanak· 
sıZ. Ancak buın y.lpızesinde �imdilik 
etkin. Orneğin (inilnsmınını oluşturdu
ğu bir mıocu p.çavnyı . .. ğ .liyl. sol 
kuı.ğını IUW libi pjsıermey. çıb>lı· 
yor._ 'Hemı" yOısuzlujunun, kiremit 
ansından SIDn bir aydınlık, ahırın bu 
köşesin. de birn ıydınlık Fıirdi. 

BUln, büyilk ırrmı.yenin mu.r.kkep 
bırııı. OII$m>nl I,çi sınofı ve emekçi 
ki�elerin .konoml<, politik mOcıdele 
ııfulr.1onntn önıı.. ",,,bdı.ı ı..r.r ...... 
lırı. edUn .. ilnemll bir siloh. 

BüYOK BASıNıN HARITASı 

Şimdi bu mlhkkebin ve ,,"'ldılı m. 
,.n twı ...... b>k>hm: 

1977 yıh sonund> yıyWlllran bır i .. 
ıaıilıile IÖR Türl<iye'de, ıOPIam llS2 
� .. .... yayniı",,""."', B_ 
ı..ı.a 1 1 1 1 1 ..-, 1l41·l de ......,. 

Ou yoy ... ı.r ... lopIMn ıinlı 3 milyon d .. 
tJyl.,.ındJd ... Bu. lopbm tin/ın yllzde 
7S-80·I. "yılı" S-6'yı g.çmey.n bUyük 
pzetelere aittir. 

V.k ... bir ,.çmlşı • •  Id. edılen bilgi. 
lere ,öre d., büyük puı.,erin gOnllk 
tini v. ild. orınlı" d> ıöyledir: 

GONA YDıN : 650 bın 
Cbde .... yllıdt 1 2-18 ...... ) 

HORaIYET : 620 bın 
CI.ııde ....... yIldt ıs·20 anaL 
TERCOII .uı : 480 bın 
Ci .... orını yflııdt 1"24 _1 

M ILLIYET • 3SO .... 
U.cı. ıınnq'llldt IS·20_) 

CUMHURIYET : 140 bın 
(ladt annı yllıde JO.4O ..... ) 

Ou nlwnlilO'. son 'Ylill'd>ki ufık·te· 
fek değiıiklikl.r. korıın konumsol değ.· 
rmi kOnJmıktadlr. 

BASINOA TEKEUEŞME 

1965'den bu yon. hıılı bir "k.ıı.ı' 
me sürecine giren basın, bu gelişme hız .. 
nı sermayenin genelttkelle�e ivmesinin 
büıilnlüğünden .Iıyor. 

TUrkiye'de bızı pz.telerin bUyüm .. 
sinde özel lI.nl."n büyük .ıleisl aPzlenl· 
yOl:. 1974 yılınd. öz.1 .. ktör kuruluı' 
lıronon CU.tel.re dığııtıklill'I ilonlilO'ın 
IUWl 216 milyon In Iken. Fçtijlmlz 
yıl. y.ni 1977 yılınd> ..... ce Hürriyeı 
puteslnln ıldoAı öı.ı ilon IUtarl 140 
mlyon Inyı bulmUllUr 

T ekeIleşen pute .. rin Türl<iy.·de do· 
lııılon öul iı.nbrWl yiiıde go·.,ı ıldık· 
brı biliniyoı:. I"",renler ııın ve rekiilO'n 
giderlerini verpden cIIş .... ri. yınl Fn< 
hoIko lldettlkıerlıçinı bu yoldıl<l tı>rca' 
,",liIO'ı lidere!< .. tıı"""'adırlar. 

Telcellerin liÇI sınofı ve emekçi klı· 
....... kar" ideolojik, "' .... pndlf ,.Idı· 
" Oslorlnln Dhlıiınlne �yırdtkbrı 11 ....... 
.... d> bır Isıyıl HFıçtlr. 1976 yılnd> 
............. bır diiican .... p" TOrIdyl' 
dt ..... ı.ın y.... lOPIam rekJırn har' 
........ _i 1 mly. 330 mly'" ın
yı bulmu,tir. BIr �' pe 

1976 yılınd. Tllrkiye'de klıl bOlın. 27 
In reklMn ho=mısı dUşmektedlr. 

Bu mıkDr dil.r k>plıılisı Ulkel.rde 
de ıöyl.dir: 

Y ........ -
, ....... 
ltalyo 
8elçb 
In"ı.,. 
F .... Im>ny. 
hveç 
ısviçre 
ALI) 

5.04 dOI>ı 

6.29 dolar 
16.96 dot. 
28.26 dolar 
19.5S dot. 
40.70 dolar 
61 .71 dot. 

1 14.49 dotiii' 
1 216.32 dot. 

TEKELLERIN REKLAM MUSLUGU 

BUyUk Sermıye "dördUncU kuvveı";' 
001976 yılınd> 440 m ilyon lin dolıym· 
da reklJm veriyor. 

Aynı yıl, tekellerin tt:levbyon rekb
mı için ödedikleri pan 41S miyon lin. 
Bu pı.rayı film yapım pelerleri ye ıjans
liIO'ın hizmeı paylilO'ı d> ekI.nince 600 
milyon Inyo uı.ıoyor. Ou ill'>d> Ilginç 

ir nokta: Televizyon rekbm 6c:rederi 
rif. lerı sür.kli ill'tış pjsterdlği holde 

r.klMn hill'cım.liIO'ı yüzde 66,2 ... ııyor . 

T.keıı.rin 1977 yılınd. belli boılı p. 
z.tel ... d>ğııtıklill'I r.klMn Pill'>lı" d> 
lÔyl •. 

HURRIYET 
GDoIAYOIN 
TERCÜMAN 
MILLIYET 
CUMHURIYET 

: 340 milyon Iir> 
; 98 milyon l\rı 

1 1 0 mWyon lin 
: 140 m Iyon In 
: l6 mllyon In 

BU 01. ''R ESM i ULUFE" 

Tekeller, bJsını bu Dblod. aPzüken 
li","' destek. baskı v. ""<limlerle belir
lel1<m. devleı de Ou", Iı.n Kurumu 
Jdındokl bir kuruluı ill'>cılığıylı dm. 
kucıld.yıcı bir des",1 sunuyor. 

Oevleı. 1974 yılWld' cu'teıere 91 
mlyon lin <!>Iıurlcoo bu mikw 1977 
yılınd> 220 milyon Inyo yUlcıoliyOl:. 
BIIy\Ik pzeto"" .... lIikle ucuz bulduk· 
liIO'ı Için ,aml IIonbrı YOYWllamıık ı.te· 
mlyortar. Ancak .... 1' Iddoleri Iıliendi· 
' ...... Inl kestirdiideri mml lIanlilO'ı 
y'YWlIaııııIda yodnlyoılar. Bu ... Wl., 

belli I»IIı CU.tele .. devleı _fındon 
ödenen resmi ilon IUwlilO'ı d> 1977 yılı 
sonu ltibill'iyl. şöyı.: 

HCltRIYET 
G(}IjAYOIN 
TERCÜMAN 
MILLIYET 
CUMHURlvET 

7 mlyon 889 bin 
S mlyon 742 bın 

: 7 milyon 870 bin 
: 7 mlyon 7S8 bin 
: 4 milyon 228 bın 

SoYllill'I bir hoyll kobill'ık oIonlilO' Için· 
den !eçilenlerden bizllal'1na ödenen res
mi iı.nı. d> şöyle . 

YENI ASıR 
SON HAVAOls 
OONYA 
MilLET 
SABAH 
BAYRAK 
HERGON 

: 4 milyon S70 bın 
4 mlyon 737 bin 

: 3 mlyon 181 bin 
3 milyon 149 bın 

• 3 mılyon 086 bin 
3 müyon 9804 bin 

• 2 mlyan 229 bin 

OOVOK SERMAYEYLE 
SARMAŞ OOLAŞ 

Guetelerin hemen hepsi büyok ser
",ıy. ve onllTln b>ğlanıılı oIduldilfl 
ulu">rır.UI ",nn.yeyle bu .. blolill'm d� 
şında tieari, m;ı;li, politik ilişkiler içinde. 
V. doğ.ı 0I;ırık bu ekonomik güç mer· 
kezlerinin tem.ilcbl politik örgü�.rl. 
de .. " 

Özellll"e büyük sermay.nln sözdbO 
pzeteler için bJsın işr.ımeciliill. diA" 
.lınlill'd>ki ticari ve k:ir yolları Için 
Iımpon pjrevi pjrliyor. örneğin 1962 
yılınd. 30 bin lir. il. T.rciOnın ",.te· 
sinin patronlulunu ele eeç"en Kem.ı.1 
I lıcak ıynı ı:ımond> tekstil .. n>yl ".,. 
ronlvondon biri. Iı burıd> kolmıyor. 
TUrkiye Cumhuriy.ti M.rlcez Oınkuıyl. 
ulwlırıtısı büyük bınkıı.r iII'lSInd. ko· 
misyonculuk y.pıyor. Türklye'de ulu ... 
liII'JrlSI pill'> piy ... lonnd>n Oilvize Çev· 
riı.blli' Mevdu .. buluyor bunun kill'lIIı· 
iınd> TUl1<ly. Cumhuriy.tinden ''hıkkı 
olon" komisyonu " ıyor. H.m "mDlly.l· 
çilik" .ıkı. hem de bil'ilnin hokkıı... 
Bunun y.ınısan benzer Işler de yapıyor. 
PoIlılk perF'inl de AP ve MHP·y. do· 
yındırıyor. MHP'nln Içte \ 6zelllkle 
F.de,,1 Almınyo'dıI<l f> ıy.derine 
ıktif bir finansötllr olınk koli 01:. 

Bır bOlkosı. siı.h ve uçok koınisyon' 
cululu .ı.nınd> kendini aö,.,riyor. Kıb
rıs'lI'I, Eae'nln ve Kvı.denb.'in sıw ve 
.oIuk _ .ı.nlilO'ı holinde her ..",an 

tue turulmilSl, şoven milliyetçi yı.yınlı· 
rın kidelere şınnp edilmesi boJUNI ol· 
muyor. 

Perde perde aynı misyon \ille i,levler 
balilUlliyor. CIA ae ilişkilere kodor un· 
nan çeşidi y.rll yıbıncı kill'ınlık mlh· 
nklill'I kıpgy.n il işkiler yu""Aı ... 

V. bu h.npnede. "pri ölçüde de 
olsa "ilerici«moknt" konwnl.nu koru
ma.ya �ıpn bir "Cumhuriyet" ıuetesi 
k.lıyor. 

'YEN i ORTAM" OLAYı 

öy .. Türkiye'de "",lumsol ve politik 
olduğu gibi okur po .. ruiyell de soldı. 
Yani ıılep soldon. iII'Z gğdon. Ou ç.lit
ki son yülilO'd> üç örnekle uç verdi ve dü· 
ğümlendi. 

12 Mart döneminde ''Yeni Ortam" 
güvenilir bir ".ıron .d>yın. çıwııldı. 
S>hibin. en büyük Yill'dım .. Hürriy .... 
ten Fldi. K>ğıı verdi. d>ğıtımı", yop· 
ii. YeniorQm .. hibl ız .. ,",nd> çok yol 
ıldı. Gemilin deniz orwında �tırılm.ı.sı 
"r.ktiğl .nd>J tekne I»ıırıldı. 1 Mill'I 
1976lPinü gıute "OirlPin",ne çokm.k" 
vudi ile yayın hayatına son \'!:rdi. Sol 
okuyucunun okuduğu pzete şimdi 
MHP be.-ıunlıjı yo".n ·'O.ynk" oldu .. 
YeniorQm pıtronu, pzeıeyi gt�ı gün 
IsDnbul'un pjl1<.mli otellerinden biri· 
nin Amerikan barmeb "Ne y�illım fa· 
şizm olmadMı bu pzeıe satmryor" dedi. 
Şmdi IJt3.nbul'un en DnIU deniz maJz� 
meleri satın mJjua.sının patronu ... 

SIRA ''VATAN''DA 

YeniorQm 1 m.rt 1976 günü ".Ivo· 
da" derken 12 IPin sonn "12 Marı'. kill" 
Şı oIınlırın g;ız.ettsi" sJopnrylı "Va· 
..,," çıktı orDy •. Iıeride pz.te ..ıoibi 
kılnıcak oIın Mao'cuIJrln pzeteciliği 
temrin .ım. YOtı8' oi.,.� bir geçiş dö· 
nemi nittliindeki "VJean" yaklaıık iki 
yıl sürdürdü Y'liII'"ını. YIIZ. yok., TIR 
Iwnyonuyl. bir n>kliyoı mosun • ..ıo" 
".ıronu ",eteyi .. wkon. TOsIAO ve 
MESS'in "ric>'1i11'mı k .. modı. O dJ. p. 
zet�ini 'ı,lr gün gene Çıkm�" yuttur· 
rn>c:uııyı. "Halk.." lopı.n.n "",lırın" 
sahbi "Halkın çocuklarını" .sattı, ye 

sattırıldı. Maocuları lSnemlice bir "Mil· 
li BurjuVJ" katkısı olunca ye bu cb Va
.." ".ıronun> bir .. dolomboçlo defter 
he .. boyl. Iletilince V • .." CU.te,i "Ay· 
dınlık" oldu. 

VA "POLITIKA" SEROVENlı 

Bu ill'>d> bır de '1'oIlıikJ" oi.yı y.n· 
dı JOn"!' 

TRT neonlilO'ıyı. .rı", edil.n 1...,.;1 
c.m·in y6netimindeki pzeıenin ilk gü� 
lerin ... nl"ı oi<uyucul .. ındon topı."." 
160 bin .niı pek kısı sürede S-6 bine 
düştD. 1976'ının ikinci yarısındı pzete· 
yi "Lin .Ion Ankon Beı.diye Oışk.nı 
VedJt DalGıay'ın pıetenin yönetimini 
verdili DtmrQş Ceyhun til'3jl 10 binin 
üzerine çokill'ru. Anak 1977 "neı ,.· 
çimlerinden önce CHP güdümünün dıı", 
d>ki bir putenin iki1iç >ylık bir süre 
içinde tirıj ılm ... CHP'yl f>ıWoyı. ür· 
küıil. CHP GeneI O.$k>nı Bülenı Ecevit, 
biZDI konuılUlu V.d>ı O.lokoy·. "h· 
dide v.ınn bilSkıylJ pzetı:sini sıomyı 
bbul ettirdi. Burıd> d>yo ..... koıUlu 
ikiliyci. O.ıokıy. Politiko'yı >lıcı" belir· 
leneQ bir yer. ",",okn. Alıcı. binbir de· 
sise ile "işçi sınıfı· Jdına CHP emireri 
holin. getirilen. ",Ien OISK üsı yöneti· 
miydi. OISK. MESS il. ıoplu sözl.şme 
&Örüşmeteri sürer ve sonuç ıreve lPder
km ığır bir malı yOkün altına liriyOl'du. 
Oi' .. ır. iki kuı vurulduju .ç,ktı. Hem 
politik y6nden bJsınd> bır Yill'dıI<çı edi· 
nilecek hem de wev alifesinde ekono
mik yöndon O ISK'in beli kırıı."",ıı ... 

''Po'itiu''nln ııeriiYeni de bu yılın 
boılilO'ınd> noi<Dlındı. GOlete k>p.ılı v.· 
yın> girdi Sermoye "sol" bJsınd •• ", .. 
tesiz k;ı.IVl kidelerin ,,"olay kolay tvıber· 
dar ve bilg; Silhibi olamaıyxağı oyoo ve 

tezphları .ı.bildiAine devrey. sokıu ... 

SINIF MOCADELESININ 
BASıN BOYUTU 

Yeniortam, Vıtan ve Poıjcikı oyunla· 
rı nda ilkinin patronu şim" deniz malze
meleri Sôltan bir mağ;uanın sahibı, Va
tln pıtronu şima TIR filolulN yenisi· 
ni eldedi. ''Vatan nakliyaıt" ıdıncb kur
duiu yeni şirketi pıete kilPandıkQn bu 
YiLO'LJ bir lilo d>ho kurdu. Politik. ".ıro
nu Kemol Türkler de ciOnle .Ie ...... mıl ... 
mu!._ 

Burjuvızi bUIPi", bu .. blonun ıö.ter· 
diği ve belirlediği yelp ... nln oI.nc> gü • 

cOyle saldırısını .sürdlrOy� 

Yış.vnr. her mnınc:b her geçen gUn 
bim d>ho keskinleşerek süren "nıf mü· 
adele<i buın we yayın alM1lnda cb, hem 
de cok boyu�u biçimde ,eçerli. 

Sermaye Adece terör, şiddet ve ci�· 
yede kitlelere saldırmıyor, kidelerin be· 
yin ve zihinlerine yoydığı "dyosvonı.r
LOL cb gidıliyor. Kıyıneıine paıh.i 
biçilmeyen "d&dOnc:ü kuvveı" ve y.y. 
Lin deyimle "değeril bJsın" 6zed. bu' ... 
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Turancılık davası" ÖRGOT GELENElli AÇIÖA 

o E Ş  IçiN ŞÖYLE DIYORDU; "ALPASLANı HARB NIHAL ATSIZ 1944 DAVA�N�
L
��� 

ATıŞ OKULU'NA SUBAY OLARAK GELDI, BEN OKULU DA IKEN ����i ci LIK HAKKıNDAKI GöROŞLERIMI VE GAYELERIMI SOYLE. ONA ıRKÇılıK VE 
i J TIRAK EDIYORDU TAMAMEN TURANCI VE DıM. O DA BENIM BOT�N �!����E;'LECEK, YANI HOK

'
OIIIETI MEVCUDIYETIY. ��K;�':Aı:�A

M���P�R YAZDı. FIKIRLERINI ARKADAŞLARı ARA$lNDA YAYD� 
CINI DA MEKTUPLA BILDIRMIşTI " 

ClKARILMALIDIR • 

, 'DE YALNıZ TORK SOYUNDAN GELENLER YAŞAMAlıDIR. BILHASSA DEV· TORKI�NIZMASINA KATIYEN KARIŞIK IRKLAR GETIRILMEMELIDIR. KARIŞIKLAR LET ME 
AZ KALACACI'oIIZDAN ASYA'DAKI TORKLERLE BIRLEŞMEMIZ ZARU Ç

I
IKA

ı �A
ı 
Ç� TORKEŞ N ATSIZ'A YAZDICI BIR MEKTUPTA DA AYNEN ŞUNLARı R D R. D , . 

IN OLAN KALEMI BU I şi HERHALDE MU. SöYLOYORDU 'ATSIZ'IN K���I ��EM
K��:A VET ETMEZSE, O ZAMAN Işi SILAHLARA �1�:::��i�g�RK

E���OK 
'
(YANI ıRKÇılıK, TURANCILIK) YOLUılDA RUHUMUZ 

VORECIMlz, KiLIÇLARıMIZ SENINLE BERABERDIR." 

rarak sOnnektedir. Faşistlerf TUr
kiye'nin de Nazi Almany.o' .. y.o. 
nı� savaş� girmesini Istemekte-
diri .. , Alman Nazileri bu yıllard. 
"Sovyetlerdeki TIifI< Anayurdu. 
nun ele geçrilmesi" t-illy.olanyla 
Türkiye'deki .. kç>turancılarla 
ilişkiye geçerken, faşist harek .. 
ıin "ideolog'1arından Zeki Veli. 
di Topn da. sık sık A lm.ny.o·y.o 
gidip gelmek�ir. 

Demolrraıılr ,iiçlu 

"1938'de liseyi birirmiş, TOrk· 
çüllğü yeniden canbndınm ıte
şini benim gibi duyan 3·5 arka

daşla gizli bir demek kurmuş' 
ıuk. Adını da 'ıeşkilaı' anlamıN 
gelen 'Gürem' koymuştuk. Sem· 
bolÜ"..�iz yırtıa bir bozkun, u
numız dı ay yıldız, yay ve üç OK
tu . Oniv"';",ye başlar başlanıu 
'Ergenekon' .dlı bir dergi ç ıkar. 
dık. Ilk deı. Türkçüiik olanca 
• çıklığ ı ve belirli sisıemiy� , yı� 
tırm sükutı.ınu bozuyordu. 

TEK PARTI IKTIDARı 
ÇARKEDIYOR 

Ne ..... ki, Nui Almanyasının 
hükUmeti isratb ke.ndi �nına çı· 
Aınmsı ve faşistlerin politik .. I· 
dırılamı bir darbeye. dönüştürme 
çab.larına kal1ın. t-ilkümetin ... 

vaş korş .. ndaki " .. rafsıdık" po
liti�sı değiştirilernedi. Savaşın 
sonu yaklaştıkça ve Nazi ordul� 

rı Sovyet topraklarında birbiri 
ard.,. bozguna uğratıldıkç. da, 
hükümeı y.ovaş y.ovaş SSCB·ABD 
Ingiııere I ıtif.kııu yönelmeye 
başı.dı. IJ'" bu koşullar. t-ilkü· 
met ile ırkçı.rurancılar arasıoda 
köprOlerin atılmasına yolaçtı. 
Faşizmin yenilgiye ulrallldılı 
bir sırada, Türkiye'de de bşis�e· 
rin diledikleri gibi çalışmalarına 
göz yumulamudı! 

ıoldrıbnn d4 hnabryla bırlilrte Ioroco/tlGT. 

8u sözlerin sahibi, faşist hire
ketin ilk ve hali y.oş.y.on lid .. ı .. 
rinden ol.n Rdıa Oluz Türkk.n. 

Sözünü eırili yıllar, ıek parti ik· 
tidar:nın gerici, baskıcı yılları. 
Yine o yıllarda Almanya'd. N .. 
zizm iktidarda. Faşistlerin bu 
yıllarda yojunlaşı .. dıkla" bali· 
ye�eri. Ikinci Düny. Savaşı'oın 
başlangıç yıllanoda jvmesini utı- Hükümetin sa ... aş smumdaki 

MHP 
DOSYASI 

hapse mıhkum oldu. MHP Ey� bçe örgiıtiindeD 24 Kasım; Ankara'da Abi· 
EUilı'de çeşiUI yerler. pat. ilıl Id,inin yardım .lliRlnl, cinpa .. ..  mUnde coçen harıı 

layı.. madde ılın bir ki,ı, k'ndisinin OGD üyesi oldutu. öldiınilen Buca Egilim ED'Ii; 
EUIk OOD 'de elkin görevler nu,  bugiıne kıdar 2 einayeı, 5 tusü ötreocisl Pımir Bıyram 

yaralarna, 6 bombolama olayı. ID cenau tolOnlndeD dön.n· u.UeDdıelnl &öyledi. 
nın CallI oIdueunu açıkladı. I,re Iıldırılması olayını karı· 

27 Ka"m; Kayseri'de bir Ankara'da çeşiUI sııIdın şan, AnIwa MHP b Başkan Id,iyl ılır yaralay.oD Cı,istler· olaylannın f_ill olan 7 kı,inin VUdunOIl U, Demet .. ler den ikisi yakalandı. ETKO adlı or&liliın üyesi ol. OGD üye.ı ,'t KitaPlık
kla

BaŞ. 
28 Kaoını; Bayrampalil dtu belirl.ndi. .. .. karu 23 Kasım'da lu,," na· 

Elbistan'da bir ld'IYI oldu. rak ...... inetokonuı�. POI�_ Ce1Jl .. ind,n kaç.n r.,istJer· 
r'Dlerin MHP'II oldutu IÇık. Buna O Ba,ıwu _ den Mu.ıafı Baki Gu�� 
landı bakareı .uçundan 2 yıl ılır kalandı. Gu"'n, kıç i . 

tutumu, IrkçHurancıbrın saldırı. 
lannı Uzerine çekti. Sald",ı he
denerinın b.şınd. Milli Eaitim 
S.ıc.nlıAı geliyordu. Nih.ı Aısız. 
Orhun dergisinde y.ozdığı iki 
.çık mektupla, "komünistleri hi. 
maye eımek"le suçladığı t-ilkü. 
meti, .sen bir dille protc.sto eni. 

B.şbaıc.n ŞDkril Saraçojlu'na 
yuılan bu mektuplarda, "Yatan 
haini" ola�k nitelerıen Sabahat. 
tın Ali, Nihai At.stz aleyhine dava 
açtı. Mahkemenin 3 Mayıs 1944' 
te yapılan dUNşm.umda, bir 
grup faşiSl Nihai Aısız lehine 
Bös"'riler y.optılar. Ulus meyda. 
nın. dojru yürilyUşe geçtiler, po
lisle Ç.lıştılar. Bu ol.ylar. t-ilkü· 
metin faşistler Uzerine gitmesi 
sonucunu doğurdu. 250 civarm· 
da Harp Okulu öğrencisi hak· 
kında soruşıurma açıldı. Polaılı' 
da 14 asteğmen tutu�land l, bir
çok f.şistin de evi arandı. Sürdü· 
rOlen gözaltı ve tutuklamalar n· 
şislleri b"",laııı. Bu arada Saba· 
hattın Ali · Nihai Alsız davası s� 
nuçlanmış ve N ihai Arsız'a "4 ay 
hapis ve 66 lira 60 kuruş .lır pa. 
ra cezası" ... erilmişti. 

Inönil yönetiminin faşistler 
üzerinde ansızın estirdiği bu giri· 
şimier. elbeııe polilik bir kaygı. 
mn sonucuydu. Yukarda da be-. 
Iimiğimiz gmi, iktidarm Nazi AI· 

29 KaJım; Anllly.o'da bir 
grup faşist çeşiUi yerle .. lll' 
dırdıkiln son:nı, MHP, OIkü· 
Bir ,-e OOD'y. "tondı. Mı· 
latya'da bır kl,ıyı öld"",n 
öGD üyesi bır kl,ı tutuklan· 
dı. 

30 Knım; MHP ŞI,liGenç. 
Ilk Kolu Sekreteri, bırden çok 
1d4iyl öldurmeye azmettirmek 
ve llban12 bulundurmak Id· 
diasıyla tuluklandı. 

i�  

';:::::::=======Faşistler bu cüreti nereden alıyor?========� 

OGD Baskanı'na göre Olkü Ocaklan kapatdamazmış! 
• 

Geçiltımiz glınlenle OIkü Ocaklan D r""tl'nin kıpatıldıtl, ıçıklandı! 
FaşlsUenn ODn hakkında davl lÇılrnaaDIn bemen ertesınd. OGD yi kunluk: ian ve ..,1 orııutlenmelenni OGD il. y.oplıklln, 000 ",belennın ola.taııww 
bır çabukluklı OGD ,ubeleri balin. ı.tirildilı de ıyyuka çıktı.

. 
Ecevıt v. lıiI· 

kümeünin dlŞında bunlan bilmeyen yok! .Ecevit ve hüku.nwünın bunları bı); mek i,ine celmiyor. Çlinkü o, " saR" a yönelgllen, �n .olu da unubnayayım. 
denlınde. 12 Mırt cunlerini hatırlatan _Död.moklatık uyll\lı.m� 1w11 Çı' 
kanlan adeta "aCaroz·' eder bir lau·la suçlayan hükUmet, (qısl cnaye

,
!. ,ebe� 

ke\eri �ısındaki umul1ilmaz tutumunu bu .on olayda bir kez daha C�sle:rdl. 

Hiç k&rll ç ıkmımanın dojurablle""RI bır b04luk dı , O�D Bi��'!�� MC Vetkin'in y.oplıtı pıtavıtaz ıçıklamaylı dolduruldu. Bu �fkı . � 
Ecevit'l luz.dncak açıklamalmda, 'T�f"llotll cıe d",plm" olarak �urUltn 
mücodellnin d�" IuJpatnuıltlo dutduru/omoyocaf .. ,"lOyliyor ve h�kümet.e 
açık bir posta atıyor: "vUr" Oeolrten ltapanmam" I"" Itapaldamaz da. 

bl-OGD B"kırunın böylesl ıçıklıkta hiokilmete m.ydan okuma.nın en 
rind ned,nI, tiJkümelln ıçınde buhındutu ,.oeıten ı.a.ka birşey d.ııı. Bu 
meydan okuma raşlsllerin ıerçek ytlzüraı 16nnek Is�mey.n sosyal demokrul 
ıçın uyaneı o�a1ıdır Türldye'de Cqlzm ı.hllkesl yoktur, dly.n v. bunu da 
kendi v",lıeına bl�lıy.onlar, bu Iddlalar.,ın cıliioç"lilraı. bu meydan oku, 
mayla CONrter umanz. 

larana ıwtacak olanlaıvı, 

F"istl .. taraCından zateD rda kaldırılaD OOD'nin kapatılınunı onomU 
bır COti,moy .. � Cibi sunan hllkumeı ve y.onlısı ballD, Nazlı Ilıcak, Tu�n Fey. 
zlOaıu Cibi C_lı.riD de dMlloklılık "rııutlenn kapıııımasını , ODD ye kl1'1l
lık bır panrtık kOllUlU �pmalarU\a (ırsat verdi. UOD'ntn "kapıtılıno"nın faşistı.ri otltilemeditı, HOJIIin vb. yıyıDların konu yı hiç d .... ""ind. venlikl .. rı onrmden dt anla,ılıyordu. 

Boyleli PltaVlıaız ooıleri, .. hiplerinin bolU 
.. rı lollere bu ", .. U .n başta .oıyalioller oldulunu bır kez dahı ha

yı
lırla'::üm i :.nrındaD 'ÖlÜI' v ... nln IıoIkun»tln bl ... ı kendili olduRIIDIID DO 

"..nl dlloY"lIm, 

c 

i 

monyuonı yonllliye uj"' .. n de. 
mokrasl cepheslne y.oklaşma .� 
"mlu"" un.m sonucuydu bOUln 
bu ,irişimle<. Yok", "Tek Parti. 
Tek Şef · Tek Mlllet" lÜnlerinde 
Başbaka .. ŞIIkriI Saroçojlu 'nun, 
' '11lz TürklIz, TUrkçflyllz ve d.� 
ma TOrkçO kalacajız,Bizlm ıçın 
TürkçUllk bır kan melelesi oldu. 
Au kadar v. lukal o kadar bır 
vicdan ve kIJhOr meselesidir. Biz 
aul.n ve onltın TDrkçU değiliz, 
çoılmn ve çoj.han TUrkçflyllz 
"'e her .... it bu btHcamene çal .. 
Ş�lz" ciyen bir hUkOmetm, 
IrkÇI·tur.ıncıbr Uzerine kararlı 
bir biçimde gitmesi şaşınıcı olur. 
du. 

Plan görOşmeIerinde MHP demagojisi 
Goebbels' e bile parmak ısırtıyor MHP /atl.ld ...... ojl. özel. 

Tutuklamalır sonucunda, h. 
şist hareketin en önde gelen 13 
lideri hakk ınd. "lrkçllık.Turan. 
cdık Da ... ası" diye adlandırılan 
dava açıldı. Davanın saNklul 
şunlardı: Zeki Velidi T ogan, Ni. 
hal Aısız. Reha Oluz TUrkkan, 
Alp .... n TOrkeş, S.ld Bilgiç, 
Nejdeı Sanç .... Hasan Feriı Ca ... 
sever, HOJeyin Namık Orkun, 
Fethi Tevetoğlu, ısmet Ra.sin 
TUmlllrk. Cihod Savaşıer, Mu. 
.. ffer Eriş, Zeki Özgür, Hikmeı 
Tanyu. Cemal Oğuz Oc.ı, Cel>
bar Şe""I. Ham .. Sadi Özbek, 
NUNilah B.ınımn, Fehinu.n AI. 
an, Fuıl Hisarcıkh, Saim Bay. 
rak. Yusuf Kad,il. 

BAŞBUC ''SINAVLAR''DAN 
GEçlVOR 

"M illiyeıçi·toplumcu" hare. 

Uklo 1977 Hazira . ..  çlınled •. dıa ıoııra bızJandınkh. Seçim. le", bazııtand.ı ... da MHP' 
mn mdyoludan "ye ,ü.rılU1r. be. 
• ndan yayılan propacaod .. Içindı emperyalı.me, kaplta. 
lizme, lekeDere �I ,llcllkın OLOPnJar be.Uz büyük bir .,ırlotı u!qmaml,ll. Bu ılır oIopnıar MHP'nin daha çolt y",1 P"'PIIInda ç.w.maıan Içinde kendi.nı ıöaeriyordu. 
Bu dönemde MHP propıcan. daanın -Iutılı, Milliyetçi Cephe Ik�daılan etiylo IdtJe. iere .. ,lanınaya çalıtılan "dü. 
zen" 'fe "riiçlü iktidar" öz. lemlerinin kı,kırtllm.ıııııa da. yaruyordu. 

1977 SEÇIMLERINDEN öNCE MHP 
1977 -çimlerinden önce MHP PropqandUl içinde em. 

pıH'yalizme, tekellere, bUyük 
termayeye bztJ çıkan ılo,.n. Ların ikinci planda kalmaıırun belirti nedenleri vardı. Birinci. li. 1977 -eçimlerinden önce 
MHP henüz bit iktidar parti. _ydi. Bu nedenle, ülke d�cyindeki ıenel prop.,.nduı içinde, iner i.temez, kendUi. nin de ortak oldugu iktidar eliyle korunan düı.eni UYUn. maya öneeUk vermek zorun. 

dıyd ı. bdnd olaraJc, MHP, kitlelerin dQLetini, onların biUnçlerine yanlı, yanarn .... 

Oh,)' GIi .. .: Ftlflol 
'"OIoji",n y�,t; a'rzkıruıdon. 
ımı! çlkarlarma hitap ederek 
k.u.aJUnl.)'a lirl,meden önce, emperyaliıı ,uçlerin ye tekel. ci buyük .rmayenin de.telini ıık. aıuya -Ilama ballarnak ZOrundaYdı. 

F AŞ(sr DEMAGOJI 
BIRINci SILAH 

ı 977 .eçimlerinden ıonra 
p.,rnp propapndUlnın ko,u). 
ları büyük ölçude deli,ti . Se. çimlerin ardand.n CHP uın. Ilk hu.lcümetinin kurulmuıyu birlikte MHP propq.nduın. da, kitlelerin lınır çıkarların. 
dan )'Ina 100Likmeye yönelik r ... ill dem.qoji birden ön ii. raya rıri.dı. Ildnci MC hWtu. 

Ictlin "Başbuğ"u AI.,..,.n Tür. 
Ictş ıutuklandığı sırada piy.ode 
Dsteğmeniydi. Iddianam�. N ihai 
Au,z'ıo yetiştirmesi TOrk.eş'cen , 
"Aısız'ı Bölgede bınkııcak der .. 
cede ırkçı, tur.ıncı ve menfidir" 
diye sözediyordu. Nihat Atsız da 
aynı dava dosyasında bu iddiana. 
meyi doğruluyordu; "Alpa'lan'ı 
Ham Okulu'nda iken tarvdım. 
M'I"'pe Atış Okulu'na S"bay 
olilr»c geldi. Ben ona ırkçılık ... e 
TUl"3ncılık hakkındaki göriJşl�i. 
mi ... e gayelerimi söyledim. O da 
benim büı:ün sözlerime iştil"3k 
ediyordu. Tamamen Turancı ... e 
ırkçıd ır. Bana ıehlikeli .ddedil .. 
bilecek. y.oni hükü""'tin ""'veu. 
diyetiyle .Iakadar mekıuplar 
y.ıızdı. Fikirlerini arkada.şları ara. 

"renkli" kişilerin OluŞturduAu. 
dava hakiminin sözleriyle "ta. 
hanGI. üzerine yemin editerek gi. 
rilen gizli cemiyet"in da ... ası, 4 
Eylül 1944'len 29 M.rl 1945'e 
kadar sUrdU. Zeki Verıdi T ogan 
ve Nihai Aısız 10'al yıla. Reha 
Oğuz Türlekan'ın da bulundu�u 
bir grup da çeşitli cezalara çarp. 
t .. ıldı. Ne "'ar ki, askeri çevreler
de de y.oYBm olan ırkçı ıc.ı.I.r. 

bu d.v.yla, 1944 Nıh.ı AlSlz'ln 
deyimiyle "kara bir yıl" olmuş 
... e faşist harekeı ciddi bir dağı. 
nıkhk içine girmişti ıIN. soğuk 
savaş yıllvının iliciliğiyle, çok 
geçmeden yeniden ıoparlandı. 

s .. da y.oydığını d. mektupl. bII. 
dirmişti." 

bu cezaları benimsemedi. Nice-. 
kim Askeri Yargıay, ''Bir numa. 
ralı Sıkıyönetim Mahkemesi la
rafSlzJıktan ayrılmış( .. ' diyerek, 

. lw"arı bOZdu, sanıkların tümJ be. 
faat ettiler ... e eski görevleme 
döndüler. Türkoş, ıuıukluyken 
sınav.,ı ku.ınchğı açıklanın 
Harb Akademisi'ne kurmay su. 
b.y olarak girdi. 

TOr1c:eş, cenevindelei gUnlerini 
1944 MilliyetçilIk Olay, adlı ki
tabında oldukça "dramatik" bi. 
çimde anlat... " Ululdinarak 
hOaeyc kap.tıldıktan sonra, yıl. 

"1 944 Irkçılı� Turancılık D •. 
�,"oın üzerinde dumı.ımızın, 
yeniden haurtatmanın ve bu da. 
vanın önemi nerede? Bul"1J R.O. 
Türkkan',n kendisi . y.ıınıtlıyor: 
Türldean, "S Huiran 1977 ufe
rinden sonn, bu noktaya nul 
vardlJlm,zı sık sık gözden geçir. 
mekte fayda vvd .... diyerek, fa
şist hareketin bugün erişmiş of. 
du�u ö'Bü�üiik dilzeyinin temel. 
lerinin kendi geçmişinde olduğu. 
na dikkaı çekiyor. Türkıc.n'm 
bu sözleri, birçOkları için ger. 
çekten de "UYMıcl"dır. 

mo�nio kurulu,u, MHP ıçı. 1 1977 .. çimJeıj ö.ce8 k",uı. l laııı bir anlanıdı reri dö ... tü. Ama bu kez kitleler a.raand •• ki _yl&lJ deıtelini büyilk ölçüde &rtamı, kODwnd.yck Bu d .. letl koru)'\lp ,eU,tire-, �:""o�I,Ç��!::';�ti� ayrı lÖAenrek antiempe"... 
Ilsı, "�.kapit&lioı oIopnıarla orılann k� ... na Çıkmak ze. 

i =�P��n 
Y��n::t�:d� re için "mu.haılelet partili" du.nımuna ıeçme., r&fiat de. 

mqojlnln yayıın1a,tm.!ma1ı Için de ıere.kli ve uyıun ko. ,ulları yarattı. Artık iktidar. da emekçi ba1k..u:ı demokrabk LaSeplerine ae&lenerek Onun deaı.ellinl toplamı, bir parti "roı. Sahte antiemperyalilt, 
antikapilalil\. .IoPnların bu Partinin Iktidaruıa kartı çev. rilme., rqin demaıojiyi MHP Için daha eUtiti bır oi� haline letirilOrdu. 

MHP'run r ... iıt. demaıoji. nin en tipik ornekleri Dördün. cü Plan'ID medislerde tartl,ll. maa _ıruı.nd. kendisini 10.terdi. MHP demaıojiıi bu tar. tlfma W.ıında 110 hedefe yöneldi. Birindal, Plan'ı ıözde 
.... yaIiJt." bir plan libi loste . ruek .Dt1komuni%min klQk silahlarıyla kitırleri korkut. mak. llôncili ise, Dördunaı Plan'ı ".çları daha .ç. un"D. \eri daha uncin yapacak" bir 

beı,e diye Ilan ed.rek, killele. rin yqamul çıkarLarına Jea.lıeomek. 
Aynı and. bu iki hedere birden yönelmek MHP dema • ı ,ojisini ayru zamanda ,ülünç du.ruma da di,i,wdıi. öoeıeki pazar ıünü MHP Manna.ra boL. ,e toplant"uxta konUfao Tu .... 

Icet, büJı:ümeti, "Wl'I'uncul.· nn, tefecilıerin, kanıboraacıJa. 
rm iktidan" olarak ilan edi. yordu. Aynı (un Millet Mecli. d'nde konu"an Apb Oktay GVDer ile, Dorduncu Plan'm, "ekonominin d.'ılunını butu. 
nuyle devlet eline vermeyi 
a.maÇ!adlll" (eryadU\) b ..... yordu. Aynı (un yine Mec:tiı' le konY.f&n Somuncuoııu Ja, Plan'I •• "ao.y.ıı..t ekonorriye 
ıeçı.ı &atlayacak rütorlerin planın çe.şitli aeklOrlerine da. Iıtıldıaınd.an" dem .uruyor. du. Ve Plan'm "açlan daha aç, :teneinleri daha unein" yapa. caQ: ınl, aynı konutmaılılda yi. ne Acah Oktay eUDer aoyluyordu. 

Ayru Plan belee..ani, bem "loıya6ıt. ekonOmiye leçiŞn ptaru", bem de "açlan dahı ıÇ, undnleri daha zenein ya. 
pacak" bir be.lrıe ola.rak ilin etmek; bem iktidart, "vuryun. cutann, karabCX'.cılarm, ı.efecilenn i.kticlan" olarak damı •. lamak, hem de 'ynı ıktidarın "devletçiliRioden" yakınmak Bunlar l\fHp'nin (qin dema. 

ıojiainin yaraltıl ı harikalardı. 

Ilerici dünya basını 
faşist cinayelleri sergiliyor 
AYıP'li v. ''ulltliai'' {afut. 

:enn, "hallt aralll'lda y'wınlıJt 
>aratmoA " ve (afiıt bir di/ıID. 
törliilu .e,çdtl.ftinn�1t ama
cıyb liildürdWdtri terö, ,y. 
km/�" "Ik. içind, uf'6ilenl. 
ya,... 

Y&U"1 d'fuıd4ltı I16rid bo. anda fafutlcnn toO, .ylem. 
lerine w bu .yltmlue lter" ı«bfen annfOfi.ı di"nif' ,e. 
ni, ye' c;eri)'Or. 

iliılt,n lakp/tre yer �"yo, 
Gaultnm J 7 KD.,m lanhli 
ey.ında da "De8 ,ubewn 
bozlrurllann )'cutJltlanmaanı 
iıtıyo," bof/ıJtl, bir habe, '1" 
abyo,. 

DKP (A lman Komu" .. t Partia) yayuı orgatıl ''UfIM,. kU'\n 3 Ka.m tarihb �i. 
�nda ye' alan bu konudak, 
bir habe,1 dı "Sendiltala, fo. 
ıul Tiri., f durdurdu " bcı,h ,.ı, ta" yo, 'ii ''&ukurllann topcntwı bOfa 6itti" dıyet'd 
d,1JGJn ediYOrdu Yuw "Külliir buluşma., adı altırıdıı ni,. tera, örgutl�ri b�ku,'kJ, uw 

Fed,ral Almon anlifaşill 
gaz,te" "Di. Tal ", 3 Ka.,m 
14rihti Jelyıaınl1l "Chronilt .. 

adb 1t6,uind., Alıutcu a)', 
içinde faşill."n ifkd'l, ana 
yet.ri lelt t,1t wolod, 1.1. ıto. 
rıu)'b i�Uı )'OMıınunda ,öyle 
dtdi: ''''un;ye'de fafill Itatil. I', kudurdu, 'nplt1 /932 yılın

da Alman)'a 'daki ';bi. Son �. 
çimlu. kadar D,mu,1 Htllt�� 
mııhrıd. y" alan faıutw" 
maltintb abhlarla Itollto)'unu 
'dii.ı:,ltm,It ' i.liyo,Ia,. T'ıirlıj. 

yc'd, bu yılın ,ll- on ayınd4 
faş;'t " rö�n 500 Iturbonı aı. 
yIZıyo,. " 

MHP 'aTOfmdan dunnknen 
toplantı� 50 ti,ı .ahldL 
'7Urhş ıebıııdi " d�n,yo, ve 
Frankfu,t'to 6000 Türlt,yef � Alman fendıltalı taıvfından 
yapılan 6o"'�"nin boştlTII' ol 
d41u bildiriliyo,. 

TOrkeŞ'ln kendisi de. kimliği 
hakkındaki bu ilginç .çıklam.ıo. 
rı �mamfıyor. SoruŞtUtTnadiııki 
if.desinde. 'Türkiye'de y.ol",z 
Türk soyundan gelenler y.şam •. 
I",ır. Bilh .... devleı meıc.nizma. sııu ıc.tiyen ıc."şık ırklar geıiri!. 
memelidır. Karışıldar çıkarg, çok az kalacağımıZdan, Asy.o'da. ki Türklerle birleşmemiz zaruri. dir." diyen Türkeş, N. Aısız'. 
v>zdığ ı bir ""'klUptı d. aynen şunları yaZıyordu: "Ats,z'ın kı. IWlClıda" keskin olan kalemi bu iıi herh.lde IYIIJv.ff.kiyetlendir .. ceklir. KaJem kifayet etmezsc, o zaman işi silahLıra bırak.coğlZ. Tüı1<çDlik (yanı ırkçılık, T u,"ncı. lık) yOlund. ruhumu/o yUrtAlmiı 

ıC" ıçlilrımlı irninle beraberdir." 

ıRKÇ ı LICIN 
ÖDOLLENDIRILMESI 

''IIaşb .. "un ve onun ,ibi çok 

Lar kadar uzun gelen gıtler "'e 
günler geçmeye b.şladı. Suçu. 
mun ne olduAunu ... e niçin tutuk. 
landığımı bilmiyorum" gibi. "yll
rek P>rçalayıcı" tera""I .. le dolu 
kililbınd.1, bir yandan yalan ve 
demolgo;iyle gerçekleri gizlemeye 
çalışırken 61e y.ondan w genç 
kuşak faşistlere dersler Ve<me 
amacmda 

FAŞIST HAREKETIN BUGON 
ERlşTICI DOZEYıN 

KöKLERI GEÇMIşINDEDIR 

ınönü yö""timi "ırkçılık Tu. 
rınc". Oıvaw"nn Uzerini kUlle
_yı böylece başarıyor Gerçi 

Fa.şisı hareketin yeni yerme
lerine, kendi geçmişlerine " sıhip 
çıklTl3larl" için uy.ııncld .... Fa. 
şizm te"'ikesinin Türkiye'de of. 
madığı ... b. sdsattl.ırla, "tehlike
li" bir politika izleyen sosyal de
mokrasi için UYolfıcıdır. Sosy.al 
d�mokrasinin görmek istemedili. 
Türkiye gibi Dlkelerde bıizm 
tehlikesin!n diri bir ıehIike oldu. 
ğu gerçeğini. bilimsel sosy.oliSl 
hareket her uman öne çıkar.ı. 
cak. Bilimsel sosyıliSl hareket, 
fışisı tgr�ketin m.ıskelerini dU
ıOrmeye, onun iğrenç yiizılraı 
kitleler unünde Jç�. çıkmmıya, 
dün ne idlysr bugiJn de ıym 01. 
duğunu gösrermeyr, 'ıruhrtrJfr" 
"" k.wr uniy ... "b�buıll.ır"ın 
da o kadar c.vıl oldu�unu soyı .. 
meye ve bUtUn bunlarda ısrarlı 
olmoly.ı k.varlld ... 

Ikricı ,(Urt., 8011 Alman 
TV ur radyosu ik b" It,.,m ba .. ,.,n bu cinDyrllen Ittr,I iflUi.:bl". .. d, kın.yo, 

}',t1(' aynı ırad". Tim" fa, 
f-.II,,,nın Fıderal Alman)'O ' 
yı da bu "Ia ban OGI"O." ltul. h'ld_ID"", b,lirtiyo, Gcı". 
t,nın 10 Kaıım I"rıhli Jely,..n 
da Turltıı,'ur A1man)·a (lair, 
MHP'" (a,ı.ı,., ... yapı",ı 
topunilla", cI" ",.b)'f)' W Ai
mıan)'eJ (i�'u faş;ıt "bozkurt 
orıutwnnın ll ycuultlanmo .. na 

"Fr-ankfurler RuM.cMu " un 3 Kaıım 14nhli layuında 
w turlt �.,u, Yerlmu, At. 
• .I"n ''Bo.:It"" ." ba,/ılt/, bir ycaı.ı yayıncndı ı'-azıda /OU/Phın ''Nalyortıll So.yolut 

amaçlı,," 'w 1YinJ:'H'dIı., 
Itanlı I�ro, �yk",l,n �nbtıl,. 
yor. 

Yin� 'tın_IT "U 'ın 2S 
Eltım .... ''D('ut«h, \'oka:,ı 
tun,""n 3 Ko.u .. tarıltb .,., 
larırtda fo,utk,.1l kar,ı nirltı )',"b 'fril,nn ı"işt,�ı prot , 
lo ,ylrml.nn, �, t wl"�' 
Ycı:ıc,d4; ay" cg ,-\ 1nı'If1,)'o \to 
lt, Th,. la,ut 0'1'1" """"'" t. patılnvıa d4 ut.ttiyor 



Fransa Neo-f aşistlerin 

karabasanı :  Sol Birl ik iktidarı 

FnOSl·da. Ilm anıamı)'ll neo
Iqi.t diye ıdllndnblı.creiml• 
harekeller henu:< su yılıiine çılı· 
ınadan. 1945� laşl%mln y.nll&!· 
if u2Rtılmasından bemen sonra 
v.mjZıenemıeml, olan bir takım 
�Ist kaluıt�r e)'leml.rini bU· 
)"iil< bir ",r�Ue ıürdürdüler. Fran· 
.. 'da Kurtuluş·un yarııısmdan 
kurtulmayı başaran kimileri. dı· 

hı 1946'da ılkel yöntemlerte ba· 
sılan )"lymlan orıa1ıla surmeye 
bqladılar. 

Işte. bu pzeleden çok el Iii· 

runa benzeyen yayınlan çıkaran
lardan biri. nene Binet Cumburi· 
yetçi Hılk SicUtl Partisi·ıu bu Si· 

nlaıda kurdu.  Bu eski I�isıin. 

F",= n .... laşist hareket için· 

maya ""Ildı. Bu demokler bır· 
biri IrdUldan kapatıldıkÇI Luco. 
yeni .. rinl kurmıktan ıeri dur· 
mııyordu. Sonundı Fnnsız f'ıı. 
lanjı ıdlı örıul kuruldu. 1959 yı· 

NEO.F AşISTLERIN 
CEZAYIR HALKıNA 

KOMPLOSU 

BUlndlRI ,Ibi. Cezayir bunalı· 
mı , .. ısuıda. ra,;.ı subaylır hü· 
kÜmetin Cezaylr'e (uzun süren 
kanb çıt�mılar sonunda C.za· 
yir halkının ıücadeledURi kaqı· 
,ında y nik dUlj.rek) baRunsıılık 
\'eriımesi \tarU1n& k�1 çıkan bır 
kısım yuk .. k rulb.1I laşlsl subay 
GI,1i Ordu örıuw'nü kurdular. 
1960·1ı yıllarda Fr.ıısı·da var· 
olan wm nco-Iaşl'l örglıtler Gizli 
Ordu haıekeline 'fu yı da bu öl· 
çüde kauldılar. Ve De G.ul .. ·• 
kar1' girişilen darbe hareketin· 
den sonra lÜçlerinden çok ,ey 
yitirdiler. Buna panlel olarak. 
bu )'az.ının sonuna dek geıreceR,i. 
miz t:i.i.m neo-Caşist harekeUcrden 
hemen tiimul'1Jn temelinde Gizli 
Ordu ör",w·nim dökuntüleri 
yatmaktadır. 

deki hilevi sayısız. partner \Le or· 
gotler kurarak. FıollSl'run I� ... 

min �plı altında buluoduRu db

nemden ut.a kalın bir ıvuc;; 'mi· 
ras" eklen kaçamamak biçimiıı

lı Fılanj ıçısındın patlık yıl ol· 
du. örgiıte kıblanlarUl ııyısı ar· 
tıyor ye ta�i yrrte�e belir· 
cın bır hal ılIrAya başlıyordU. 
Bu sında . dıiı.enltnen bir toplan
tıda Luca yerel of\lÜtlenn Ilded .. 
ri \'e "en fanatik ve en balh mill
lanlan· ·  Uyakat madalya" veri· 
yordu.  F�ını da Luca·� kur· 
dueu di ter örguUenn ıkibetı,," 
den kendini kurtaramad, ve ka· 
pandı. Yenne LuCl hemen Ynn
si' Halk Harekeıfnl kurdu .  Ceza· 
yir bunaturu sırasında etkisinden 
çok şeyler yiUr.n Fransız Hılk 
Harekeö bir ... r. daha ıyru ad al· 
tmda etkinliklerini �rdurdu. Ne 
var ki. 1960 yılında kıpatıbp du· 
ran yayınlan yi.iziinden borcı gö
nıül .. Luca kurtulu,u ltalya·ya 
kaçmakta buldu. 1963·1e yeni. 
den ortaya Çıktı ve Halk Ulus 
Harekell adh bir areüı.çukle kal· 
dı�ı yerden sUrı\iırmeyl denedi. 
Ancak. başanlı olamadı. ö)'le kı. 
bııi.ıtiın sekreteri ve saymanı bile 
kapaRı Dunya .. )"onal Sosya· 
listle" BirU�i'nin FnOSl·daki ko
lu olan Fransız Ulusal Hareketı· 
ne atml$larch. 

/ 

de CeÜlmlşür. 1947·de Binefrun 
Cumbun)"etçı Partisi. Frarısıı 

Devrimci Guç·ıen ıdlı bir grup· 
çuk.la. dahi sonra. Fransız Işçi 
Toplulutu ıdlı bir başka Or\lutle 
bırtp\b AncaIt. iki birleşme so
nunda bir hayli bUYUm.i, olınası 
ı<'rt'-ken parunin ayhk yayuı or
pm .. cak. 4.000 baııbiliyordu .  
Fatist örctil kunna konusunda 
f,a'lı\aeak bir " mahareti" olan Bi· 
net 1945·de Cumhunyeıçi Halk 
S·l'lll Parti"· .... paralel. Fransız 
So<)"l.hsı. SirbRi Harekeli ıdb bir 
orıul kurdu 1949'da kapatılmı, 

olan bu orguwn \ıyf "ylSt _ocak 
�OO dolayındaydı. Ollyaı ... erin· 
d.n iki ıy geçmiş U Id. Binet Çı· 
)wdı i Ni>belÇl ıdh bir dergide. 
ırkçı. f�isı d�uııco"rini .. rgiU· 
yorou Ona ,öre. ulk.ede ber me" 
leklekı yahudilerin say_' ulke 
nufusundlki oranlarına uyeun 
ollrak k .. nlanınalı ve onlar için 
_i yerleşme alanlan yapılml· 
Iı)dı 

1960'lan sonra Fn"'" işçi s> 

NCı hareketinin kararh ve etkili 
mücadelesi sonucu neo·(qizm gS
derek gerilemiş ve bir tüR.i anu
ladtlı kltle .. l desteRe sahip ola· 
mamıştır. Bu donemde kendini 
gösteren hareketlerde 8S11 gorevi 
polis ajanltlı olan \'e Hitler. in 
llJyn meşru oRlu oldutunu o .... 
suren sapıklardan (J .. n Claude 
Monet ya da kendi adland.-ma· 
sıyla »ans K\aus hıtler) \C ya
YUllarmda ··ırk ırktır ve kaynaRı· 
Lu ırktan ala" gibi cumıelen kul· 
Ianmaktan çekinmeyen cahlOere 
kadar her tüdi> dökünliı baş rol· 
leri oynam�lardır. 

Başkl bir hareket 1949'da 
kUN\mU, olan "Genç Ulus"tur. 
Su örıüt 1953 yıl .. a gelinceye 
kadar vaılıtıru ancalt s.rdUrebll· 1969·da FnnslZ neo-Iaşistleri 
mi, ve etkin olamamıştır. Bu yı· tek bir raş\Sl parti kurulması yo· 
la Cefi.diRınde Fransa Birl�i Es- ıunda çalışmılar yapma)'a �aşla· 

patacatlZ ve herhalde idam .. h· 
paları kuneaRIz. Bir demokrasi 
boruotosunun onlarca yıl bo
yunca Fransa'mızdan ahp göli.ir
düklerini ona geri vereceliz," 
1970·ten ıonra Venl Diiıen diRer 
neo.laşist ırupçuklan da yanına 
çekerek ·'Ulusal Cephe" adıru 'i· 
dı. Ancak bu cephele,me sonun
da bile .lman oyıann oranı YUZ.. 

çirmek ynlunda verdikleri müca· 
dele ve Sol'un Fra"",·da iktid .. 
alternatifi oldu tu gözönünde tu· 
tuıuna. an\3 .... ak hiç de zor de
Rildlr. 

ki Sava,çılan Demeti iJYes1 Hin· dtı.r. Bulunan isim, ''Yen, DU· 

GISCARD'IN GORıLLERI  di Çini 'de �m.ırgtCili�e u 1'1 '  zeı," idi. örgüt bir de ayııl ad ı  la· 
mücadele \'eren halklara karşı sa· ,ıyan yayma sahıpti. Veni Dü· 
vaşanlarm orgute laZe guç saela· .. n·ln yazarları laşist Yunan 
maSlyla, Genç Ulus'un faşisı ka· cuntarııarına, Brezilya'h ,eneral· 
Lu bitleome)"e bl,lIınıştır. nk le ... IUılyan laşıstlennin örıütil 
e)'lemler. parti"nin eunluk gazete· IUılyan Sosyal Har.keU· .. ve Is· 
" HumaniLe'nio saıı,tnl yapan panyol ralanjisUerine ovg\iler dU· 
Fransız Komünist ParUs\ mılıtan· zuyorlardı. 1970 yııuıda Yeni 
larma yoneıülmi,tIr. 1954 yılın· Düun Pari,'· ,. Alman. ıtalyan 
da Iş. Savunma Bakar"" kaqı ve ıSpanyol laşlstlonnin de kat> 
saldrmıya kadar vard�lmı,lır. lacatı bır toplanlı dUzenlemt)e 

d. 2.3·ü geçememl,U. 

Ulusıl Cepheden aN k.lan 
baZI unsurltlrm kurdutu Veni 
Guçlcr Partisi mWtanlarl. 1974 
başkanlık seçimlerinde Glseard 

d'Estalng'in koruma gorevlisl 
olarak çal�mışlardır. Ve GIscard 
dönemi hükumet'erine de "gu
venlik kuvvetlerine )JrdtmCl guç
ler" oıarak hi7.mcl eltnilflm:Hr. 
Bu neo.ra�\st. partinin üyelerine 
FnOSlZ ""/enlik orgüUerlnde 
önemli ,örewler bir tur armaRan 
olarak sunulmuşlur. 

Re .. 8ınet 1950·lerin başın· 
da MlUnce Bardecbe ıdlı faşist 
bır yazarın yönetimindeki A\'N

pa Sosyal Hareketi oreüwne ka· 

tıldı. önce. Bardeclıe'i ""Iıyı 
zorlamakıl I'" ""lIdl Dahi 
ıonra urtutı.ın bolınmt" ne yol 
açh. 8u b61uru:neden ortay. Çı' 
kan. Yeni Avrupa DUl .. I ıdb or· 
""tun kuruculan ırasında yine 
bizim Binel rol atıyordU. B\nel, 
1957 yıluıda bir ınfik kazasında 
oIdü. Ancak. .. altlında. "lrkçılık 
Teorisi·· ıdb kitab ... n VnllSl'da 
.vq sonrlSl dönem rLtistlfnnin 
"I kitabı o'dutunu coıernedi. 

REKLAMCı FAŞIST LUC ... 
VE "ORGUTLERI ' 

Yine ıy .. yıl ôrgiiUln ıdı Genç kallU,tl. Kamuoyu ve Ilerici IÜÇ· 
Ulus Harekeö olarak dfti,Uril· lerin şiddetli tepkisi ",nuCU hii· 
mı,tlr. Genç Ulu,·un yoneticileri kumet bu IOplanUYI yasaklamak 
bilinçsiz halk kitlelerini kendı ',oNnda kaldı. Yine ıyru yıl du· 
yaıılanlll çekebOmek için bUi· zenlenen bır ba,ka ıoplantıyı. 
nen laşist Ilkaklerden biri olln hükiımet lzln verrni,Ur. (FnOSl. 
antiempe�ı.t ,Iopnlarm Içini hukumeü bu sıradı ulkedeld 
b",lIlarak kuDııulmaR ıldatma· ·loo!lI"Y. ka!l' bır on"m ya ... 
, .. ndın da bOL bol yararlanmı,· çıkarmıyı dUljüri.iyordu. Fqllt
lard ... Antikomunirt 'I<ıpnlarm lerin düzenlediRI toplantı bu yı· 
hemen ırdından •. Amerikı defol'· ııyı ceıekçe olarak Côstedı-k· 
slopıuıu kullanmıyı adda alı,· ö.) Bu toplıntıda tim> "I fı.ıst 
kanlık baline Cetlrml,terdir. 1956 ,lollJnlar i· Imi' ve bOL bol · 'YI· 
yılında. Sovyetler BirUtl'nin Ma· hudiler·e ölum·· dlye baRınlml,· 
cariııın'ı aldD"dıtl yalarunı uY· t •. Tek yenilik Vietnam halkına 
dunn l"istIer önco FKP·nin bl· karlı ııvqan Amtrikl'IıIann ai· 
Oluna ..ıdırm�. dört Partlbyl ... ıanmalldır. 1971 yılındı yine 
öldllrmll'. yıııı. ..... nI de yaralı. Fra .... C""onIlk Cuçlerlnln koru· 
mı,lard.. Bu olaydan uç ,ün ma çemberi altında cIııztDIonen 

Fransa'dakl n_o-faşist hı ... 
keUer ıraanda. "dayalU,ml"'" 
ıdıru alan ve yabancı ülkelerdeki 
faşisı hareketlerle dayını,ma 
amacıyla kUNI.n örctitlt'rin de 
u:terinde durmık cereklidlr . Bu 
ôııuUer özeUikle Sovyet yurttaş· 
lıtmdall çıkarılın klşiletle iliş· 
ki kurmak.. ve Fransa'dakl 
Sovyetler Sırtitrne all binalara 
kar1' sıld .. ıIar1ı giri,mekledlr. 
DıyalUşmacılar. �.,vyetler Blrtl· 

al'ne ıjan p .... okll'" ··lhrKına· · 
bile cııRl etmişlerdir Ilu ııanlar· 
dan biri Sovyet lÜ"enbk lomıU· 
lerince yakılan"", .e televizyon· 
da ... çunu itlrıf euni,Ur. Dayı· 
N4mac:1 faşisı arıuUerin CtA. 
NATO'nun gizli ö,.utleri ve Fe
d.... Alm.on Illllıbant orgUw 
BND'den büylılt bır maddi des
tek IMdılIlınu oöylemek hiç 'i· 
,,,, ... otrrwnalıdır. 

Vlne , .... ·U bır reldaıncl oIaD 
Chad .. '-uca lo' ist örPlIef Iıur· 
mak koou .. nda çok - \Dce 
yö�r citnedi· Cborito ı.uc.. 
lM'1.- ... ..,.,... . .. cIoItnı· 

.... fIıtiOL ıItrıaIıItr lı ... 

_ Humaıı\le'ye .Id.ı dır .. n· blrbo,ka ı.opıanıı .,...ıııa ı..ıaı
ıenmı, fO bq yılı klti yı"'an· \er topla"ı _"D d,..ada 
_ı.. Bu oltylar ııeo-ı.,.wnln ıöiUrI yopoıı oDllhtIlUld ıBO; 
_* bodtlbıbı .... 1 _fı .. _fe � ..... y..ı DIL· 
ODUD ıı-.ıaı olılıı..... ııa-tı. _'ID lIIııı ııoıaa AI\IIıI& 0.1. 
.... a-; \LIUO � ı .. ... ....... oııyı..ııı.ııır; "bı· 
,.... .......... lIIIOIa ..... \ıııIIdt . ...... . 

,_·da . ...... flıtlll baıek.ı-
101I. Iklldor partlı'" .. 1ıüJıijrDOı
\or .-ııdUI bal lOD YıIIOrda ". 
danlı pıçı.ıdidlıDltllr. Bu ..... 
Iııııulq ......... sol 81r111ı'1ıı 
a ........... .. r- ıuıaıııııllı-
__ IıIdIIı \ii! ....... ııawıa ... 

Genç UIu,·çu nkl bir Iq\JUn 
çıkardıaı Yıl Sıfır (tdht) adlı 
derıi<le 'u 5Itırlan okuyoru%: 
' .Blrletlk Iolun 1978 .. çimierin· 
de zafere ula$lCatı varsayımı 
tüm poUUk du",neemiıin temel 
verisi olmılıdır. Bır koşeye çeki· 
lip hükum.lln l"sterKeRI tepki· 
leri beklemek �iınçwr. OeDtme 
ve ,erçektetmeli bu� i ır olalı
hk olan bu varuyunı onırms;em� ' 
mek ile bır clnayoUlr ... Ciddı bır 

�i bunalwn _anda d"ii , ii· 

k.a& buııalandan ç" II .... kurul· 
malıd,.:' ı,te. Fıo"'" _.f .. ıaı-

1trI k.arıılllerl ıçın buoal.-run ne 
In\amO "Idlllnl ltlrıl ediyOflar. 
Sol BlrIIIı'lII IkUclon ıelmell. 
.... _'110 _.fııııl- k.,.' mü· 
... \ııi aoıııada .. mııııaıısyor· 

". 

• 

GERIcI ARAP DEVLETLERİ 
. 

Futin ho,., e,. çolr ,end Arop devktZ.n·ndm ,za1Or,b,.. d� . . �mpU1alUml. "k, iU."I"r Içinde olon Lübnan ve Ord"n f1b, "Uce'er .ö,zlÜ Fil.tinlikre "A,"mD holr". talUma ,ö '·nI� �"nda. o�l4rın üeri�� ıirlfimlerinl kontrol etme ve tide�elr .u· ndırma .�/evin, ,olUyorlardı. Bu, bir yandan emperyalizmin b�Wet!-d' JOndarmalllU1don. di'e, yandan do iline; Fil;,tln hlJ· re ehndU! r�hoJuz o�malarından Irayn.olılomyordu Dil" bir etJren de ,lanc, Aıop lUkelerinin oluşturdulu bir/ilin homojen olmoyan yopuldır. Uzun yıllardır en .. cak onılordo bir a:ruya ,e' IIp omlr laur alma koıar .. o uartp da. bunu bir türlü uy,uloyo· :;::O�::
r
.alkeln. bu kaypolt tauırların. Filiıtin dcıvo.ıında do 

Yubrda aralanıon o.,ular yü..ıünden P&JUtintiı.r uz". n .o
te yalnu IuJldılor. Bu ılire içinde mlicadele yönlemle""i .. çeroh" ı.me,' �ata,lor da yaptılar, Dünya kamuoyunun dikkolivin; 
ç.elrrrwk IÇUl gırişilen birçok e�lem açıktD' ki, a.ı da olto Fw.lin halklllO Ira". bir antipali yarattı. Bu ey/emle.r Flblt"; da(.'O· Wlın bof&n.1 çekmeir iddia.ndo okln bır takım Iruimler mraft:t· dan yapclm" o'" bile, bunwuı yoroll". olım.uz holHJ Filutin fml,lttntı mal «l,iliyordu.

, 
F'!'vtin holk' daha ıonuç alıcı, dikltot· "" o,lumlu yönde çe�,c, mlicadele biçimlerine yönelme6ydi. FKO '"!n bofUl1 çekti'i hol'elt.t bu işe girifirlfe,. Wc boşta �ya ,"nci güç/�"�in ve dünya loıyalI.1 ",temini� de,'." ni __ lama yoluna. ,Irdı. Bu çolr olumlu bir ,irişimdi. Filiıtin da· Uall �lec.w yalm� Arap toplulu'unun dava. olmoltlon çık,. yor. dunya ılerici ,iJçl,n"e mol oluyordu, 
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Emperyalizmin kundaklarlOa karşı 

ETYOPYA DEVRiMi 
YOLUNA DEVAM EDiYOR 

Etyopyı'da Eritre sorunu ye· 
niden kw,b. GUnlUk buın .e bu 
LL"Lda "Uedel" buın da konuya 
çok sınırb y.r .erdi. Az yızıl· 
mIJlOl nRmen. oiayID de-nimcl 
Etyopyı yöneUmlnln Eritre'ye 
ıw,ı yöneııUeı bir aldın olarak 
nulUlanmuındın gert durUımo· 
dı. Sunıda önce. Etyopyı'da devrimci harekeUn nasıl gelLıtIRl. nı. IkUdar olduklan sonn çlZnen penpektlll ve bu arıda ulusal so· run ıçın önertlen çl!ıikıılerl &Ö,. den ",çlrmek ",�klyor. 

oç BIN VILLIK 
IMPARATORLUK 

Etyopyı uç bın yıla yakUl bır Ililedlr Imparalorlukla yönetildl Viiıyılın bo,ında Wkede feoda: 
IImı hUküm IÜriiyor; buna uygun lOSy�konomlk ULıldler dertn 
bunalunian neden oluyordu. KU· 
çUk toprak sahipleri topıoklarını 
büyük toprak abiplerine kapb· 
nrak &ltglde YOlc.sullaşıyorlar. 
onlarm topraklarında yok paha· 
ıına çalışmak zc:rundı kalan bi
rer mıekçl durumuna dü�yor· 
ludı. Viiıyılın Pk çeyrftlnde Im· 
paraleır olan Halle Selaılye bu ıkı 
ka.rşıl kutup aıasmdı "haktmlik" 
yapıyor ve sözde yokıullardan 
11nı oIdueunu açıklıyordU. Oy· 
.. bu Iddiı laltan öteye ",çml· 
yol' ve yoksullan rahatlatmak 
ıçın yapıldılı Idda edllen "top. 
rak ",formu·' da büyUk toprak 
sahiplerinin kooumunu (Uçlen
dirmek \'e yoksuUuAu arttırmak
tan öteye ı;tmiyordu. Imparo· 
lOrun ild uç arasındaki sözde 
sınırtar�tü konumu. bilbıç dü· 
Ztyl dUıUk , .. bu .. denle ela.ı· 
ye'yl bır efsane olarak &Ören h,i· 
kın çotunlutu ıaratından ·'yııı· 
Lin imparator" çılhklarıyla 
ooaylamyorı1lı. Ulke toprakları· 
nUl yuzde Inden lull .. buyuk 
toprak ' .",Ierlnln. kilisenin ve 
Impcını" un elindeydi. 

EM RYALlZM AGINI 
SERIYOR 

Fıkll oplum duraB" bır 01· 
Lu deelldı 'eodal lDplum yapısı· 
nm kendi 'n .. larını zorlaması 
neden oIduC_ bunalımlaruı aıd: 
ması , .. bö)'lec yenı SOI)I�ko
nomlk U"ıkllerin kurulması ka· 
çlntlmazdı, Bunun yanmda bir 
de Mısır'da celişen NUlr harektU 
Etyopya ·yı etkiledl. EUUi yılların 
sonu ile altmlı;1ı yilların başında 
Etyopya yol ıyrımındaydı. Venl 
bir yol çllmesl ,orunluydu. Se· 
çünl yapacak olan feodal·bu!)u· 
vazl ve onun iktidarcıald temsil· 
eileriydi. 

OoRıl olarak ıçdım. Bab dun· 
)"ıısına. özellikle ABD \'e B. AI· 
manya ya dotru oldu. Elyopya' 
nın en nneln bö\ıelerl OCıden 
ve Ertıro. buralardaki yeraltı ten· 
cınllkleri , .. ö,.ılikle petrol. em· 
peryılizmln ışta1uIU kıbıırbyor· 
du. Emperyalizmin Etyopya'yı 
ı;rttiyl. bonba- ekoooııılk yapı· 
nın payllıma blçbnl ",yı. oldu; 
ABD ve S. Almanya petrol Çı· 
karunma. Holl.aındı feker gna· 
yine. Belçika ve ln&lllo" l2kaö· 
le. Japooya kimya .... yine • 

Fnna enerjiye el atti. Böylfe" 
kapitaliımln bemen bemen b� 
"I Lım em Lı oIdutu Etyop:"I bii· yUk bır onında leodal yaplııQl koruyazak yenı oömlk",cDllln 
kuc:aa1Ol dlillll Bunun ıonuoo olalOk da dı, borÇları biiyliiı: oranda utti .. gerçek bır ",Ilıbn 
penpekUnne ka",....,.dL Tüm 
bu ıblımlardan ııoıın .... yinbı 
Ulke ekonomisinin ancak yUıde 
10'unu oIu,tumwı LO "rlye ka· 
lanın taıım ",kWriince doldurui· 
ması, bunun en açık kanıbydı. 
Ve.lmLıIl yıllara gelirken Etyop· 
ya nın durumu buydu. 

MENGISTU YONETIMI 
IŞBAŞıNDA 

Bu konumun bir de toplum 
Iç Inde yansımıları _dL Feodal 
sistemin ye daha sonraları emper· 
yalizm. bıRlılıtın neden olduRu 
bunalımlır toplum Içinde de 
yansımasını buldu ve tepkilere 
dönUılllFıkat bu tepkilerin he· 
men hemen bütürv.i kendililin· 
den gelişen, bır anda padayıYe' 
ren olaylar oldu .. dotru hedele 
yönellilmekten uzak kaldı. Su· 
nun nedeni yukarıda da belirlH· 
diRi gibi. sanayinin gellşmemeoi 
ve bundan dolayı da ",rçek bır 
l$çl sınırının oIu$lJ\.lml$ olma· 
sıydı. Bu nedenle de kitJelere 
dotru heder. ııo.tereeek onları 
yönl.ndlre .. k bır I,çl �iii par. 
tislnin kurulamamasıydı. Işte bu 
ko,ullar ıçınde Etyopya devri· 
minin başını çekmrk ,ilahlı kuv
\'etlerin bir kesimine, devrimcı· 
demokral un.urlara düşlll Boy· 
lee< albay Menel'tu yönetimin· 
deld devrimci .. kerter üç bın yıl· 
lık bir birlkimin sonucu olank 
Wke yönetimbıe damıalarını vur· 
dular. 

TEMEL SORUNLARDAN BIRI 

Venl Iktidarm ilk açıklamaları 
ülke yönetimine temel oIu$tun· 
cak ilkelen dile getiriyoedu. Bun· 
lar arasında dünya sosyalist �te· 
mlyle yakın iIi,kl1er Içinde ol· 
mak. SOI)'Ilizme yönelik bır yö· 
netim biçimi ve bunu ",rçekleş· 
tirmek için marksisl·lenlnls:l ilk!· 
lerin temel alınması \-"ardı. 

Ulusal sorunun çezi.mü dev· 
rimcl Iktidarın önündekJ en 
önemli gOrevierden biriydi Erit· 
re, cerek sosyo ... konomlk yapiSI, 
gerekSi:' emperyalizmin bu bol· 
eode kendı çıkarları dogrultu· 
sunda bu bötı;cyi kontrolundan 
kaçırmamak kaYlısı nedeniyle. 
bu sorunun odak noktasını olu,· 
lwuyordu. Bu yüz.den yenı dev· rlmd Iktidara kar" her Wrlu �i'· 
kırtma \'e "halktırm kendi .:vI" 
eeklerinl kendıleri tayin �'tmt" 
ilkesi mDske edilereL. dt'vrinı 
Etyopya yıın.Umlne hor i 
saldırı gundeme tırıldı B il i ·1 
soşyallzmill vugeçllmı'"Z uft,Suı • 
nndan olan bu Ilk La! u 
Ulkenin konumu. ı;o�O'" ono 
mik yapı,. ,'r devrımcı yoıı('umt' 
ıw,ı fnIperyallst mudahal. Lo • 
konusu oIduRucda, ">'ııti nnu 
sında çeııUI blçlm""n ortayı 
çıkması kaçınılmaıdı 

ULUSAL SORUNUN 
SARıŞÇı VE DEMOKRATIK 

ÇÖZOMO 

Thrkiye·de oldulu glbl dünya· 
da kendilerine "devnmrl" 
diyenJc> r. bu ılkenin mekanU 
bir biçimde uyıulanrnua yenn,' 
DU ilkenin tarihteki somut uYQ:u, la.nı, biçimlerine ı.kmalan çe",· 
kıt. özellikle Lenin'in ve onur: 
partisınin uYlUlamasma. Etyop· 
ya yönetımı ulusal sorun] bu 
d�rultuda yakla$ırken, bu SOrU 
nun banşçı ve demokratik }- III 
lardan çoziılme.ınl '" ı.,\ıe",1 
oze�kllk \lkesinin hayata ıtçirıl 
mesuıı savundu. 

Fakat tilm barışÇı ımerilere 
nrşln emperyı!wnbı kori,ı;.lcdi 
Ri elCik. aYClcalıklar \le bunların 
neden Oldugu çab')nıabr dur 
mak bılmedı. Ulusal sorunla bır· 
likte ıılke Içındeki ını mp<ryıı 
lısı kazanımların kor .. 01ıu.ı \\' 
politik baeımsızlılın ;ı�lanmo.� 
da bugun gtindl'-mdcdir. tkisı 
içiçe eirmi.ş durumrl.'td.ır. blfl 
var diGer! de vardır. Bu dotrul. 
tuda Erili't' �onınunun daha lız· 
ia u:z.am:ıdl.n çözulmf':'ıi zorunh.ı· 
dur. Eritre )'t )"3ptlan k.açonıl· 
maz asktn ınucbhJl� ıstı' bu «>
runun çozuntUnf' YOf',·m.:tır Em. 
perynıum \(' Lwn J/rlt' "dtntm· 
ci" :ıkunl.ı.rm huı;u!IA ,U"'l('�' dr 
bu bo�'t'. 

EZIL� KITLr LER! 
E ERI 

Et)"oPıi. denimi ebru 
adun1arla yoluna d \"Jm Pdiy,-,r. 
Denirnın Uçuncu yıldt)(l.ımUnd� 
Men&istu'nun dedili �bi; 

"Butun dunya. i..ıc; bın yll JO. 
ren btr monarı;lnin )"erl<, bır edil· 
mesinin kolay bır ıniJcadl'le ol 
madılıııı bilmektedir. Tüm �ri 
cUıgin destegindttti mon:ır:,ill. 
btr s· h.>ml dı"vıımtk ızıınl� hır 
mlddele)"i .. �rtktirir. Cemı • 
Irl("r bu 5 teomi devirmek u; 
.. 'en'kh �n brl .şik killt' han 
I;'t,UIH:t' olduQunu bihYflrLtrdı. 
Bu aııbimda de\limimrl. nt"" bır 
ek kişınin. ne de bU' tH 

ndır Ezih'n kıt! teortll 
3 kın," kaynaaı ou.n 
nı )o·ıktıklan sonra N .. -y 
b.ıyuk bir UYAnıkhk i �ir,�� r 
,iı.ın lt'll:ııımln ttM,ı Uk ır 
d<>Qrultu.unda eoltv:ı irıl "". 
dt.iltc kur," 
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TOB·DER"uı 6. Oıaa •• 
Genel KunıJunWl yapılıfın
da.. bu yana üç &yl Ofkın bir 
.... ıeçli. G .... ôRrelme. ta· 
ba.nuıuı tüm ödem .-e çabala
nna ralme.n, Gaziollu yöne
tin:ance; Genel Kurul öooeııi 
ba41atdan, buı\in ue aynı bd.
la JWdijni}en taJuibaUar en
,.ıı.n. .... di. 

BW)uvaz:.i; yillaıdu demok
BJi ",çlerine .... demokratik 
kitle öııuUerloe .. lehrch. "le
?im yitirmi". içi bo.-hWn14 
demokratik kitle örı\itu ya
ratma beYeIl " Prltimleıini 
açıl. nı..ımaktan bile çetin
medi. Bu doltnıltudald ilk 
cm.im DlBK'f: yöaeıtildi. 
8afanIdı. Daha .onn. aynı 
nitelikteki operuyon TöB
DER'e yÖDeltildi. Bwjuyui, 
her iki operasyooda da birin
ci adım olarak. bu örı\itJude. 
yöoeticiJerio darıurupçu Çı' 
kclar ulruııa "yöoetimde" 
k.alma z_flanndan .onuna 

k.ad.u yanalanda. Veya, .dı 
.eçeı ôııuUr'; yönetenıerin 
u)'Jlllamalan. objektif olarak. 
bwjuvu:iııiD bu be.plan ile 
çw,b. Çiinltü. daııurupçu' 
luk ft t.ufiyec:ilik. demokra
tik kiıle ö1"(iat\erin..i.a Talhaıru 
've birliRini Lehtikeye .okan 
eo olumsuz iki dke.odir. Bu
ni herk.u bii}'OJ'o Ayın u
manda &Öyluyor. GuioClu yö
netimi bilenk.. yönetimleri Iii
MOce, looaM kadar bu ta ... • 

rm içirde olmu,tur. Oyley-; 
örıütiiınü TöB-DER 'iD içeri
ane Iiir\iklendjRi çWnuın en 
büyUk .cwumlu.u.. Gaz.ioIlu 
yöoetimidir. 

GuioCkJ yö_mi adece 
bununla da yetin.memi,tir. 
Aynı zamanda. üye\r:riı:niıin 
.. mdan, ÜlMlinden b.len 
__ tilord... b.ı"lardan o-

lu,an Tö&OER'i.ıı. ekODomik 
IÜciinüde yok etmi,tir. Bu ye;.. 
DÜYIe de Ôııitü..tDiriD i4ıeyi· 
pm bkamıtbr. Fqi=. Dılı 
mileadele ed ... bııoda.ıı dola· 
yı klyılaıı • • ç bınltılan blDlor
ce. bilinçli üyemize yeıeıince 
el uulıla.mamıfbı. Sadece bu 
adla kunılaıı fonda toplaııaıı 
milyorlanıı nerede ye b.a.DCi 
amaçlarla tuketiklili üyelım:e 
halen merak konualdur. 

Tüm lıarcamıı kalemleıiniıı 
oklulu cibi bu fonun bulbı 
da .. dlmedl. V";lmedlli p. 
bi. bucuo IomuUqan yolauz
luk1an.ıı üzeri kü.Deomeye çalı
,lbyor. 

Bilerelı. Gulollu ,_ti· 
minin yokuzJukb.nru "YÖDit" 
tim" olma heyetiyle aklayan 
.ı..ıe dO'frimcilood •• timdi d. 
açıla çlk.a.n .e peıımeti 
mumkıın olm.ayanla.n..DJ bir 
kaç IDti-oin mtıoa aaıma &ay
re1lerinl uziinti ile izliyoruı:_ 
Arm bu çabalann tüıDi bOrfU· 
_ GuioItu yönetimi •• bu 
,_.. aı."pııiu .... ç 
_ _  IIab � _' 
IOnllr. 

Nondo • .-..ı. lıaııP silı· 
ULıJIn � lIIdILL •• ro4a. 
aa Gulollu , __ d. 
lıIbo.. ke4looIııI _ 
_w. ,..ı.. kOJDW,. ç.
b ....... ... _. b. � ao
ruı-ltıır. 

tçibo.,.ıtılnu,. yönetimi 
Labarundan kopuk demokra
tik kiLIe Ö""W tercihleriDi 
açala wraıı burjuva basaruna 
'fe TRT'ye mımen bu be_p 
eorulaca.kbJ'. Bu h�p; bu.Qu
.uiye kü!rediyor ıÖrüDUeic. 
.amut oıa.raıı: ODun delirme
nine Lu LLşıyan1arında verme
ıl ,ereken bÜ' beap olacakbr. 

TöB-DER'in içeriRne ri
niklendili somut dun m bu. 
öııüt birlilinin yeniden öriil
me. doQ'rultulU.DCia, yöneti
me talip ,uruplarıo bir araya 
ıeierek olumlu odamlann atıl
.".ya bqlaodıaı bu ıiiııJenle. 
TOB-DER; Gaziotlu yöneti· 
minin bittili eqeUeyici cm
şi.ınleriııe yeniden ahne olu
yor. 

BIRLıCı BOZUCU 
TA V1RLARLA. BIRLIK 

SAGLANAMAZ 

Şu anda elimiz.d. "TOB
DER adına Çıkarılan" bir ,a
ute YU. Bu pzet.e.oin özellik
le 000 _yılı (1IO.Xl.1978) hor 
üyeımzce mul.lak.a okunmalı
d.,. D" a Dr11 n:iicadelede be
IÜ'li bir i,lm yerine _tirroe. 
ıereken bu yaylO ortam. 
Tö&DER'in yönetimine talip 
herke. _dı.ayor. Böylece 
·'Ya'na. bam. n ahibini ko
var" maDblı lle, aerçek IUÇ
tUıu, örtüı Lahribatçı1an. 
laIıdbatlannı p.ı.yebllmek 
içi.ıı. her t.aıafa çamur abyor. 
Bu ,uete örpt biriRini ben
mada. en IItkLer ,uruplanD 
bUe ,öze a1aımyac:al:1 bir ya
yın politi..ka.a idiyor. Böylece 
de okuıımu bale reliyor. 
TOB-DER'iD çıkanllRı binl .... 
ce lUN 'fe yayın, kamyon
lar dolu.. ..ıD katıı toplayı· 
C:ıIarına ... llmak zo",od. kab· 
.. ,or. öııüı bu yollada yüz. 
b�rce 1iraLıIt zan.ıa- ulnb
lıyor. 

Adı. ,'eçen yıynı orpıunm 
IOIL .. yıaıııd& TOB-DER hu· 
kuk bilıocunun, yönetime ta
lip fW'U.p1aıdan birine 'ferdili 
yamı da yor .b_. Bu ..... 
kadar. Guiotlu yöoetimi. 
dar IlINpçu çıkarlar ulruna 
anç olarak. 6rIiIt içi hor tiillli 
kuru.mu kuU .. DdI. Bu kurum
lan duyulan .. yil böylece 
yok edlidl. Talııip edildi. Sıra. 
tüm üyele:riımıin n ilai:i ka
muoywıun &lylt duydulu 
TOB-DER 'iD hukulı biiıoouna 
,.ıdi. Çiinlıü. .labildilln .. 
yıprablan diL", lıurumı.. ar· 
tık Guiollu ,öGeti.nıin. bUe 
yarar _Ihyamayacak dfızey. 
lııdiııe.odl. 

KIME KARşı. 
NEYI HEDEFLIYOR 

Bir ,. .. 1 ..... Uz dilfÜOW> 
ki, örıüt içi demokratik 14'-" 
LiI1A IonuC\l olarak. yöaıetiıDa 
IaIp olmu, bır CUaıJıO . . ..r. 
clıtı" ed_k ......,., ... 
ii Öllil ıçı lartlf .. lonD dı· 
• _ _  ........ hııkllk 
�, ç:ıkardiiı ,.� 01-

� JUI 7Udırı.,.... o.
..... dlfa ...... ... -1oolD
d •• 1",_ 1ııakLıkaI _· 
__ çIlaDoIıIo ..... .ıo--

iLHAN ALKAN 
ma niletilinde o.n bu ku
rum. politik yıru allı' baan 
ya.ıalu yaz.uak. rurupla.rdan 
birine aldınna yetkilim kim
den ıbyor? 

TöB-DER uyelerinden bir 
bölümu .onııılarııun çözümü
nü bekledili hukuk bi.ıJolUna 
kUlI bir t.ak.un elettirller yö
neltmi, olaa bile, bu ele,tiri
lere ıncak o örtüliii lemal 
edenler yanıt •• ebiUr. Bler 
örauu.e, kurumlar bu kadar 
faydaeı biçimde kullanılır bı' 
le ,.lmil". öryııı.el bOflulu. 
varlılı tu1lfUamaz 

Halbukl DIB IUrubu ku· 
rum olaıU TOB-DER hukuk 
bÜJ'OlUna bir ele,tiri de yö· 
neıımi, detildir. Ele,tiri; ör
,iiL yaplADlO bozulma.lulda 
etken olan ölrenôlerin TöB
DER 'e üye edlbne.ni. zorla
ma yorumlarla re.rçekle,tiren 
ve 4. Olalan Genıeı Kurulun 
çımuıru huı.dayan1a.rdan 
biri olan HaliL Çelenk'e dir. 
Yok .. TOB·DER Hukuk bu· 
ıoau HaliL. <;elenk'lemi ın
lam kuanıyor. Kuru.mla.tı· 
yor? Böyle bir .anıyu, hukuk 
bürosunun diler üyeıerine 
duydulumuz .yıpdan dolayı 
dÜfÜıvnek i.ı:temyoruz. A'fU
kaı Ho!il Çelenlt'de; ç&tcl&t 
bııkllkçular demeRiod. de 00-
mulla.pn ''Her feY benimle 
.. nht?" mantJIulcian vaz
eeçmelidir. Böyıe. t .... .,Lu. 
TOB·DER de bak. -YIL' du· 
yulan bir ıalum kurumları 
t.ahrip etmekt.e.n öte. Halit 
Çelenk'e de. her türlü yolu 
me,N lören GuioRlu yöne
timi.ede hiç bır yarar allo· 
lDU. 

DEMOKRATIK KONGRE: 
GONCEL HEDEF 

Anadolunun dört. bir yanı� 
na cıaa.lmlf onbiııleret< üye· 
miz: bucün baklı otuak ôııüL
.. i birlik istiyo •. Hiç bir LU' 
nıbun d1flanmayacall. De· 
momlik konçoyl; bu bi.U· 
lin örülmetind. ilk .. dım ola
nk ıörilyO<. 

Bu allıl<Iı •• �Ilinçli iIIAi<. 
ler Dılıoında ııuruplann ara· 
"oda. lam bır illfkl kunıl· 
mu,kea., GuioIlu yönetimi 
örıiitümilzdo dıfa Dılı kulla
illlaıua ıereken .... çlan ne· 
den iç mücadeleye ç...u-rm,
tir? Neden yayın orp..nıyla. 
Hukuk b\lıCouyla hileuma 
.... mi,1ir7 Bu bücwod •• kar
'I oldu.klanıu -demoııojik du
zeycle-- dilleltnden dütuıme
dikı"; bu tilrlü burju .. araç' 
lannı da kUılanmıtl&nla. Çil.· 
kU öryııüimllz TOB-DER'jn 
blrtilinin y.niden örii!mea ;  
GuJoIlu ,öoelimlnlııd •• b u  
yöDetimde etki li  0"0 be l'  LUr
d.u lııt!'U'9'ma �, hatta 
bu ,o_time oımıa .... D k.ar
'i donlmd ÖIIÜ .ç.' ç ....... 
...-ululun da .lIdbloetl
JIbo4od. ö_ bır adım 
_ID. ı.ıo b....wı doloyı 
OaIotlu J� .
._ .. b.--,lo bır !akım 
_PIOn d,.ıoa.ı. ı.tı,.._ 
� k_ � _· 
�. � . ........... 
--- ..... . -

yor_ KiUuellilini '" JaYIlDb
Ranı önemli ölçüde yit!rnıl, 
olu bile, k.amuoywu1a halen 
ilerid imojıııı yilinneml, 
olan TöB-DER'i bir IÜre da 
ba, ıe,hir taht ... olara.k kUL· 
lanmak istiyor. 

Bu çıpl.k ıerçeti. B.D. 
rurubunun yönlendiridieri. 
lı:üçdk he.p1ardan var &eç. 
ın kaYfty.bilirl..... birlilı 
konUlUOda örıütUmuz TöB
DER önemli ıdımları at.rm, 
olacak tu . Böylece ahıe bir
lik çatnlan .çıR' çık.rılanık 
mahkum edibne. kolaylqa
caktlr. 

MAHKEMELER AMAÇ MI? 

Dernolaui Için Birillı ıu· 
rubu mahkemeleri biç bir 
2.Aman aorunun çözümünde, 
t.ek araç olarak ,önneml,tir. 
Bundan dolayı, yayınlanmız
la, (Uruplann or1ak toplantı· 
lanna ,etird..ilimiz ıöıü,leri
mizle. IorunUJ.\ kalıcı çözümü
nü öl'lüı plat10rmunda andı
Iımıı:ı ber ... Ie ile dile ıetir
dik. Bundan da öı... lUnapla· 
on bir araya ,elmesinde, Uze
rimi_ düten ,örnleri ra..zıua 
ile yeMe ,etirdik. Çözüm
lii:ıJütü ç6ı.ümlü bale ,etiro
bilmek için. yaal çerçeve
ye kavu,turulmu,. Tös.
DER ,enıel bqkan1anndan 
oluf&D bir komtemn TöB� 
DER'! olıalaaüW konereye 
ıötürmeıini önerd.ik. Bu yak
IqlmlmaZııı Gwollu yöneti· 
mince çarpıhlarü: kiUelere 
yanall.mallJll, dotru.. ya
duramadık. 

Guiollu yönetimi; 4. 
OlaRan Genel Kurulun Lüm 
Ionuç1anyla birlikte iptalim 
iateyen dandan oldukça ko� 
k:uya kıpıldı. Mahremeden 
çıltmaaıu dÜfÜodiikled. ken' 
di1ednce olum.luz bir uran 
elkiazle,tinbilmek ıçın bur
juft yaa.1a.n buıju .... mahke
meleıi .. luzmı çilnemeye 
bOfladılar. Ayru ...".od •• ılo· 
ride b .. 'fUImay. dü.aindü1tlm 
bba ku"et yöntemleriolD 
moddi zeminini buırlamay. 
çallf tılar . 

Böyı.no bir kmu. Gazi· 
oitlu yÖnotiııılni. taband. 
yanıtı bıılaıı Demomllk 
konere öne:rilinıe net deme 
ZONod. bınlttı. 

ŞIMDI NE OLACAK 

Şımdı malıJr.e_ 6. Oıaa ... 
Geool Kıuulda All IIqpınar 
dl .. nı,," koJdıılu ı.dblrl kal· 
ılııdı. Bu kanı. Gulotlu y6-
_miDID JUal\oftıll blç� 
mlnclo ,arumla..ıı. KlUoIod 
yam)lma.k amacı Ue. bu kan
n ad_ Gulotlu yönodmö 
Çaıpı_ kalmadı. bu�u· 
•• blRlU ye ta""""" çoopık' 
!ılı blıu dalı.a d.ıI .... drdL. 
BöJloco ld_ıla ta ........ 
klmiord .. ,.... onay. Çıktılı 
ulm _ııoıuıın mlıııııa 
_ ........ 0 .. 11. 

IOIUDD TOB-DBJl'ID LO. 
Xl. ltl71 ..,... __ o 1-- .,... .,.. _ .. .. 
111- ... _ _  \IıI8d 
--' .... -wı- -

ne illiU aynen ,unlar M>ylenı
yo •. "TOB-DER'de yual yö' 
netimin GU1Ieki. Gaziotlu 
bqkanlılmdaki yö .... tim ol
dugu kararı verilmi,ur' 

Ayru ,azetenin arka kapa
Imdı yer alan mahkeme ka
rannda, bu ibareyi arayanlar, 
botuna yorulm .... mlar. Çünkü 
bulamıyacaklard.... 'Nın bu 
çarpıtmalann amacı belUdir. 
Y .. L JÖnetim olma hanıını 
y&n.tarak. kitlenin deJtelini 
-ııanı.,. ç.hımalı. 

Alman kararın hukukal 
plaoda. Guloltlu yöootimi .. 
bir .dım aHudtll lÖylenebilir. 
MümkUndür ki mahkemeler 
Gulollu yönetimi lehine de 
aonuçlanabilir. AmI Ouiollu 
mahkemelerce yaal yönetim 
ilan edilmi, oı. bile konere 
önce. ve ıon.raıı yaptıldınn
dan dolayı ve buıünkü yapısı 
lle tab .. 1UOJ temlll eden bir 
yönetim olamayacakb!. 

DIB IlINbu. Gaziotlu yö
netimine k.aı11 lavnnı. 'u ve
ya bu ma.hkemenin verereeli 
brulann oluı .onuçlarına 
löre ayarluna.ımtl.ar. Yukarı
da uıalana.ıı aomut durumlara 
LÖI'e .. ptaım,ıu. Tavnmn 
_klir. GüçlU bir TOB
DER yaratma müc.dele •• 
me,nı umln üurinde ve ö .... 
CÜL platformunda .ünlüıü.
cektir. Denw:>laa.tlk konere 
önerimiDn .ıı.yıta ıeçirilmeti 
doltnıUuounda. diin liirdlmllen 
mü�dele. bu pn daha da et· 
kiU bır biçimd. Iilrdilıiilecelt· 
tir. 

DONDEN BU GONE 
DECIŞEN NE? 

Ne vwki. dün demokratik 
konll'e,e, eveL diyen Gaziol
lu yönetimi. bu pn demok ..... • 

lik ko."..ıe. _leçtiRinl 
hiaaettirir duruma ,elmi,ür. 
Mahkemenin .on karan, la
n det14lldillne ıerekçe ya' 
pılmolt iIIeonwklodir. Böyle
ce. ayııı zatDAnd.a kimlerin 
all mab,keme kanrlannın ar

k..... p.ı.nmek latedlll de 
aıılq-. oluyor. 

Hem m.ab.kemelenı "bıır
)U.. maIıJr...,.,leridir" diye
cekan . h.m � mahbmeden 
aldlluı kaıvlan çaıpıtaıak. 
bUJiu.. bulmadan •• Te .... 
rizyoodaıı d. yarar"narak 
bu lt...ıann .... _ akla· 
oac::akam. Bu ta .. beUd. buı 
çeneleri ... utmı, o.bilir. 
Bi . ... ..-dılı. ÇiinlıU "bUI' 
lu.. __ loli" "b"';u .. 
yualan" bobaDO odIlonk. 

denilIICı 1oIaanlılı1o ai ' lOla 
yapı\aıı ..ı.ı.-.. dddl", OL· 
madık BIa ..-,ıımd 1OIaUn
lıIıla. _ çıID,larla. -
yaIR aorwnlululun .poyn 
.. ,lel' oklutunv blllyonıa. 
TOB-DER deki bu olu.,. ... • 
luklar. bor ıürlü aolıI4ıwtı1 •• 
.yak oyun\anDll .. 1Im.n. aı· 
rotmenleıl. ÖqUr lndoti lle 
çöoü .. celtlir. �. olma; 
,..ılii. OrI1lllmlls TOB·DBR 
. aaIılp çdtolım. 

Ol\Çlll •• bl .... lçlııdo ra· 

.ı- -'1 ıııilcıad.da .dıll 
bır TOB-DBIl Iç. � .... 
_ .......... oyıııııanıu 

ııo;':Zı':I..-lIk Blrlk 
k--'. 

YILMAZ öZTÜRK 
1936 YılıNDA OF'DA 
o<X:DU. ılKOKULU OF' 
DA BITIRDI. ORTA VE 
ıisE OGRENIMINl lsTAN. 
BUL ERKEK LISESINDE 
YAPTl. ı lSEDEN SONRA 
SıRASı ilE. ISTANBUL 
ONlvERSITESININ. GAZE· 
TECILlK VE HALKLA 
ILIŞKilER ENSTITÜSÜN· 
DEN. ıIsANSÜSTÜ Öe. 
RENIM YAPAN I Ş LETME 
IKTISADI ENSTITÜSÜN· 
DEN VE EKTISAT FAKÜl· 
TESINDEN MEZUN OLDU. 
1958 YılıNDA. CUMHU· 
RIYET GAZETESINDE 
GAZETEClll(';E c · .<;lADI. 
ÇEŞITLI GAZETElLRDE. 
MUHABIRLlK. SEKRETER· 
LiK. YAZı IşLERI MÜDÜR· 
l(x;Ü VE YAZARlıK YAP· 
Tl. HALEN KURUCUSU 
OLDUCU BIR REKLAM 
FIRMASıNıN YÖNETICILI. 
CIN I YAPMAKTA VE 
ISTANBUL ÜNIVERSITESI 
GAZETECiLIK VE 

REKLAMLAR 
TOKETiM 

EKONOMiSiNiN 

nomUt model ıçııından prçekçl 
bu.ı ulak dUr.enltmtlere &el Çı. 
wmayo.lar. Kor" çılımıık bir 
pna. duzenleme lalıyorlar. 

Ekonominin buClln-kü. "kaç> 
ıulmaı dolt.ı tıkanıldılanın" .uç. 
lusu .Ibet'" rekJ.m delil. rok. 
lamalar hiç delil. Oktay Arayıcı 
.e arkadatlan da. relılamalan 
.uç"m.klı da yolo çıkmamıı' 
lar • •  nladılım k.darı Il •. Aray..,. 
diızm • •  ı.,lirlyl gelirmey. çaiı· 
,ıyor. Ekonomik di.il;en ele,tirl
lebUecekse. mutlaka reklam da 
reklamcı da bundan payIlU ala� 
cak. 

• &U. rtltlamedann. bu /il
min 1ö.I,rilmal IrM,lıındalri 
fcp.ll�rl .ize. dal"" muydu' 
N,den' 

. o Daha önce de lÖy�dim, 
ArlYlcl'nm. bu çlll$masında Alı 
reklamCıarı hedef ıldıRını, inel
Ilkle eie,lIri gellrmey. çalı,ııtı 
"al-at" ekonomisinin ıuçlusu di· 
ye reklamcları 1ö."" d!tl lÖ<Üfli-

o ·Tüketim ekonomil.,ln. 
ıılI:ı yaran .. olduaunu, bızım 
ıçın bi. Çıkıı yolu oldutunu söy· 
leme durumunda dalllım. Bıra· kın. bu yolun. bır kalkınm. yön. 
"'ml olamayaCltıru. .....&11 
.w.kJI tüke"'n bi, toplum o .. · 
rak, nr olanı korumaktan uzak 
yünilWdülllnü de "',,""mak la
"'rim.Çok kötü kullanıion kay· 
naklar. d • .,lılzııee yol .çan 
yanl" uyl"lamalar .1 .w.kJI 
"y •• h, yapılan," diızcııın. 
amacı Ile yapılan yenı yanJı,laı i 
açmazımaı tahmınlerden de 
daba ... ken IÖZler önüne .e .. l. 
Bu. çok wıı,llon •• biliı .. bl. 
doi'u, Bırakınız daha HkJlerinl 
&on birkaç yılın tartışmaları .. 
bakınız: B� ... çetin. daı,. ıIIlp 
ustüın.... ııeldiRlnl IÖnırsüruı. 
"Boyalı pzoz"dan, renlı: renk 
"cÜZOlllk araçlanna ... delen de· 
leD "don IÖmiekıtre"kadar. her
.. yı çw. yolu olarak SOvıı .. nla· 
rm, bucün lı:urtuluş yolunu da 
bulmakla löre.U olmalan, bir 
ba,ka ıcı gerçek. 

HALKLA ILIşKilER ENS-
T ITÜSÜNDE "REKLAMCı· 

CAN LIK VE IlANCIUK" DER. 
SINI OKUTMAKTADIR. DAMARı D I R :

n
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ıuçluyor. Arayıcı'run tutt.utu 
aynada, reklama1ann ,ÖNni.inU 
çok siiik. Ama. Çıkışları Ile da· 
ha .çık .. çık ıö.ürıilr oldular 

He, ııeç .. yıl. ülkeyi dı", da· 
ha btlımh dur...,. gelinn, tiik.· 
tim ekonomisinin kendi Içindeki 
yanl"hlı da orlada. Büıün bu 
ç.lIşkil .. Içinde. reklamı yapı. 
dan soyutlamayı dÜlunemeylz. 
R.klamobtın. ülk.mlzde beniız 
tüm birimleri Ile kurumaılatb· 
Imı lÖyley.meylz. 0. .. 1 detl· 
ılmle. reklamalık la kaynaldan· 
dılı dış ülk. relılam lrurumlan· 
na öyküne aykune. UM! bula
calı:br. Bu sorun, reklamatıım 
kendi Iç $OI'\Inu. {)eneye dene
y •• m.lly.1I mutlaka yilbek ola· 
cak. kendi öz. yolunu bulacak ve 
kanuna o zaman kendine yönel· 
tilen ele,tirilerl daha IoRukkanll 
W,lloyaClk. 

• "A ' GÖzlÜIü'nO. ortaya 
koydull.A gerç�ltl�r aç.ından, bir 
r�ldamc, ue mitlam ch,..; urr�n 
bir olreöm iiyu; olaralt 110I" 
delerl�nd;riyo,.,un� , 

o Kanımca gecl.kmlt bır tar
btma. tçimiz d.ı4lmız reklam la 
dolu. Slyual yald'ıımlard&n ıu. 
tun. &üncel sorunlarımıu kadar 
her konuya reklam eeemen. Sözü 
özU ll .... 

Ancak. konu. kesinilkI. duy. 
I"sal yaklaşımlard&n uzak kab· 
nuak, kavram ... yerli yerlne 
olurlularak wb,�maIL Böylesi· 
ne bir yakll$ım. en ızından so
runun öMmlnl kavramamıu ne
den olur. Gid.rek. belki. geniı 
ıLınlara ve Ulke ekonomisine 

yapılın kötüJük ortaya çıkar. 
BelkI diyorum. çiinkü tük.Umin 
büyüleyleUiRI.' k.ndinl k.pb,.n 
toplumwnuzu. her ançtan 
yararlanl1arak, her ınlamda ko
,ullandınnaya çılışılan tüketici
yı, bu salglOJD olumsuz etkile
rinden, bu yapı ıçınde kurtarma 
olanaRı yok &Ibi bi, ",y. Am •• 
daha biıyük olum.uzlukları önl •. 
rnek ıçın. bazı reçerU önlemlere. 
diIı.nlemeı .. e &ldllm .. 1 Için. hü· 
nüz Zlmanamız var. 

Ekonomik diız.n bu olduRu 
1Üft<:e. yapıdan dolt,n bu c.llşkl 
d • ...,., &Idecek. Gidlyo. da .  
Am.. bu yanlıılıkl.,ı ••  çeiı,ki·. 
le,l. Içiçe ya",yanların. hall. 
bunları yüklenme zorunda bıra
kılonların cıa. bir IÜn bir sivil' 
nucu.unun çlkıbileceRlnl; sını· 
nm. bu.ılarımız hiç .kıllarını 
.. lInntmifl... Kölüal. bundan 
ıonra da. JOrunu duyf\llll bır du
zeyde tutmamız olur. 

ReklamiD. mn atam_dı pr
çokloıUnn.y. ç.lı,ııaı. daha 
çok .. daha .dık _LICL detll 
y.lnız. Topluma biçim .. rmok. 
toplumu btııı llkelorin .. çerll· 
Illını ... ıı ..... y.n bır yapıya 
lOkmak. en biiyıılı am.ç. Bunu. 
bbn çiz&l Ile de 011i btıır_k· 
ıt yanır "'dır. Fatat, olor iz LO' 
II..... bır lophımıll, kallıınıııı 

yolu olarak pazar ekonomisi mo
deli benbnseomltse, sonuç. do
tal olarak • •• klamı vaz .. çUmeı 
kılacakbr. Hem tüketim ekono
mısı modelini benlmsey.ceksinlz. 
bem dt bu sonuçlar dolmasın 
diyeceksiniz. OIOI,n detll • •  11· 
nlzde deliL. Yön"'m bu olunca 
da reklamı yadsıyamazımız. Rek
lam bi. oll" arbk. canlı bır ol· 
LU. U,"'lik &ld.rek önemini arı,. 
tıran, kaçmılınız olan. elklnlill 
y • ...,ıo. IÜnlük yapmımwn 
v .... çUm .. bi. öeesl arbk. 

o Tüketim ekonomisi varıı, 
reklam da olacakbr. Kaçmılmu 
bU. Reklamin varhlı, kaynaiı, 
Wketim ekonomisi. Reklam, tü· 
bUm ekonomainin bir ürünü. 
SaUı "'knikı.rind.n sadece biri. 
Bu noklada Wbşm, ancak şöyı. 
olobillr: Reklam nlı..ılk olarak 
nasıı oımalı, reklım araçlan nlSll 
kullanılmah, toplumsal \'e eko· 
nomik açıdan. reklam yanlı$ kul· 
lanılmamah vs ... 

Bu $Orular çoltalblOblllr. 
Ama konumuz "ıyı" Y' da "kö· 
tü" reklam dell1. Konumuz ,ek· 
lamın ... lıR>. Bu IIrU,llıyor. Da· 
ha d0tı'U5U IIrbıılmak ıs"'nlyo •. 

resmen ıçıklanan bir ülkede. tü· 
ketim ekonombini. bele liJu W
k.tim �.rinln .Iırbk ltaıan· 
dıta bır ekooom[k dUteni .. vun
mak en uIDdan ".yıp"lIr. Fı· 
kaı. bu IÖrüş. yine .de. lyidm iyI· 
y. lçU dıılı oldulumuz reklamı 
yadsımıma.a neden olamız. ' 

Bal t<ıplumları lçin.bab t<ıp. 
lumu derken sanayUe,ml$ Ul
keleri amaçbyoruz, • .. ı .. t" son 
derece ıı,ınç ııelen bi, yol olabl· 
I ... Am •• bizim için dı", baRım· 
la olarak kalkınma zorunlulu
lundaki ııellşm.k'" olan bl, W· 
k. Için. "11·al". "ulnııma det· 
m .. ·y.nlslnl .I". biç blr .nlamda 
"Vllnuiur ıııbl deRiI .. Ilyo. bt ... 

Zaten, son cünlerin moda de
yimi U. .. .. vıı'pnlıR. paydos" 
da dıınıp dururken .. ç.riik ka· 
mnmadı. Yanı, Oktay AraYCl'nın 
wbıımayı baıl.lan. belki de 
k.ndis.,in bekJ.dillnd.n daha 
çok LLe! IÖren ÇIJı""uı rutlantı 
m.n d.RiI. Yılların blrikJminl dı· 
$a vuran olaRan bir sonuç. Vu
ceçllmez, hayati I'!relı:slnmeler 
için çaresizilk Içinde kıvnnır
k.n. olmam ... büyUk k.yıp sayıl· 
mıyacak bazı �r ıçın, kırk 
kapıyı başwrulup alınır olan 

, o�naklan barcamamlSlnl bi�e
lIyiı en azından. Kalkınma yon· 
teml diye sanldıeımız pazar eko
nomisinl. uygulayıcılan da. sa-

Yılnız. tekrar vurgulamak is- vunuculan da amaçları ayOl ol
tlyorwn. paur ekonomisi varsa. makla , Qirlikte, dUıeltelbn der
reklam da var. Bunu önleyemez- ken; bizı reklapıcıların bu denlı 
.Inlz. Biraz enco ",yledIRim gibi. duyarlı davraıuılarını bu açıdan 
ancak, belli diJıenlemeler1e disip- diL anlamak olanaeı yok. Reklam 
lin • •  debilirsinlz. Şu ıı\ınlerde. olmazsa. ekonomı çök.r cltme· 
hükiımetin d.. çıkmnda olan Y' gellyo, bu Çıkıı. Kanımca 
.konoml ıçın reklamı ... ııılen· i çok y"" y"'l bl, yakloıım. yan· 
dirmeye klU'8.r vermesinin terne· h$ bır deeerlendirme. Eeer, uLke 
linde bu ondl", yatıyo, Bu geliş· Için doQ,u ekonomik mod.1 bu 
meyl. dolal olank onun ceüre· olsa bile. söylenenlere yine de 
cegı tarbtmı konularını. suçla- katılma olanılı yok. Samrım, i, 
mılarla kimRnln onlem.,e hak ıdamları bu &erçeRi daha nel IÖ· 
kı yok. Akııne. sorunu tarb""a- rUyorlar. Kullanılacak kıyna.klar 
ya açık tutmak, kanamca, her- sınnız olsa. k inlllde onlar,da. 
keıten çok. uzun dönemde Çı· lüks lUketim �nlerinin. daha 
wlonnı konıyabllm • •  ç_dan. bol ç .. ldinl. C10Iıa ... nkllle,lnl ya. 
",klamoların UsU. .. bl1ecetl bi, pıp Illacaklı,. VlZl"çmif de d.· 
IÖ .... En azından. burjuva .hla· tlll .. ,,","'n. Ancak. '" .pm.da 
10 ıçmndan bu böyle. olanakların n oldulunu, Mr 

Çok bOyük sorunları olan bo, halde reklamcılardan d.ha ıyı 
ülkeıll. lialalik çıkmazda oldulu blllyorlar. V. bu n.cı.nle • eko· 

cibim. ..Ilyo.. Roklameılann 
mutlaka bi, y.nıb olmalıydı. 
B.tka ılirlü dıltüıun.k yanlış 
olurdu. Ancak, alelacele, demir 
tavuıda dövÜıür ömeli. ılelacele. 
bazı "büyük rek.lamClIar"Io, filmi 
"ölüslerneye çalışmalarını ınla· 
madllıml lÖy'emellvim_ 

Relılameılar. TV bize de söz 
hakkı vft"mell diyor. MuUıka 
verır. SÖZ vermezse ödun \"erir. 
Hiç klmsenin kuşkulU olmasın. 
Verm.k de zonı.,da. çünkü. ko
nu TRT açasından da açıklıla 
kew,turulacak kadar önemli bo
yullara çoktan uıalb. 

B.lirlllllm &Ibi. r.lılamCllonn 
kendilerini savunmalan soo de
...., hakb bl. lsı..k. Yadsın.· 
maz. Reklamolar, iI�r snunma 
nit.elllinde, ister ıçıklama ait.e
Iijllnd. olsun. söylediklerinde iç· 
tion davranıyorlar. Fıkat, temel
de yanlışlıkJarl vii. Reklam 01· 
musa. her şeyin daha kötü ola· 
calını Inanır görünmek, soyut 
bl. ıiirüı. Aslında. reklam. ülk.· 
mlzde önem kazanmaya ba�dı· 
Rından bu yana. Ilk keı bu öiçü· 
de clddi bl • •  Ie,dri Il. wıılO,u· 
tından. bu orand' bir "'pki dolt· 
du. Hatta kiiçii:nsenmeyecek bir 
dü .. yo varan ve ,onlı kiU.I.ri 
saran "reklam külılirü" ü. bu 
tepkI kol.yca yaygınlo"". orla· 
mı bulabildI. 

Çok keslm ıııbi. reklamalık 
kesbnl de, tüketim ekonomisi
nin satlodıtı f,notları deR.,len· 
di.meoinl bllmeil. dengeli kullan· 
malıdır he,halde. Alobildiline 
köniklenen tüketici doyumsuz
luRunun, ıııderek dar kayn.klı 
.konomlyl çıkma .. surukl.yec .. 
RIni n<d.ıue ıörmeılikten gelme 
Ih$kanhAımlıl, eenel bir tant et
bl IÖsı.rmek IsUyo,uz. B� ya •. 

lı,lıll ortaya koymakla . yanlışlı· 
la ortak olma}'1 birbirine kanı
lIrdlRımlZ SÜrece de. çözi.ime 
wanlamayacak. 

• T,m.l okııa.. 'rınd� bu
lundwlumUl .ltono"." ... temi 

ut rtltltırncll.1t .urumunu n(ll,' 
del·,I,nd'riyorıunuz , 

• Güııut bir Itonu daha LGr. 
�ltltımlanrt uerti"ndi"',".� be" 
lronl.Ada "'r,eykr .ôylem�1r "'u 
m.buz' 

o Bu soruya. yuJwıdakl yak· 
latımuuız ıçınde yanıl. vennek il
"'rim . ... pımdirmeyl CUndem. 
getirenler. bunu plona $Okan .11· 
Ilm. öyle köku dı",nda olan. 
köbi ltayoakJardan beslenen tir 
davranışıan kaynaklanmıyor. 
Tlırkly. hük .... tinin k.ndlsl lsU· 
yor bunu. Hem de i$ çevrelerI
nin. belll belirsiz disteli ll •. 

Reklam vergilendirilecek. Bu 
da reklamın varbRı ıııbi k.çınıl· 
maz. Puar ekonomWnin çıkma
ıından ötiiril. Daha .lkin. dar bo· 
RuıO" saplanıp kslmam.k Için. 
çünkü. kıyn.klar tiik.ndl. Yok· 
si, relt.lam toplumu k�ullaındı
rIyor. Itiketim t<ıplumu yanıbho 
yor ıibl blr endişed •• kaynakla· 
narak d.111. Kaynak olsa. k.sin· 
likl. yanl .. olmasına karıın ,la· 
bıldıll .. lüks lukedm araçlan· 
nın Uretimine engel clunulmaya· 
cık. .kla bale ııetirilmeyecek 
böyle bi, şey: Am •• çaresizlik 
ortak 4u IŞ1mada. Onun Için 
de. )'Iunml:ı.rı luka tüketimdtn. 
şu ın Için dahı �rekli "bi roni
Mn alanlara ıktarmak çabası su
rup ıidecek pe,I"... Bundan 
reklamcı tedirJin ollamuş. Var
sın olsun. Kayıtsaılılı ı�k 
hükümetin. çunku, yok çare 
yok. kimsede. Batı I.oplumlarm· 
da reklam "erCilendirilmez. o 
halde bııclt , ,;lendırilm,,1 çok 
yanl� olur, diyen reklamcılar 
karşı çlkışlarmı, kendi azel rtr· 
çtklerl ıçwndan SurdUN dursun· 
lo'; ,ma . ülke ge.çekleri Is"', 
ıs ....... bir baıka y.ni" .. da ol· 
sa ... mnılijllnl sürdurııp pcı_k. 

YIJlWYUŞ . ' AllAUIl "" . LS 
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