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TMMOB'de 
birgenelknnildaha 

Bir TMMOB Konıresi daha tamamlandı. 
Geride bıraktıltımız hafta .onu TMMOB'nin 
25. Konııresi yapıldı. 

TMMOB'nin bu konıre" önceki yıllarda 
yapılanlardan daha farklı özellikler ta,ıdı. 
Bu konırede ilk kez, buııwıe kadar TMMOB 
yönetiminde aiıırlıkh olan siyasi 
,öriitün kar .... nda bir safla,ma • 
olu,tu. Demokrasi Için Birlik, öztürk 
Birlik Dayanı,ma, Demokratik TMMOB 
Sol ve Demokratik Merkeziyet· Genel 
çiler ııruplan TMMOB'de aRır· Kurulu 'nde 
lıklı olan lIyaaal çizilinin karşı
aında bir alternatif olarak bir 
araya ,eldiler� Biraraya ,elen 
bu alternatifi Devrimci De· 
mokratik Kültür DemeRi çizili' 
sinde olanlar da bu birlik içinde 
yer almadan, dı,ardan destekle
di. öte yandan çeşitli maocu 
dele,eler d. buııwı yönetimde 
aRırlıklı olan "Devrimci Birlik" 
çizilisini desteklediler. 

TMMOB Ba,kanı Teaman öz
türk 'ün konu,ınuıyla açılan 
konıreyi, Hükümet temailcilerin
den yalnızca Bayındıruk Bakanı 
Şeralettin Elçi izledi. Konııre'de 
birde konutma yapan Bayındır· 
lık Bakanı 'ndan aonra DISK adı' 
na konııreyi izlemekte olan YÜ' 
rütme Kurulu üyell Mustafa Ak
toIıalı, TöB-DER Genel BOfkanı 
Gültekin Gaziolllu ve TOTED 
Genel Ba,kanı Aykut Göker bi
rer konuşma yaptılar. DISK Ge· 
nel BOfkanl BOftürk'ün Konııre' 
ye ,önderdiRi teIıraf a1kı,larla 
kar,ılanırken, Başbakan Ecevit 
ve diller Hükümet temlllcilerinin 

• 
mesajlan ""kunlukla kar,ılandı. 
Ne var ki DISK Gımel Başkanı 
Ba,türk'ün telırafından sonra 
okunan ve "ı Mayıs tutuklusu" 
olarak Davutpa,a Tutukevinde 
bulunan, Türkiye I,çi Partili 19 
mimar ve mühendisin gönderdik· 
leri, konıreye ba,an dileyen 
telıırafın da yalnızca sosyalistler 
tarafından a1kl,landIAı, diAer 
ııruplann ıoaoiz kalmayı "tercih" 
ettikleri ,örülüyordu. 

. 

Devrimci Birlik Grubu adayla
n tarafından olu,turulan divan, 
konuk konu,malanndan oonra 
1 Mayıı tutuklularına yapılan 
"yual ıörünümıü terörü" kına
yan ve 1 Mayıı'm yuaklanm ... nı 
prote,to eden, 1 Mayı. tutuklu
lanrun .. rb •• t bırakılmaamı iate
yen iki önerıeyi ,örü,mey. aç
makla, konıre çalı,malonna ba,
ladı. Her iki önerıenin d. bildiri 
komiıyonu tarafından ele alın
maıı kabul edildi. öte yandan 

Enerji işkolun
diki işçilerin ilerid 
sendikil . örgütü 
TEK - GES - Iş' 
in Genel Kurulu 
önceki haftı yapıı· 
dı. Toplam 155 de
legeden 149'unun 
hazır bulundu� 
kongrede DISK'i 
parçalama operas
yonlarını ilerici, de-

Tek Gesİş 

Kongresi 

yapıldı 
mokrat,sosyalist delegeler boşa çıkardı. 

Kongre'deki en önemli kizan;m DISK tek tip demokratik 
tüzüğünün ilk kez bu genel kurulda benimsenmiş olmasıdır. 

Bu arada' UDC slogancıları" tüzüğün amaç maddesinin 
2/3 çoğunluğu soığlayarak geçmesine engel oldular. AMAÇ 
maddesindeki " .• ınuıla"mııı iJçi ıınıtı il. uyumlu çallfma
lar yapmayı hedef/eyen, SOSYALIST bir düzenin hayata ge
çirilmu/ne ilifkin çalışmalarda bulunmayı ilke ıayar. "bölü
münde geçen SOSYALIZM sözcüğüne hkitılmadıkları" için' 
eski amaç maddesinin aynen kilmasında ıbyatınlara Diyar
bakırlı bir delege dayanamayıp şöyle bağırıyordu: "Ben CHP' 
liyim, sosyalizm amacına evet diyorum; bunlar sosyalist oldu
ğunu söylüyorlar ama sosyalizm sözüna kirşı çıkıyor. Bu ne 
biçim sosyalistlik!!' 

DISK'i parçalama operasyonunda burjuvazinin hesoıpla
rıyla tam bir çakı�ma gösterenler 4 gün boyunca kongrenin 
geçersiz olduğunu ileri sürdüler, noterden tebligat getirdiler. 
Ama kongre sırasında bütün seçimlere kitlldllar.Ba�kinlığa 
aday gösterdikleri delege, Ba�kinlık seçimini kazanamayınca 
sırasıyla Genel Sekreterliğe, Merkez Yürütme Kurulu üyeliği· 
ne ve nihayet Genel Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterdi
ler. 

Seçimler sonucu Selahattin Sayın Genel Ra�kinlığa, Tü
mer Tuna Genel Sekreterliğe, Mehmet Yıldırım, Ali Yörük, 
Şaban Sarıtepe, Doğan Çelik ve Kenan Yurdakul Merkez Yü
rütme Kurulu üyeliklerine seçildiler. 

Türkıye I,çl Partili Oen.1 Başka
nı Beruce Boran, DISK Genel 
Başkanı Abdullah BOftürk ve 
"1 Mayıs tutuklu.u" olarak: Da� 
vutpaş. Tutukevinde bulunan 19 
mimar ve mühendise ve Ankara' 
nın Mamak Cezaevinde tutuklu 
bulunan mimar ve mühendia1ere 
birer dayanışma telırafı çekilme
si kararıa,tınldı. 

Çalı,ma raporu üzerinde ,ö' 
rü,lerini açıklamak üzere a1tml,1 
aşkın konu,macınm .öz aldılıı 
konıırede, bir yandan TMMOB' 
nin özııwı çalışmalan eleştirilir
ken, diller taraftan d_ kimi dele
geler ,eçen yıllarda oldullu &ibi 
"siyuetlerin" ıenel "eleştiriıini" 

yapan maruleıtolara yer verdiler. 
Ozerinde en flZla konu,ulan ko
nulardan birisi 1 Mayıı 1979 ol
du. Bazı dele,eler TMMOB yöne
timinin 1 !v.1aylı'ta kararlı bir çiz
ili izlemediilini, yönetim kurulu 
tarafından bir yandan "1 Mayıı 
ıösterileri Iotanbul'da yapılmalı
dır" denirken, diRer taraftan da 
Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ya' 
pılacak olan 1 M.yıı gösterileri 
için kapılann açık tutulduRunu 
belirttiler. TMMOB yönetiminde 
etkin olan çizililerin taraftarlan 
i .. 1 Mayıı 1979'da kendi çizili' 
ler;ini "tutarlı" ,österebilmek 
ıçın, kendileri başka başka yer
lerde ,örteri yapmamışçasına, 
yalnızca ıZmir Konak Meydanı' 
nda yapılan löıterileri yererek 
yapılan ele,tirllerden sıynlmaya 
çalı,tılar . 

Yapılan eleştirileri yanıtlayan 
TMMOB Ba,kanı Teornan öz' 
türk ise, TMMOB yönetimini "si
yasetlerüsW" göstermeye çalı,a
rak "yönetirnde üç tane 'balım
SIZ devrimcilinin olduRunu be
lirtti. Böylelikle Mimarlar Od ... 
konırelinde de yapıldı Aı Ilibi, bir 
yandan "yanıızlık" ,öklere 
çıkartılıyor, öte yandan da bir 
tarafın içinde yer almanın bütün 
,erekleri yerine ,etlriliyordu. 

Yönetim Kurulunda yapı
lan lörev bölü,ümünde ise Teo
m_n öztürk 18 yönetim kurulu 
üyelinin onunun oy1annı alarak 
yeniden ba,kanlıAa seçildi. Ba,· 
kan yardımcllıAına i.. Maden 
Mühendiıleri Od ... ndan Yalçın 
ÇilinAir ııetirildi. 

AÇIKLAMA 

G<çm .. yunlZda, TÖJl. 
DER 'd. 1Ür< .. ı.n kon""k� 
Bitkilı �bc:rimilelı:, TOJl. 
DER Manloa Kon""ıinelı: yö
netbn kurulunun yapılan ıe
çbn .onucunda Demolaul 
Iç., Birlik ""bu • .aylannca 
olu,turulduiiıı bellrtilmltılr. 
Doğruıu M.nla. aint balh S.· 
lihli ve Akhilar konvelerinde 
Demokru; Için "irlik ""bu 
adaylan"", yönetime .eçiımi, 
olmaııdır. Oti:ıeltlr, ym ltle
rindır oIu,an bu yınb,hAtta" 
dob.yı okuyucUıanmada" ö· 
ıUr dDcriz. 

ıÇEL'DE FAŞIST SALDıRıLAR 
YOGUNLAŞTIRILARAK SÜRÜYOR 

Içel'de faşist saldırılar yoğunlaştırılarak sürdürülüyor. Si
kıyönetim ilanındin sonra Içel'i hedef olarak seçen faiisller 
eylemlerini özellikle Mersin ve Tarsus'ta yoğunlaştırıyorlar. 
Son haftılarda meydana gelen olaylar bunun kinıtı. Terör 
orumı "YIDAŞ TEKSTIL" işçilerinin servis otobüsünün kur
şunlanmasıyla başlamıştı. Daha sonra işçiler işlerinden atıl
makla tehdit edildiler. Ancak bu kışkırtma girişimleri sonuç 
vermedi. Daha sonra da Türkiye Işçi Partisi Tarsus Ilçe Baş-
kinlnın eşi, Tarsus Emekçiler ()erneği Başkim, Tarsus C. 
Savcı Yardımcısı ile TIp üyesi Yaşar Dirgen faşistler tarifın
dan öldürüldüler. 

Tarsus'tı faşistlerin tüm cinayetlerine kirşın provokas
yonlar başarılı olamayınca, eylemler Mersin'e kiydırıldı. So
da işçilerinin grevleri antidemokratik olarak ertelendi. lşve· 
renler, olay çıkması için ellerinden geleni yaptılar. Ancak bu 
provokasyonlar da başarı kizanamadı. Mersin Ağır Ceza Bit
kim Halit Velioğlu ile eşinin öldürülmeleri ile terör diha üst 
bir düzeye ulaştırıldı. Bu arada Gülnar'da da kiymakimın 
taşlanması ve C. Savcı YardımClsımn kiranlık ölümü, f.ıJistle
rin provokisyonlarını sürdürme niyetlerini ortaya koyuyordu. 

MADEN - ıŞ 25. BöLGE TEMSILCISI i MA YLS 
TUTUKLULARıNıN SERBEST BıRAKıLMASıNA 

KARŞI 
UDC .'ogancı'a" 1 Mayıı 

sonrasında ("ızmir Gezisi"nin 
u.rdiği .ziklikı.j Önce 1 Ma-

, y ıs ile ilgili tarhşmalardan ka· 
çındı/ar. Daha .onra. yöne
timde olduklan s.ndikakırda. 
başta Mackn - Iş olmak üze
re ify.rterind. 1 Mayıı'a ilgi· 
li tarhşmaları yo,akladılar. Bi
li1718e; sosyalistler;n. işçi ,ını
tının gel.n.ğin. yaraşır bir 
ş.kild. 1 Mayıı'ı Iıtanbul'da 
kutlamala", UDC .Iogancılan
mn ycuoklamalanna ratmen 
if yerlerinde günckme g.'di. 
UDC ,'oganc,lannın bunu ön
I.m.y. güçl.ri yetmedi. Çün
kü bu geleneği ifçi ıınıtının 
günd.minden kaldırmaya bu,.. 
juuozinin gücü ye tmemifti. 

UDC slogancılarının
' 

ger
çek yüzünü kimliklerine yara
,ır bir ,.kilde Maden - I, 'in 
25. Bijlge T.mıilciıi Mümin 
Duman tauırlanyla s.rgiledi. 
25. Bölge temıilciıi u, Maden
Iş yönetiminin burjuuaziyı 
ıunmaya çaliŞhilı hizmetltr 
arhk 25. Bölge iJçiltri tara· 
tından açı k "çik görülmeye 
ba,"'n mlf hr. 

1 Mayıı'tan .onra ül-
ke düzeyinde baıkıhlan 1 Ma· 
yıı tutuklukınyla deyanlfma 
kampanyaıı 25. Bölgeyide 
kapsamına aldı. Bağı, ue im' 
za kampanya,,",n i,yerlerin
d. yoğun biçimde deıteklen
meıi 25. Böl,. T.m,ilciıini 
t.lafa dü,ürdü. Bir feyl.r yap
maıı ,.,.,lrQlordu, akıi ta Irdi,.. 

de burjuuazid.n te,ekkür al4n 
yönetÜ:lı.ı,r-hof ",",ıkıma
lardL Onun için bu kDmpon
yakın bir yolunu bulup •• 1-
lemeliydi. Oncı/eri imzQ kom
ponyaoUlI Maden - I, �n du· 
tektem.ıi löz konUlU diye,.,k 
oyakıdL Bu oyalamanın far
kında okın bilimıel .oıyal.t
ler hlZkı kampanyayı IÜrdür
düter. Arhk tek ,.y kalmtth: 
O da dolJrudan müdaha/tydi. 
Sendika lşytri Temıilciterin. 
gözdaIJI uere,.,k imza kDm
pan)'GI'", enıel�me'er;"i iıti
yordu. Amacı iJçilerl. kDr,l 
karşıya gelmeden kampanya
yı •• l/.mekti. Bunlardan 
sonra Bölge temıilc.iyle görü
şüIdüIJünde arhk taunnı gizte
yemiyordu. 1 Mayıı tutuklu
larının .erbelt bırakılmoıım 
u. 1 /ı1aylı�n işçi bayramı 
okırak yaıal/a,maıını dile ge
tiren imza kampanYGlIM ka,... 
şı oldulJunu bu kDmponya
nın /ı1ad.n-I, 'e baIJ11 iJy.rle
rinM ,iirdüriilm,.in. kar,ı 01-
duIJunu açıktan ıöyıüyordu. 
Bu konuda undiıiyte tarlıfı1-
dlIJında 1 Mayıı tutuklukı"" 
nın ,erbe,t b.rokı/moı,nı iıle
mediilin' n.den olorak da 1 
Mayıı� Iı tan bul 'da kutkımala
" olduIJunu açı ktan .öytedi. 

Böyle bir tau"n kim. yanı
yacaIJI 25. Bölge ;'çiterind.n 
gizl.n.medi. Buna en açık ya
nıt yüzl,rce imza. bini,," lira 
/>alı, topumızralt U*rildi. 
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Seçimleri kiybedenler sonuçlara saygı duymadıklarını be
lirten bir tutum içinde kongre salonunu terketıiler. Kendileri· 
nin etkin olamadıkları alanlarda yeni sendikalar ve dernekler 
!Üretmeyi tasfiyeci anlayışlarının sonucu alı;kanlık haline ge
tirenlerin şimdi ayn i işkolunda yedekte bulundurdukları ba· 
ğımsız YENI GES - Iş Sendikasına dört elle sarılıp sarılma· 
yacakları merak ediliyor. 

L... __________ --i . i.. .. _ .. _. __ ._._,_._ .. � .. _ .. J. 
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EVET· KITLESEL EYLEM 
ZEKI KILIÇ 

1917 Büyük Ekinı Devrimi ve özellikle dünya sosyalist 
sisteminin oluşması ve etkinleşmesi, bütün ülkelerde kazanılan yeni 
deneylerle, bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesinin so
nuca giden yoUarını daha da kısaltıyor. Gerçekleşen her yeni 
pratik, teorik doğrularla tamamlanarak marksizm-Ieninizmin geliş
mesine ve zenginleşmesine katkıda bulunuyor. Bu deneyler, diğer 
ülkelerin işçi sınıfı hareketlerinin daha az yanılgıyla gelişmesine 
yardımcı olurken; diğer yanaa'n da işçi sımfı hareketini yolundan 
saptmnaya çalışanları, davranışlanna kısa süreli de olsa gerekçe 
bulmak üzere bu güçlü deneylerin teorik sonuçlarına başvunnak 
zorunda bırakıyor. 

Karşıt sınıflar arasındaki mücadeleyi �lirleyen,'ona yön ve
ren kuraUar, her zaman ve her koşulda aynen uygulanan fonnüler- • 
ler değildirler. Bu kuraUann, değişik zaman ve koşullarda yaşama 
geçirilerek sonuçta başarıya ulaşması, aynı şeyin ne zaman uygula
nırsa uygulansın, aym sonucu vereceği anlamına gelmememelidir. 
Sorun, kuralın ya da ilkenin özünü, karşılaşılan somut duruma vu
rarak, yapılması gerekeni saptamak, bunun nasıl gerçekleştirilece
ğini araştınp bulmak ve bu doğrultudaki çalışmaları kararsızlığa 
düşmeden yürütmektir. 

Bir savaşın geneldeki yiiıiitümü' açısından, taarruz, savunma, 
karşı taarruz, geri çekilme, o ana kadar sahip olduğu mevzilerm
den kesinlikle çekihnemek koşuluyla mütareke, kural olarak uygu
lanabilir. Tüm bu taktik ya da stratejilerin uygulanması, somut ko
şuUarda değerlendirilir ve sonuçta hangisine karar verilirse verilsin, 
öz bakmundan yapılacak işte bir değişiklik sözkonusu değildir. 
Geri çekilme dahil, hiçbir taktik ka,rar, bu anlamda aşağılana
maz, mutlak anlamda reddedilemez. Çünkü karar ne şekilde olursa 
olsun, o karann hayata geçirilmesinin hiçbir zaman gözardı 
edilemez temel m\icadele kuraUan vardır. Örneğin geri çekihne 
kararı halinde 'de bu karann yaşama geçirilmesi için taarruz, karşı 
taarruz ve savunma gibi taktiklerden biri, ya da hepsi uygulanmak 
durumundadır. Mücadelenin bu temel kuralı, özümsenip kavrandık
ça, mücadele yöntemlerinden bazılarını mutlaklaştmnak ya da ba
zılannı mutlak anlamda reddetmek gibi temel yanılgılardan kur
tulmak mümkün olabilir. Ancak kural olarak zaman ve koşullar ne 
olursa olsun mutlak anlamda reddedihnesi gereken bir anlayış var
dır: Geri çeki1mek dahil hangi strateji ve taktik uygulanırsa uygu
Iansm, sonuçta bozguna, kararsızlığa, umutsuzluğa ve daha önem
lisi mücadele içerisinde olan ya da olması gerekenlerin kullanabil
me durumunda olduklan araçları kuUanmaktan vazgeçirtmeye, he
le o araçlan düşmanın denetimine venneye yol açacak bir girişin)e 
ne pahasına olursa olsıin geçit verilmemelidir. 

Savaşan taraflann karşılıklı güç dengesi öylesine değişebilir 
ki, biri sahip olduğu silahlan kullanabilme olanağını kaybedebilir. 
Böyle bir durumda bile, silaJun düşman eline geçmemesi için tüm 
çaba gösterilir, hiçbirşey yapılamıyorsa o takdirde silahı kullanıl
maz hale getirmek ulaşılması gereken hedef haline getirilir. 

Görüldüğü gibi mücadelenin genel doğrultusu ve yürütümü 
içerisinde hiçbir eylem, ne bütünden bağımsız olarak ele alınabilir, 
ne de oluşumundan önceki eylemlerden ve sonrasındaki eylemler
den ve sonuçlanndan soyutlanabilir. 

Gerçekleştirihnesi istenilen her eylemin, ulaşmayı öngöreceği 
bir hedefi vardır. Ancak öngörülen bu lıedefi sağlamak gereklilik 
ohnakla birlikte zaman ve diğer koşullar bakımından lıemen 
mümkün olmayabilir. Bu nedenle de koşullan oluşturmak doğrul
tusunda bir dizi eylemlerden geçilir. Her eylem, daha sonraki ey
lemlerin koşuUannı hazırlar ve bu anlamda okul olur. 

Ama, zaman ve koşuUar açısından biçimi ve öngördüğü he
defi ne olursa olsun, başka bir deyişle ister zor, isterse kolay ger
çekleşebilir eylem türleri olsun, hepsinde karar alınırken uyulması 
zorunlu olan bir kural vardır: Temel doğrultunun kitleselleşmeyi 
sağlayıcı olup olmadığı. Bir eylem, ya da biri diğerini hazırlayan 
eylemler dizisi, gerekliliğini sözkonusu eyleme katılanlann dışın
dakiIere de benimsetemiyorsa ve onlan bu yola sokacak adımlar
dan biri haline gelemiyorsa, bu durumda sözkonusu eylem nicel 
olarak çok büyük kalabalıklarla yapılıyor olsa bile, eylemin kitle
seUeşme özetliğinden söz etmek mümkün değildir. Yani, eylemin 
kitlesel olarak yapılışı önemli olmakla birlikte, yalnız başına bu, 
eyleme kitleseUeşme özelliği kazandırnıamaktadır. Eylem kitlele
rin kendi güç lerine inanmalannı sağlayabiidiği, onların bilinç dü-

zeyini bir adım daha ileri gö türebildiği ve kararlılıklarını bilediği 
oranda, anlam ifade eder; kitleleri daha ileri ve etkin mücadelelere 
doğru götürür. Bugün için, demokratik güçlerin yaptıklan ve 
yapmayı tasarladıkları eylemler üzerinde dikkatlice ve titizlikle dü
şünmeleri gereken en önemli noktalardan biri budur. 

Bir diğer nokta da, yapıhnası tasarlanan bir eyleme, katılması 
gereken herkesin katılması için gereken bütün çabayı göstennektir. 

Eylemin yapılışından önce böylesine bir uğraş verilemezse, düşü
nülen sonuçlar gerçekleşmiş olsa bile, bu sonuçları kitlelere mal 
etmek çok güç leşecek, daha ileri hedeflere kitleleri yöneltmek 
mümkün olabilecekken, bu fırsat değerlendirilemiyecektir. 

Diğer yandan, eylemin öncesinde verilmesi gereken uğraş, 
olanaklar ölçüsünde tüm çabalara rağmen sonuçta, o işi yapmayı 
kararlaş tıranlan kendi başlanna bıraksa bile, bu yalnızlık, yalnızca 
eylem anına özgü bir yalnızlık olacaktır. Çünkü yapılanla, kitlelere 
bu işin onlara gösterildiği gibi çok zor olmadığı sadece söylenmek
le kalınmamakta, bizzat yapılarak da bunun böyle olduğu onlara 
gösterilmekte ve onların en geniş desteği alınmaktadır. 

Ancak bu, maceracı goşist akımların, kitlelerin günlük müca
dele hedefleriyle onların nihai kurtuluşları arasında hiçbir bağlantı 
kurmadan, verili koşuUarl bütünüyle yok sayarak, kitleleri sürü 
sayan mantıklarıyla onlar adına "eylem" yapmaları anlarruna asla 
gelmemektedir. 

i Mayıs i 979 eylemi başından sonuna kadar; eylem sırasında 
gösterilen kararlılık ve eylem sonrası· ortaya çıkan sonuçların 
değerlendirilişi; yukanda belirtilen özetliklere vurularak herkesçe 
irdelenmesi gereken bir olaydır. 

TıP Merkez Y önetim Kurulu, ı Mayıs 1979'un Istanbul i Ma
yıs Alanı'nda yapılması gerekliliğini'kararlaştırarak, tüm örgütlerini 
bu yönde hareket etmek üzere görevlendirmişti. Gerçekten de, bir 
hakkın alınması mücadelesi kadar, alınan bir hakkın korunması da 
ciddi bir mücadeleyi gerektirir. Bir hakkın korunması ise, onu kul
lanacaklara , bunun mümkün olduğunu göstennekle sağlanabilirdi. 
KuUanma izni burjuvazide olan bir hakkın, işçi sınıfım ehlileştir
mek ten, onu arzuladığı alanda kendisiyle mücadele etmeye zorla-, 
ma k tan ö te bir iş levi olamazdı. 

Sonuna kadar bu karar doğru i tusunda çaba gösterenlerin, ak
sine davrananlara, kararları ve eylemleriyle aslında yalıılZca geri çe
kilmediklerini, yaptıklarıyla kitleleri dağınıklığa sürüklediklerin� 
demokra tik mevzileri terke zorladıklarını söylemelerine karşın, 
burjuvaziye karşı olmaktan çok. sol içinde güçlü olduklan imajını 
yaratmaya çalışan sapkın akımlar, bildiklerini okudul&r ve taraftar
larını burjuvazinin izin verdiği yerlerde topladılar. 

Bugünkü koşullarda, sıkıyönetimin i !'wlayıs gösterilerini "ya
saklama" ve "sokağa çıkma yasağına" karşın, nicel olarak i 978 i 
Mayıs törenine yakın bir kutlama elbette söz konusu olamazdı. 
Ancak bu durumu görmek, burjuvazinin dayatınalarına boyun eğe
rek, demokratik mevzileri terk sonucunu getiremezdi. Gösterileri 
herhangi bir yere taşımak, kitleleri kendi güçlerine inançsızlığa yö
neltecek ve onların bugünkü koşullarda ciddi biçimde gereksindik
leri kararlılığın azalmasına yol açacaktı. Kitlelerin kararlılığının ve 
mücadele yeteneğinin azalmasına izin vermemek demokrasi müca
delesi açısından terk edilmemesi gereken bir' mevzi idi. Ancak bu 
mevzi korunarak nicel. kitlesel bir kutlamanın alınaşığı oluşturu
labilirdi. Bu da i Mayıs'ta bir sokağa çıkma yasağını yok sayarak 
davranmakla gerçekleşebilirdi. Ve yenilgiyi de ancak bu örıleye
bilir, işçi sınıfı hareketine yeni mevziler kazandırabilird.i. Işçi sım· 
fı bilimsel sosyalist hareketi böyle bir gerekliliğe önderlik etti. 
Böylece bu eylem dün kazanılan mevziyi bugün daha ileri noktaya 
getirdi. 

Bütün yasaklamalar ve 30 metre tehditlerin� karşın, i Mayıs'ı 
kutlayanlar, i Mayıs 1978'i bütün kutlama özeUikleriyle bir adım 
daha ileri götürdüler. i 979 i Mayıs'ımn sonuçlan da, adım adım 
yeni yeni eylemler ve hedefler için tahkinı edilerek, etkinleştirili
yor. 

TIP Genel Başkanı Boran ve arkadaşlanmn yargılanmalan sı
rasındaki tutumu ve kararlıIıkları, i Mayıs 1979 eyleminin, daha 
ileri bir eyleme dönüşmesidir. Yargılayanla, samkların kimler ol
duğuna ilişkin ayınnı yapmakta güçliik çekenlerin gözlemleri bile, 
yapılanlann hedefe ulaştığına somut bir örnektir. 



Emperyalizme 
teslimiyet için 
ortak cephe 

Ecevit hükümeti ve emperyalist finans kuruluşları arasındaki yo
�un trafik sürerken, içte de hükümetin bükı altmd._ t�t�lmasl�a yö� 
nelik lliri,imler hili ııündemde tutuluyor. Tekelcı buyuk bu.rıuvazı 
çar,af çar,af verdiAi ilanlarla hükümetten ho,nutsuzluAunu ılan et
meyi IÜrdürürken, TusİAD tarafından b ... latılan bu ııerilimli kam
panya, Ecevit'in sert tepkisine karşın, ikinci etabı da ııeçti. ıkinci 
etapta "Ulu, bekliyor" bildirisi 
vardı. Bu arada "Hür te,ebbüs" 
elden Ilidiyor avueleriyle verilen 
ilanlar karşısında, renllini bem 
etmeyen de kalmadı. 

s...bakan Ecevit'in bir ölçüde 
de umulmadık tepkisi üzerine, 
Türkiye Sanayı Odalan BiriiRi 
s...kanı Sakıp Sabancı, "Sayın 
s...bakan 'ın özel .. ktörü tümüy
le itham edici beyanlannı üzüntü 
ile" kar,ılarken, ayru zamanda, 
''bundan böyle ülke yaranna ol
duRuna içtenlikle inandıRımız 
konulanmuı ve önerilerimizi ıe
rek kamuoyu ve ııerekse illlilile
re iıtilmara kaçmayacak bir 

diyaloıı içinde sunınaya devam 
edeceRiz" ,eklinde ihtiyatlı bir 
ifade kullanıyordu. 

Türkiye Ticaret, Sanayi Oda
lan Ve Boraaları BirliRi Ba,kanı 
Seni Dıblan i .. , konuyla iliili 
olarak yaptıRı bir buın toplantı
sında, "AnayasamlZin kabul etti· 
Ai kuma ekonomi siıteminden 
uzaklatılarak devletçiliRin yay
ııınlaştınlmuı . .  _ ve hür demokra
tik parlamenter rejimimize ten; 
dü,en yeni modeller aranması ... 
lıeleeeRe ait endi,eleri daha da 
arttıncı bir anlam taşımaktadır." 
diyordu. 

TÜRKIYE ıŞÇi PARTISI 
iL TEMSILCILERI TOPLANTISI 

HAZIRAN AYıNDA TOPLANıYOR 

Türkiye I,çi PuciJi Genişletilmq lı Tem.üc:iJcri Toplantısının 
Haziran ayının üçüncü haftasında ıoplanmu. beldeniyar. 

TIP'nin Mannar.ıı ye Trakya Bölge: Temsilcileri Toplanu51 i Ma
yu 1979 günü ıStanbul'da Spor ye" Sergi Sarayı'nda toplanacakb. An· 
cak I.lanbul Sıkıyönetim Komutanhğl, daha ı Ma)'ıs günü ,akağa çık
ma yasağı � eemedeQ önce, sözkonu:tu toplanLJya ci koymuşcu. 

Daha sonra 2-3 Haziran günl.·rinde Ankara'cb yapılacağı açıkla
nan �nilleLilmit il T("D'Isilcilcri loplanll5l'nm, Genel Ba.şkan Boran' 
ın yurı \Le dünya sorunlan ilurine yapacağı açıı konuşmasının önemi 
dikk.ate alınarak. Haziran aYının üc;üncü hah.ası.na.yapt1mak üzere erte-
lendiği biJdinldi. 

. 

Imar vi! ıskan Bakanlı!!ı ile Tez Büro Iş Sendikası arasın
da yürütiilen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin çıkmaza gir
mesi sonucunda ilan edilen ve uygulamaya konulan grev, Ba
kanlar Kurulu'nca ertelende Böylece ızmir'deki Genel-Iş gre
vinden sonra Imar ve İskan Bakanlı!!ı grevi de ulusal çıkarlara 
ve güvenıı!!e "zararh" bulundul!u için 1 ay süreyle durdurul
muş oldu. 

Grevin bol!ulmasında hükümetin çabalarının yanında Tez 
Süro lş'in de yol!un çalışmalan oldu. Grev boyunca Tez-Büro 
Iş grevdeki üyelerine grevin Ba\canlar Kurulu 'nda sonuçlaridı
nlaca!!ını ve bu konuda da kendilerine Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Hikmet Çetin'In yardımcı olaca!!ını belirti-

. yorlardL öyle ki artık grevin gereklililıi bile tartış,!,a konusu 

Imar ve ıskan 
Ba kanlığı grevi 

Hükümet 
eliyle boğuldu 

yapılır olmuştu. Böylece sendika kendi sürdürdü!!ü grevin kı
ncısı olarak da görev yapıyordu. Bakanlar Kurulu'ndan bek
lenen "olumlu" gelişme de gerçekleşince Tez Süro - Iş ya
sanın tanıdı!!ı 4 B saat <laha grevi sürdürme hakkını dahi kul
lanmadan hemen grev çadırlarını :;öktü ve üyelerine işbaşı 
yapmalarını bildirdi. Aynı şekilde ertelenen A!!aç Iş Sendika
sı da grevi bitinnek için yasal süreyi bile beklemeden üyeleri-
ne Işbaşı yaptırdı. . 

Bakanlar Kurulu'nun deste�ini de yanına alan Imar ve ıs
kan Bakanlı!!ı işvereni sendikaların da yardımıyla böylece 
sorunianna çözüm bulmuş oldu. Uzun bir süreden beri grev
ci işçiler arasında sürdürmeye çalıştı!!ı "greve hayır" kampan
yasını da a,ı!!a çıkarmasına gerek kalmadı. Bundan sonra Ba
kanhk işvereni sarı sendikaların da yardımıyla büro işçilerini 
memur yapma yolundaki çabaların rahatça yol!unlaştırabilir. 
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Tekelci büyük burjuvazinin, 
bu sözlerle somutlaşan ıon tutu
mundan anl.şıldı�ı üzere, hükü
metin dü,ürülmeii ve onun yeri· 
ne ilerici &eçeneklerin dirili�inin 
korunmasından v&zg:eçilmedi 
ama; bu hükümet formüllerinin 
bugünkü "zamansız" çıkl,larta 
hükümeti de tamamen dı,ında 
bırakarak hazırlanamayacaRı iiö
"i-üıdü. Sözüedilen, "h ür te,ebbü
aün tehlikeye atılarak devletçili
�in yayııınla,tınldıRı ve hatta 
ekonomik bunalımın d. uıl ola
rak devletle,tirme politikasından 
kaynaklandı�ı" llibi ııü!ünç iddi
alar, Ilerçek dı,ı •• f .. taJardan 
öte bir anlam taşımıyordu. 

Uzerinde bu he .. pların yapıl
dıRı hükümetin .. ıl ııözleri, ülke 
dışında, ABD ve u1u.lararası fi
nanı kuruluşlanndaydı. Bir yan
da U-2 casusluk uçaklan ve üsle
rin güçlendirilmesi için verilecek 
izin; diRer yanda IMF ııörü,me
lerinden bir sonuç alınması, iç· 
içe geçmi, sorunlar halindeydi. 
Maliye BakanlıRı yetkilileri IMF 
ile yapılan ,örüşmelerin her za
manki gibi olumlu geçtiRini 
açıklarken, IMF tarafından bir 
açıklama yapıımıyar, oy.lama
lar sürüyordu. Yaptı�ı açıkla
mayı. emperyaUzme teslimiyet
ten ba,ka çıkar yol gönnedi�i 
kanaatini yineleyen Ecevit ise, 
IMF'den gelecek yardımın 1979 
yılı mali ve ekonomik bunalı
mının atlatılması için ön koşul 
olduRunu söylüyordu ... Bu arada 
bir ba,ka çıkış yolu önerisi de 
Tercüman 'dan ııeldi. Tercüman i 
ın ekonomik bunalımdan çıkış 
yollan konusunda uzmanlaşmış 
olduRu anlaşılan yazarlanndan 
biri, kendince bir çıkış yolu ııö,
teriyordu: 1970'lerde, Demirel 
hükümeti tarafından yapıldıRı ii
bi, büyük orınh bir devalüasyon! 

IMF istekleriyle çakışan bu 
öneriye, hükümetin, en azından 
,imdilik yanaşmadı�ı biliniyor
du. Ya da hükümetin büyük 
oranlı bir devalü .. yonu kabul et
mesi için, IMF ile yapılan görüş
melerden sonuç alması gereki
yordu. Bu amaçla denenen yol
lara bir yenisi daha eklendi: 

Uluslararut ör"ütlerden istenen 
yardımlara, emperyalizmin "üdü
mündeki Ulu,larara.ı Hür Işçi 
Sendikalan Konfederasyonu 
(ICFTU) cevap verdi ve üstelik 
de Halil Tunç'la birlikte, Türki
ye'nin hür dünya için ta�ldıA'ı 
önemi anlatmak ve Türkiye'ye 
yardımın bir an önce yapılması 
gerektiRine ikna etmek için IMF 
ile görüşmeye gittiler. 

Emperyalizm ve tekelci büyük 
sermayenin çok yönlü baskı ve 
dayatmalan hükümetin ellerini 
kollarını daha d. çok b'Rtıyor. 
Ecevit 'in daha çok Kurultay'ı 
etkilemeye dönük çıkışlarına 
karşın, teslimiyete her an açık 
politikası nedeniyle, önümüzdeki 
günlerde tanık olacaRırnız setiş
me leri bugünden görmek.zor de· 
�il! ... 

gündemin Başında 
Politik 

demokratikleş me 
Anti-komünistlerin tiim 

uydunnalanna, goşist ve mao
ist alamlann tüm çarpıtmala
nna ral!men; işçi sınıfı ve 
onun politik örgütlerinin ül
kelerinde her zaman demok
rasi ve özgürlük iç in kararlı 
bir mücadele verdikleri yadA
namaz. Sosyalizm mücadelesi 
hiçbir yerde demokrasi müca
delesinden ayırarak tek başı
na sürdürülmemiştir. Çü nkü 
sınıf karakteri, biçimsel özel
likleri açıkca belli olan burju
va demokrasisi altında bile iş
çi sınıfının baeımsız bir siya
sal güç olarak kişilik kazana
bilmesi, politik etkinli!!ini ar
bnp, yaygınlaştırması teorik 
bir iddia olarak de!! il , dünya 
devrimci si4"ecinin bir gerçe!!i 
olarak ortaya çıkmıştır. 

. "Sosyalist deıırim" bir tek 
eylem değildir. bir cephede 
verilen bir savaş de!!ildir." 
Toplumsal yaşamın her ala
nında çeşitli kapsam ve bi
çimlerde sürdürülen sınıf mü
cadelesinde, işçi sınıfı ve o
nun politik örgütii çok yönlü 
bir demokrasi savaşı verme
den, yeni ve ileri mevzileri sü
rekli kazanmadan nihai mev
zli politik iktidan ele geçire
moz. 

Toplumun ekonomik-sos
yal soruniannın çözümü poıı
tik karar ve uygulamalardan 
geçer. !ktidann yürüttül!ii anti 
demokratik politikalar, tutum 
ve davranışlar karşısında dı
renınek, politik kararlan de
mokratik yönte etkDeyebU
m�k bugün tüm demokrasi 
güçlerinin yaşamsal görevleri
dir. Bu görevler işçi sınıfının 
ve emekçi kitlelerin. tüm ileri
ci demokrat güçlerin hiçbir 
engel olmaksızın serbestç e ör
gütlenebilmeleriyle ve bu ör
gütlerin faaliyetlerinin kısıt
lanmamasıyla yerine getirile
bilir. Bu demokratik hak ve 
özgürlükler şüphesiz bütiin di
eerleri gibi; mevcut hak ve öz
gürlüklerin sonuna kadar 
kullanılmasıyla faşist güçlere 
ve iktidara karşı mücadele 
ederek elde edilecektir. Uzun 
ve kahırlı mücadelelerle elde 
edilmiş sınıf mevzllerine sahip 
çıkmadan, kıskançb kla koru
yup yeni ve ileri mevzilerin 
basama!!ı haline dönüştürme 
mücadelesi vermeden hiçbir 
demokratik hak ve özgürlük 
"burjuvazinin bir lütfu ola rak" 

beklenemez. 
Bu nedenle politik demok-

ratikleşme, özgürlüklerin si
nırlandınlmuına enenme ve 
bunian geliştirme, eenişletme 
demokrasi mücadelesinde gün
demin başında yer almakta
dır_ 

Politik demokratikle,me 
mücadelesi, bugüne kadar ol
dul!u gibi bundan böyle de. 
her tiKlü baskı ve şiddete gö
eiis eererek mücadele eden 
işçi sınıfı ve onun en ön saf
ta yer alan politik hareketi 
Türkiye Işçi Partisi önderll
!!inde yürütiiimüştür, yürütü
lecektir. "Ama bu ueraŞlann
da yalnız deemerdir. Bu görev 
işçi sınıfı ile birlikte bugünkü 
durumdan hoşnut olmayan 
bütiin emekçi sınıf ve tabaka
lara, hatta burjuvazinin de
mokrasiden yana kesimine, 
buniann politik arenadaki 
temsilcileri olarakta sosya
listlere ve nihai hedef olarak 
sosyalizmi almasalar dahi bü
tiin - ilericilere, demokratlara 
birlikte düşmektedir_" 

Son günierde Istanbul Sıkı
yönetim Mahkemelerı T.C.K. 
nın 141 ve 142. maddelerinI. 
anayasaya aykınıtklan nede
niyle ve iptal istemiyle Ana
yasa Mahkemesine başvur
muşlardır. Bu girişimdeki öz
nel düşünce ne olursa olsun, . 

nesnel olarak demokratlk güç
lerin istemiyle çakışmaktadır_ 

T.C.K.nın 141 - 142 ve 
benzeri anti-demokratlk mad
delerinin derhal yürürlükten 
kaldınıması için Anayasa 
Mahkemesine başvuran, prol!
ramında bu talebi dile getiren, 
parti belgeleri ve konpe ka
rarlanyla bu doerultuda tüm 
demokratik güçleri göreve ça
!!ıran TIP'nln yürüttiil!ü müca
dele geniş bır birikim ve po
tansiyel yaratmıştır. Bu biri
kim ve potansiyel. talebin eer
çekleşmesi için harekete geç
mek durumundadır_ 

Işçi sınıfının bal!ımsız po
litik örgütü TIP'in gelişmesini, 
demokratik toplumsal muha
lefeti, ülkemizde bilim. düşün, 
yazın, sanat, basın ve yayın 
yaşamını sürekli tehdit eden 
141 - 142 ve benzeri dil!er an
ti - demokratik yasa maddele
ri derhal yürürlükten kaldırıl
malıdır! 

Tüm ilerici, demokrat, 
yurtsever güçler üzerlerine dü
şen görevleri yerine getirmeli-
dir! . 

• reşat kadayıfçılar 
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DOCAN 
ER DOCAN'ıN ANısı 
UN UTULMAYACAK 

güçlerin 
saldırısına 
dikkat 

TOB - DER v. D.molırasi Için Bir' 
lik grubunun ön sof/4rdolti 'DVO'Ç"� ba
ğımsızlık, demokrasi, sosYDlizm mücod.
I"inin yiğit militDnı DoğDn ErdoğDn, '0-
,ist çeteler torofındon hunhorcD bir ıal
dırı ıonucu hatledild. 

IstDnbul Kuş/epe Lis.si Müdiirii Do· 
ğan Erdoğan, 1 0  MDYII gece.i evine Ile· 
len iki ,Didırlion 'aşist tarofından ya/a
ğındo vuruldu. Doğan 'Erdoğan, TOB
DER ı.lıınbul Şubesi kurucusu ve .,ki 
Yönetim Kurulu ,ekreteriydL J 2 Mart 
dönıminde de alh oy tutuklu kalan Er
doğan. bir sü,.e önce yaşamının tehlike
de olduğunu belir/erek Iıtan bul Cumhu
riye/ 'Savcllığl 'n dDn Ilere kli önlemlerin 
alınmasını istemiş/i. Doğon Erdoğan YD
,amı boyuncD işçi .ını{ının politik har.
ketine, Türkiye Işçi Portisi'ne gönül v.r
miştL Mücadele arkadaşlan, onun onur
lu anun", unutmoyacakhr� 

Hükümetin -sıkıyönetim ilanıyla birlikte, faşist örgütler 
ilerici, demokratik güçler üzerindeki baskıla..,n sıkıyöne
tim eliyle yürütülmesi <ımaClyla, sıkıyönetim bölgelerinde
ki saldırılarını nisbi olarak azalttılar. Sıkıyönetim bölge
lerinin çoğundan geri çekilirken, saldırılarını sıkıyönetim 
kapsamı dışında kalan bazı illere yönelttiler ve bu taktik
le sıkıyönetimin yen i bazı iller-
de ilan edilmesi için gerekçe ha
zırlamaya çalıştılar. 

Ne var ki, son günlerde hızı 
iyiden iyiye artan faşist terör 
çok yönlü amaçlar taşıyor. 1 
Mayıs terörünün de gösterdiği bi
çimde, sıkıyönetimin bütünüyle 
ilerici demokratik güçler üzerine 
çevrilmesini fırsat bilen faşistler, 
bu fırsatı değerlendirmeye Çalı ŞI: 
yorlar şu sıralarda. Gene aynı 
günlerde faşist hareket, tekelci 
büyük burjuvazinin boy boy ilan
larla yaptğ i hükümeti düşürme 
tehditlerine saldırılaiıyla katıldı. 
Hükümetin düşürülmesi ve yerine 
tezgahlanacak gerici seçeneklere 
ortam hazırlamanın yollarından 
biri de, faşist terörün yoğunlaştı
rılması olarak görüldü_ 

Yine MHP' nin 

Altıncı ayına girdiği şu gün
lerde ortaya çıkan, sıkıyöneti
min bu iki aylık dönemini dol
durduktan sonra kaldırılması ola
sılığına karşı da, gerici-faşist güç
lerin alacakları önlemlerin başlı
cası, gene faşist terörün yoğun
laştırılmasıydı. Yalnızca sıkıyö- , 
netimin kaldırılması olasılığı i 
bile, faşist hareketin hesaplarını i 
bozacak nitelikteydi. Sıkıyöne
timin sürmesini sağlamanın en 
geçerli yolu ise, terörü azgınlaş
tırmak, cinayetler, toplu kat
liamlar düzenlemekti. 

Geçtiğimiz haftalar bu cina
yetlerin ciddi boyutlara eriştiği 
bir hafta oldu_ Ankara Etlik Pi
yangotepe'de Türkiye Işçi Partisi 
üyesi Mehmet Çelik'in sahibi ol
duğu kahveye düzenlenen saldırı 
sonucu yedi işçi ve emekçi vah
şice katlediidi. Katliamın üzeri 
henüz soğumadan, Hüseyin Ko
cabaş adlı bir katil, faşistlerin üs
lerinden olduğu anlaşılan Balık
esir'de yakalandıktan sonra ver
diği ifadecle, "MHP'nin oyla de
iii, ihtilalle başa geleceğini, o 
zaman kendilerinin ellerini kolla
rını sallayarak dolaşabilecekleri
ni" söylüyor ve devam ediyor
du: "Eller kalem değil, silah tut
malı ! .." Hüseyin Kocabaş, ilerici 
saVcı Dolan Öz'ün katili olarak 
aranıyordu ve Doğan Öz ü halen 
yargılanan ı brahim Çiftçi ile bir
likte öldürdüklerini  itiraf ediyor
du. Bu faşistin verdiği ifade, ay

'n ı  sıkıyönetimdan önceki koşul
larda Ferhat Tüysüz'lerin, Veli 
Can Oduncu'ların verdikleri ifa
delere benziyordu_ 

Bu gelişmeler üzerine bir 
açıklama yapan Emniyet yetki-

suç -d·osy.s. 
Sıkıyönetimin be�inci ayı

nı doldurmasıyla birlikte, fa
şist örgütlerin cinayetleri hız 
kazandı. Son onbeş gün için
de meydana gelen olayların 
ardından, bir süredir üstü kül
lenmeye yüz tutan, MHP ve 
yan kuruluşlarının bu saldırı 
ve cinayetlerdeki rolleri yeni
den güncelleşmeye başladı. 
Aşa�ıda yalnızca', MHP 'nin 
suçlulultunun kesin olarak an
laşıldıltı olaylardır_ 

8 Mayıs: MHP Balıkesir ii 
Başkanı Ile Ikinci Başkanı ve 
38 taşist, Türket'in Balık
..ır'. ııeJdlll li Mayıs ıPJnü, 

üyesinin üzerinde üç tabanca 
ve 22 adet mermi ele geçiril
di. 

14 Mayıs: Ankara'da MHP 
Yenimahalle Ilçe Merkezi'nde 
yapılan aramada bir tabanca 
bulundu, 10 kişi gözaltına 
alındı. 

16 Mayıs: Ankara Etlik 
Piyangotepe'de Türkiye Işçi 
Partisi üyesi Mehmet Çelik'in 
sahibi bulundui!u kahveye 
baskın yapan faşistler, 7 kişi
yi öldürdüler. 

19 Mayıs: Ankara Cumhu
riyet Savcı Y ardımcısı Do�an 
öz 'ün katmerlnden olan Hij.. 

��----------------�--

8 Mayıs: 27 Nisan'da Ada-
na'da"halkı kanunsuz yürüyüş e 

teşvik" etmekten gözaltına a
lındılar. Gözaltına alınanlar
dan Iı Başkanı ve Ikinci Baş
kanı daha sonra tutuklandılar. 

10 Mayıs: 27 Nisan'da , 
Adana'da öldürülen bir CHP'
linin katili olarak yakalanan
lardan iki MHP ve bir MISK ü
yesi tutuklandı. 

Bahçelievler' de yedi Türki
ye Işçi Partili 'nın katillerin
den Ercümenf Gedikti, clna
yet sırasında kullanılan oto
mobilin MHP Gençlik Kolia
rına ait oldueunu açıkladı. 

12 Mayıs: MHP Ereltti Ilçe 
Başkanlıl!ı'nca düzenlenen 
"Bayrai!a Saygı" mitinginde 
yapılan aramada, iki MHP 

Iilerinin, "sağ tedhlş örgütünü 
açığa çıkaracağız" demelerinden 
bir gün sonra, Hüseyin ,Kocabaş 
la birlikte yakalanan Kemal 
Türker, Balıkesir Emniyet Mü
dürlüğünden kaçıyordu. Kemal 
Türker'in kaÇtığl mı yoksa kaÇı
rıldığı mı, cevaplanması gereken 
bir soru olarak önümüzde duru
yor . . .  

Faşist hareketin son haftalar-
da yoğunlaşan hesaplarının 

seyin Kocabaş ve yedi taşıst 
Balıkesir'de yakalandı. Hüse
yin Kocabaş verdi�i ifadesin
de, Do�an öz'ü ıbrahim Çift
çi ile birlikte öldürdüklerini 
açıkladı. 

Balıkesir'de aynı gün yapı
lan aramalarda yakalanan ve 
bır kişiyi öldürmekten 16 yıl 
a�ır hapis cezasına çarptırıl
dıktan sonra Eskişehir Ceza
evinden sahte belgeyle kaqan 
Erdal Karakum, Ifadesinde, 
Balıkesir'de bulundultu süre 
içinde MHP Iİ Başkanı Kadir 
Eraslan'ın yanında çalıştıltını 
söyledi. 

21 Mayıs: Dol!an öz'ün ka
tili Hüseyin Kocabaş'la birlik
te yakalanan faşistlerden Ke
mal Türker, Balıkesir Emniyet 
Müdürlü�ü'nden, görevlı polis
lerin yardımıyla kaçtı. 

önemli hedeflerinden olan hü
kümUtin düşUrillmesi tehdidi, 
Ecevit hükümetini henüz ye
terince uyarmış görünmüyor. De
mokratik güçler, hükümeti, ken
di varlığını da tehdit eden MHP 
ve yan kuruluşlarının kapatılma
sı için, cinayet odaklarının dağı
tı lması için bır kez daha uyarı
yorlar. 

• 

,NATO, U-,2 
uçuşları için 

baskıyı 
yogunlaştırdı 

Görevinden ayn7an Haill NA TO doyatmDlarının te".,ilc;'i 

Ecevit hükümetinin, ABD 'nin U - 2 casus uçaldannın Thrkiye 
üzerinden uçması istemi üzerine, konunun önce SALT anlaşmasına 
taraf ülkeler arasında bir görüş birliltine vardınlması gere!!ini belirt
mesinden sonra emperyalizmin baskılan yoeunlaştı. 

Belçika, Ingiltere, Japonya ve ABD'deki temaslanndan sonra F_ 
Almanya Başbakanı Schmidt'e bir rapor veren Walter Kiep, Thrkiye' 
ye ivedi yardım için önemli bir fonun hazır oldultunu: ancak bunun 
kullandabilir hale gelmesi için 
Türkiye 'nin "siyasi" ve "askeri" 
konulardaki tutumunu yumuşat
masının beldendi�ini belirtiyor
du. Kiep'e göre 30 Mayıs' ta Pa
ris'te toplanacak olan ' -raahhüt 
Konferansı"na kadar, ekonomik 
konulardaki görüşmeler durduru
lacak, siyasi ve askeri alanlardaki 
ikili temaslar Iuzlandınlacaktı. 

öte yandan emperyalist Batı 
merkezlerinin haber kaynaldann
da, Thrkiye'nin U - 2 uçuşlan 
karşısındaki tutumu, "Sovyetler 
Birli!!I'ne veto hakkı tanınması" 
olarak yorumlanıyor ve bunun' 
ABD'de tedirginlik yarattııtından 
söz ediliyordu. 

Di!!er bir deyişle IMF'nin 
ekonomik "yardım" konusunda
ki sonu gelmeyen dayatmalannın 
politik niteli!!i bütünüyle açı!!a 
çıkıyordu. Emperyalist merkez
ler, Ecevit hükümetinin ekono
mik bunalımı hafifletmek için 
dış yardım arayışını, doi!rudan 
dOi!ruya politik ve askeri ödün
ler koparmak için kullanmaya 

·çalışıyorlardı. 
SALT - 2 anlaşmasının uygu

lanmasını görüşmek üzere Lond
ra' da bulunan ABD Dışişleri Ba
kanı Vance de geçen Salı günü 
yaptı!!ı açıklamada, Thrkiye ile 
üzerinde tartışılan "savlDlma 1'
birli�l" anlaşmasının Ekim ayına 
kadar sonuçlandırılacaeına inan
dıeı nı belirtti. V ance 'ın danı,
manlanndan biri de, anlaşmanın 
gecikmesi halinde bile, Thrkiye 
N A TO' da kaldıkça, ili kedeki 
NATO üslerinin çalışmasından 
kaygı duymadıldannı açıkladL 

Bu arada Atina' daki haber 
kaynakları da U - 2 uçu şlan ko
nusunda ABD ile Türkiye, Yu na-

nis!an ve Ingiltere arasında bir 
anlaşmaya vardmış oldu eu nu 
öne sürüyorlardı. Buna göre 
Chri<;topheı-Ecevit görüşmesi sı
rasında anlaşma sa�lanmıştı ve 
U - 2'Ier ıncirlik, Girit ve Agre
tür üslerinden havalanacaktı. 
Kaynaldar, Türkiye'nin bir NA
TO üyesi olarak, bir NATO üsRi 
olan ıncirlik'ten kalkan uçaklara 
karşı çıkamayaca!!ını Ueri s� 
yorlardı. 

Görülmektedir ki saldırgan 
emperyalist güçlerin TürkiYe üze
rindeki asd baskı ve dayatma ara
cı, NATO'nun kendlsldir_ Thrk� 
ye NATO üyeliltinl sJi.dürdükçe, 
Başbakan Ecevit'in iddia etti!!i 
gbi, "uluslararası dayanışmaya 
yapıcı katkılannı" sürdüremeye
cektir. 

Başbakan Ecevit'in önceki 
Cuma günü Çankaya' dan aynlır
ken yaptıltı açı Idama da, hükü
metin NATO 'nun baskılanna bo
yun eltmeyi sürdürecelini göster
mektedir. Başbakan bu açılda
masında, U - 2 uçu ,Ian Için 
Thrkiye'nin ABD ve SSCB ara
sında anlayış birlieı aramasııun, 
"elbette mütterilderlmlzle Uişk� 
ler bakımından bır emsal sayıla
maz" demIştir_ 

Demek ki Ecevit bükümeti, e
lter uluslararası bir anlaşmaya � 
lişkin deltDse, NATO ülkelerının 
SovyeUer Birliltl'ni tehdit eden 
girişimlerine ortak olmaktan çe
klnmeyecek, böylesi durumlarda 
" Thrkiye'nln yumuşamaya kat
kısını" kaale almayacaktır. Bu, 
hükümetin emperyalist dayatma
lar karşısındaki teslimiyetinin 
şimdiden llenından başka anlam 
taşımamaktadır. 
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CHP'DE 
SANıKLAR , . -

KONGRESı 
Mehmet Aközer 

CHP'nin 24. Kurultay'ı, Gençlik Kollan'nın olaylı eeçen Kongre· 
,i'nin yarattıRı büyük gerginllk ortamında 24 Mayıs günü çalışmalan· 
na başladı. 

CHP'nin �3.Kurultay'ının, biri Parti'nin genel niteliklerine ilişkin, 
di�eri ülkedeki güncel koşullara ilişkin iki belirgin özelli!!i vardı. 
Bunlardan birincisi, CHP'nin bir sosyal demokrat parti olarak 
kimli!!inin ve politik çizgisinin belirginleştirilmesi çabasındaydı. Bu 
do!!ru1tuda, 1972'deki yönetim 
dei!işikli!!inden so/ıra büyük ser· 
mayeye ve tekellere karşı 'görece 
radikal çizgilerle ortaya çıkan 
CHP'yi, onlarla uzlaşmaya daha 
yatkın bir konumda tutacak, do· 
layısıyla sa�a dönük bir program 
ve politik çizgi benimsenmişti. 

23. Kurultay'ın ikinci özelli!!i 
ise, CHP'nin büyiik burjuvaziyle 
uzlaşmasının zemintni oluştura· 
cak temel düzenlemeler yapılır· 
ken, ülkede günün koşullannda 
baş tehlike olarak ortaya çıkan 
!aşizmin tırmanışına karşı, CHP' 
nin kitlelerin gözünde demokra· 
tik bir güç olma özelli!!inin ko· 

-runması ve güçlendirilmesi çaba· 
sıydı. 

Bu nedenle CHP'nin 23. Ku· 
rultay belgelerinde, büyük ser· 
mayenin baskı ve egemenli!!ine 
çekilen dikkat ne kadar az ise, 
!aşist tertiplere ve saldınlara, MC 
iktidarırun suçlanna çekilen dik· 
kat de o kadar fazlaydı. 

Di!!er bir deyişle CHP, 23. 
Kurultay'ından, onu büyiik bur· 
juvaziyle tam bir uzlaşmaya do!!· 
ru sa�a çeken etkenlerle, faşizm 
tehlikesi karşısında demokratik 
bir konumda tutmaya yönelik 
sola iten etkenler arasında görece 
bir dengeyle ortaya çıkmıştı. 

24. KURULTAY'DA 
ıKI KONGRE 

23, Kurultay'dan bugüne ka· 
dar geçen dönem, bir yandan 
CHP yön'etiminde büyük burju· 
vaziyle uzlaşma politikasırun ke· 
sin bir egemenlik kurdu�nun 
ortaya çıktı!!ı ve bunun sonuçla· 
nnın kitleler tarafından açıkça 
görüldü!!ü; di!!er yandan da CHP' 
nin faşizm tehlikesi öpünde sü· 
rekli olarak geriledl!!i ve demok· 
ratik mevzileri terketti!!i, sonuç 
olarak da !aşist güçler karşısında 
sürekli yenilgiler a1dı!!1 bir dö· 
nem oldu. 

Daha açık bir deyişle bu dö
nem, CHP merkezinde sa!! bir 
yönetimin kesinlikle egemenlIk 
kurdu� ve bu yönetimIn polıti· 
kasının kitlelerin gözünde tam 
bir başansızlı!!a u!!radıl!ı bir dö· 
nem oldu. 

Dolayısıyla bugün CHP'nln 
24. Kurultay'ında gerçekte ıkı 
kongre yapılmaktadır: 

Birincisi, CHP'nln artık tam 
bir sa!! do!!rultu içine giren mer· 
k07 yönetiminin kongreaidiro 
CHP merkez yönetimi için 24. 
Kurultay, geçmişten bugüne sa· 
dece "zarar" hanesi dolu getir� 
len bir bilanço içIn af dileme ve 
mazeret açıklama kongresıdir. 
Bu kongre, bir anlamda ".anıkla· 
rın kongresi"dir. 

24. Kurultay' daki ikinci 
kongre Ise, CHP 'yi, emperyalız· 
me ve tekelcI büyük sermayeye 
gÖlÜ nüşte karşı çıkan, faşizm 
tehlikesIne ve faşist güçlere karşı 
mücadeleyI öngören konumların· 
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dan dolayı destekleyen ilerici, 
demokrat, anti · faşist CHP taba· 
nının kongresidir. Onlar için bu 
Kongre, CHP 'nin sa!! merkez yö· 
netiminin neden oldu� politik 
gerilemenin ve iflasın muhasebe
sinin yapıldı�, sorumlulanrun a· 
raştınldı!!ı bir kongre olacaktır. 
Bu kongre de, "davacıların kong· 
resi"dir. 

SANIKLARIN SAVUNMASı 

özetle CHP'nin merkez yöne
timi, son iki buçuk yıldır Izledi!!i 
sa!! politikayı Parti tabanının 
önünde savunmak, bu politika· 
nın inasına birtakım "haklı" ge· 
rekçeler bulmak üzere, bugün 
24. Kurultay'a çıkmaktadır. 

Bu sa!! politikanın inasıru sak· 
lamak için CHP merkez yönetı· 
minin başvurdu� savunma ça. 
basının tipik bir belgesi CHP Ge· 
nel Yönetim Kurulu'nun 24. Ku· 
rultay için hazırladı!!ı rapordur. 
Bu rapor göstermektedir ki, CHP 
merkez yönetimi, kendisini ko· 
ruyabilmek için, CHP merkezine 
yönelen eleş tirilerin her türliisü; 
nü reddetme, her yapılanı mutla· 
ka bir "başan" olarak gösterme 
gibi bir yolu seçmiştir. 

Ve bugüne kadar ki politika· 
sının tümünü savunmaya yönelik 
bu ça basıyla CHP Merkez yöne
timi, kendisini temize çıkarabil· 
mek şöyle dursun, tam tersine, 
sal! çizgisi üzerinde emperyaüz. 
me ve büyük burju vaziye daha da 
yakın bir konuma do!!ru kay· 
maktadır. CHP merkez yönetimi 
için bu "savunma kongresi", do· 
layısıyla sa� konumunu daha da 
pekiştirme ve tescil etme kong· 
resine dönüşmektedir. 

GYK raporuyla CHP merkez 
yönetimI: 

- Parti içindeki antidemokra· 
tik yönetim uygulamalannın tü· 
münü haklı göstererek meşrulaş· 
tırmaya ve kural haüne getirme· 
ye çalıtmaktadır. 

- Parti içindeki muhalefet gi· 
ri4imlerinin tümünü, Partiyi dışa· 
ndan etkneme çabalannın ürünü 

"Fa.şist ı:ğilimli bu sonuncu partinin (MHP'nin) Olkü 
OcakJarı aw albnda örgütJcnmaş olan silahlı eylemci
lui. bu birlcomcyle "Cephe"nin özdlikle AP'nin vu· 
rucu gücü haline gclm Lşl�rdi" (CHP'nin 23. Kurullay 
Raponı) s. 37 

"Faıizmin bnnarufını dıordurmanın gerçekçi yolla· 
rından b .... i ve en etlUni demokratik ve yasal kitle 
eylemleridir. Buna inanan CHP cephecilerinin bu br· 
manışlanna demokratik kitJe eyLemleriyle cevap ver· 
meyi yeğledi." (CHP'nin 23. Kurullay Raporu, s. 40) 

"Hcrkrse İzmir'den ilan ediyonım. Herkes derken , 
yalnız tüm yurttaşlan değil, bazı devletleri de kaste
diyorum. Türk.iy�'d� \i� dünyada herkeie ilan e((iyı>" . 
rum: CHP - AP ortaklığı olmaz." (Ecevit'in 7 Mayıs 
1 977 ıZmir konu,masından) 

"Halkı ve parlamentoyu zorlayarak yenı bır cephe se· 
rüvenlne girmemiş olu nsa ldl, Ulke bugUn ıçınde bu· 
lunduOu bunalımdan cok dah� rahat ve erken esenlı· 
ge cıkabllecektl. B u  ol.n.k, CHP'y. tek başına hOkU· 
met ya da yenı bır serUvenl önlemek ıçın önerilen 

PHP - AP koalisyonu Ile tanınmamıştır." (CHP'nın 
24. Kurultay Raporu, s. 57). 

"Parti çalışmalarını yetersiz bulan, bazısı ıyiniyetli, 
bazısı da kasıtlı çevrelerin eıeştirilerinden zam.n za· 
man bunal.n kimi arkadaşlarımız genellikle çOzOmU 
"kitle eyıemi" donen ' çalışma tUründe bulabileceki. 
rini sanırlar." cı Ekım 1 9 7 7'08 Ecevit'In KUçUk K u
rultay konuşmasından) 

"DevicUma, vurgun düzeni savunuculannm Ye z.aJ.im. 
I�m kamu sörcvlikri arasına ycrlc,tirdikleTi ajanlar_O 
dan vr bplJwllannda.n anndınlacakbt." (Ecevit'in 
14 Mayıs ı 977 Adana konuşmasından). 

"MHP'de anarş iye, ş ıddet olavlarına karşı Ise ve se· 
bebl ne olursa olsun Insanların OldUrOlmeslnl çaOdışl 
buluyıwsa, bunu sevindirici bır gelişme olarak k.lbul 
ederiz." (O. EyUbo§lu'nun 1 7  Temmuz 1 9 77'de 
MHP Genel sekreterl'ne gönderdıaı mektup) 

"Biz kimsenin kimıer t�rafından o mevkllıre getırıı· 
dlOlne veya dUsUncelerine gOre ayırım y�pmay�aı· 
!;Iız," (8 Ocak 1978'te Ecevit'In Abdi ı pe kÇı Ile y�p. 
tlOI görüşmeden) 

olarak gös termeye çalışmakta ve 
böylece tabandaki nerici, de
mokrat, anti·faşist birikimin Par· 
ti yönetimini etkilemesine karşı 
kesin bir tutum almaktadır (s. 16 
17). Bu, CHP merkez yönetimi· 
nin, Parti dışındaki tüm demok· 
ratik, sol güçlere karşı takııidı�ı 
antikomünist politikanın daha da 
keskinleş tirilece�ini ve yo�n· 
laştırılacaRını göstermektedir. 

- tlikedekl di!!er demokratik 
güçlerle, geçmişte "dayanışma" 
deyimiyle dahi olsa kabul edil· 
mek zorundakalan ilişkiler dahii, 
her türlü iŞbirll!!1 olasılı!!ını red· 
detmektedir. 

- Ecevit hükümetinin tüm e
konomik ve toplumsal önlemleri-

ni sadece savunmaya çalışmakta, 
iflası kitlelerin gözünde kesinleş· 
miş olan sayısız uygulamanın sö
zünü biie etme cesaretini gös te re
memektedir. Ve bu savunma ça. 
bası içinde, hükümetin de bir bü
tün olarak sorumlulu�nu üzeri· 
ne almış olmaktadır. Böylece, E· 
cevit hükümetinin tümüyle bir 
"CHP hükümeti" olmadr� yö· 
nündeki mazeretieri de kendi e· 
Iiyle geçersiz kalmaktadır. 

- 23. Kurultay'da "faşizmin 
tırmanışından" söz ederken, 
şimdi iki MC iktidarı dönemi 
için dahi, "faşizm" sözcül!üne 
bile yer vermek şöyle dursun, sa· 
dece "ideolojik ve siyasi temel· 
de" ve "ırk ve mezhep temelin· 
de" bölücülü!!ü .hedef olarak gös· 
termektedir. "Faşizm tehlikesi"· 
nin yerini; "devIet biçiminin de
�iştirilmesl" gibi yepyeni bir 
tehlike ( ! )  almaktadır ve CHP'· 
nin görevi artık "devleti devlet 
yapmaktır!" Ve hedef, artık 
al!ırlıklı olarak biie faşist terör 
delıH, bu amaca yönelık "her tür· 
iü eylem"dir. (s. 1 1 2  . 113) Bu, 
CHP yönetiminin, hükümetin an· 
tidemokratik baskı politikasını 
açıkça bir tescilidir. 

- Ve CHP merkez yönetimi, 
sıkıyönetim uygulamalarının bü
tünüyle savunusunu üstlerunekte, 
daha da önemlisi, "I Mayıs için 
alınan önlemlerı" açıkça yasal 
Ilan ederek 1 Mayıs terörünü per·· 
vasızca haklı göstermeye çalış· 
maktadır. (s. 161 - 162) . Işte 24. Kurultay' da çıkan 
CHP 'nin sa!! merkez yönetimi· 
nin tablosu budur. Bu tablo, em· 

peryaüzmin, tekelci büyük bur· 
juvazinin ve gericililıin dayatma· 
lanna bugüne kadar oldu�ndan 
çok daha açıkça ve çok daha te· 
melden bir teslimiyetin tablosu· 
dur. 

BU TABLO DEClş1R Mİ? 

24. Kurultay'ın bu tabloyu 
bugün de!!iş tirme olas�ıltı hemen 
hemen hiç . yok gibidir. CHP ta· 
banındakı ilerici, demokrat, anti
faşist eRilim CHP 'nin sa!! merkez 
yönetimi karşısında güçlü bir 
a!!ırlık koyacak ve Parti yöneti· 
minin polltikasıru temelinden et· 
kileyebilecek bır ,Jonumda bu
eün için deRildir. �ynca bueün· 
kü sa!! yönetimin, kendisine il· 
kesel düzeyde karşı çıkma ce.· 
retini gösteremeyen daRınık mu· 
halefet gruplanyla yeni bir mer· 
kez dengesi oluşturarak, taban· 
daki birikimi etkisizleştirmeye 
çalışması olas�IRı güçlüdür. Bu, 
CHP yönetimindeki salt çizei ile 
tabandakl ilerici, demokrat ei!l' 
lım arasındaki mücadelenin bir 
süre için de olsa ertelenmesi an· 
lamına gelecektir. . 

Ne var ki CHP Içinde böyleai 
bir mücadelenin nesnel koşullan, 
Partinin saR merkez yönetiminin 
kendı polltlkasıyla, artık yüzey· 
sel önlemlerle ortadan kaldınla· 
mayacak bir biçimde yaratılmış· 
tır. CHP Içindeki bu mücadele, 
CHP yönetiminin emperyalizmle 
ve tekelci büyük burjuvaziyle uz· 
laşma politikasına karşı Işçi ve 
emekçi kitlelerin mücadelesinin 
bir yansıması olacaktır. 



ODTÜöe yeni rektör 
ya da ''gayın muhbir 
vatandas" 

• 
Uzun ,üredir jandaımanın "kuşatması" altanda bulunan ODTO'de, son günlerde 

yoRunlaşan düzenli bukılara bir yenisi eklendi:  Oniversite Mütevelli Heyeti tepeden in
m. bir kanda 1n_t Bölümü Profesörı.rinden Mehmet Kıcıman 'ı rektör vekilti�i!le 
atadı. Bu atama üniversitenin tüm kesimlerinde tepki ile karşılandı. Tepkinin temel 
kaynalı iki yıl önce Hasan Tan 'ın benzer biçimde tepeden inme rektörlüllü atanm .. ıyla 
başlayan mücadele ıonunda iiııiftlliteııiıl wm yö ... llciierIDID .. � .. batına ııelm.eoi 
ilkelinin artık demokratik 
bir kazanım oluşturmu, 
olmu., bu ıon _tamanın 
bu kazanım. ters dÜfen ni� 
teliliydi. ODTO öltretim 
Oyeleri Dernejti'nin bu 
tepkileri dile ııetiren 10 
May.. IlÜnlü buın açıkla
maamda şöyle deniyordu : 

"Miitevelli Heyeti'nin 
tarihe karışması bir an me
sel.1i olan ve özerklik ilk ... 
ı.ri il. bailda,mayan 7307 
.yılı yaaadan aldıltı yet
kiyi. ODTO Rektöriinü 
atama yönünde aldıilı bu 
kararı üzüntüyle kar,ılamı, 
bulunuyoruz. tt 

BUln açl1t1amasında 
bundan ıonn ODTO ö�re
tim üyeleri uuında Ana· 
Y'" Mahkemelince önemli 
bazı hükümleri iptal edilaD 
7307 .. yılı yaianın yerinl 
alabilecek yeni bir yaaanm 
nitelilderinl belirlemelı: 
amacıyla üniversite yöneti
mince yapılan anketin 10-
Duçlanna lIöre ba,ta r.k
törlük olmak üzere tüm 
iiııiveroite orpnlannın oe
çimle i,b .. ına ,elmeli il
!telinin büyük çoilunlukla 
benimaenmi, olduilu belir
tilmekteydi. Daha ıonraki 
tiim uYllUlama1arda fakülte 
ve bölüm düzeyindeki or
&anlarda yöneticilerin oe
çimle i,ba,ına ııeldlilinl 
vurııulayan buın sçıklama
ii ,öyle devam ediyordu: 

"Rektörlük dı,ındaki 
tüm yönetael kademelerde 
,eçirilen bu demokratik 
deneyim ODTO'nün kendi 
kendini yönetmekten aciz 
bir kurum olmadılını en 
açık bir biçimde kanıtla
mıştır. 

"Üniversite ötyetim 
üyelerinin e�ilimlerini hiçe 
.. yan ve Milli ERitim Ba
kanlı�ınca hazırlanıp bu· 
ııünlerde TBMM 'de tartışı
lan Oniveraiteler Yasa Ta
sanAna ten dü,mek bir ya· 
na, yetersizUkler, defalarca 
belirtilmi, olan 1760 .. yılı 
y ... dan bile Ileride &ayıla
bilecek bu kararın yenıden 
Ilinden geçirilmelini içten
likle dileriz. Bu dileAimizin 
kişilOl nedenlerden delil, 
i1k .. el nedenlerden doRdu
�unu da özellikle belirt
mek ideriz. 

"ODTO'nün özerldi�i 
haketmi, ve rektör de da
hil olmak üzere tüm orııan
larını seçebilecek olııunlu
ila lieimi, oldu�unu ya,a
nan deneyimler yeterince 
kanıtlamı,tır. " 

Halen ııörevde bulunan 
Mütevelli Heyeti 1977 Ha
ziran'ındaki bır aylık Ece
vit Hükümetlnce atenmı, 
'u be, kişiden olu,makta: 
Prof. Dr. Hicri Fişek, Prof. 
Dr. Ru,en Kele" Dr. ılhan 
özdll, Prof. Dr. ılhan Unet 
ve Prof.Dr. Yükıel Olken. 
Bu b., kişiden dördünün 
kendı rektörlerini ııçen 
üniversitelerden ııelen öR
ıeıım üyelerl olmaları de 

ODTU bir ""'"hbir ... "'ııda,"" ı.ıli"; 

ışm - bu üyeleri pek de 
öAünülecek bır konumda 
ııörmeye olanak bırakma
yan - bir b .. ka ileinç ya
m. Ecevit tktidarı 1977'de 
Mütevelli Heyeti'ne Y"'
nın önıördüilü 9 üye yeri
ne 5 üye .tarnakle yetlndi. 
1978 ba,ından bu yana d. 
anla,ı1maz bir ısrarla dört 
üye daha atamaktan ka:;ın
dı. Anla,ılmaz diyoruz, 
ama ulında neden "anla· 
,ılır" nitelikte: Rektör 10-
çimi, yasaya göre, ancak 
altı oyla mümkün. Bu ne
denle, Mütevem Heyeti'nin 
"rektör". deilil, ancak 
"rektör vekili tl seçme yet· 
kisi var şu anda. Böylece 
de, hem "demokratik gö
rünümlü" olmak, hem de . 
seçme yetkisi olmadıilı 
mazeretine aıtınarak . se
çimsiz rektör .tamanın 
çok daha büyük boyutlan 
ulaşabilecek tepkilerinden 
&akınebilmek olanailı veril
miş oluyor Mütevelli Heye
tine. 

'16 Mayıı ıünü Universi
te Konseyi Kıcıman'. iiü
venoyu verilmesi konusu· 
nu görüşmek üzere olaIan
üstü toplantıya çailrıldı. 
Bilindijli gibi Konsey, üni
venitedeki bütün profesör
lerle ( .. yıları 40 dolayın
de) bunların .. yııının yarı
sı kadar .. çilmi, üyelerden 
oluşuyor (19 .. çiimi, üye
ii var Konseyin). Toplantı
da bütün kademelerdeki 
öRretim üyelerini ve aliı
tanlan temlil eden ıoçil
mi, üyeler ortak imzalı bir 
önerııeyle Konsey'in daha 
önce kabul etııAI yua tu
lailında rektörün .. çlmle 
gelmesi ilkesini benlm .. -
miş oldulunu, bu nedenle 
güven oylam .. ı yapılama
yacailmı belirttiler. Buna 
railmen yapılan ııUven oy
lamaamda Kleıman, Kon
ıoy toplantılarına katılma
mayı ııelenek haline ııetir
mi,lerin ve Ankara dı,ında 
ııörevll olanlannın bile 
"tam kadro ' halinde katıl
maya özen ııöıterdlklerl 32 
profelÖrün oyuyle güven-

oyu aldı_ Seçilmi, üyelerle 
iki profooör oylameya ka
tılmadı, üç profesör de lü
venoyu vennedi .  Böylece 
Kıcıman 'ın kimlerin güve· 
nin. "mazhar" olduA'u 
açıkçe ortaye çıkmış oldu. 

Yukarda alıntı yaptııı
ınız buın açıklamasında 
öar.tim üyelerinin bu ata
maya "kişisel delil de il
kesel nedenlerden" karşı 
çıktıklannı ,örmüştük. 
öRretim üyelerinin - sanı
rız &şın "nezaket"lerinden 
ötürü - söz konusu etme
meyi yejlledikleri bir husus 
var: Kıcıman'ın kişiiiai. 
CHP tarafmdan atanan Mü
tevelli Heyeti 'nin yeni te
peden inme rektörü Kıcı· 
man, 12 Mart döneminin 
bellieli jurnalcılannden. Sı
kıyönetim dosyaları "Na
fiz o�lu, 1932 dolumlu 
Cankaya da oturur" Kıcı
man'ın 28 Temmuz 1971'  
de "vaki davet üzerine hu
zura alınıp" meslektaşları
nı nuıl teker teker "ele 
verdiilinin" belgelerini içe
riyor. ODTO rektörlük ma
kamı bu açıdan zaten epey 
",anslı " .  1974 'te - CHP'li 
Mustafa Ostünda�'ın Milli 
E�itim Bakanlı�ı dönemin
de - rektör olan ve Mehmet 
oillu, Elm .. 'dan doilma D. 
Veli nüfusunda kayıtlı, 
E .. t CaddeSı 42/15 te otu
rur tanık Tarık Somer" 
künyeliyle ııeçen Prof. So
mer de bu makama otur
mu,tu epey bir süre, pek 
çok mealekta,ının adlarını 
saveıya saydlA'ından hemen 
birkaç Yll lOnre. 

Hep .öylendl, artık Iyi
ce biliniyor: Politika 
ODTO'ye hep tepeden 10-
kuldu. Şimdi bir kez daha 
bellielendi. CHP seçimli 
Mütevellilerin tepeden ata
maaıyla, kendilerinden 
başkalarını temıll etmeyen 
profesörlerin ,üvenoyuyla 
bir rektör var ODTO'nün 
başında ,imdi, 12 Mart 
döneminin "sayın vatan· 
da,ları" arasından özenle 
bulunup çıkartılmı, bir 
rektör. 

• • •  

" Milli gurur'; 
CIA ve U -2 • • • 

Bu yıl Ankara 19 Mayıs Stadyumu' 
nda yapılan Gençlik ve Spor Bayramı 
gösterilerinin görkemi anlatmakla biti
rilemiyor. 

Başbakan Ecevit de düşüncelerini 
"Belki de bugüne kadar kullanan en 
güzel 19 Mayıs" şeklinde özetledi. 
Ku,kusuz, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nm 
ilk adımını simgeleyen 19 Mayıs'ın an
lam ve önemi, o gü"ün özüne uygun 0-
larak gerçekten görkemli kutianmasını 
gerektirecek oranda büyüktür_ 

Nitekim Gençlik ve Spor Bakanlıltı 
bu yılki kutiamaların dost ve kardeş 
komşu ülke Bulgaristan ile yapılacak 
işbirliltiyle gerçekleştirilmesini i\arar
laştırmış ve uygulamaya ge�miştir. So
nuç görüldüıtü gibi başanlıdır ama şa
şırtıcı deltildir. lyi komşuluk, karşılıklı 
dayanışma, barış ve baltımsızlık ideal
lerinin saltladıgı ortak noktalarda ilike
lerin birbirleriyle elele vermelerinın, o
muz omuza vermelerinin doltal sonu
cudur- başan. 19 Mayıs gösterilerinin 
görkemi de, iki komşu ülke Türkiye ile 
Bulgaristan arasında bu alanda yapılan 
i�birliltinin başarılı bir ömeRini simge
lemektedir .. _ 

Bu örnek, banş düşmanlanna, sa
vaşçı güçlere, gerici, şoven politikalara 
vurulmuş anlamlı bir tokattır aynı za
manda. Hem de Türkiye'nin ulusal kur
tuluş mücadelesinin ilk adımını oluştu
ran ve emperyalizme karşı verilecek bır 
savaşın başlangıç tarihini simgeleyen 
bir günün anlam bütünlül!ünde çarpılan 
bir tokat. __ 

*** *** *** 

Çok deltil, bundan bir - iki ay önce
lerini 'anımsayın_ En büyüeünden Mao' 
cu paçavrasına kadar basın Bulgaristan' 
la saltlanan işbirllltine karşıydı. 

Işte Hürriyet Gazetesi'ndeki satır· 
lar: 

"- Bir Bulgar gelecek, gençlerimiz 
kollarını sallasın diyecek, onlar da kol 
sallayacak. Bulgar uzman, kendi reji
mini göz önüne alarak şu pankartıarı 
taşısın gençler diyecek onlar da taŞı
yacaklar ... " 

Saldırı burada kalmadı. Lime IIme 
haberler verildI. 

· Ordu 19 Mayıs'ın Bulgar'la birlikte 
hazırlanmasına karşıydı! . . .  

· Gösteri provaları çok altır oldultu 
Için ö�enciler hoşnut deRIIdi! 

· ö�renciler gösteriler yüzünden sı
mfta kalacaktı. VeUler "olmaz böyle 
şey" diyorlardı! 

Saldırılar, bazı "öRretmen" kllıRın
daki faşlstlerin gösterilerde görevlı öR
rencilerin notlarını kırma çabalarına 
kadar zalimleştiriidi... 

Sonuçta ne oldu? 
Hürriyet Gazetes!'nln 20 Mayıs gün· 

lü Federal Almanya baskısında manşet 
şöyleydi: 

"-Mııı>Gurur ,ahlandı. __ " 
Bu başlıRın yanında gösterllerle 11111-

II bir toto�af yer alıyor ve altında da 
şöyle deniliyordu: 

"- 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bay
ramı yurtta ve yurt dı,ında çok parlak 
törenlerle kutlandı. özellikle Ankara'
daki tören, her yılkinden çok de�işik
ti " 

Söz konusu gazetenin ve onun şah· 
sında yaygınlıltı ve genişliRi bilinen ge
rici, anti-komünist şoven propaganda
nın ultradıltı yenilginin bir örneltini o
luşturmaktadır bu olay. Ancak Hürri
yet Gazetesi'nin aynı günlü yani "MiUi 
Gurur Şahlandı" manşetini attlRı gün
lü sayısında yer alan dilter bazı haber
lere de gözatmakta yarar vardır. örne
Itin orta sayfasındaki bir haberin başlı
Rı şudur: 

"- 100'e yakın CIA Ajanı Türkıye' 
ye gelmek için Atina'da bekliyor ... " 

Atina kaynaklı haber şöyle ba,lı
yor: 

"- Iran'da gafil avlanan CIA ikinci 
bır hezimete uRramamak için şu llra
larda yüzlerce ajanını Türkiye'nin dört 
bir yanına daRıtm" bulunuyor_ Keza 
Türkiye'deki ABD elçili�i ve di�er 
misyonları da Türkçe bilir yeni ele
manlarla takviye edildi... 

. .  __ Bu ajanların bir bölümü Türldye' 
ve Iran 'da görev yaparlarkeD diRer bir 
bölümü de CIA 'nın -Atina istasyODUn-
da- konaklam" bulunuyorlar ___ " 

Ilginç ve ibret verici bir tablo. Birin· 
ci sayfada "Mili Gururun şahlandıltı" 
söylendilti gün Türkiye'de CIA ajanlan
lUn cirit attlRı haberi ... 

Olay bu kadarla da bitmiyor. 
Gene aynı gün, aynı gazetede yer 

alan bir başka habere daha göz atalım: 
"- Haie, U - 2 ' leri n Türkiye üstün· 

de uçmasında yanr var, dedl..." 
Türkiye'nın üyesi bulunduRu NATO 

nun, Avrupa Müttefik Kuvvetleri Ko
mutanı Orgeneral Haig, Ankara'da 
Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genel
kurmay Başkanı'yla yaptıltı temaslarda 
bunları söylemişti._. Aym günlU pzete
de yer alan bu başlıklar bile Türkiye 
kartpostalım en keskin çizgilerle yansı
tıyor. 

Tüm ilerici güçlerln yıllardır sürdür· 
düi!ü antiemperyalist mücadeleyi., em· 
peryalizme hergün biraZ daha tesllml
yete varan "Miııı Gurur" şovenizmlnin 
19 Mayıs'larda ve bir günlük gazete 
sayfalarında oluşturdueu şu keskin 
kontrasta bakın ..  _ 

"Milli Gurur" tücarlı�ımn, görkemli 
19 Mayıs kutiamalannı sahiplenme te
laşındakl sefaletine bır bakın, bir de, 
Türkiye'de cirit aten CIA aıanlan Ile 
U - 2 uçakları konu'sundakl yorumsuz 
teslimiyetine. 

Yorumu Türkıye'nın emekçi halkı, 
BaRımsl7lıktan, demokrasiden, sosya
lizmden yana ilerici güçleri yapıyor. 

Şafak, karanlılıın ba�ına her gün 
nasıl saplımyorsa ...  

öyle! ...  

FFRHI\T GUN 
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1 M.yıs 1979 tutuklularının 
duruşmalarına 17 ·18-19 Mayıs 
tarihlerinde b.,landı. 

1 M.yıı günü 1 M.yıs'ı kutl.· 
mak ve anti-<lemokratik baıkıları 
proteıto etmek üzere Pan,altı ve 
KartaI'da aoblla çıkma Y"'Rına 
railmen evlerinden çıkerak yürü
yü,e ,eçen GENÇ öNCO'lülerin 
d.valan sonuçlandı ve tümü tah
liye edildiler. 

Pan,altı'd. yürüyüşe ,eçen 
GENÇ öNCO 'lülerin dav ... nda. 
avubt1ann tahliye talebindı. ııla 
yönetim Komutanlı�ının koydu
Ru aoblta çıkma yuaRının An.
Y'" 'ya aykın ve yuai d.yanak
tan yoksun oldultu ve bu y"'ila 
karşı Anayasaı bir proteıtonun 
haklılıilı vuf&Ulandı. Aynı duruş· 
mada tanık olarak getirilen dört 
mer ve sekiz poüs ise i mahke
menin aldıRı bir ar. kararla sıkı
yönetim komutanlıRına ihbar 
edildi. Karar, GENÇ öNC01erin 
... avukatlannın, tenık olarak ge· 
tirilenlerin ,özaltın. alınma sıra
sında işkence ettiklerini belirt
meleri üzerine alındı. Haklannda 
ihbard. bulunulan ,örevliler, 
yüzb.,ı Fevzi Ulu. TeRmen 
Mehmet Karak.ya, Ç.vu, Ab
met Yılmaz, Onb.şı Şaban Aziz 
öztürk . O. Şube polisleri Bekir 
Yaıllıbyı,. Yusuf Eken ve Mus
tafa Ate,; Şi,1i Emniyet Amirii· 
ili polialari ömer URur. umet 
Doilan. Haaan Aşıklar. Nedim 
Karaııöz ve Taylan Bostancı idi. 

1 Mayıı (Ünü Merter'de aob
Ita çıkan Türkiye ı,çi Partili Ge
... 1 Ba,kanı Behice Boran ve di
Rer TİP'liIetin duruşmasın. ise 
19 Mayıa (Ünü _t 1 3'te ba,lan
dı. Boran'm mahkemede verdiRi 
ifade ,öyleydi :  

"I,çi ıınıfının ve tüm emek
çilerin uluslararuı dayanışma. 
birlik ve mücadele (Ünü olan 1 
Mayıs'ı kutlama törenlerinin en
,eUenmelini protesto etmek üze
re 1 MO-Yll 1979 Salı sabahı _t 
10.00 sulannda sokaRa çıktım. 
Bu çılu,ın kendili protesto fiilini 
olu,turmuyor. protestoyu dile 
,etiriyordu .  Böyle bir protestoda 
bulunmayı bem bir yurttaşlık 
ııörevi, hem de i,çi anıtımı.zın 
partiıinin ,enel başkanı olarak. 
iıci ve emekcilerin demokratik 
bak vi öZlÜrlüklerini avunma yü
kümlülüRümün bir ,örevi saydım. 

''SilindiRi eibi. Anay ... tüm 
y ... m., yürütme ve yaııı 0ııan
Iannı ve tüm yetkilileri balılar; 
tüm yuıılu Anay ... hükümleri
ne uygun olmak zorund.dır. Bu 
hükümler Anaya_ nın uysulam.
ya ıeçirllmıainln güvenceli ola· 
rak ,etirilmi,tir. Ama dikbte 
dolterdir ki. uy,uiama ,üvenceli 
konusunda Y'" koyucu bu hü
kümlerle yetinmomi,tir. Orııan 
vi yıtkililerin Anayuaya ten dü
,ebilecekleri, veya en azından, 
onu ihmal edıbilecekleri oluılı
Rını 'öz önünde tutarak. Anoy.
anın dibaçolinde Anayuayı 
yurtta,lann uy.nık bekçiliiiine 
emanet etmı,tir. Dlbaçe Anaya
aa metninı dahildir. onun aynl
mu bir parçuıdır. Benim 1 M.
yıı 1979 (Ünkü proteato bueke
tım. yurtt... olarak bu uyanık 
bekçilik ,örevini yerine ,etirme
min bir If.delidlr. 

"Aynca, 1 Mayıı dünyaca ka
bul edilmi, ve uy,ulan.n ulul
Iararaaı I,çl anıtının birlik. 
mücadele ve dayanltma "ünüdür. 
Olkemlzde de 1 M.yıa kutlama· 
lannm tae ulusal kurtulu, .. va,ı 
yıUanna kadar gerlye uzanan bir 
ıeçmi,i vardır. 1976'dan berl bu 
,elenek yenıden canl.ndınlmı, . 
1 Mayıı allahllZ ve .. Idırıaz yürü
yü, ve topl.ntılarl. ıörkemli bi
çimde kull.n .. elmi,tir. 1 M.yıı 
1977 ,ünü otuz.ltı yurtt •• ın ölü
müne neden olan olaylar 1 M.yıı 
yürütü Vt topl.ntııını y.pan kllle 
tarafmd.n çıkarılmamı,tır. Bu 
olaylar konuıund. I,çl anıtımlZ 
vo Wktnln demokratik ,Uçlerl 

ı MAYIS TE Ö UNUN 
hükümetten davacı durumunda
dırlar; ko�uşturmanın sürdürül
mesini ve katillerin bulunup ada
lete teali mi ni hillii beklemekte
dirier. 

"I Mayıs 1977 k.tliamı işçi 
ıınıfımızln ve emekçi kitlelerin 
demokratik mücadf!lesini ıerilet
mek. onları yıldırmak ve sindir
me için paralı profesyonel pro
vokatörlere yaptınlmu;tır. Ama 
işçi ve emekçi killeler yıl,ınlıR' 
düşmemiş .  ıinmemi, ve 1978 
1 M.YlS'ınl yine çok görkemli 
ve son derece düzenli bir biçim
de kutlamıştır. Işçi sınıfı vı 
emekçi killeler verdikleri 36 ,.
hille 1 M.yıa ,ününe ve .Iaruna 
imzalannı atmı,lardır. 1 Mayıı'ı 
kutlarnak, işçi sınıfımızın uzun 
mücadeleleriyle ve kanıyla k.
zandı�ı mükteaep bir hak olmu,
tur. 

"I Mayıs 1979'u kutlama vı 
sokalta çıkma yasa�ı yetkiyi kö
tüye kullanmanın bir öme�idir . 
Yetkiyi kötüye kullanmanın ku
nıIlan vardır. Yetkinin kullanılı
şında keyfililte yer yoktur. SIIu
yönetimin 1 Mayıs'a iIi,kin u
tanbul daki yuakları kabul edU .. 
bilir mantıki gerekçeden yoksun- . 
dur. Sıluyönetim yayaın şiddet 
eylemlerini önlemek üzere ilan 
edilmi,tir. Işçi sınıfının. emekçi 
killılerin ve onlann y.ptıklan 
1 Mayıs törenlerinin ise -üresl
len şiddet eylemieri ile uzaktan 
yakından bir ili,kisi yoktur. 
Hem 'olay çık.bilir· &Özde ıe
rekçesi ,eçerli idiyse. Izmir'de 
yapıimasına neden mÜlUde edil
miştir? Sıkıyönetimin bulunm.
dı�ı Izmir'de şiddet olaylan çık
muını önleyici önlemier alınabi
liyorsa. Ilkıyönetimin bulundu
�u ıatanbııl·d. haydi haydi alına
bilirdi. E .... n Ba,bakan. ııkıyö
netimin demokrasiyi. 'öz,ürlük
çü hukuk devletini' korumak 
için ,etirlldiltinl tekrar teknu be
Iirtmi,tir. 

"Buna ra�men 1 Mayıı'ın İs
tanbUı'da kutlanmuın. mÜlUde 
edilmemi,se, bunun nedenini 
'olay çıkabilir' ııibi sözde ,erek
çelerin ötelinde aramak gerekir. 
Emperyalizm ile i, ort.klıltı ya
pan büyük sermaye sınıfı ve ıe
rici, tutucu çevreler işçi sınıfının 
ıücünden ve bu iÜcün bir göster· 
geli olan 1 Mayıı kutlamalann
dan !edireindirler; işçi IIlUfın. 
kendilerince ·h.ddini bildirmek' 
demokratik hak ve özgürlüklerini 
kıııll.mak iateRindedirler. utan
bul·d. konan 1 M.yıı yaaaklan 
bu Iıte�e hizmet etmi,tir; işçi. 
emekçi killelerin hak ve özıür· 
lüklerine bukının. saldınnın bir 
Ifadeli olmu,tur. Bu .çıdan d. 
&Öz konuıu yuakları proteıto et
mk işçi. emekçi halkımız. ku,ı 
bir demokrasi ıörevi olmu,tur. 

"Bu düşünce ve ,erekçelerle 
1 Mayıı 1979 ,ünü .. bahı ook.
�a çıktım. Auerıer yolu mu kes
ti. Komutanları yüzba,ıy. ıok.· 
ii. çıkmamın nedenini. protea
tonun anlamını anlattım. "Pro
teıtonuzu bu,ün de�i1 de bir 
bO-Şka &ün y.paanlZ olmaz mı?" 
dedi. Bunun anlamıız olaceRını 
.çıkladım. Yüzb.,ı. ulınd •• ya
zılı ifadesinde kendiıinin de iti
raf ettiRi üzere , 'zaman kazan
mak' istiyor. bu am.çla beni la
f. tutuyordu .  Yüzbaşı hiçbir za
man 'DaRılın! Dailılmazsanız 
zorl. daRıtınz!' ihtarında bulun
madı. Benimle konu,tuRunu di
Iterleri duym.dı. hatta büyük bir 
kıımı ıörmedi biie. Bir lüre son
ra poliıler ıeldi. önce 'Eller yu
kan ! '  ıonra 'çök!'. daha sonra d. 
·y.t !'  diye ba�ırdılar. Dedikleri 
Itirazsız y.pıldı. Poliller cop ve 
tekmeler iie yerde y.tanl .. rı döv· 
meye b.,I.dılar. bır y.nd.n da 
ate, .çtılar. Aıkerler ve komu· 
t.nları yüzb.,ı poiiılere hiçbir 
müdahalt etmediier. Dövme ve 
ate, açma kar,ı koym.yı tahrik 
edlclydl. am. hiç klm.e bu t.h
rlke uym.dı. Bu ıır.d. beni Car
kederek yerden k.ldırdıi.r ve 

olay yerinden uzakla,tıraiak ıvl
me götürdüler. D.ha aonra ,elip 
evden alarak bir cipe bindirdiler. 
D.vutpO-Ş.'Y. ,ötürdüler." 

1 Mayıs'ı yuaklam. eirişimle
rini proteato etmek üzere Merter' 
de aoblla Çıkan TİP Genel B.,· 
kanı ' Boran 'Ia di�er merkez 
yöneticilerlnin. yerel örııüt yöne
ticilerinin ve TIP üyelerinin du
ru,malannda 24 il barosuna ka· 
yıtlı 250 avukat lörev üslendi. la
tanbul Barosu Ba,kanı Orhan 
Ap.ydın·1e TİP MYK Oyeli Alp 
Selek'in sözcülük y.ptlRı duruş
maya katılan avukatlar. 1 M.yıs 
günü soııra.aında d. kitleseneşe
rek Men 1 M.yıs 1979 müc.
delesine. böylece etkin bir bi
çimde katılmı, oldular. Avukat· 
lar. Selimeye'de tutuklu bulunan 
DISK yöneticilerinin kötü koşul
lar .Itınd. tutulm ... nı d. proteı
to eden bir metni ortak imza ile 
B.şbakan·. ve Sıkıyönetim Ko
mutanına gönderdiler. 

19 Mayıs ,ünü b.,layan du
ruşmada Utanbul Baroıu B.,ka· 
nı Apaydın özetle şöyle dedi: 

"Tutuklama oebeplerl 353 sa
yılı yuarun 7 1 .  m.ddısinde 
açıklanmıştır. Anılan maddenin 
D fıkrası devlet ve hükümetnüm· 
zun u kırar bir nitelik leşımayı 
öngörmü, bulunmakt.dır. Ayn
ca sanıkların suçlulukları hakkın
da ııüçlü belirtilerin bulunmuı ha
li tutuklama nedeni olarak belir· 
tiimiştir. HER ŞEYDEN ONCE 
i MA YIS 1 9 79 GUNU MER· 
TER 'DE KıRıLAN DEVLET 
VE HUK OMET NUFUZU DE
CIL KIŞILERIN GURURU· 
D UR, KIşILERE D UYULAN 
SA YGlDIR. 

" Anayasa'nın 30 . maddesi 
tutukl.ma ile ileili bazı baRiayı· 
cı k.yıtlar içermektedir. Bu 
maddede tutuklam. nedeni 01.
rak devlet ve hükümet nüfuzu
nun kınımaıı kavramı yer alma
mı,tır. Bir yerde 353 sayılı y.
sanın 7 1 .  maddesinin D fıkr.sı 
Anayuaya aykın bir nitelik taşı
maktadır, denilebilir. Ancak yar· 
Kıcıyla, savcısıyla ve S8wnucu� 
suyla tüm hukukçulann yasalar· 
daki bu nevi aksaklıkları uy,ula
ma alanında düzellmeye ç.lı,ma· 
lan bır Körevdir. inancındayız. 
Tanıkların henüz dinlenmemiş 
olması ya da Sıkıyönetim Komu· 
t.nlıilının .. rsıldıRı bildirilen 
otorite.lni korumak amacı mü� 
vekkillerlmizln tutukluluk hali· 

nin devam ettirilmemnin haklı 
bir gerekçesi olamaz. Herşeyden 
önce ıuçluluklan hakkında ,üçlü 
belirti bulunm ... hali olayımlZd. 
&özkonUlU deAildir. Çünkü olay
da 1 7 1  aayılı yuanın uYlulama 
a1enı yoktur. 

"I M.yıı Dünya işçilerinin 
bayr.mıdır. Biz de yaaayla "B.
bu Bayr.mı • denilmek suretiy
le durum leberuze edilmek ia
tenmiştir. Bir yerde bayram yap
mak için izin .Imak Y. d. bey.n
name vermek yükümlülültü ıöz
konusu olam.y.caltına ,öre 1 7 1  
sayılı yuanın d .  ihlali dü,ünül
memelidir. Sonuç olarak kutla
nan yada kutlanmak istenen bir 
haktır. Bu hakkın kuUanılm .... 
bu bayramın kutlanm ... için de 
izine ,erek yoktur. Bu dü,ünce
den ha.reketle 1402 sayılı Y"'
nın 16.  maddesininde ol.yda uy
,ul.nma alanı b'ulunmadıaın. 
inanmaktayız. Bir hakkın YOlOk· 
/anma .. , YOLOL v. hukuki açıdan 
mümkün olonuıyacağına göre Sı
k.yönetim Komutanlı�ı'nın 
sokağa çıkma yalOğınl içeren 
bildiri.i de bu n.d.nl. YOLOL da
yanalitan yok.undur. 

"Bu husuıu daha .çık belirt
mek iaterim. Dünyad. hiçbir ül
ke tek ba,ına deAildir. Her kı ,i 
"Ylıya delterdir. Ancak bir Parti 
Genel Da,karunın "yil duydu
�um bir eyleminden dol.yı öz
gürlü�ünden yoklUn kalmuı de· 
mokr.tik ilkeler açısınd.n d. 
hoş karşılan.bilir bir durum de
�ildir. Bütün bu nedenlerle mü
vekkillerimin tümünün tahliyeleri 
yolundaki iıteme ben de k.tıl
�aktayım ve talep etmekteyim." 

Apaydın'dan sonra söz alan 
TİP Merkez Yönetim Kurulu 
Oyesi Avukat Alp Selek de özet· 
le şöyle konuştu: 

"Uluslarara.. düzeyde k.bul 
edilen ve ülkemizde de bu gele
nek do�rultu.und. kull.nan 1 
Mayıı işçi bayramı töreninin ya· 
saklanm.sı demokratik bir h.k
kın kullanılmasının engellenme
oldir. 

"Kanunlarda var olan yetki· 
ler, ancak Kene Anayasa ve ka· 
nunlardaki ölçülerin ne.nel ,er· 
çekliklere uysun ol.rak kull.nıl· 
maııyla geçerlilik kazanır. Bu 
geçerlilik ve gerekliliklere uygun 
düşmeyen politik tutumları •• 
An.y ... ·d. yer al.n 'temel bır 
h.kkın özüne dokunmama Ilke· 

Bo",n i 111.", .. du .... _ .. "," 

linin ihlaUni. bukuk adına kabul 
etmeye olanak yoktur. 

"önemli olan. bir haklun b
�ıt üzerinde YU olınuı delil. bu 
haklun fiilen kullanılabilir olma
ııdır. Oy .. , 1 Mayıı ta a.nayuaJ 
demokratik bir hakkın kullaıuJ
muı iktidarın tamamen politik 
bir karan ile enaIUenıni,tIr. 

'1977 1 Mayıı'mda btledi
len 36 yurtta,ımızın katiUeri 
ve olayın &Orumiulan hAlA oeta
ya çıkarılmamı,ken bu yıl. Ana
yasal ve dımokratik haktann bir 
parçO-G olan 1 Mayı. kutlanı,,
nm yuaklanması ; 

"!atanbul halkmm 29 _t ıü
reyle öz,ürlüklerinden yobun 
kılınmw. 1 Mayıı kutlamaaı için 
h.ftalarce öncedın k1nı1anan aa
lonların bpatılıp. toplantılann 
iptal edilmıli ; 

"Uyanık bekçillRlne Anay ... -
nm emanet edildiRi yurtlaflar 
olarak bbul edilemez. 

"ı,te 1 Mayıı 1979 (Ünü YIl
kuu bulan olaylardaki batı, be
lirttlRimiz bu hukuk ve yua dı" 
tutumu proteato etmek dı,mda 
nitelendiremeyiz.' i 

20 Mayıı (Ünü yapılan duru,
manın ikinci oturumUDda. olay 
yerinde bulunan buı güvenlik 
ıörevlii.ri tarafından imzalanan. 
ama tümünün, "biz ıonradan im
zaladık. tümünü bilmiyoruz" dı
diRI tutanak okundu. Bu düzme
ce tut.nokta. Merter'de yürüyü .. 
,eçen ıırubun güvınlik kuvvetle
rlne kar,ı fiili olarak saldırdıRı. 
taş .ttıRı ve b.Rırarak haka.rette 
bulunduau. daha aon .. ıırup a.re
ıından k.çmay. te,ebbüz oden 
bazılarının diRerl.rini e.diRi 
yal.nı ortay • •  tılıyordu. Yüzba
şı Turııut Mumcuoillu. B.,ç.vu, 
Beyram Karaka,. Komiser Ali 
KalenderoRlu. toplum polili la
mail Dalo�lu. poliı momurları 
Iımet An. Ceneiz Karaııedlk. 
Kemal ölme.. Huan Şınc.n. 
Salih Kılıç. IIYOL Ate,. Muaf
rer Tunç. ömer Yarımbıyık. 
bekçiler Necdet Pehlivan ... 00-
m.n Karan tarafından imzalanan 
düzmece tut.naııa duru,ma aıra
.ın<l. sahip çıkan kim .. olmadı. 

1 Mayı. duruşm.ııyla birlik
te. 1 Mayıs y ... klamaların. kal
kı,en ,üçler ve onlann piyonla

.rının meakeleri bır kere daha 
dü,müştür .Sanık .. ndaiyealndı 
ol.nlar. 1 Meyıı ı yuaklam.yı 
umanlarl. onlann i,a.retiyle 1 
Mayıı terörünü uy,ul.yanlardır. 
Hepiinden h ... p sorulac.ktır. 



ESA i SORULACAK 
"Otobüse ııstoste yı�ıldık. Yüzle rini  setebll· 

diklarımin yüzleri sanki iki misli bllyOmUşlÜ. Kıp' 
kırmızı, yer yer morarmıştı. Yanımda genç bır 
delikanlı vardı. Alnının uzerinde, saçlarının dlbln· 
de bir yara vardı. Sürekli oradan yüzüne kan yayı· 
lıyordu. Polisin biri sllmeml emrettI. Bır ka�ıt 
mendIIle sildim. Ancak kanama devam ettlOlnden 
mendil yetışmedı." 

diyerek otobüse kadar dÖvüldüm. COPlama oto· 
büste de devam etti." 

arada bır polis yanlışlıkla bır sivil polisin dövOldO
OOnO, kendisinin de yanlışlıkla vurduQunu söylU
yordu." 

Yazılı 
fadelerden 
örneklerle 

ı Mayıs 

"Benim önumde yatanları coPlayarak ve tek
meleyerek arabalara bindiriyorlardi. Sıra bana 
geidiOinde kendim kalktım, bu sırada bır polis kO
lumdan tutarak coplayarak arabaya götürmeye 
başladı, "orospu" diye küfrediyordu. Başka bır 
polis kol umdan tuttu ve yine küfrederek suratıma 
tükürdü. Arabanın önOnde coplarla dövmeye bas
"dılar." 

"Devamlı olarak copluyorlardı. Bu sırada bır 
polis "çocukJar emniyet amiri geliyor, vurma
yın" dedI. Bır ara coplarını Indirdiler. Sonra yine 
vurmaya başladılar. " Simdi yandınız, bu araba 
faşist polisıerin arabası" , " M adem devrimcisin c). 
lümU gOze alKak$ln, bakalım öldOnmO?" diyerek 
vuruyorlard'. ( ... ) Birisi "Bunları döverken hayva
n ı  duygularımı tatmin ediyorum" diyor ve bır ktz 

.. a r kadas ı n  Ozerlne oturuyordu." 

"OnutpaŞl'ya getlrlldıglmde baylldım. Ayıı
dlOımda bır aSker! doktor ıgne yapıyordu. Mide· 
min bulanması nedeniyle Oç kadın arkadaşımın 
yardımı ve doktorun ıstegı Ozerlne revlre yatırıl
dım. Orada tekrar muayenem yapıldı. Doktor iS
rarla hastaneye gônderllmeml Istedi. Oturamıyor, 
yOzOkoyun zorlukla yatıyordum. ( ..• ) Hastanede 
o gece sabaha kadar hemslre ve doktor kontrolün
de Idlm. Sık sık başıma soguk bez konuldu. Ate
şim 39'a, çıkmıstı. Tanslyonum Ise 7 ldı' 24 saat
lik sOre boyunca mide bulantılarım geçmedı''' 

" B u  dayak 45 dakika kadar sUrdu. Cevredekl 
evlerden kadın sesleri "Bırakın katiller, öld"eeek· 
slnlz çocu"t"rı" diye baOırıyordu. Pol/slerden biri 
"getirin şunları da dayaOI paylaşsınlar. dayanamı
yorlarsı" diye ba§ırdı. Bır dıger! "Tesbıt edin şu 
evleri" diye emir verdı' Halka, "GIrin içeri, perde
leri çekın, ateş acarız" diye bagırdııar. i .�)  Sa· 
çımdan yapısan bır polis "kaldır kafa nı" diye ba

gırdı. Kafamı kaldırınca, karsıda duran bır dlQerl 
suratıma bır yumruk savurdu. Yumru�un şldde
tlyle a r kaya dOştüm. KOlumdan sOrUkieyen bır 
polis. kulagıma şiddetli bır tokat attı. Daha son
ra kulak zarımın yırtlldlQı tesbıt edildı' Getirildi
Q/mlz I l k  binada bayıldım." 

işkencesi 
"Cınt.mı açtılar, bOtOn esyalarımı caddenln 

Uzerine döktüler. Cantamı toplamak icin başımı 
kaldırdıgımda "orospu" diyerek bacaklarıma. ba
şıma ve sırtıma Insanlık dışı bır şeklide vurdular. 
Daha sonra otobüse blndlrmek ıçın beni kaldıran 
saçlarımdan sürOkleyerek ve suratımı tOkatııyarak 
gOtOrdU." 

"Biri bel/me çıkarak teplndl. Bir başka polis 
bu arada eteOimi açtı, ben elimle eteQlml ÖrttUm. 
Ellme "ete�lnl örtme" diyerek copla vurdu ve 
tekrar açtı. Ben yine örtOnc:e. "namus mu var sen
de orospu" diyerek tekmaiedI. Biri $Içımdan 
tutarak f"laHı. CarptıOım polis saeımdan tutarak 
yOzUme tOkUrdÜ." 

"Hleblr tepkiyle karsılasmadıkları halde Ozerl
mlze saldırdılar ve tOm kalaba l l Q ı  COPlamaya baş
ladılar. " Orospu çocukları vatan size ml kaldı?" 
diyerek ve daha aQır küfürlerle sOrekli copladılar. 
Bır ara bır tanesi cantamı aldı. Arayıp verdI. Daha 
sonra arama sırasında cantamdan yOzOQOmOn a l ı n
mıs OCdugunu anladım. Ozerimde kırmızı hırka 
oldu§:undan "kızıla vurun, o kızıl komUnist" 

"Bır ara pOliSlerden birisi " k ıZlara vurmayın. 
erkeklerin de kafasına vurmayın" deyince dıgerle
ri "sus ulan, bunları dövmek degıı, kızıı erkek" 
hepsinin Ozerinden geçti kten sonra kurşuna' diz
mek lazım şurada" diye baQırarak dövüyorlardı." 

"Bır tanesi arkadaşına "ül kUdaş sopam kırıldı, 
şu copunu bana versene" dedI. özellikle kadınla
ra eok agır ha karetler ediyorlardı. Bır ara kafamı 
kaldırdım. "Indır lan kafanı orospu çoeuOu" di

yerek kafama copla vurdu. "Bunları o Ecevit Ib .. 1 
şımarttı, Başbakan TOrkeş olsaydı böyle yapabilir 
ler mıydı?" diyordu. 

Bütün demokratik ııüçlerin yanıma Merter hallu ve 
Merter'deki vah .. tin tanıkları da 1 Mayıı ııünü yapılan 
i,kencelerin heKbının ıorulmuı için gereken çahayı sür
dürüyorlar_ Merter'de olaya tanık olanlar, ııördüklerini 
bir tutanak haline Iletirerek beJııelediler_ Merter'de evle
rinin önünde lÜre1Ielen vah,ete tanık olan Neriman öz
pehlivan, Mahmut hal, Sebat Humud, Nermin Aluın, 
Sina Pamukçu, Bebiye Metin, Gülhanım Aluın, Cengiz 
Kaoiüç, Leyla Pamukçu, lamet Yılmaz, Avukat Abidin 
Kayhan, Muzaffer Toprak ve D1SK'te bulundukları ara
da terörü Izleyen, DlsK Yürütme Görevlisi hmet Cante
kin, Avukat }{jdayet Kaya, Günaydın Erdoıımu, tarafın
dan imzalaııan 2_5_1979 tarihli tutanakta ,unlar belirtili
yor: 

"Saat 10_30 aularında DısK binuı önünde bulunan 
Türkiye l,çi Parti1i1er üzerine Londra Altaltı yönünden 
polla arahalanyla ııelen lilahlı ıivil ve rem elbi .. 1i poliı
ler, biçbir ikaz yapmadan "dur"emri yermeden ate, ede
rek topluluilwı üzerine lieidiler _ Güz küfür ve hakaretler
le en az 300 ki,i olan kadınlı erkekli bu lI1'ubu birbirinin 
üstüne ,elecek biçimde yere yatırarak tekme, cop, silah 
kah .... ve dipçikleriyJe dövmeye b&4ladılar_ Bir taraftan 
da çevrenin duyabileceili biçimde ballırarak en aiıır küfür 
ye bakanıtım ediyorlardı_ 

"Grubun içinden biç kimse ne eUe ne de .özle tek 
bir kar,ılık vermediiii IIbi ba,lannı elleriyle korumaya 
çalı,arak yatıyorlardı_ Ancak poJialer ayaklarıyla yatan
Jarın ellerini tekmeleyerek açılan eUeri arasından kafala-a 
nna vuruyorlardı_ Çevreden olayları ,örüp 'yeter dövme
yin artık' biçiminde baraketi durdurmaya çalı,an, ıözler 
.öyleyen çe ..... oakinlmnin bulundullu pencere ve bal
koııJanna silahlarını yönelten pollaler olayı seyredenleri 
bulu altın. tutmak iıtedilerse de dövme olayı devam 
etmi" olayı seyredeuleri bu tehditleriyle içeri ookama
,... poliıler evleri buarak y .. 1ı kadınlan ev içlerinde hır
p.Jam1" yerlerde liiriiklemi,lerdir. 

"Bu arada TİP Genel Ba,kanı Bebice Boran yattıllı 
yerden iki .. vii poliı tarafından kaldınlarak koluna llril
rni.t ve ıürüklenerek üstünü deR'i,tirmeye zorlanarak evine 
.. kulmu,tur _ SOnradan bir arabaya konan Bebice Boran 
olay yerinden ,ötüriilmü,tür. 

"Toplulukta bulunan ki,iler ise ,elen belediye oto
biioleri ve diller araçlara bindirllirken, hakaret, küfür ve 
dövme olayı devam etmi,tir. Olay ıırasında yüzü, kafuı, 
elleri kanayan olmu,tur. Hatta topluluk gittikten sonra 
olay yerinde kan izleri bulunmaktaydı. Sonradan eadde 
poliılerce yıkatıldı. 

"Yukarıda yazılan ve bir saat kadar .üren olaya 
tanık olmu, bulunmaktayım." 

öte yandan bu tutanaAı imzalayan ba .. ııörgü tanık
ları da tutanaAa çe,itli ekler yaptılar. Kimya I, Blokla
rvıdan Ayten Çankaya ,unları ekliyor: "Behic. Hanımın 
koluna iki tane .ivil, iki tane de reımi poliı Behlce Hanı
mı ıürükleyerek evine ,etirdiler." Ayni blokta oturan 
Hediye Polat'ta 'u eklemeyi yaptı : "Behice Boran'ı 2 reı
mi poliı tanaklayarak ve yerde ıürükleyerek evine iletir
diler. Olayı balkanda izledim." Mefkure öztürk ımzala
dıRı ekte lJe ,unları belirtiyor: "Evlmin balkanunda otu
rurken .. kak Içinde Behice Boran 'ı peri,an halde 4 pollı 
ile ,ördüm. Ancak polloler Behic. Hanım'ı ıürükleyerek 

"Polisin biri ensemden coplamaya basladı. Bu 

Merter 
işkencec i lerin in 

peşleri 
bırakı lmayacak 

evin. ,ötürelüklerini ,özlerimi. ,ördüm." Gene Merter'de 
oturan Zühal Ta" Necdet Ta" Ay .. 1 Bakanolllu, Fevzi 
BakanoAlu, Rahmiye Diri, Tomris Orhun, Halime Sümer 
tarafından imzalanan belııede de olay ,öyle ifade edili
yor: "Evimin balkanundan silah .. ılerinden gelen tarafı 
izllyordum. Bir de ne ııöreyim_ SokaAın batından 4 adet 
polisin Thrkiye I,çi Parti.i Genel Başkanı Behice Bo .. n'ı 
dizleri üzerinde sürükleyere k lıetirildiRini ,örd�m. Kapı
nın önündeki beyime s.slendim. Blokta oturanlar olayı 
,ördüler." 

Bunca tanıR'ın ,özleri önünde süre,elen ve aynca fo
tolP'lnarla belııelenen bu y •• ai ,örünümlü terörün heKbl
nın sorulmuı için çe,itli yuaı ,iri,imler sürdürülüyor. 
Avukat Alp Selek ve arkada,lan tarafından latanbul Sıkı
yönetim KomutanlıRı Adli Mü,avirIlRin. yapılan ba,vu
ruda ,unlar belirtildı. 

1- MüvekkllJerimiz BEHlcE BORAN (Thrkiye I,çi 
Partiıi Genel Ba,kanı) v. 400 civannd.ki kişi 1 Mayıs 
1979 tarihinde Merter'd. lIöz .Ibna alınml,lardır. 

2- Müvekkillerimiz 'öz altına alınmadan önce yen 
yatınlmı,l.r ve bilahare polislerce uzun .üre binlerce kl
,inin ııözleri önünde tekmel.rle ve copl.rla fena halde 
dövülmü,lerdir. 

3- Dövülme olayının civarda bulunan apartmın!ar
dan ızlenm .. 1 kar,ısında, Ilkinler silah tehditi albnda tu
tularak, pencerelerden olaylann izlenmemeıi temin edil
meye çalı,ılmı,tır. . 

4- Bır poli_ yetkilisi, müvekklll.riml .. kar,ı Ika .dı· 
len dövme eylemlerinin luÇ olduRunu, dövme olıyına 

devam ederlene ,örevden alınıcıkIarı ikazında bulun
muştur. Ancak poliolerce kendiline, ilyan ıdilirceaine alı
nırsak abnalım cevabı verilmi, ve müvekkillırimizin ha
yati orpnlan tekmelenmeye devam edilmi, ve çolu km 
revan içinde bırakılmı,tır. 

5- öRrendiııimize ,öre, dövülenıerden bir kıunı bu

tanelere yatınlmı, ve tedaviyı alınmı,larmr. 
SONUÇ VE lSTEM: Müvekkillerimize kar,ı airi,ilen ey
lemler tamamen yu.ya aykın olup aynı zamanda failleri 
bakımından suç te, 1riI eden eylemlırdir. Andan nıdenl e ;  

1- öncelikle ve ivedi olarak müvekkillerimiz BEH1-
CE BORAN ve 400 civarındaki ki,inin ıvadı olarak ADIl 
TIBBA SEVKİ'nin temin edilerek muayenel.rinin yaptı
nlıp rapor alınma.ının teminini, 

2- Suç i,leyen pollller hakkında ,.nldi tahkikatın 
yapılıp haklarında Kaıııu Davası l",lınaalDlD teminini 
"yili ile arz ve talep ıderi&. 

öte yandan, la tan bul Cumhurıyet Savalıilına Avu
kat Alp Selek ve diııer I I  Avukat tarafından 4 Mayıı lÜ
nü yapılan b .. vuruda dı "i,kence olayını katılan tüm 
,örevii emniyet mensuplan vı yöneticileri" hakkında '1-
kayette bulunularak tanıldann Ifadelıri, olayı bei,.leyen 
fotolP'lflıır .. valı"a iletiidi. Yapdan b"Y\1l'I1da ,öyle de
niyor: 
OLAY: 1- 1 Mayı_ 1 979 IÜnü ııkıyönetimin 1 Mayıı 
kutlamuını yuıldamaaını ve ıokalla çılurıa yuailını, de
mokratik haklara bir kıııtlama ,.tirilmesi olarak IÖnn 
müvekkUlerimiz ve 300 yakın arked .. ı bu kıııtlanıayı 
proteıto için latanbul, Mertar ıemtinde ıokaila ", kmı,- .  
lordır . 

2- Olay yorine ,.Ien kolluk ku"..tleri, ilk önce 
kendilerini çökertmi, ıonra yüz üıtü yen yatımıı,tır. 
Bundan ıan .. kolluk kuvvıtleri öndın ve arkadan ata, 
etmeye ba,lımı,lar ve daha ıonra dı 45 dakika lünn i,
kence uYlUlamaıına ,iri,mi,lerdir. 

Bu i, kenceler _ırasında üzarleri çiRnonmi" kafalan
na ellerindeki çelik çubuklarla vı ıilah dlpçikleriyle kan 
reven haline ,.tirilinceye kadar dövülmü,lerdir. Yerler 
kon ııölü haline ,.Imi,tir. Kolluk kuvvetleri yerleri, IUÇ 
delillerini yok etmek için kapıcıla .. yılutmı,tır. Bu i,
kenceler a .. balara konulduıU ıırada ve ondan ı""ra da 
devam etmı,tir. 

3- Ekte, bu konuda Mertar Halkı tarafından tutu
lan bir zaptı Bunuyoruz. ı, kence olaylan çe,itli lUıte
lerde de resimleri ile yayınlanmı, ve Avrupa telıvlııyon
Iannda filmleri lÖıterUmlttir. 
NETlcE: ı- ı,kenceye ulP'lyan 300'1 yakın ki,inin dır
hal adlı tabipliRe sevk edilmesi Için ,.rekli i,lemlırin ya
pılmasını. 

2- Olay yerine "Ien ve i,kence yapan kolluk kuv
vetlerinin kimler olduRu, İstanbul Emniyet Amiriiili ve 
lçi,lerl Ba kanlı "I tar.fından bllineceRinclon, buralardan 
iıimierinin tespit edilmesini, 

3- Sanıklar hakkında itin vehameti de 'öz önündı 
alınarak ivedi olarak tutukJama karannın çı kanlmuını v. 
haklanndı amme davuı açılm .. ını bu ı,in sü .. tlı yijrü
tülmem .. 1 halinde bu _aldırganların ce ..... t bularak ileri
de çok dahı vahim olaylar yaratmaıı mümkündür. 

Yukandı ır. ettiiiimiz nedenlerle "rekli i,lemlerin 
yapılmaıını IIYII ile arz ederim. 



EkONCWIj 
lHABERlttl 

ADANA VE ISTANBUL ıLLERI 
FIYAT ARTıŞLARıNDA 

BAŞı ÇEKIYOR 

DEVLET IS'rA'l1STtK ENBTtrosU 
tUıifıDdaD dlizuleDeD 1 1  U'e alt Tiiltetl
d Pi,.c Eııdebleri'ııe 1Öft, IOD WnIe
mı. ' eD fuia AdaDa ... ı.a.ıiıul uı.mıı 
etldJedlli beJlrleııdl. AdaDa 'da NIaıı ayı 
lçlııde, fQ-atı. yüzde 12,3 oıaıımda ar
tarba, r.&..ıbw'da bu ...... yüzde 10,7 
bldu_ Man eyında, h. IIıI ildı tükeııci 
ftyatluuıda pıııen aybk art,. oraDları 
,w. 5,0 .,. ,a.s, 4,1 ldl. AdaDa ... ı.. 
tuıbw'de, 1978 JIIPım NiI.n aymda 
kaydedilen arta.ı- IM ..... y.. ,w. 
0,5 .,. yüzde 3, 1  dlizeyiDdıydl. 

HAM PETROL VE PETROL 
.ÜRÜNLERINE ÖDENEN 

DöVız TUTARı 
496 MILYON DOLAR 

HAM PETROL ve petrol liriiııleri Için 
ödeDen döY!z tutarımn, toplam döY!z ö
demeleri lçlndıkl peyı yüzde 40'a ulattı .  
1979 yıbDJD ilk 3, 5 aylık dönemlııde, 
ham petrol ve petrol iiriinIeri d ..... mı 
için 496 milyon Dolar ödendi. Petrol ve 
iiriinIeri dı..ımu Için döviz kullaDımı, ö
zelJlkle Nı.... ayından IoDra artı, 
kayde"i. Yılblfından 26 Mart tarihin. 
dek ham petrol ve ürün Ithalatı ıçin top
"m ödemel. 283 mUyon Dolar düze' 
yındeyun, 26 Mart · 16 Mıyı • •  ruında 
2 1 3  milyon Dolar oldu. Böylec:e, yılın 
ilk üç aylık dönemlnd. &ündı ortalama 
3,3 milyon DoIar'Iık döviz ödınlrun, 
bu tutar /ılı.... ayından itibaran &ünde 
4,2 milyon DoIar'a çıktı . . . .  

YAB�NCI SERMAYEDEN 
YARAR NASIL SAGLAN!R? 

SANAYI VE TEKNOLOJI Bakanlı
tı_ 6224 .yılı Yaban", Sermaye Y_' 
nda Vi ııaııı YönelmeUkte yapılaca1ı: d.· 
11ı,lkUkl.. konuunda ortaya yınl bır 
ıörüt attı. Bakanlık, yurda ' ... .,.k her 
yıbeneı MmUlyl prl,lnln, amaçlanna 
ıöre ilpll baftnlıklarCl Izlenmelini Iotl· 
yor. Gerekçe olarek da, bu uy,ulamay" 
yabancı NmIayenln daha kol.y IZIIDIbi' 
I.eeli Vi yılınmıardı yabınet .. rmıy.· 
d.n dıhı yolun bır yarar .. Ilanıbılece· 
tlni öne .ürüyor. 

Buna kar,ılık, DPT tarafındın ıon 
,okUn. ıellrllın yeni düzenleme, ilikıyı 
ı.lecek yıbanCl oemıayenln Tıcaret Ba· 
kanlı�ı ve DPT'cı Incılınmelini Vi bu 
konudaki ıon urar Grlınımn Yük .. k 
Planlamı Kurulu 'nun olmııını önıörü
yor. 

YVRVYVŞ . 28 MAYlS 1979 - ı O · 

IMF' nin yeşU . ışıgı için 
üsler pazarlıg 
Mayıs ayının ilk günlerinde önce Charles Woodward batkan

Iıeındaki IMF heyetinin, ardından da Uluslararası Para Fonu 
Avrupa Masası Direktörü Leslie A. Whittome'un Türkiye'yi zl· 
yaretleri ile yolunlaşan trafik, geçtieirniz hafta içinde yeniden 
durgunlaşb. lMF'cilerin Maliye Bakanlılı ve dieer hükümet 
yetkilileriyle yapbklan görüşmeler sonunda kamuoyuna yapı· 
lan açıklamada aynen şöyle deniliyordu: 

kuruluşları "tavuk mu yu. 
murtadan, yumurta mı tavuk
tan çıkar" tarbşmasmı sürdür· 
mektedirler. Bu nedenle, 30 
Mayıs'ta Paris'te yapılacak o· 
lan toplanb, hangisinin ödün 
vermeye yanatbeını aydmlı· 
Iıa kavuşturma açısmdan ö
nem taşımaktadır. 

" 
ınırlann _-

best piy ... da beildenc!itl 
' 'paralel piy ... " uylUlama
sında, .. Ii,me yolundalıl ül
kelerin dJ4 açıklanıun büyiiiı: 
boyutlarda artb2tnl ve dıf a
çıeın kar,ılanması için eko
nomik ödünlerle yetlnilmeyip 

.siyasi ödünler verOrnek zorun· 
da kabndılmı kaydetmekte· 
dirier. Bu arada, kudann pi
yasada sürekli errileme yönü
de delıÜjmesinin "paralel pi
yasa" uygulamasmda kaçınd· 
maz oldueuna dikkal çeken 
göziemciler, böyle t. .. kur po
litikasının benimsenmesi ha· 
linde, uzun dönenıli yabrım 
projelerinin uygulanmasına da 
olanak kalrıuyacaeılU, Merkez 
Bankası ve Devlet Planlama 
Teşkiiab gibi kurumlann (ö
len Üjlerliklerini yitirecekleri
ni belirtmektedirler. 

"Iki haftadan beri Uluslar· 
arası Para Fonu iie yapılan gö
rüşmeler bugün (16 Mayıs 
1979) sona ermiş tir. Görüş· 
meler tümüyle olumlu ve ya· 
pıcı geçmiştir. Askıda bulu· 
nan bazı sorunlar çözümleıı-. 
miş ve Uluslararası Para Fonu 
ile 'rurkiye arasındaki ilişkile· 
rin gelece!!i konusunda genel 
bir anlaşmaya varılmıştır." 

Maliye Bakanlı!!ı'nca yapı· 
lan bu açıklamada sözü edilen 
"Genel anlaşma" ifadesi, ge· 
nel olarak iyimser bir hava ya· 
ratma amacını taşıyordu. An· 
cak, Bakanlık tarafından açık· 
lanan metin ile Fon yetkilile
rinden Whittome ve \Vood· 
ward ile birlikte üzerinde an
laşmaya vanlan açıklama 
metni arasında bir hayli fark 
vardı Şöyle deniyordu me
tinde: 

"'rurk yetkilileri ve Ulus· 
lararası Para Fonu arasındaki 
cesaret verici ve yapıcı görüş· 
meler, son iki hafta da sür
müştür. Askıdaki bazı sorun· 
lar çözümlenmiş ve Türkiye i
le Fon arasındaki ilişkilerin 
geleceei konusunda görüş bir
liği saelanmışbr." 

Iki metin arasındaki fark· 
Iılık Maüye Bakanlılı'nın yurt 
dışındaki görüşmeleri nasd 
yürütebildi� yolunda kuşku· 
lar yaratırken, Wash ington 'a 
dönen IMF heyetinin hiçbir 
açı klamada bulunmaması da 
hükümet çevrelerini bir hayli 
tedirgin ediyordu. An kara ile 
Washington arasında yapılan 
bir dizi telefon ve telex görüş· 
mesinin ardından, Fon'dan 
'rurkiye'ye, konuya ilişkin 
olarak şu açıklama geliyordu: 

"TIlrkiye - IMF iiişkiieri 
konusunda Ankara'da yapdan 
açıklamayı, Wash ington 'da yi. 
nelemek için bu gün geçmiş· 
tir. Bu durumda burada bir a
çıklama yapılması pek yararlı 
görülmemiştir. Fon .En for· 
masyon Bürosu derhal Birle
şik Amerika ve Avrupa' da ö
nemli basın mensuplarıyla i· 
lişki kurarak, 'rurkiye ile Fon 
arasındaki görüşmelerin de
vam etti!!ini ve yakın gelecek. 
te yeni bir baelanb kurulace· 
eı konusunda kendilerine bil· 
gi verecektir." 

Kısacas� Uluslararası Para • 
Fonu, görüşmelerin sonuçları 
konusunda "Net" bır açıkla· 
ma yapmaktan kaçınıyor. Bol 
çeşitli nnans kuruluşlarının, 
Türkiye'ye yardım konusunu 
ele alacakları 30 Mayıs top· 
lanhsını bekleyeceitini, kula· 
eını ensesinden gÖ6te.rerek, 
ifade ediyordu. 

'rurklye'ye sallanacak yar· 
dım konusunda, Federal AI· 
manya Başbakanı adına te· 
maslar yapan Walter Kiep'de, 
'rurklye De Fon arasındaki gö
rüşmelere, Paris'te yapılacak 
toplanb sonuna kadar ara ve
rDdıninl belirtiyordu. 

Bu arada iiltlendi!!i görevi 
tamamlayan Kiep In, Türkiye 
üzerine hazırladıj!ı raporu Fe· 
deral Almanya Başbakanı 
Helmut Schmidl'e sundueu 
öere nildi. ANKA Ajansı kay· 
naklı bir habere göre, Kiep In 
Belçika, Ingiltere, Japonya, 
Kanada ve Birleşik Amerika '. 
yı kapsayan son gezisindeki 
izlenirnlerini içeren bu rapo
runda, TIlrkiye 'ye yardım için 
önemü tutarda bir kayna!!m 
bir araya getirilme olasılıeının 
doğdulu, ancak bu kaynaeın 
kullandır hale dönüştürülmesi 
için 'rurkiye 'n in siyasal ve .... 
keri konulardaki "kab" tutu· 
munu yumuşatması gerekti!!i 
üzerinde duruluyordu. 

IMF Heyetleri'nin Mayıs 
ziyarellerinde, eski reçetelere 
eklenen yeni bazı maddeier 
üzerinde görüş.meler sürdürül· 
müştür. 

Kiep 'in gezileri sırasında 
görüştülü yelkililer, kısa bir 
durgunluk dönemine giren 
ekonomik konulardaki görüş· 
melere karşılık, politik ve as
keri alanlardaki ikili temasia· 
nn yoeuniaşacaj!ına dair ö
nemü ipuçlan vermektedir. 

'rur kiye 'nin kur politika· 
sında köklü bir delişiklık iste· 
yen IMF, bu kez de "paralel 
piyasa" uygulamasmı öngörü· 
yordu. 'rurk Lirası'nın d" de· 
eerinin "serbest" piyasada be
lirlenmesi anlamına gelen bu 
uygulama "Ekonomjyi Güç. 
lendinne Programı" çerçeve
sinde Maliye Bakanlıeı tara· 
fından önerilmesine karşın' 
kabul edilmemişti. IMF'nin "parasal piyasa" 

olmazsa, Türk Ilrasl'nlD dalıı
lanmaya bırakılınuı yolunda
ki önerisi Türkjye taraflııdan 
reddediimittir. Bu nedenle, 
resmi bir açıklama yapdma
makla birlikte, Fon 'un, halen 
uYlUlanmakta olan "prinılı 
kur"u yayemlattırarak yenı 
bir düzeıılemeyepdBm8llıı1 k. 
bul etmek eRilimine cırcıiRI 
bildirOmektedir. . 

Uluslararası Para Fonu ta· 
rafından 'rurkiye'ye önerilen 
"paralel piyasa" Arjantin ve 

Onaltı aydır Ecevit hiıku· 
meti ve uluslararası rmansman 

Brezilya' da halen uygulan
maktadır. Bu arada, ıSrail'in 
de bir süre bu yönde bir uygu
lama yaptıl� a!ıcak dıt açl2t· 
nm olaeaniiltü boyutlarda 
artması sonucu uygulamadan 
vazgeçerek parasını bir sepe· 
te bai!ladılı bildirilmektedir. 

1 Mayıs' ların nas al kutlanacağı 
egemen s ın lflarla tartı ş ı lmaz 

DISK Yürülme kurulu üyelerinin 21 
Mayıı (Ünü yapıian duruşmalannda tutuk· 
luluklannın kaldınlmasından 50nra yapı' 
lan DISK Gen.1 Yönetirn Kurulu loplan' 
tıımda, bir açı, konu,maıı yapın Genel 
Ba,kan Abdullah Ba,lürk, 1 Mıyıı Vi ıon· 
raıındaki ieli,melerin deRerlendirmesini 
yaptı. Ba,türk, konu,maıında özetle a,ı' 
itıdaki ,örüşlere yer verdi: 

"D.�i,ik boyutlarda ya"nan 1 Mayıı 
1979'dan ıonra bir araya ,elmi, bulunu
yoruz. 28 Niaan'da ,özeltına alınmamız· 
dan sonra dı DISK'in müCldei.ıinin dur
maksızın, kesintisiz devam etmesinde payı 
olan tüm arkada,lanmı teşekkür .derlm. 

"1 Mayıs 1979, işçi sınıfının uluslar· 
arası birlik, mÜCldele ve dayanışma (Ünü 
olan ı Mayıs'l_nn mücadeleci özüne uy· 
gun olarak yaşanmı,tır. 

"DISK'in 1 Mayıs 1979'u 1 Mıyıs Alı' 
nı'nda kutlama için ,öıterdi�i kararlılık, 
DISK iie emekçi halkımız ve tüm d.mok· 
rili lliiçleri aruındaki ilişkileri daha da 
pekiştirmi,tir. 4çi sınıfımız ve emekçi 
halkımızın bilinçli ve örlliitlü koıimleri, 
DISK'in kararlılıRı kar,ııında ra,lzme, 
emperyalizme ve h.r türden iericili�e kar
'I varolan ekonomik ve dımolaııtik hakla· 
n korumak, ,eıı,tirmek ıçın, DISK'in et· 
rafında bır �emş'krul duvan olu,turmu,· 
lardır. 

" 4 çi ıınıfının uluslararası dayınltma' 
ii, ülkemiz ve dünya demokraıi lÜçlerinin 
aktit d .. ıeltl, 1 Mayıs 1 979 önce.i ve ıon· 
ruında ıonuna kadar DISK'in yanında ol· 
mu,tur . . .  

"1 Mayıı 1 979, I,çl ımıfını burjuvazi· 
nin kuyruRuna tıkm'ya çılı,anlan, Ic .. 11 
Ile .özde IınlC mÜCldelel1 yapmaya kalkı· 
,anlan, I,çi ıınıfının devrimci ıendlkal 
biriiRini kendi dar IfUP Çı karlanna redı e· 
d.nleri açılle çıkarmı,tır. 1 Mayll'lann 
mücadelecl özünü .ı.men ıınıllerla uzla· 
,ara k bo" ıtanlar birlik ve dayınışma 1Iii· 
nünde I,çl ıını!ını bölünmü, ,ö.termelle 

çahflnlaı işçi .. ıııfımız, emıkçi halkımız 
Vi tüm d.molaııa &ü çleri önündı h_p 
verecektir. 

"4çl ımıfı 1 Mıyı.'lanıı neNde ve na· 
ııi kullanıca�ıııı .iemen ıımftarla tari)f. 
maz. 1 Mıyıı'lann kullanıp kutlanamaya' 
caRını artık tartı,mayaClIIZ. Ko,uJIar iii 
olunı oiaun, 1 Mıyıslar, devrimci ıılen .. 
�in., devrirncl özüne uygun bir biçimde 
her yıl kutianlClkbr." 

Abdullah Ba,türk dahı ıonra, Içindı 
bulunulan ekonomik bunalım ve bu bu· 
naiım ortamında büyük burjuvazinin CHP 

. aRırlıkb hükümeti yanına çekme çıbaam· 
dan söz ederok, konu,muını ,öyle sürdÜ!'
müştür: 

"Eietnen lliiç1er CHP ıllırlıkb iklidan 
tam anlamıyla tasllm ıimak latamekta· 
dirl.r. Bu nedeıılı, CHP ılırlıklı Iktidann 
uzun zemandır devam ıden tüm demom-. 
ıi lliiç1erin. yönelik yınıı, ve tutenız po
litikuını kullanıp, dılırlendinne k  lata· 
ml,lerdir. 

"I,ıdamları Ue içli d,,1ı olan CHP .tır
hklı Ikti�ar, bu olumauz kOfullarda 
Ba,bakan 'ı n deyişiyle ı"damlanmn hen· 
ç.rini sırtındı duyuvenni,tir. Bu, ltedam· 
lan nı bır hançer boyu yılan poliııka izI .. 
menin kaçınıimaz .onucudur. ıkıldan dö
neminde, ıırtını işıdamlanDI y.lan tutan 
CHP'nin bundan ,Ikıyet etmelı hakkı 
yoklur. 1 Mıyıı 1979 bu konuda da CHP 
ıçııindan bir lyrlÇ olmu,tur. 

"Böyı.ıı kOfuUardl Iktidann demokra
ıi lIii çlerine kar,ı ıalı dı .ola dı kar,ıymı 
lutumunu ıonunı kadar delırlendlnn r.· 
fiat lliiç1er, ıoIdınlannl, clnıyellırinl arı' 
tırmı,lardır. " 

Abdullah Ba,türk, ıçınde yı"dılımıı 
bu önemli lliinlord. tüm demokraal lliçlı· 
rinin eylem Vi &üç birJlIlnln .omul Uulır 
temelinde ıırçekle, UrUm .. 1 yolunda 
adımlar ılllmoıı I'Nktlline I,aret IdlNk 
konu,muıııı tamımlamı,br. 



"Bugün çok gUzel, yarın 
daha gUzel olacak . . . " 

GEZi iZ' .ENiMLERi  
Yazan 

VA RLıK OZMENEK 

Sanayide uıa,ılan dev boyut
lar_ Bilim ve teknikte durmama
cuıııa kaydedilen bq döndürücü 
hız .e .. !I,melı<_ Ulayın fethi va 
bu alanda inaan aklım zorlayan 
teknik yenililder _ _  _ 

Kapitaliot propeıanda araçlan 
inaanlılın uıa,bAı bu çerçeveyi 
yorumlarken, ekmeAi zıklnm e
detteaine elderler_ 

"- Evet ama inaanlar niçin 
muteuz? Acaba inaanlık mutluz 
ııonunu hazırlamakten Iizli bır 
zevk mi duyuyor? ." 

Bunun libi bır yıilın zırva __ _ 
Bu ipe aapa ıelmez prop&lan

da bulutlannm, kapitaliot dünya
mn Iiinlük yaşama film, radyo, 
televizyon, kitep, dere!, ıazete 
va aIda ıelebilecek ber türlü araç
la .. çtıilı radyuyonlan, etkiolni 
ülkemizde de fazlaca duyurduilu 
Için biliyoruz_ 

Peki inoanlıilın ula,tıilı bu 
çerçeve Iol)'aliıt topluma ne ıe
tiriyor? Onu nuıl ve ne yönde 
etkiliyor? 

Sovyetler Bırlilline yaptıilırnız 
iki haftalık ıezi boyunca, bu 10-

• ru1ann çok deRi,ik, çok acak, 
çok Çarpıcı biçimlerde yanıtlan
dıRına tanık olduk_ 

Tim, ve yöreolnde yaptıilımız 
ıeziler ,ıruında bize tercümanlık 
yaparak .,lIk eden Guram Abha
zava, mut1uluRun Napolyonca 
i!ade ediıı,ine aynen ,öyle yanıt 
veriyordu :  

" - Napolyon belki büyük bır 
adam, büyük bir uker. Ama hak
az bır adam_ Demi, ki, inaanın 
dootu yoktur, mutluluRunu pay
Ia,mak i,teyenler vardır. Bana 
kalır .. , bu söz çok hakıızdır, 
çok yanlı,tır . . .  " 

Seydişehir Alümınyum te,I,
lerinin kuruluşunda ıkı yıl Türki
ye'de bulunan Guram'ın ya,amı 
düşünce ve duyıulan, mutlulu
ilun Napolyonca yorumuna kar,ı 
çıkıyordu :  

". Nuıl olur in.aanın dostu 
yoktur? Insanın do.tu çoktur, 
çok olmalıdır_ Dünyada da öyle
dır. Bütün halklar dosttur . . .  " di
yordu. 

İkinci tercümanırnız Levan da 
aevecenllk dolu kızıınlıRıyla ekU
yordu:  

". Naııl insanın do.tu olmaz? 
öyle bir roya ıörmeyeyim ki, 
orada dostlanm olma.ın ... " 

Levan da, !akenderun DemIr
Çelik teli,lerlnln kurulu,u .ıra
ıında Türkiye'de bulunmu,tu ve 
bunlan söyledikten ıonra ııuıerek 
ve ho, tonlamalar yaparak Türld
ye'de öRrendiili ,arkıları mınlda
nıyordu :  

. , - Ikimiz bir fidarun ııuıler 
açan dalıyız .. Sen benimle, ben 
seninle, bu hayatı yaşamalıyız . .  " 

• • •  

Demır-çelik, petrol, dev bina
lar, araştınna enstitüleri. trenler, 
uçaklar, fabrikalar, traktör v. 
tarlalu, nehirler, ıöller ve uzay. 
merdiven dayamalar, Iol)'alist 
toplumun sırtına niçin ailır bır _ 
küfe gibi çökmüyor? 

Tam tersine şu ,arkıyı söyle
tiyor: 

Emek kahraman/ann," aüs/edigi Tiflis'ıe bir cadde 

"- Buıün çok ıüzel, yarın da
ha güzel olacak !._." 

N ... ı açıklarsınız bu co,ku
yu? Nuıl açıklar.ınız sıcak bir 
ekmeilin kabultu libi ıevrek bu 
keyfi? 

Tim. ,ehrinin eiri,inde yazılı 
'u heybetli panoyu okuyarak 
belki: 

"- Şehrimizde plan hedefle
rinde ıeri kalmış !abrika olma-
an!. . .  " 

Plan hedeflerinin a,ıldıltını 
söylüyorbır. ıO'ncu Be, Yıllık. 
Plamn &Üresi doluyor_. Ve Stalin' 
in doıtduRu Gori kentine gider
ken yolda bır tepede 'u yazı 
okunuyor: 

"- ı o .  Be, Yıllık Planın 10-
nunda ıoo bin ton m.yv •... " 

Fabrikalarda, tarlalarda, üre
timde yararlılık, yaratıcılık "ö.
terenler "Emek Kahramanı" se
çlliyorlar. Tifli.'in ana caddelin
de ıezlnirken belirli aralıklarla 
panolarda bazı portreler ıörür .. -
nlz ,a,ırmayın, onlar emek kah
ramanıdırlar . . .  Panolardaki fo
toilraflar zaman zaman delti,i
yor_ Panolar. yeni emek kahra
manlannın fotoRraflan konuyor. 

rum, devlet ona ıormaz rm? .' Leninırad 'da ıünde ıoo bin 
Guram :ınlarnokta bır hayli ayakkabı üreten bır fabrikanın 

müşkülat çektiA'i bu ıoruyu yan önünden geçerken, tercümanımız 
hayret yan şa,kınlıkla şöyle ya- Lilia, 
mtlıyor sonra: "- Ama ayakkabılannız pek 

tl. Devletten önce, ona ailesi kaliteli deAil" dendiAinde, 
sorar. Adam, sen niçin çalı,mı- lt. Evet" dedi, "Buıüne kadar 
yorıun d" mez mi? . Bana kalırsa kantiteye. önem verdik, önümüz· 
öyle der ... ' 

. 
deki plan döneminde kaliteli 

ı"izlik �bi kavramı Sovyet ayakkabı yapacaltlZ." 
. insaruna anlatmakta bir hayli ' ii. 22. Amda mı?" 
ıüçlük çekersiniz. Hani öcüıü· i i. Hayır, pek yakında .. .  " 
böcülü masallar vardır ya, hani Ve 24 ya,lanndaki Franaz 
anlatırken "bir dudailı yerde, bir filolojiol mezunu ıüzel Lilia bu n
dudailı ıökteymi," diye bir dov lan söyl.rken yüzüne baktım, yü
çizerainiz ya, ifte öyle bir şey. zÜftde ne bir sinirlilik, ne bir ıo

Aynı zorlulu, sınıflı toplumu cunrna, ne de övünme izi vardı. 
anlatırken de çekebilirolniz. Fab- O inandıııı, güvendilti bir ,eyi 
rlkalar, madenier, tarlalar tek bir söylüyordu yalnızca._. Günde ı 
,ah .. veya aileye ait olabilir, mllyon ,işe &iit daRıtılan 4 mil
derken de ona kolay kolay anla- yon nüCu.lu Leninırad'da ya,a
tamazsınız bunu. yan Lllia, bunu da, süt fabrl

ömeRin "ene bir otomobil kuımn önünde ıeçtiııimiz için 
yolculuRunda tanık oldultumuz ıöylüyordu . . .  
,öyle bır konu,mayı il.teyim : Sovyetler BiriiRi'nde protelne 

"- Bu fabrika kimln? ." dayalı beli n maddelerı çok tüke-
"- Bizim, yani toplumun." tiliyor. Et, &iit, yaR, balık, peynir 
"- Devletin de .. n •... " ve bunlara baRlı yemelder ..  _ 

. 
Işte o zaman yanıt ıahibinin ömeııin Gürcistan'da Kabeti

' 
bır 

,
�çıklam ... : 

. . bÖIIOli halkı ha,lanml, eti çok 
- Ama efendım, devlet dıye aevmekle ünlü_ Bu konuda bır d. 

bir In .. n yok kl..." öykü var. 
Ve o Inaan, .. ıılı"k hlzmetleri- Bu böııede adamın birinin 

nin tıcaret konu.u
.
olu�unu d.

a oRlu olmuş, çocuk konu,muyor. 
anlayam�yor. Aylı� �cretın ev ki- 1kl ya" üç yq derken, be, ya" 
ruına "debileceilım de anlaya- on YU. cocuk konu,muyor_ ADa _ mıyor. Fiyatların her lün artı,ı
nı, aynı malın aynı kentte üç
be, deRi,ik fiyata .. tllablleeeRI

"- I,çi günde kaç saat Çalışı- ni de aklı almıyor. 

Ve bu arada Tifli.'ten Gürcls
tan'ın .. ki b.,kenti Mtah.ta'ya 
liderken otomobılimizde CHP 
Kocaeli Senatörü Abdullah Köae
oRlu ile Guram Abhazava arasın
d. 'u konuşma geçiyor. 
J 

yor?" Sovyet halkı, i,çl, kolhozcu 
"- 7 .. at." köylü ve fikir emekçiolnden olu-
"- Haftada?" şuyor. Kol emeltiyle kafa emeRI 
"- Ba, tün." aruındakl nitel ve nı eel fark p-
"- Yıllık izni ne kadar?" derek kapanıyor. Bu ,öylendıll, 
"- 30'Ia 60 lün aruında deRi- yazıldıltı kadar kolay bır i, deaıı 

,ir." elb.tte. Bu hedefan gerç.kle,me-
"- Çalı ,mak zorunlu mu?" ii için buıüne kadar saalanan ba-
"- Hayır, hak!" ,anlann üzerine ıelecek plan dö-
"- Anlatamadım, inaan iıter- nemlnde büyük önem atfedlll-

se, lti bırakamaz mı?" yor. 
"- ı,.izlik onun hakkı deltil." Sovyet Inaanı yalın, .çık, 
"- Hayır öyle deRii, yanı bir , komplekıliz. Olanı, oldultu "bi 

lnaan dedi kı, ben işi bır.kıyo- - ,öylemekt. hiç ııüçlük çekmI
rum, bundan ıonr& çalıtnuyo· _ yor. 

b.ba umudu kesmi, artık. 
Çocuk 11 yaşına ıelmi" bır eiin 
önüne hulanmı, et letirml,ler_ 
çocuk bır iki parça tattıltten 
ıonra: 

". Hani bunun tuzu ii 
diye 

ıormuş. 
Ana, baba sevinç içinde, ko,

mu,lar mutfaila tuz lıetlrml,ler. 
Ana: ii. A'benim evladım" demi •• 
"madem konutuyordun da bu(Ü
ne kadar niçin aultun?" 

Çocuk bır yandan hqlanmı, 
ete tuz ekerken, bır yandan da 
konUtmu,: 

"- N'apayım, buıüne kadar 
etin yamnda tuz ııetiriyordu
nuz ... " 

Nurettin Hoca'nın çok tanı
mp, çok aevildiRi Gürciatan da 
bır miaafirlikte kar,ılıklı halk öy
küleri anlatılırken ozan yanı olan 
CHP Kar, Senatörü Muzaffer Şa
milolllu, ülkelerimizin karde,lilli 
,erefine kadeh ka1dınyor ve he
men oracıkta yazdıllı 'u dızele
ri okuyordu: 

"- Herkelin ulll.ndill, doydu
IIU dlyerdaylZ . 

Anlatılanlar başka, bilmi
yorum n.rd.yiz? 

öyl. ,eyler ,eçti kı aklım
dan bır kaç ıünd., 

Demak ki bizler hep oldu· 
lumllS yerdeyla .. _" • 

Emelin ,uçlenm.,i Için 
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Avrupa Komünist partilerinin 1 0  Haziran 
seçimlerindeki Halklar Avrupası 
sloganı: 

LO Haziran'da yapılacak oları Avrupa 
Parlamentosu seçimlerine, geçen yazılar, 
da da belirtti�imiz gibi, komünist parti· 
ler hariç tüm siyasal çizgiler, orlak prog· 
ramlarla ve ortak isimlerle katılmakta· 
dırlar, Avrupa'lılık imajı kafalarda tam 
yerleşsin diye, "Avrupa partileri" dahi 
oluşturulmuştur, örne�in, hristiyan de· 
mokratlar, kıta çapında bir "Avrupa 
Halk Partisi", Liberal ve demokrat parti· 
ler ise, bir "AET Federasyonu" oluştur· 
muşlardır, Sosyalist Entemasyonarde 
esasen bir araya gelmiş bulunan sosyal 
demokrat partiler ise, "Ortak Çajtrı" ile 
Avrupa seçmenlerinin karşısına çıkmak· 
tadırlar, 

Avrupa insanını "Avrupa valandaşı", 
"Avrupa seçmeni" olma�a alıştırmak, 
beyinleri " A vrupa'lılaşma" yolunda yıka· 
mak için yılbaşından beri kıla çapında 
panolarla,afişlerle, radyo ve televizyon 
programlarıyla, gazete manşetleriyle, 
film gösterileriyle , hatla hatıra eşyaları 
da�ıtımıyla yürütülen kampanyanın ye· 
rini, seçimlere bir ay kala, çeşitli siyasal 
çizgilerin propaganda afişleri, seçim ko· 
nu�maları alma�a başlamıştır. 

Müstakbel "Avrupa Devleti"nin ulu· 
sal marşı ilan edilen Beethoven 'in 9. 
Senfonisi 'nin ünlü koro kısmı, artık rad· 
yo ve televizyon programlarında " Avru· 
pa seçim kampanyası"nın simgesi olarak 
çalınmakta, bunu "Avrupaüstü" kesiı· 
miş burjuva politikacılarının "Avrupa 
cenneti" vaadleriyle dolu nutukları iz· 
Temektedir. 

Artık dev panolarda, Avrupa'nın E'si· 
nin içinden yeniden havalanma�a çalı· 
şan renkli güvereinin yerini, kaşarlan· 
mış burjuva politikacılannın fotoltraf· 
lan, Isimleri kaplamakladır. 

örne�in, AET Merkezi'ne açılan so· 
kakların duvarlarını kaplayan panolarda 
A vrupa siyasal bütürıleşmesinin b ir nu· 
maralı tezgahçısı eski Belçika Başbakanı 
Tindemans'ın adı, sadece başkanı bulun· 
dueu Hristiyan Halk Partisi (CVP)'nin 
adayı olarak deeO, aynı zamanda Avru· 
pa Halk Partisi (EVP) 'nin adayı olarak 
reklam edilmektedir. 

Renkli televizyon programlan, çok u· 
luslu Avrupa halkına artık sadece çok 
uluslu şirkeUerin Wketim mallarını de
eil, aynı zamanda bu şirkeUerin "ulu .. 
lariisW" adaylannı satmağa çalışmakla· 
dırlar. 

Sosyalist Entemasyonal'in şefi ve 
Alman Sosyal Demokrat Partisi lideri 
Willy Brandt, sendika liderlerinin isim· 
leriyle süslediği listesiyle, Avrupa Parla· 
mentosu 'ndaki Si sandalyelik F AC kon· 
tenjanında aslanpayını kapmak için tüm 
olanaklarını seferber etmiştir. 

Ama bütün entegrasyon iddialanna 
rağmen, burjuva partileri ve politikacıla· 
nnın aralanndaki çelişkiler, bu seçim 
kampanyasında da kendini göstermekte 
gecikmemiştir. örneğin, Fransa'da aynı 
iktidar çoğurılueunun elebaşılanndan 
olan bir Jacques Chirac ile bir Simone 
Weyl birbirine girebilmektedir. 

örne�in, Britanya'nın Ortak pazar'a 
girmesine ilke olarak karşı bulunan Bri· 
tanya I şçi Partisi, azılı sağcı Mrs. Thatc· 
her'ln ,eçim zaferinden sonra, daha bir 
antl·Pazarcl tavra 5ÜrÜkleneceğe, piş. 
miş aşa su katacağa benzemektedir. 

Ancak bu çelişkiler ne kadar sıntırsa 
sırıtsın, i O Haziran' da Avrupa insanı 
sandık başına gidecek, düşük bir katılma 
oranıyla da olsa, ,upranasyonal (uluslar· 
üslii) Avrupa Parlamentosu'nu seçecek· 
tir. 

KOMU NlsT PARTILERIN 
TUTUMU 

Burjuva partilerinin ve sosyal·demok· 
rat partilerin Avrupa seçimlerine ortak 
programlarla, orlak patenUerle girmele· 
rlne karşılık, Avrupa emekç ilerinin ger· 
çek temsilcileri olan işçi sınıfı partileri 
bu seçimlere kendi ulusal programlarıy· 
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la, kendi lsunleri altında katılmaktadır· 
lar. 

Dokuz Avrupa Toplulueu üyesi ülke
nin komünist partileri, Avrupa Parla· 
mentosu seçimleri konusunda görüş alıŞ' 
verişinde bulunmak üzere birkaç kez 
bir araya gelmişlerdir. 1975 Haziran a· 
yında Lüksemburg'ta başlayan bu yolda· 
ki çalışmalar, 1975 Eylül unde Brüksel'· 
de yapılan toplantıda sonuçlandırılmış· 
br. Thm AET ülkelerinden toplam 2 mil· 
yon üyeyi temsil eden komünist partileri 
Avrupa ' seçimlerinde ortak kampanya 
yürütwmesi yerine, her bir partinin 
kendi w kesinin özgül koşuUanna uygun 
kampanya yürütmesi görüşünü benimse
mişlerdir. 

Son toplantıyı yöneten Belçika Ko· 
münist Partisi Başkanı Louis Van Geyt, 
bunun bir handikap olmadı�ını. zira 
diğer siyasal partilerin de, bütün "Avru· 
pa çapında birleşme" iddialanna ra�· 
men, sonunda kendi wkelerinin ulusal 
koşulları temeli üzerinde kampanya yü. 
rütmek zorunda kalacaklannı vurgula· 
mıştır. 

Komünist partilerinin ulusal düzeyde 
kampanya yürütme karan vermelerinde, 
genel olarak AET, kapitalist entegras· 
yon, AET kurumlan ve özel olarak Av· 
rupa Parlamentosu ve bu parlamento 
için yapılacak tek dereceli genel seçim· 
ler konusunda aralarında belli görüş 
farklılıkları bulunması da rol oynamış· 
tır. örne�in ıtalyan Komünist Partisi 
Avrupa Parlamentosu'nun, Emek Avru· 
pası 'nın yaratılmasında araç olarak kul· 
lanılabilece�i görüşünü benimserken, Ir· 
landa Komünist Partisi, seçimlerin tama· 
men boykot edilmesi saVlnı öne sürmüş· 
liir. Yine ı talyan Komünist Partisi wkesi· 
nin AET içinde yeralmasına karşı çık· 
mazken, hatta Yunanistan, Ispanya ve 
Portekiz1n de AET'ye katılmaları gön;. 
şünü savunurken, Britanya K omünist 
Partisi "AET' den topyekun çekilme" 
iste�inde ısrar etmiştir. 

Bu rarklılıklara rağmen, dokuz ko
münist partisi de, büyük tekellerin ve 
çok uluslu firmaların çıkarlannı de�il, 
emekçi halkın çıkarlarını koruyacak 
barışçıl, demokratik bir Avrupa kurul· 
ması yolunda çalışmak ve ' 'Halklar Av· 
rupası" sloganını kullanmakta birleş· 
mektedirler. 

Nitekim bu istem, Brüksel toplantı· 
sının hemen ardından, 6 Ekim 1975'de 
Paris'te bir araya gelen Fransız ve Ital· 
yan Komünist Partileri genel sekreter· 
leri tarafından açıkça dile getirUmiştir, 

Avrupa 'Parlamentosu seçimlerinde 
büyük kitle desteğine sahıp buiunan ve 
4 1 0  sandalyell ulusiarüslii organda güçlü 
şekilde temsil edilmeleri beklenen iki 
komünist partisinin genel sekreterleri, 
yayınladıkiarı ortak bildiride, lıer iki 
partinin stratejisinin özünde "demok· 
rasi ve ço�ulculuk esası üzerine ku, 
rulmuş bir sosyalizme do�ru demokra· 
tik yoldan ilerleme " tercihinin bulundu· 
�unu belirttikten sonra Avrupa Parla· 
mentosu sf'çimleri konusundaki t u lum· 
larını şöyle açı klamışlardır: 

"Avrupa Parlamentosu'na doerudan 
oyla seç im hazırlıklan da toplantımlZda 
özel bir dikkatle ele alınmıştır. ıtalyan 
ve Fransız komünistler� partilerinin ken· 
di siyasetlerini geliş tirdikleri koşullann 
değişikliğini ve Avrupa Toplulueu ha 
ilişkin siyasetin belli yarıları üzerindeki 
pozisyonlarının Carklılı�ını da göz önün· 
de tutarak, gerek her iki ülkede, gerekse 
Avrupa düzeyinde bunalımın yarattı�ı 
büyük sorurılara olumlu çözümler getire· 
bilecek demokratik ve ilerici yönelişleri 
değerlendirmek için, mücadelenin bu 
önemli anında danışmada bulunmayı 
gerekli görmüşlerdir. Her iki partinin 
de mücadelesi, herşeyden Önce şimdi· 
den altı milyonu aşkın emekçiyi vuran 
işsizli�e, sosyal adaletsizliğe, kapitalist 
toplumun bozukluklanna karşıdır. Bu, 
sosyal ilerleme "e yaşam düzeyinin yük· 
seltilmesi için, yeni bir ekonomik atılım 
için demokrasi için, özgürlükler ve insan 
hakları için, Avrupa kurumlannın de
mokratikleştirilmesi için mücadeledir. 
Emekçilerin ihtiyaçlannı ve ulusal Çı' 
karlan savunmak için, bir Halklar Avru· 
pası kurmak için, detant'ın ve silahsız· 
lanma yolunda somut önlemler alınması· 
nın önündeki zorlukları yenebilmek 
için, yönetim'e halkın daha büyük çapta 
katılması esastır. Bu amaçla, her iki par· 
ti, ortak insiyatiflerde bulunma husu· 
sunda arılaşmışlardır." 

10 Haziran Avrupa Parlamentosu se
çimlerinde, Avrupa komünist hareketi· 
nin ana mücadele hedeneri de, partiler 
arasında belli görüş farklılıklarına ra�· 
men, iki büyük komünist partisinin üze
rinde anlaştıkları mücadele hedenerine 
yakın olacaktır. . 

Kuşkusuz, dokuz ülkenin komünist 
partileri, kendi ülkelerinin ulusal özellik· 
lerine göre somut sorunlarda Carklı çö
zümler önerecekler, farklı seçimtaktik· 
'Ieri uygulayacaklardır. Bunda, komü· 
nist partilerinden her birinin, 4 1 0  üyeli 
Avrupa Parlamentosu 'nda temsil edilme 
şansına sahip olup olmamalan da rol 
oynayacaktır. 

' 

örne�in Fransız, ı talyan komünist· 
leri her halükiirda Avrupa ·Parlamento
su'nda temsil edilecekleri için, soruna 
pratik açıdan yaklaşımları farklıdır. 
Çünkü bu uluslarariistü organda kaçınıı· 
maz olarak komünist hareketi temsil et· 
me, mlitinasyonallerin temsilcilerine ve 
sosyal demokrat reformculara karşı mü
cadele etme sorumlulu�uyla karşı karşı· 
yadırlar. 

Kapitalist Avrupa ülkeleri komiinist 
partUerinin Avrupa Parlamentosu seçim· 
leri karşısındaki görüşlerini ve taVlriarınl 
olabildi!!ince açı klı�a kavuşturabilmek 
için, Ingiliz Komünist Partisi'nin or· 
ganlarından "Eurored'den derledl�i· 
miz bir diziyi Yiirüyi.iı okurlarına sun· 
makta yarar görüyoruz. (* )  

Bu dizide öncelikle rransız Komünist 
Partisi ve ı talyan Komünist Partl<i'nin 
Avrupa seçimlerine ilişkin görüşleri yan· 
sıtılacak, bunları di�.r altı "ET üyesi iil· 
kenin komunist partilerinin görüşleri 
izleyecektir. 

A VRUP A KAMP ANY ASıNDA 
TORKIYELl l şçlLER 

Avrupa seçimlerine ilişkin notlanmı· 
zı, Thrkiye'ye özel bir değinme ile bitir· 
mek istiyoruz. 

Bugün dokuz AET üyesi likeden he
men hepsinde, değişik orarılarda da olsa, 
toplam 1 milyonu aşkın Thrkiye'li işçi 
bulunmaktadır. AET dışı ülkelerden gel· 
miş göçmen işçiler seçimlerde oy hakkı· 
na sahip bulunmamakla birlikte, bu Av· 
rupa çapındaki siyasal ve ideolojik mü
cadelenin içinde yaşamakta en azından 
aCışleriyle, mitingleriyle televizyon ve 
radyo programlarıyla "Avrupa enteıiru
yonu" sür.ecinin bu evresini bütün carılı· 
lı�ıyla izlemektedirler. 

lIerideki Avrupa Parlamentosu seçim· 
lerinde, AET ülkelerinde beııi siire çabş· 
mış veya oturmuş bulunan göçmen Itçi· 
lere de oy hakkı tanınması �Uimlerl da· 
ha şimdiden açığa vurulmaktadır. özel· 
likle iş çi sınıfı partileri, bu hakkın tanın· 
masının ısrarlı izleyicisidirier. 

Savaş sonrası'nm "boom" dönemin· 
de emekgüçleriyle Avrupa'yı "mürerCeh 
Avrupa" yapan göçmen işçilerin, Avru· 
pa'n ın kaderi üzerinde söz ve oy hakkı· 
na sahip olmasından daha tabii bir şey 
olamaz. Işçi sınıfı partilerinin bugünkü 
Tekeller Avrupası yerine oluşturmai!a 
çalıştıkları ' 'Emek Avrupası" ya da 
" Halklar Avrupası"nda genel olarak göç· 
men işçilerin, özel olarak Thrkiye'ıı işçi· 
lerin yadsınamayacak bir yeri vardır. 

Avrupa Parlamentosu seçimlerinden 
önce Münih 'te yapılmakta olan Avrupa 
Sendikalar KonCederasyonu Büyük 
Kongresi'nde "göçmen işçiler" sorunu· 
na özel bir yer verilmiş, Toplului!un 
emek cephesi, AET organlanm ve özel· 
likle de yeni seçilecek Avrupa Parlamen· 
tosu 'nu bu konuda zorlamaya karar ver· 
miştir. 

Bu süreç içerisinde önemli olan, göç
men işçilere ve bu arada Thrkiye'li işçI
lere, Avrupa seçim platformundan hangi 
siyasal ve ideolojik mesajın daha etkin 
ulaşabilece�idir. 

1 milyonu aşkın Thrkiye ıi işçi, dört 
kampın mesajınada açıktır: 

- En sa�da neo·Caşist hareketleri 
bünyesinde toplayan "Eurodroite" (Av. 
rupa sa�ı), 

- Merkez saj!da hristiyan demokrat· 
lar ve liberaUer, 

- Merkezde ve bir kısmı da merkez 
solda sosyal·demokratlar ve reCormcular, 

- Ve nihayet solda, işçi sınıfının 
temsilcisi olan komünist partileri 

Emek Avrupa'sı ya da Halklar Avru· 
pası'nın yaratılabilmesinin yolu, işçi 
sınlCının temsilcisi olan partilerin destek· 
lenmesinden, onlann programlannın et· 
kinliğe kavuşturulmasından ııeçmekte-
dir. 

Bu sonuncusu dışındaki tüm alına4lk· 
lar, supranasyonal bir otorite altında sa· 
dece Dokuzlar�n " Küçük Avrupası"nın 
dei!il, Ispanya 'sıyla, Portekiz'iyle, Yuna· 
nistan'ıyla ve nihayet Türkiye'siyle kısa 
zamanda tüm Batı ve Güney Avrupa 'nın 
"Büyük Avrupa Devleti" görüntüsü altın
da ABD ve Batı Almın tekellerine pe,. 
keş çekilmesine yöneliktir. 

Avrupa çapında b ir sını! mücadelesi 
boyutu kazanan Avrupa ParlamentOlu 
seçim kampanyasını ve seçimlerden ,on· 
ra Avrupa Parlamentosu çalı,malannı 
bu açıdan dei!erlendirerek, Avrupa'daki 
Thrkiye'li işçileri doğru hedener yönün· 
de uyarmak, bilgilendirmek ve billnçlen· 
dirmek, aynı zamanda Thrkiye'dekl ilerI
ci örgütlerin, ilerici basının da sorumlu· 
lueu altına girmektedir. 

Çokuluslu şirketlerin ve onların siya· 
sal temsilcilerinin " Uluslarüslii korporas
yonlar Avrupası" dayatmasına karşı, 
Türkiye'li işçiler, Avrupaıı sınıf kardeş· 
leriyı. birlikte. " Halklar Avrupası" stra· 
teji,inin zaferi için harekete geçirilmeli· 
dir. 

(* )  Eurored, 11:0. S·9, London 1979 



"150 milyon Avrupa' 
Iıyla birlikte FranllZlar 
d. Haziran 1979'da Av· 
rupa Parlamento,u 'na 
temsilcilerini do�udan 
.. çmelle ço�ılmakta' 
dırlar. Bu .çimi i önemli 
bir liyual olay .. yıyo· 
ruz. E ... n partimiz, 
Kopenhai'doki Avrupa 
Zirveli'nde seçim kalan
nın a1ındl�1 !lÜn, bu ko· 
nuda üatUne dü,eni tam 
yerine aetirme .�ilimini 
belirtmi, bulunuyordu. 
Bu, sadece. leçimlerin 
komüniıtlere popüler ve 
uJuaal i.temlerini açıkla' 
ma olanelı verecek ,bir 
platform .. alarnuından 
ileri aelmemekledir. Biz· 
ler, aynı zamanda; üye 
ü1k.l.rin özaürlüklerine 
_yaılı olmak kaydıyla 

farklı bır Avrupa yant· 
mak için, lO6yal ilerle· 
me, demokrasi ve ı,bir' 
Ugi için planımız! kamu' 
oyuna sunmakta kesin 
kararlıyız .. .  

"Fransa'da bazılarının 
çoktan ba,laııl�1 .. çim 
karnpanyuına biz hangi 
espiride ııiriyoruz? Ortak 
pazar'ı bunalıma .ürük· 
leyen ve üye ülkeler ve btı 
ülkelerin halkları için eD 
ciddi ibtimalleri berabe' 
rinde ,etiren mevcut Av
rupa siyasetini şiddetle 
reddediyoruz. Gerçek ve 
.. �lam bir Avrupa i,bir' 
Ii�inin, uluw ba�lm.lzlı· 
�a "yaılı olmaya ba�1ı 
bulundu�unu aÖBtereCe' 
�iz. 

"Mevcut Avrup. liy.· 

ıtalyan 
Komünist 
Partisi'nin 

• •  • •  • •  

goruşu 
"Yeni Avrupa Parlamentosu 'nda 

komünistlerin dilter politik gruplara 
göre &zınlıkta olacaltının farkında· 
yız. Fakat bu bizi, şimdiki Parla· . 
mentoda oldultu gibi hatırı sayılır 
bir altırlık taşımaktan ve yapıcı bir 
görevi yerine getirmekten alıkoya· 
maz. 

Fransız 
Komünist 

Partisi'nin 

.. tinı niçin reddediyo· 
ruz? Maalesef buaüne ka· 
darki AET bilançosu, 
tam anlamıyla olumsuz 
bir &Onuç vermiştir. Mil
yonlarca işsiz, endüstri
nin tüm sektörlerinde çö
küntü, wan olmuş bölge
ler. cezalandınIan Fransız 
köylülüj!ü, tasfiyeye 
ulrayan tanm&al üretim, 
SÜleeen para istikrarsız
lıRı ve sürekli enflasyon._,  

"Ortak Pazar, başta 
B,tı Almanya'nınkiler ol· 
mak üzere. birkaç finanı 
devinin pençesindedir. 
Bunlar i ulusların ve 
emekçilerin çıkarları ba
hasına muazzam karlar 
vurmaktadırlar. Bunun 
yanıma. Batı Avrupa or
taItJan aruuıda hiçbir ... 

•• •• • •  gor!lşu . 
kilde inkar edilemeyecek 
yakın ekonomik ilişkiler 
de olu,muştur. 

"Bizim istetimiz, Av
rupa işbirliRini .. dece 
kar zihniyetine dayanan 
bir işbirliRi olmaktan Çı' 
karmak ve onu ülkemize 
ve ülkemiz halkına hiz
met eden bir araç haline 
getirmektir. 

"ı.te�imiz, işçilerin 
komşu bir ülkede kazanı' 
lan daha büyük sosyal 
ilerlemelerden yararlan.
bilecelıi, toprak aelirinin 
otomatikman köylülere 
ııideco�i, aöçmen i,çile
rin dokuz ülkede de eşit 
atatüden yararlanabilece
�i bir sosyal ilerleme Av· 
rupa'sı yaratılması süreci
ni hızlandırmaktır .. .  " 

"Avrupa çapında parti listesi 
oluştunna telkinlerini kesinlikle 
reddediyoruz. Komünist partileri 
her ülkede farklı özeiliklere sahip· 
tir. Aralarındaki işbirliltl, görüşle· 
rinde mutlak bir özdeşlik saltlama 
çabası sayılamaz. Bu hiçbir şekilde 
bır "Avrupa Komünist Partisi" yara· 
tılmasına yolaçmamalıdır. Hristiyan 
demokratlar böyle bir şey yapmak 
için çalışmaktadırlar. Hiç kuşkusuz 
biz, sosyalistler ve diRer ilerici güç· 
lerle ilişkilerde, somut sorunlara 
IU,kin anlaşmalara varabilmek, Av· 
rupanın kuruluşuna yeni bir Içerik 
kazandırabilmek için birleşik bir si· 
yaset izleyece�lz ... 

çalışmakta kararlıdır. Ba,lıca çok· 
uluslu şırketler, Avrupa şubeleri 
aracllıRıyla birle,lk pazarların yarat· 
tıgı uygun ko,ullllfdan yararlanır· 
ken, ABD de Topluluk içindeki 
kuvvet boşlugundan yararlanarak 
kendi dolar hegemonyasını ve tek· 
nolojlk üstünlültünü dayatabiimiş· 
tir . . .  

veslerinl va zayıf ulusları tehdit 
eden tehlikeleri örtbas etmelte hiz· 
met eder . . .  

"Avrupa tarımına daha rasyonel 
bir yapı kazandırmak için ortak ta· 
rım politikasında esash reform ya· 
pılması gerektiltine Inanıyoruz. Ore· 
tim fazlalarının Topluluk tarafından 
gelişigüzel finanse edilmesine bir sı· 
lUr konulmah, kaynaklar, özellikle 
Akdeniz bölgesinde, geri kalmış ta· 
rımsal sistemlerin yapısının degişti· 
rilmesine aktarılmahdır. Böyle bir 
reform, tipik Avrupa·Akdenlz ürün· 
leri üreticisi olan üç ülkenin · Ispan· 
ya, Yunanistan, Portekiz · Toplulu· 
lta katılma Isteminde bulundultu şu 
sırada daha da ivedilik kazanmıştır. 
ERer bu reform zamanında yapıl· 
mazsa, bu üç illke, Topluluga gir· 
nıekle, ondan alacaklarından çok 
daha fazlasını ödemek tehlikesiyle 
karşı karşıya kalacaklardır. Bu yüz· 
den Toplulugun iç çelişkileri dah. 
da şiddetlenecektir." 

"I,çi hareketinin bir kesimi . 
partimiz de dahil " kendi analizinin 
bazı kısımlarını gözden geçirdi. 
Düşmanın propagandasıyla gerçelti 
birbirinden ayırmayı öltrendik. 
Meydana gelen deltişiklikleri farke· 
derek bunların önemini kavradık. 
Bu kesim, işçilerin demokratik var· 
Iıltıyla delterlendirilebilecek yeni 
açılımları kullanmak suretiyle top· 
lulugu deltiştirmek üzere içeriden 

"Uluslararası ilişkilerde baş rolü 
oynamak, gerek ABD ve gerekse 
SSCB ile eşitlik ilişkilerine ve işbir· 
Iiltine sahip olmak isteyen bir Batı 
Avrupa'nın kendı yönetim organla· 
rına, kendi "iktidar temeli"ne, ken· 
di siyasetini · tabii barışçıl ve etkin 
lşbirliltine yönelik bir siyaset · ken· 
disinln belirlemesine ihtiyacı vardır. 
Peki bu temel nedır? 

"Herkesin açıkça görebilecelti gi· 
bl, kıtamızda, tarihin bu dönemin· 
de, ulusal devlet, belirleyici unsur 
olarak kalmahdır. Gerçekçi olma· 
yan supranasyonal (uluslarüstü) tür· 
den çözümler düşünmek yanhştır. 
Çünkü bu çözümler, hegemonya he· 

D 

B 

enkta,-kipriyanu 
görüşmelerinin 10 
maddelik bir belge 
ve toplumlararası 
ııörü,melerin ba,la· 
tılması konusunda 
bir anl.şma ile so
nuçlanması bant 
için önemli bir a· 
dım olarak nitelen· 
diriliyor. Birçok 
çevrede "olumlu ve ,a,ırtıcı" bulunan bu s0-
nucun dikkatle delterlendirilmesl ,erekiyor. 
Unutulmaması gereken Denktq·lGprlyanu gö· 
rü,mesinin esasta bir sonuç deltil bir ba,langıç 
olduıtu. Böylece toplumlararası görü,melerin 
barışa götürücü sonuçlan nasıl verecelti dü.ı;· 
nülmesi g�reken konu oluyor. 
Kıbns'ın iki kesim Uderinin BM Genel Sekrete· 
ri gözetiminde ula,tıklan noktayı önemsiz 
gönnek ve göstennek olanaklı degildir. Çünkü 
belirlenen ilkeler Kıbns sorununa öz olarak 
çözümün temel dayanaklannı da aydınlatıyor. 
Anlaşılan noktalar arasında görüşmelerde BM 
kararlanna dayanılacaRının söylenmesiyle ye
tinilmeyip, ayn bir madde olarak " Kıbns'ın 

kısmen veya tamamen bqka bir ülkeye balt· 
Ianması, taksimi veya iki ayn devlet hallnde 
oluşmasına karşı baRmuızlıR� baRlantımlıRı, 
toprak bütünlültü ve egemenURi garanti altına 
alınacaktır" denilerek Kıbn. sorununun çözü· 
münün ön ve vazgeçilmez koşuUan birkez da· 
ha gösteriliyor. Aynca Kıbns sorununun ulU&
laransı bir sorun oldu ıtu da bir kere daha vur· 
iUlanmış oluyor. Böylelikle Kıbrıs'a günün b� 
rinde emperyalizmin yeni bir "p�.america. 
no" dayatmasınında cii.ı;nülemiyeceltl ortaya 
çıkıyor. 

elirlenen noktalar, vanlan anlatmanın olumlu 
yönlerini gösterdilti gibi gerçek bir banşa gi· 
dilecekse ba,latılacak görü,melerin izlemeıi 
gereken temelleri de gösteriyor. 

Banşa doğru 
adım mı? 

Bundan böyle sadece Kıbns Türk tarafının de
ltil, Türkiye'nin siyasal iktidarlarının da izle
mesi gereken yol çiziliyor. Bu çizilen yoldan 
sapmak şimdi daha da zor olacak. Tüm ulusal 
ve uluslararası barış ve demokrasi güçleri te· 
mel ilkeleri belirlenen yoldan sapılmasına izin 
vermeyeceklerdir. Türkiye'de siyasal iktidann, 
burjuva muhalefetin ve tüm egemen güçlerin 
gelişmeler karşısında görece suskunluRu göz· 
lerden kaçlOlmamak zorundadır. Aynca sus
kunluıtun a,ılarak banşa giden yolda etkin 
çabalarda bulunulmasının saltlanması gerek· 

K mektedir. 

ıbn s konusundaki gelişmelerin kendisi belirli 
bir geriye dönüşü engelleyecek düzeydedir. 
Ancak emperyalizmin Ortadoltu' da yeni daya· 
naklar oluştunna stratejisi çerçevesinde Kıb
rıs'ın her zaman iştah kabartan bir hedef ol· 
duıtu unutulamaz. Böyle bir olasılıR! da göz 
önünde tutarak Kıbns konusundaki olumlu 
gelişmelere şimdilik açıkça kar,ı çıkarnıyan· 
lar, çıkmayanlar varsa bunlann heııplannın 
şlrnd iden açılta çıkanlmasında sayılIZ yarar· 
lar bulunmaktadır. 
Elter hesaplar içerisinde Türkiye'nın Ivedi 
"taze para" ııereksinimlnin karşılanması için 
Kıbns konusunda da bir,eyler "yapılması" 
zorunluluıtu görülüyor ve atılan adımlar an· 
cak bu çerçevede deeerlendiriliyorsa, bu he· 
saplann yanlış oldugu, boş çıkacıltının 
,imdiden bllinmesi ·orekir. Kıbns sorununun 
Türkiye ve Türk ) ,.ını, emperyalist sistem 
içerisindeki bazı ' runlannın "çözülmesin· 
de" örneRin ABD Scnat06unda 'u yada bu 
"Iobi"nin "yatıştlOlmasında" bir araç ola· 
rak görüyor ve yaklaşımını askeri "hibele· 
rln", "kredilerin", bunla"n ön koşulu ola· 
rak 30 Mayıs Paris toplantısının '!Urklye' 
den talep _ttiRi askeri ve siyasi konularda 
" ortak bir görü,ün" oluşturulmasında bir 
adım olarak belirliyorsa yanılgı büyük ola· 
caktır. 

• raşiı kaya 
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Savaş ta ne yaptın Thannassis : 

Güldürünün ciddiyeti BILGE OLGAÇ 

3. Balkan Film ŞenliRi bu yıl 
ülkemizde gerçekleştirildi. Son 
derece ilgi çeken ve Balkan Ü1. 
keleri arasında barış, dostluk ve 
dayanışma duygulannı ge1' ştiren 
şenlik, düzenleme yönün en de 

olumlu not aldı. önemli ir ak· 
saklıllın göze çarpmadıRı ve se· 
yirci açısından büyük ilgiyle kar· 
şılanan şenliRe katılan rıtmlerle 
Ilgili eleştiriler günlük basında 
yer aldı. 

Ancak, "Savaşta Ne Yaptın 
Thanassis" adlı Yunan filmi, se· 
yircinin isteRi üzerine üç kez gös
terime sunulmasına raRmen, sa· 
n.t çevrelerinde gerekli yankıyı 
bulamadı. Bunu önemli bir 
eksiklik olarak görüyor ve üzerin· 
de düşünülmeye, konuşulmaya, 
dersler çıkanlmaya deller bu 
rılmle Ilgili bir yazıyı görev sayı· 
yoruz. 

Filmin yönetmeni Dinos Kat
souridis. Senaryosunu A. YaIas 
ile birlikte hazırlarnı,. Fotolıraf 
yönetmeni George Arvanitis. Si· 
Yah.beyaz. 1971 y.pımı. Oyun· 
cuJan, Thanassis Vergos, Effi 
Roditi. 

. Yönetmen Katsouridis !ilmi· 
ne faşizmi konu almı,. Işgal ai· 
tındaki Yunan!stan 'da yurtsever· 
lerin faşizme karşı direnişi... Bi· 
linçsiz, sıradan bir fabrika işçisi 
olan Tlıanassis'in çevresinde geli· 
şiyor olay . Yalancı tanıklıktaii 
tutuklanan Thanassis, hapisane· 
de direnişçilerle aym hücreye dü· 

şüyor. Ivan adlı militan işçi, bir 
kez daha kaçmayı başarıyor. Oy· 
sa Ivan, Gestapo için önemli bir 
kişidir. Ivan'ın kaçışından dola· 
yı Gestapo şefinden sürekli ceza 
alan ltaly.n faşist subayı, yal.n· 
cı taruk Thanassis'i "Ivan" diye 
Gestapo 'ya teslim eder ve olaylar 
b.şlar ... Thanassis, Ivan sanısıyla 
işkence görür. Çektilll işkenceyi 
.nl.yam.yan ama müthiş korku 
ve dehşete düşen Thanassis, y.n 
hücredeki kadınlann yardımıyla 
kaçar. Normal yaş. ma dönen 
Thanassioin kızkardeşi direnişçi 
işçilerle çalışmaktadır. 

Direnişçiler Thanassls'ten ya· 
rarlanarak fabrikaya bildiriler so· 
karlar. Nazilerin denetimindeki 
f.brikada olaylar gelişir ve Tha· 
nassis'le faşizm arasında bir ' 
kaçma kovalarnaca haline dönü· 

. ,ür. Sonunda Thanassls kaçmayı. 
b.şarır. 

Dinos K.tsoUlidis, dünyamız 
için en düşündürücü ve ciddi bir 
tehlike ol.n faşizmi güldürünün 
Ince süzgecinden işleyerek, gül. 
dürünün sinema için ne denli 
önemli bir araç oldul!unu açık 
seçik ortaya koyuyor. Yasalar· 
dan çok korktullu için onlan 
uygulamaya titizlik gösteren, 
sosyal bilinçten yoksun işçi Tha· 
nassis, faşizmin tokadını yeyin· 
ce silkinir ve direnç gösterir. FiI· 
min sonunda Nazilerin, dinlen· 
mesini yasak ettilli radyoyu, ev· 
rensel özgürlük bildirisi okunur· 
ken Nazi ordusu arasınd.n kaçı· 
rabllmesi v� benzeri sahneler bel· 

ki mantıksal olarak gerçek dı,ı 
gibi �elebillr. Fakat güldürünün. 
kendine özel mantılıını kullan.n 
yönetmen, seyirciyi faşizme kar· 
ŞI diri tutmakta, faşizmin yeni· 
leblllrllllini, küçük, basit olay· 
ları. vurııulamaktadır. 

Film b.ştan sona faşizmin in· 
sanıık dışı bir olgu oldullunu ve 
gene insan tarafından ortad.n 
kaldınlabilecellini kanıtl.m.kta. 
Küçük, insanca aynntılarl .... ör· 
nellin, karşı safiarda Th.nassis'le 
büyük berızerlikler gösteren bir 
Nazi askeri, Hans vardır. Bu 
Hans'la, o Thanassis'in, bir küçü' 
cük sardalye balılıı yüzünden kar· 
deş, dost olabilmeleri, insan iliş· 
kilerine evrensel ve sınıfsız bir 
bakış .Çlsı getirmekte. Gene bu 
dostluk yüzünden, dostlull. ve 
insanlılıa düşman Gestapo Şefi· 
nin kendi ad.mım sorgusuz sual· 
siz öldürmesi, gestapo şefinin ki· 
şiliRinde faşizmin evrensel eleşti· 
risi çok net olarak sergilenrnek· 
te. Güldürü üslubunda, k.hkaha· 
lar .rasında . . .  

Ve Thanassis, Hans'ın d0ltru· 
ya, dosUulta inandıRı için f.şizm 
tarafından katledildillini .rtık 
çok net bilmektedir. Bu yüzden 
de f.şizme karşı tavn net ve ke· 
sin olacak tır. 

Yönetmen, Nazi denetimi ai· 
. tınd.kl f.brikada işçilere, yıRın· 

la faşist subayın gözleri önünde 
"f.şizme karŞı" bildirileri, gene 
bir Nazi askeri eliyle d.llıttır· 
makta, bu inanılmaz olayı güldü· 
rünün özel yumuşaklıllı içinde 

çözümlernek tedir. Seyirci bu zor 
ı,in y.lldan kıl çeker gibi ger· 
çekleştiRini görünce kahkahala· 
nnı tutamamakta, fakat ardın· 
dan faşizmin .cımaslZ yüzünü 
gördüllünde, k.hkahalar ciddi ve 
acı bir düşünceye dönüşmekte· 
dir. 

Filmde, insanlar ve faşist sis· 
tem karşı kar,ıya getirilmekte· 
dir. Olayl.nn gelişimi, yaşamın 
gerçelli, Nazi subayları da dahil 
bütün bireylerin faşizm ile uzlaş· 

de gün 1,IRına çıkarmaktadır. 
Film, güldürü ve düşünüp akıl yü. 

'rütme periyodu üzerıne çok bı· 
şanyla oturtulmu,. Seyirci, Tha· 
nassis'in bir ordu gestaponun .r· 
kasından kaçırdıRı radyonun se· 
sinden duyduRu Evrensel Çalın· 
yı aIkışlıyor ve faşizmin yenilli· 
sinin mutlak gerçekleşecellni bir 
kez daha bilerek, dinamik ve 
güçlü ayrılıyor. Ama unutarak ve 
boşalarak deRiI, düşünerek ve bi· 
lenerek! . 

maz bir çelişki içinde olduklan· Sonuç olarak, kımeranın us
nı, faşist sistemin insanın mut· taca yönetildl�l, 1,IRın, oyunun, 
sıızlullundan başka bir işe yara. mekan seçimi ve kullanımının 
m.dıltını açık, net ve ustalıklı ustaca 'düzenlendilli film, dolru. 
bir biçimde ortaya koymakta· lan slogan baRınnadan anlata· 
dır. Işkence yapılırken Alman· bilmesiyle ayn ve önemli bir sa· 
ca marş çaldıran Gestapo şefini natsal boyut da kazanıyor. 
klZdırmaktan korkan faşist !tal· Fa,izmle mücadelenin eün' 
yan askerlerinin, bozulan gramo· demde oldullu bütün ülkelerde ve 
fonun ayıbını örtmek için nasıl faşizm dünya yüzünde var oldu· 
köpekleştlklerlni, nasıl zavallı lIu sürece ve h.tt. sosyalizmin 
duruma dü,tüklerlni de . gene zaferini bütün dünyada mUaya· 
kahkahalar arasında . seyirciye calımız günlerde bile leçerllllRl· 
sıına" Katsourldis, f.şist sistem ni koruyacak bir !ilm, "Safttta 
ile bireyler arasındaki çelişkiyi ı'Ie Yaptm Thanassu ..... 

r--------------- ÖZOR 
-

YAROYA Ş'ün geçen sayısında bu sayfada Yiyınlanin 
'IDosıfar Tiyatrosu ve Brecht - Kabare'nin Düşündirdikleri ' : 

başlıklı yazının yazarının adı, bir �knik hata nedeniyle Yi' 
yınlanmamıştır. 

Söz konusu yazı, YI LMAZ ONAY arkidaşımız tanfından 
yazılmıştı. 

Duyurur, özür dileriz . 
, 
r-
i ; 

Sovyet . sinemasının 60 yılı ve 
ülkemizde Sovyet film haftaları 

; , 
• KorlılUlç Irruı 'dDII bir IÖI'ÜIJjjf -

Sovyetler BirliRi'nde sinemanm 
devletle,tirilmesinin 60. yılı kut· 
lanırken, Türkiye'de, 12 Mayıs günü 
İltanbul'da. daha sonra Ankar.'da 
Sovyet Film Haft.ları b.şlatıldı. 

ııt.nbul'da 1 2-19 M.yıs tarihleri 
aruındı gerçekltşen ve Sovyetler 
Blrlilti'nin çe,itli Cumhuriyetlerinin 
.çkin .nenıa örneklerinin gösteri
me ıunuldultu h.ftayı, Kültür Ba· 
bnlıltı'nın Istanbul Film Yapım ve 
Göıterim Bölümü düzenledi. 

Açılışta bir konuşma yapan Sov· 
yetler BirliRi Rusya Cumhuriyeti 
Kültür Bakanı, iki ülke arasındaki 
kUltür ve sanat yakınlaşmasının ta
rihsel köklere day.ndıltını, Lenin ve 
Mustafa Kemal dönemlerinde çeşit· 
Li alanlarda b.şlayan ilişkilerin, 
,elecekte daha da gelişerek, uluslar· 
arU! dostluk ve barış platformuna 
katkıda bulunma .. dileklerini belirt· 
ıL. 

Hafta boyunca yedi Sovyet filmi 
.österildi. Du filmler arasında iki 
kadın yönetmenin filmi de yer alı
yordu. Lana Gogoberidse'nin "Ozel 
Sorunlar Uzerine Röport.j ' ı  1979 
San Romo ŞonURi Büyük Odülünü, 
öteki kadın yönetmen Larin. Che· 
pltko'nun "Yükseliş" filmi ise 1977 
Berlin Film Şenlilti Büyük Odullinü 
kuanmış filmlerdi. Yük,eliş filmi 
1978 Antılya Uluslarar .. ı Film 
,anlilti'ndande y.rışma dışı gösteriı· 
mişti. Emile LOtlanou 'nun "Bir Av 

Dramı", bir Çahov uyarl.m .... ydı: 
Genç kuşak yönetmenlerinden 
Gleb Panfilov'un "Söz laliyorum"u 
da uluslar.rası başanya sahip bir ya' 
pıttı : 1976 Karlovy Vary Büyük o· 
dülü. Bu filmlerin dışında, yönet· 
men Nikita Mikhalkov'un "Meka' 
nik Bir Piy.no Için Bitmemiş Par' 
ça"ıı ve aynı zamanda son derece 
usta bir kameraman olan Vıdim 
Derbeniev'in ünlü bale filmleri 
"Spartaküs" ve " Korkunç Ivan" 
haftanın öleki filmleri idi. 

OÇ BOLUMLOK KISA FILM 
OBERHAUSEN'DE BOYUK 
ODOL ALDı 

Bir süre önce Oberhausen'de so· 
nuçlanan "Oberhausen Kısa Film 
Yarışması"nda, aenç yönetmen ÖZ· 
can ARCA'nın "Oç Bölümlük Kısa 
Film" yapıtı Büyük Odülü ald ı .  Ka· 
tıl.n 400 film ar.sında yapılan ilk 
eleme sonucu 96 film Cinale kaldı. 
ARCA'nın filmi bu 96 film ara.ın· 
daki .eçmede önce Ilk dört film ara· 
sına girdi ve son deA:erlendirmede 
Büyük Odül'e delter görüldü. 

Uç Bölümlük Kısa Film 1 978 
Antalya Uluslarara.. San.t ŞenU· 
Ai'nde, Kısa Filmler Yarışmasında 
uçüncülük, Uç üncü Balkan Film 
Şenli�i Semih Tu�rul Kısa Film Ya· 

rışmasına katılacak filmlerin saptan
maıı için yapılan Ulusal Kısa Film 
Yarışmasında ise birincilik ödühınü 
almıştı. 
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Kültür 
bakanhğı"nın 
islevi . . .  

• 

YAŞAR T. BAYRAKTAR 
Kültür BakanuRı "uluw kültıir" politikasıru oluşturmak ve Bakan· 

blm lörev alanına (iren kültür ve $.II"at dallarında "özerklil'e ulaş· 
mak için Ilerekli demokratik yönetimi .. Rlamak ", "i1ııili toplum ke· 
limle.riyle ileti�imi ve etkileşimi Ia�ıamak" ve bu alanda mevcut "be· 
yin I(Ücünden ya.rarlanmak" için Kültür Yüksek Kurulu'nu ve Yarku
ruJlannı kurmuştur. Kültür Yüksek Kurulu, Bakan Ahmet Taner Kış' 
\alı ,öreve ııelir ııelme, kurulmuş, diRerieri de aralıklarla bluşturul· 
mu, ve bullüne deRin ancak bi· 
rer toplantı yapabilmişlerdir. Tiyatrolan Genel Müdürü amaç' 

Kamuoyuna Kültür BakanlıRı' Iannın nitel ve nioel ııeli,meyi 
nın "özerk" bir kurum biçimin· "Rlamak olduRunu, bunun da 
do yeniden ör,ütıenmosi olarak Devlet Tiyatrolannda demokra· 
yanııtilan ve onyedi aydan bu· tik bir işleyişin oturtulması ile 
yana oomut bir ,eli,me _RIana· olanaklı olacaRını, yerinden yö· 
mayan çalışmalarda ,özlenen il· netime oldukça yaklaşlldlRınl, 
(inç bir oı,u da, bu konuda hor' 1980 yılında yerinden yönetime 
hanli bir bilimsel yöntem izlen· ,eçilebileceRini; Devlet Opera ve 
medili ; ülkemizin kültür vo anat Balosi Genel Müdür Başyardımcı· 
alanlarında ivedi ve zorunlu 'o' ii yurtiçi ve yurtdı,ı çalı,maları' 
reksinmelerin dolru bir tahlilin nın daha da yolun\aftınlacaRını ; 
yapı1amadl'l; daha önemlisi ku· Eıki Eserler ve Müzeler Genel 
rullarda ,örev alan ki,ilerin tu- Müdürü, eıki eser alanının ıecik
tarlı ve köklü önlemler alınabil· moye tahammülü olmadıRmı, yer 
ırıeııinin temel ko,ulunun oı,u- altından çok yer üstündekilerin 
y. aıufw ve yapıal açıdan ba- korunmuının ,erektilini, Sine-
lulmul ,.rektilini bilmemelori ma Dairesi B.,kanı, Türk Sinema 
y. da .... ıda &Özkonuau edile- Kurumu Ya .. Taaanıının hazır-
cek toplanbda açıkça' belirt me- iandıRını ve bu Kurum kurul
meleridir. duktan .onra Dairenin kaldırıla· 

Bu ,erçeklerin .. ptanmuına catını; Yayımlar - Tanıtma Dai
o\aııak veren Ahmet Taner Kı,- resi Başkanı yeni yayın\ann tuzla 
\alı'nın doyimiyle "Kurullar G .. - ,erçekleştirileceRini .belirttiler. 
... 1 Kurulu" toplant... 5 Mayı> Diler daireler de kendileriyle i1-
(Ünü Kültür BakanuRı konCeranl ııiIi i,leri ,erek.iz aynntılara Ii-
salonunda yapıımı,tır. rerek anlattılar. 

Bakan, açı, konuşmaaında ÖRleden sorıralci oturumda 
kamuoyunca bilinen lörü,lerini Kurul üyeleri eleştiri ve öneri' 
yinılemi, ve uluaal kültür politi- lerini dile ,etirdiler. Bu konuş
ka1annın ilkelerini. öncelikleri, malar muında en ierçekçi &aP
araçlan ve olanaklan anlatmıştır. tamayı Metin And yaptı. Onye· 
"Uluaa\ kültür" politikalarının i1- di ayda "omut hiçbir iş yapama· 
kelerini, uluwlık, demokratik- yan BakanlıRın bundan ıonra d. 
lik, devrimcilik,  çalldaşhk, öz- yapabileceRine inanmadı�ını, In· 
,ürlükçülük ve halkçılık olarak giltere'de özerk kurumlaşma üze· 
belirleyın Kıtlalı, öncelikleri de rine yaptı Rı araştırmasının de
,öyle aralamı,tır : Uluısal kültür iterlendirilmedillini ıöyledi. Aziz 
k.alıbmID1D korunmu!, halkın Nesin ise, ya,amında ilk kez bir 
yararlanmuı, e,it yararlanma, Bakanuılın savunmasını yapaca
böııel", &lUı deDI', aanat dalla- Rını belirterek, Kültür Yüksek 
n aruıııda den,e... "uluw Kurulunun yoRun bir çalışma 
kültür" politikAlının olu,turur yapti�ını ve sonucunun kısa ıüre
muı ve hayata ",çirilebilmosi de alınacaRını, bunun da ülke· 
için ,erekli araçlann batında Ba- mi,d. ilk kcz yapılan bir çalış
kanlılın "özerk" bir yapıya ka- ma oldultunu ve kültürel alanın 
vu,turulmuı ,erektiitini belirten düzenlenmesinde yararlı bir pen
Bakan, bunun ilk adımının KüI- pektiC ,etireceRini iCad. etti. 
tür, i1tinci adımının da Bakanu- Arkeololllar Demelii Genel Baş
aın örtüt yap .. ırun köklü bir de- kanı Yaşar Tanzan .öz alarak 
li,ikUite uantılmuı olduRunu "ulu&l\1 kültür" politikasının ulu
ir.de ıtmi,tir. w ballımsızlık ve demokratikleş· 

Bakandan ıonra IÖZ alan Mü. me ile rayına oturabilece�ini. ya
te ... Ptof.DT. Şırafettin Turan, bancılann kültür ü.sü durumun· 
&özkonuıu kurullara yaptınmcı daki yabancı arkeoloji enstitüle
yetki verilmelinin bürokratik iş- rinin denetlenmediRini, bu ensti
lemleri daha da arttıracaRını ha- tülerin ıUfiy. edilmesi için her
tırtatarak Genel Kurulu uyardı. hana; bir çaba harcanmadlRını, 
Böylece, dÜlünülen modeller eski eserlerin Ileni, halk kitleleri 
konUlunda Baltan'). aralannda yararına deA'erlendirilmelfni ve 
,örü,birliilinin bile henüz "ii· koruma'kullanma den,eıi içinde 
lanamadıitını ortaya koymu, 01- yönetiminin halka verilmesini, 
du. Ama bu çeli,kinin temelinde böylece halkla elki e .. rler aruın
deRişik niyetlerin yattıRı d. ııaz· daki yabancılaşmanın kaldırılabi· 
lerden kaçmadı . Bakan çok de- lecellini vurguladı. 
mokrat bir ,örüntü yaratacak, önceki iktidarlar döneminde 
Müsteşar da uYlulam.da eıki ya- uyeulanan kaba Ca,iıt, ,oven 
pıyı korumaya çalışacak...  Bu milliyetçili�in yerine daha ince 
kartılık.lı "pula,ma" ile Kültür "hümanist" bir "ulusalcılık" 
Yüksek Kurulu'nda ve diRer Yar' oturtulmaya ve kültürün sınırıar 
kurullardı görev alın ve kamu- iı,tu özelliRi olduA'unu öne süre
oyunda sempati kazanmı, ki ,ii er rek kitleleri şa,ırtmaya çalışıl' 
oy.lınacak verilen demeçlerle de maktadır. Bu hususta iyi niyetli 
i, yapıldıııı izlenimi yaratılacak . . olanlar, iktidarlarını ülke duze' 

Daha 80nra 'öz aıan Genel yinde geni., emekçi kitlelerin 
MüdürJer ve Daire Başkanları ekonomik-demokratik çıkarları 
kendi birimlerinin çalışmalarının doRrultusunda kutıanmalıdırlar. 
dökümünü yaptılar. Kütüphane· Bu yônde hiçbir çaba.ı olma· 
ler Genel Müdürü kırsal alan ve yanların kültUr konusunda da ya· 
ıecekondular için prefabrike ku· pabilecekleri yalmzc8 "vitrin" 
tüphaneler kurulacaA'ını; Devlet çalışması olarak kalacaktır. 

• 

Bal kan ü lkeleri 
yazar örgütleri 
toplantısından 

izlen imler 
TYS'nin düzenlediği Balkan Ülkeleri Yazar örgütleri Toplantı· 

,,'nın bende yarattığı izlenimi şöyle vurgulayabilirim: -Iyiniyet 
gösterisi . . 

Komşuluk ilişkilerinde. 
Çaldaş insancılık anlayışında. 
Dört beş yüz yıllık tarihsel bağları olan halklann bu aşamadaki 

sorunlara yaklaşımında .. 
Banş isteminde . .  
YunanislJln Yazarlar Bir!i· 

ği'nden Ermolaos Andreadis'· 
in ilk gün yapbğı 'Iiirkçe ko· 
nuşmada belirttiği gibi Bal· 
kan Olkelerini oluşturan halk· 
lalln künyelerinde kardeşlik 
yazılıdır. 

Gerçekten Balkan ülkeleri 
halkları, Caşizmin orta tabaka· 
nın en tutucu kesinıinin " Şo· 
ven" duygularını gıcıklamada 
kullandığı "ırkçılık" kuramı
nın iflasını kanlUamak için 
yaratılmış gibidir. 

Gelenekler yapay zorlama· 
larla oluşmaz. Içeriğinde yüz,. 
yıllann eskitemediği, gelişti
rerek, değiştirerek, yeni ya· 
şam koşullarının yarattığı Ö
zelliklerle zenginleşmiş günü 
ile koşuUuk kazanmışsa top· 
lumsal gerçek -dolayısiyle in· 
sansal gerçek- niteliği alır. 

Balkan ülkeleri, temelde 
bu insansal gerçekleri simgele· 
mektedir. 

Bu simgenin eksizsiz ya· 
şam gerçeği olabilmesi için 
ön koşul çağdaş insancılıktır. 

BulgarislJln Yazarlar Birliği 
II. Başkanı Romancı Kamen 
Kalçef bunu şöyle vurguladı 
konuşmasında. 

.. Hümanizm; düşünce ola
rak. hümanizm; insan bilimi 
olarak, hümanizmi estetik ve 
ahlak olarak habul ediyor ve 
bugiinün de yarının da, yön
tendirici, utlUtarımız,n, daha" 
dünyanın gelecetinin temeli 
ıoyıyorum. " 

Ça�daş insancılık kapita· 
lizmin başmç altında tuttu�u 
insan soyunun, usuyla, isten
ciyle, yaşama inadı ile diren
cinin ifadesidir. 

- Alınıp satılır olmaktan 
çıkma umudu yolunda .. 

- Bilimin, insanın kendi 
yaşamını tehdit eden silahlara 
dönüşmesi yolunda. 

Emperyalizmin gücünü yi. 
tirdikçe gözü dönerek, ayakta 
durabilmek için başvurdu�u 
reziice dümenlere engel olma· 
sı yolunda. 

Bu yolun önünün kesilme
sinde, edebiyatın "e öteki sa· 
nat dallannın büyiik işlevi ol· 
duğunu biliyoruz. Ve sevinç
le görüyoruz ki Balkan iilkele· 
rinin edebiyat adamı şiiriyle, 
öyküsü ile, roman'ı ile tarihsel 
işle"inin bilinci içindedir bu· 
gün. 

Emperyalizme karşı, ı'arlı· 
�I ile gü"en kayna�ıdır. 

Oyuna gelmeyecek kadar 
yakın geçmiş deneyi \'ardır. 

Geleceğin kötii mirasını 
de�erlendirecek ça�daş insan· 
Ci bilince sahiptir. 

'!Um bu değerlerin simgesi 
olan Banş istencinin öncü gü
cüdür. 

Yugosla" delegasyonun-
dan, Makedonya Yazarlar Bir
liği Asbaşkanı Ilhami Emin'in 
bildirisini, bu gerçekleri VU!
gulama iyiniyetiyle yola çıka
rak eskifi sınıfsal açıdan mah· 
kum etme denemesi olarak 
gördüm ben. 

Bildirisinde "Osmanlı" 
kavramı ile ·'Iiirk" kavramı-
nın 'byn tutulması" gereğini 
vurgulayan Ilhami Emin'in 
dikkatimize sunduj!u şudur: 

1 - Balkan ülkelerinin din 
fanatikleri ile, burjuvazi mil
Iiyetçileri, kendi çıkarlanna 
dayanarak salt geçmişte de
ğil, ancak bugün bile, değiş
miş siyasal koşullarda en kü
çük Cırsattan yararlanarak 
Balkanlarda dini ve milli anta· 
gonizmayı körükleme fırsabnı 
kollamaktadır. 

2 - Buna karşı yeni edebi· 
yatın yapıcılannın görevi ''Fa
,ist islilası", "A lman Faşistle' 
ri", "ıtalyan Faşistleri '" 
"Bulgar Faşistleri" deyimleri
ne benzer biçimde TIirkii Os· 
manlıdan ayırmaktadır. "Çün· 
kü 'Iiirk olmayanlar gibi, Türk 
reayası da Osmanlı paşaIann
dan beylerinden çekmiştir." 

Bildilıimiz gibi daha Kanu· 
ni Süleyman döneminde Os
manlı Toprak rejimindeki bo
zulmalar, "reaya" ile tımar sa
hipleri arasında zaten var olan 
sınıfsal farklılığı büsbütün de
rinleştirmiş, '!Urk . Müslüman 
Hırvat - Sırp - Bulgar · Hristi· 
yan v.b. aynmlar belirleyici 
çelişki olmaktan çıkmıştır. 

Du bakımdan tıhami Emın' 
in getfrdiği konu, aynca üze
rinde durulacak, enine boyu· 
na tartışılacak, belirleyici ö
lıeleri meydana çıkanlacak, 
aynntılarda özellikleri del!er· 
lendirilecek önemdedir. 

Toplantıda konuşan tüm ' 
delegeler edebiyatıarın işledi· 
�i ortak temaları sergilerken 
çalıdaş verimlerden hareket e
derek "banş, kardeşlik, hü
manizm" ögelerini vurguladı
ğında birleşmişlerdir. 

Bu , edebiyat iırünleri açı. 
sından, hem bir ger,ej!in iC.· 
desi olarak umul ""icidir. 
lIem örgiit temsilcilerin in bi· 
linç düzeylerini gösU>nııe RÇI· 
sından gelece�e bRkışımızdR 
güven kayna�ı olma ktadır. 

Balkan ülkeleri edebIyatıı
rının öncü kişiliklerinin yüzyı
IımlZın ilk çeyreğinden bu ya
na anti-mililJlrist deııer ölçüt
lerinden yolı çıktıkları ger
çektir. Aralarında daha i. 
Dünya Savaşına karŞı koy
maktan ötürü siyasal iktidar
larla çelişki halinde olanlar 
vardır. 

II. lAi nya SavBljI sonraşınm 
edebiyat ürünlerinin temel 
özelliğini ise Balkan halklan
nın an ti-faş is b savaşta kanla· 
riyle yazdıklan destanlar 1)
luşturur. 

Bu Bljama geçilmiştir. 
Edebiyat, şimdi emperya

lizmin oyununa gelmeme gö
reviyle yükümlüdür. özellikle 
Yunanistanlı ve 'Iiirkiyeli ya
rabcılar, herşeye karşın, \.e
mel haklan olın yaratmı öz- . 

gürlüğünün üs/ijnli.\!ü ilkesini 
hiçe sayan baskılara, Çığ dışı 
ceza yasalanna karşın, büsbü
tün bu görevin .orumluluj!u 
a1b ndadırlar. 

Toplantı boyunca en çok 
kullandan söza;aü, "hüma
nizma"yı, burjuvazbıin wa
dığı giıi anlamıyonız biz. 

- Hümanizmaya çaltdaşlık 
nitelilti kazandıran birincil 
öğe, kapitalizmin basınç al
tında tuttuRu insanı bu tut
saklıktan kurtulma bilinci ka
zandırmakbr. Kendisini ya
bancılaştıran her /ijrtü baskı 
öğelerine karşı tu tn kb k tan 
kurtulma bilinci kazandır
maktadır. Birbirlerine silah 
çekmeme, silah tacirlerinin 
tutsağı olmama isteklerini, 
barış özlemlerbıi yaşama ge
çirme bilinci kazandırmakta
dır., 

R omancı dostum Kamen 
KalçeriM "zamanımızın ge
nel buyrutu oldutu gib� gele
cttin /em",ı da budur .. .. diye 
vurguladıltı bu gerçelti i. Diin
ya Savaşı'nın silah taciri Sir 
Zahironınn �nümüzdeki u
zantııı çok uluslu şirkeUerin 
susturmaya �cü yetmedilt� 
yetmeyecelti şairlerden Yu
nanlı Ritsos, dizelerinde şöy
le seslendiriyor: 

'''ölüm çok az ytr tuttutu 
//Ün yürtkltrde' 

Mutlulutu fIÖOterditindt 
//ülJtn dolu parmatı yollann 

Şair ve proltttr tş itlikle 
çek. bildili gün ıçlerine 

Büyük korunIili alaca 
karanlı�ın 

Banş budur işte. 

,..oe topraklarda d�rın uler 
açan ıabonlann 

tek bir ıözcüktiir yazdıkları 
Barış. 
Ve bir tren iterler geleceğe 

do�ru 
Koyarak btl1inı dizlerirnin 

myları üzerinden 
Bu{!da)'la ve gül/erle )'u'klu' hir 

Bu tren bonşhr işte. ii Iren 
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YÜR ÜYÜŞ hakkında dava açan 

Türkes mahkum oldu 

YURUYUŞ, 26 Eylül 1978 tariIıll 181. sayısında, 
MHP Genel Ba,kAnı Türke"ln HIUer'ln gizli polis ör
�tü Gestapo lle ili,kllerini, Federal Almanya'daki 
gerici-fa4ist Hristiyan Sosyal Birıık (CSU) partisinden 
yardım ve destek gördü!!ünü, bir MHP yöneticisinin 
Parti'nin CIA 'dan malı yardım aldıRını açıklayan bir 
yazı yayınlallllftı_ "Gestapo'dan Strauss'a" başlı!!ını 
ta,ıyan yazı, F. Almanya·nın metal işkolundaki en 
büyük tendikası olan IG-Metall sendikasının yayın or
pnıyla dller yabancı gazete ve dergilerin konuyla LI
gili açıklamalanna da yer veriyordu. 

MHP Genel Batkanı ve partisi, YURUYUŞ 'ün bu 
yayını dolayısıyla derglmlz aleyhinde bir dava açmış
tı. Dava, Ankara 4_ Asliye Hukuk HakimliRI'nde gö
rüldü ve 14 Mayıs günü sonuçlandı. Ilgili mahkemenin 
karanyla Türkeş·in açtı!!ı dava reddedildi. Mahkeme 
karannda belirtildi!!i üzere, · ·Hakkında bu ve benzeri 
,ekilde Iddlalar ve yazılar yaygınla .. n ve yolunl8f&D 
bır parti ve yöneticileri hakkında dış basında çıkan 
yazıları Tiirk okurlanna nakletmekte kamu yaran 
olup, bu nedenled.ış basında çıkan bir yazı iktibas 
edilmek suretiyle davacılann eleştirilmesi basının vazi
fesi ciimlesinden bulundu" _ Mahkeme karannda ayrı
ca, " basında yayınlanan haber ve eleştiri objektif ol
dukça doRru bir amaca yönelık bulundukça şeref ve 
haysiyete tecavüz olsa bile sorumluluk söz konusu 
olamayaca!!ı" vıırgulandı. 

YURUYUı;; , söz konusu yayınıyla, Tiirkiye'de fa
şist hareketin gerçek yüzünü açı!!a vurmayı amaçla
yan bir basın organına dÜ4en temel bır demokratlık 
görevini yerine getirmiştI. Dergimiz, Türke,'ln açtı!!ı 
davadan sonra da bu temel görevinden bir an bile kuş
kuya düşmedi, tam tersine hedefınin do!!rulul!una 
olan inancını daha da pekiştirerek, anti-faşist yayınını 
güçlendirerek sürdürdü_ YURUYUŞ, bundan sonra da 
raşist güçlerin ve örgütlerin yüzlerindeki maskeyi dü
ş\irmek için kendisine düşen yayıncılık görevini şaş
madan sürdürecektir_ 

MHP ve onun Başbul!u, şimdi, Gestapo·nun Al
man Dı,I,leri Bakanlı!!ına 9 Ekım 1944 tarihinde ver
di� rapordaki ve YURUYU Ş 'ün söz konusu yazısın
da yff alan Ilçıklamanın Iıesabını vermak zorundadır: 
"Subay

· 
okulu mezunu ve Pantürk hareketinin Fiihrer; 

olan Alparılan Türkeş ile, kendi tutumundan ötürü, 
şimdiye kadar iyi ilifkilerim;: IJOrolmu�tur . .. Bu Ges
tapo raporu, bugün kendisine "mııııyetçl hareket" 
adını yakı,tıran yerli raşbt hareketin Içyüzünü açı!!a 
çıkardı!!ı gibi, onun her dönemde dünya emperyaliz
minln en azgın güçlerinin emir kulu oldultunu da ka
nıtlamaktadır_ 

Tiirklye'de faşist bır diktatör\ül!ün temellerinl 
dö,eylp çatısını örme planlarını uygulayan gizli ikti
dar odaRının açık vurucu gücü MHP 'nın, ortaya çıkan ' 
bütün suç kanıtları bırlıkte de!!erlendlrllerek kapatıl
ması, demokratik güçlerin Ivedi Istemi olarak durmak
tadır. Bu Istemln yaşama geçirilmesi, yine tüm 
demokratik güçlerin, Işçi ve emekçi kitlelerin müca
delealııln ürünü olacaktır_ 

• 

• 

MHP'NIN ve TUrMf'in kond"ini meşru/<J4tırma çabalon de
moltra/i/ı //Üçletin uy,,",ltlıl, _, .. ında bozguna uğrayacak. 

YOR VYVŞ MHP ile ilgili 
yayınıyla basının görevini 
yerine ge tirmi,tir 

MHP Genel Ba,kanı Alpaslan Türkeş ve MHI" 
nin, ılergimiz sahibi N lıat Sargın ye �orumlu yazı
işleri müdürii Neşet Koubıyıklıollu aleyhine 
"haksız ve sebepsiz Iftira ve ıec�vilzde bullınuldu
lu ve kamuoyu önilnde küçük dÜlÜrüldüklerr' Idd� 
asıyla 1 2S.()OO'er liradm 2SO_()()() liralık tazminat 
davası 14 Mayıs günü sonuçlandı. Hakim B_ Cahit 
Kadılar Başkanlılında yapılan mahkemede, Av. 
Alp Selek, Av_ Orhan Izzet Kök, Av_ Nezahat Gün
doğmuş dergimizin Silvunmil avukatları olarak yer
aldılar. 

Dergimiı avukatları yaptıkları savunmada; -
yazının tümü ile Alpaslan Türkefin Almanya ııezlsi 
dolayısıyla Alman basınında çıkan haberlerin ikt� 
basından ibaret olduğunu; bu yazı ile kamuoyunu 
aydınlatma, eleştiri ve haber verme fonksiyonunun 
yerine ııetirlldiğ in i; somut örneklerle ithamlar ya
pıldığını; Anayasa Mahkemesi'nin ve mahkemeierin 
kararları, Cumhuriyet Savcılığı'nın ba,vuruları bu 
örgütün niteliğini, yapısını ve eylemlerini açı�a Çı
karttılını; bu nedenle bir zarar ve alır kusur bu
lunmadılını belirterek, davanın reddini istediler_ 

Mahkemenin ııerekçeli kararı yukardaki bi
ç imde özetlenen bu savunmadan sonra şöyle de
vam ediyordu: 

"Ibraz edaen 26 eylül 1 978 tarihl i  Yıirüyüş 
Gaze�si'nin tetkikinden, 26 eylül 1978 tarihl i  YU
rüyüş dergisinin rinci sayfasında "Federal Almiln 
Basınında MHP-Gestapo'dan SırallSS"a baılılı al
tında Almanya basınında çıkan yazıların iktibu e
olunmilk suretiyle davacıların eleştirIIdiii görül
müştür. 

"Kişilem şefWf w hayslyetleri, Medeni Kanu
nu'nun 24 ve Borçlar Kanunu'nun 49'uncu ma'� 
leri gereıı ince korunmlSl ııereken kişilik hakların
dandır_ Tüzel ki,ilerln de bu hükümlerden yararla
nabilecekleri bil imsel ve yargısal içtihatlarla benim
senmiş bulunmaktadır. Kişil iğe kar,ı haksız b ir Ie
cavilz halinde bunun önlenme,i istenebileceği gibi 
tecavüzün gerçekle,ml, bulunması halinde de ma
nevi tazminat davısı açılabilir. Borçlar Kanunu'
nun 49'uncu maddesine dayanılarak açılan tazmi
nat davalarında, haksız fiil'in unsurlarından başka 
kusurun ve zararın özel aııırlıııının varlığı da gerek
lidir. Anayasa'nın 22'incl maddesinde basının hür 
olduğu lıelirtllmi,tir. Ancak basın özgürlül!ü sınır
sız olmayıp Medeni Kanun'un 24 ve Borçlar Kanu
nu'nun 49'uncu maddelerinin hükümleri ile sınırlı
dır. Fakat kişilik haklarının sınırları da kamu yara
rı yönünden a,ılabiıır. Yani, kamu yararı ile kişi 

yuvı çatııtııinda bmu yaran listün tuuıtır. (Ha
luk T �ndojan, Şahsiyet' in aklt dııı Iılale kartı 
öZllI hayatın korunlNSl. 1963, so 31 )  ıı.tnın ka
muyu �ydınlatma konusundaki yaran, rnalcUvn 
ıeref ye h�yslyet vutllIM oranla daha Dldln bır c»
ier &öslerdlllnden eylemin, öui hukuk baiıııııı ... 
CWı cahi hukuka aykınlıtı ortadan kalkar. (Ta"· 
Im, ., so 23) Basın öıaDtfillünlln kapamı ıçın. 
haber _, ıcaınu,u ......... 111 ....... 
eleıtiride yer alır_ Bunlar basının him hakkı, him 
de &ö_i olup, eleştiri sen. kır"ı, ldIçIIk CIJıUriiCtI 
de ol�billr. (E.r, ., s_ 286) Basında pyırılanan 
haber ve eieş tiri objektif oldukça, cioinı bır amaca 
yönelik bulundukçil, şeref ve hays/yftl tıc:avilı 0l
sa bDe sorumluluk sözkonusu edIeıME. Çllnldl bu 
h�lde hukuka �ykınlık orwiiın kalkınakladır. (E .. 
ııer, a., s. 297) O kaCW k� kılıye Jııqı basında 
yipılan isnadarın bir daYmalJ 1ıUlundu�a CIa_ 
n"ta �Iır kulUr ,,"lUnınun .II&�II benl_ 
nir. (Bec:ker ı .. içre Medeni Kmunılö prfıl 4'Uncil 
Borçl�r Yasası kı,,"ı Bırıncıı Fas. 2, Dr_ Kemal b 
isoğlu çevirisi, 1 968, s. 30S) 

"Bu hukuki ve bilimsel �çıkWnalardan sonra 
d�va konusu olan pıı lnc:eIendilinde dIVKıIar 
h�kkınca Alman bu,"ında çıkan yazılar Iktlıu eo 
dBmek suretıyle davacıların elettlrRcIIIl aörillIr. 
D�valılar vekUI ıar�fından ibraz edlen ıkı klas&' 
içerisinde bulunan yuı ye bel.lerden CIıMC ... 
hakkında bir takım iddiaların eskiden beri yapıla
.Idii i, bun� benzer konularda Iç 111 cq iıuırı* 
yuılar YUıldıtl zni .. "-Imdır. tWıkındıı ile 
benzerı ,ekHde iddlllar wl yazılıır YanınIIPn .. 
YOıunlapt bır ,... 111 y&ıeıiderl ı.1ıtcı8da .. 
bısınca Çıkan yuıla:ı Türk okurlarına naldetmek1l 
kamu y�ran olup, bu nedeiii' dı, basında Çıkan bır 
yuı Iktibu edlmek suretıyle �cıların .... tJrII. 
mesi buının vazifesi cUmleslnden hulUlllllUltur. Si· 
YlSi örgüt ve ör&i!t yöneticilerinin Iktidara �day ol
dukları da &özöriinde bulunduruldulunda basında 
ve tüm kamu oyunda ayrı bır yer bulundulu cht
le 'iyasetleri ve hareketleri Ile 11'11 en .n" bır p
kilde tenkit ve el'ıtirlye açık olmaları .... klr. Ba
sında yayınlanan haber ye eı.,tlrl objektif olduk
ça, do�ru bir amaca yönelik bulundukça , .... f wl 
haysiyete tecavilz olsa bile sorumluluk sözkonusu 
olamıyacaııından hukuka aykırılık durumu OIUcWı 
kalkanııından Medeni Kanun'un 24 ye Borçlar Ka
nunu'nun 49'uncu maddesı unsurlan olayda 01",
mamı" bu nedenle davanın reddine karar va-mek 
ııerekmı,tir." 
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