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Giresun 'da öğrenci avı 

Apartman 
yöneticiliğinden 
Giresun Valiliğine 

CHP Iktidarı ve onun vaıı.i· 
nin döneminde böyle şeylere cü
ret edenlere haddini bildirmekı. 
kendisini eörevli . sayan .... li. Gi· 

resun'da öR'renci avını başlattı ... 
Vali Paşa böyle buyurmuştu. 
Protesto eylemine katılıp katıl· 
mamak önemli d.�ildi. öA'renci 
olmak hel. E�itim Enstitüsü ö�· 
reneisi olmak suçlu oLmak için 
yeterli sayılıyordu. Ama ortada 
yasaya aykırı bir eylem olmadı· . 
�ından Ceza Kanunlarında suç 
bulmak mümkün olmuyordu. Bir 
çok ö!irenci· polis karakollarına 
alınmıştı. Ama Ce .. Yasalannda 
henüz "valiyi protesto etmek" 
diye bir suç olmadı�ından yet· 
kililer minareye kılıf bulmakta 
oldukça iÜçlük çekiyorlardı. 

Bu arada Sayın Vali "polis· 
lik" ,örevini de kimseye bırak· 
mamaya kararlı idi. Bir elinde 
telsiz hışımla karakol. daldı. 

Başbakan Bülent Ecevit'in 
"münferit olaylardan" saydııtı 
cinsten; karakoldaki öıtrencile· 
rin luraUarında "uYIU1amalı" 
polislik dersi verdi. 

CHP Iktidarının ne demek 
olduiıunun öiıretilmesinde bu 
kadar uy,ulama yetersiz bulun· 
du�undan, evlerden, sokaklar· 
dan, parklardan toplan�arak 
karakola ptirilen ,ençlerin tu· 
tuklanrnuı için bir formül ise er
tesi iÜn 20 Mayıs Geleneksel Ak· 
su Şenlikleri'nde bulunmuştu ... 

Olaylara anında müdahale e· 
den T.I.P. Giresun tı öriÜtü, Gi· 
resun halkına durumu, hemen 
butırdı�ı bildiri ile duyurarak 
cençlere sahip çıkılmasinın orta
mını hazırlamış oldu. 

"partman fibi cüvkt ylin.tmelt 

Ortada suça konu bir eylem 
olmamasına raRmen 

• 
'zedelenen 

onur"un tamiri için olaylarla il,i· 
si olmayan 4'ü GENÇ - ö NCü'· 
1.ii olmak üzere II Elıitim Ensti· 
tüsü ölrencisi tutuklandı. 

Böylelikle Adalet Bakanı 
M.hmet Can'ın olaydan 15 ,ün 
kadar önce 'Giresun'daki bir top
h,nbda vali için söylemiş oldu· 
�u Bözler de bizzat kanıtlanmış 
oluyordu: "Giresun Valisi ile An
kara'da aynı apartmanda kom,u
luk yaptık. Kendi,i bizim apart· 
man ın yöneticisi idi. Bizim 

. apartmanı nasıl güzel yönetti İse 
Giresun'u da öY1t! yöneteceQine 
eminim ve bunu bizzat aözlem
ledim!," 

Nitekim 19 Mayıs 1979'da 
Giresun'da meydana gelen olay· 
lar ve sonrası Adalet Bakanı'nı 
bu sözlerinde haksız çıkarma· 
mıştı. Sosyalistler de zaten aynı 
valinin çok önceleri, GENÇ -

öNCü Giresun Şubesi hakkında 
açılan bir dava nedeniyle, Adli· 
yeyi etkileme niteli�inde C. Sav· 
cl1ıQ'I'na yazdlQ'1 ihbar yazısı ne· 
deniyle kendisini tanıyorlardı. 

Cumhuriyet Türkiyesi'nde, 
Adnan Menderes'in 1960 yılında 
19 Mayıs Bayramını yasaklaıma· 
ıından bu yana, ilk defa Bülent 
Ecevit'in Ba,bakanlıö:ı sırasında 
bu yıl Giresun'da politik neden' 
lerle ı 9 �Iayı. gösterileri yapıla· 
madı. 

19 Mayıs günü stadyumda 
llösterHeri izlemeye gelen halk, 
Validen Giresun EQ'itim Enstitü· 
sünün neden kapatıldıiıını açıkla· 
masını istedi. CHP yönetimine 
yakmlı�ı ile bilinen GireBun Va· 
liBi, Eıtitim Enstitüsünün kapatıl· 
ma nedenini açıklamaya yanaşa
caQına, tam tersine bu ç8�nya 
öfkeyle karşılık vermeyi uYlUn 
buldu. 

ö�renimlerini en,eııediA'i 
,ençlerden ı 9 Mayıs Gençlik ve 
Spor Bayramını eıtlenerek kut1a· 
malannı istemekte kendisini hak· 
lı bulan CHP tktidarının Giresun 
ValiBi çareyi törenlerin yapıldılıı 
alanı terketmekte buldu. 

Ama öfkesi yatışmamıştı. Na· 
sıl olurdu da Ilerrçler kendisini 
protesto etmeye cesaret edebilir
di. Hem CHP iktidarda iken hak 
isteme de ne demek oluyordu? 
Herke .. ne kadar hak verilece�i· 
ni hükümetten ve onun valisin
den daha iyi kim bilebilirdi? .. 
'·Okuma hakkımızı söke söke 
alaca�z" diye baiııran geriçlere 
"E�itim Enstitüsünü söke söke 
kapatınm" diye haykırdı. 

MKE, TÜRK METAL'E 
TESLIM EDILDI 

Ankan. ve KınkkaJe'deki MKEK' 
na bağh işyerlcrinde yetkili sendika
lan tcsbit ebnek amacıyla yapılan du
rum tesbitinde ıg'inin oyunu almak 
için üç sendika mücadele rtu. Türk -
lş'e bağlı Türk Metal. Bağımsız Yeni 
Metal - Iş \'c Maden Iş Sendikaları. 
Evvelce bu işyerlerinin IO'unda Türk 
Metal beıinde ise Yeni Metal sendi
kaları yetkili idiler. Birbuçuk yılı 
aşkın bir süreden beri DISK'e bağlı 
Maden Iş Sendikası da yetki müca
delesine katddı. Yaklaşık onbeşbi.rı 
işçinin çahştığı işyerlerinde yelki i
çin yapılan oylamaya 1 1.925 �çi ka
tıJm� bunlardan 7485'j Turk - M�taJ 
,3446'sl Y�ni M�1.a.I ve 994'ü İK' Ma
den - I, için ir.ıılerini Ixyan etmişler
dir. 

Gcrek kendisinin gcrc:ks� CHP'nin 
Türk - Iş içindeki güçlenme ve yöne
timi kazanma. Türk - Iş içindeki "ıos

yal dcmokrat eğilimli" ıendikaların 

konumunu a<içlendirme "helapıarı" 
sonucunda Hahir [noy özel bir çaba 
göltu�rek durum tesbiti için istiına
sız tüm lı,ıyerlerine �1C �amanında işe 
ilinimış, MHP Vt MSP yanlısı i1 müreı
tiıkrini görcvl�ndimı�tir. o kadar Idj 
gelen iş müfettişkri ilk ıema.darını it. 
yerlerindeki Türk - Metal yanlısı mU
durlerle kurmuş onbrın isıcmlerine 
göte oylarna süresini uzatmı" �ytrte
riııde bulunan demokraı ve ilerici mü
hendislerin görevti olarak işyeri 
dı,ına çıkmasını bcklt'mi4, bilinçsiz 
işçilcrr h:15kl yapını, v(' tüm bunlıır 

yapılıtken i.şy�rinde gerici müdürle,. 

le yanyana olduklarını her Cınatta 
1öiu:nnişl�r, böylece �çilcr verecek· 
kri oyu D lşverence bilinceeği "korku
suyla" oy kuUanmışlardır, 

Ne var ki tüm hu olgular ilerici 
sendikal har�ketin bu derece ağır bir 
yenilgi almasını bütün boyutlanyta 
açıklamaya yet�rli değildir. 

Konu sınıf ve kitle sendikacılığı
nın müC'oldele ilkeleri açısından ince
I�nince bÜlünlüğe kavuşalıilir. Her
şeyden önce MK.J::K'na bağlı işyerie
rınde işçilerin işyerlerinln. $femokrd
tikleşmcsi, işveren baskısının son bul
maıı, faşist terörün dağıtılması gibi 
güçlü br tııı.lebin var olmasını olayın 
tck yanı oIaıak aJan, bunu örgütlü bi-

Erıoy'un TUrlt·M.,.,.. h.dır.,i 

. tinçli bir Lal�bc= dönüştünney� Çalış
mayan bir ıendikal anlayışın açığa Çı
kanıması, Iktidann�ullUğu" sendi
ka güriınümüne yaslan� ve özellik
le sosyal demokrasinin �rici yönr-
timlerine )raslanarak kaiıt üzerinde 
ilt:rici sendikKılığın mahkum edilmr-
.i Frekir. . r,·-'-'-·-·-"�·�"-"�"� 
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YOL-IŞ 
FEDERASYONUNA 

BACLI 
ISTANBUL YOL ıŞ 

SENDIKASı 
BAŞKANLICINA 
BEKIR YENıGÜN 

SEÇILDI 

GeçtiA'imiz hafta içinde I�· 
tanbul'da toplanan Yol·l, Fe· 
derasyonuna baQ'lı Istanbul 

GazianlA!p'de DISK'e 
bağlı 1 Nolu Tekstil Sendi· 
kası şubesinde 1 Mayıs tu· 
tuklulannın serbest bırakıl· 
ması için imza toplayan 
TIP'lilere, kendilerine ilerici 
diyen bazı kişiler engel ol· 
mak islA!di. Bu kişiler Ga· 
te ks fabrikasında imza top· 
layan TİP'li bir işçiye saldır· 
dılar. Ancak araya diğer iş. 
çilerin girmesiyle saldın ba· 

Yol·lş Sendikaaı Kvngre';nde 
yapılan seçimler ıonucunda, 
Türkiye Işçi Partiıi iki dönem 
Merkez Yönetim Kurulu üye· 
liA'i yapan, aynı zamanda Tür
kiye Işçi Parti'; kurucuıu 
olan Bekir Yeni,ün ba,kanlı· 
aa ,etirildi. 

Bekir YeniiÜn Yol . iş 
.. ndikasında ilerici sendikal 
anlayışın uzun y�lar mücade· 
I.ıini vermişti. S.çimler .0-
nucunda Ba,kanlıRın CHP e· 
�ilimli adayı YenilÜn'den da· 
h. az oy alarak ıeçimleri kay·' 
betti. 

DISK'E BACLI 
GAZIANTEP. 

ı NOLU 
TEKSTIL ŞUBESINDE 

IllIAYıS 
TUTUKLULARı 

ıÇiN IlIıZA 
TOPLANMASI 

ENGELLENMEK 
ISTENDI 

şarıya ulaşamadı. Tekstil Şube Başkanııun bu olaya tepkisi, 
imza toplayan işçiye "böyle şeylerle uğraşmamasını" öğütle· 
mek oldu. Sendika Şube Başkanı, patronun bu işçiyi işten 
atması halinde kendilerinin sendika olarak birşey yapamaya· 
caklarıru ifade elti. Ancak girişimler başarıya ulaşamadı ve 1 
Mayıs tutukluları için çok sayıda imza toplandı. 

IlilAR VE 
ıSKAN 
BAKANLICINDA 
ıŞÇı VE 
MEMUR 
KIYIMI 
BAŞLIYOR 

Imar ve ıskan Bakanlığın· 
da sürdürülen grevin 19. � 
nünde Bakanlar Kurulu tara· 
fından ertelenmesinden son· 
ra Danıştay da yürütmenin 
durdurulması ıçın yapılan 
başvuruyu reddetti. 

öte yandan i mar ve İskan 
Bakanı Ahmet Karaaslan 25. 
5.1979 tarihinde yayınladığı 
genelge ile işçilerin "yetenek· 
lerlnden dalıa iyi yararlan· 
mak" amacıyla yeni düzenle· 

Salihli Töb - Der Kong· 
resinde yapılan seçimler so· 
nunda Demokrasi Için Birlik 
ve Halkçı Eğitimcilerin itti· 
takı Yönetime geldi.. Seçim 
öncesinde Demokrasi Için 
Birıık Grubu ile Halkçı Eği· 
timcilerin oluşturduğu itti· 
fakı parçalamak için Birlik 
Dayanışma sahte bir "üçlü 

melere gidileceğini bildirdi. 
Yine aynı gün tüm Bakanlık 
Merkez Teşkilatına verilen te· 
lefon emri ile yıllık izinler, 
mazeret izinleri, saatUk izinler 
ve hatta hastalık halinde vizi· 
te izinleri bile kaldırıldı. 

Tüm gelişmelerden sonra 
Bakanlık içinde, greve etkin 
bir şekilde katılan 350 işçinUt 
iş akiUerlnin feshedileceği ay· 
nca grev boyunca grevci işçi· 
lerle dayanışma içinde olan 
20'nin üzerınde memurun da 
sürüleceği haberleri dolaşma· 
ya başladı. 

Imar ve ıskan Bakanlığı'n. 
da ilerici potansiyeli erilme 
ve yerıne faşist kadrolaşmayı 
yaratma amacını taşıyan bu 
girişim işçi ve memurlann ör· 
gütlü gücüyle karşdaşacak ... 

SALIHLI TÖB - DER 
K ONGRESINI 
DEMOKRASI 
ıÇIN BIRLIK 

HALKÇı 
ECITIMelLER 

ITTIFAKı 
KAZANDI 

iltifak" çağnsında bulundu. Ancak Birlik Dayanışmanın öne 
sürdüğü kalıııl edilmez koşullar nedeniyle bu öneri her iki 
grup larafından reddedildi. Sonuçta seçimlere ikUl ittirak, 
Birlik Dayanışma ve Devrimci ögretmen grupları üç ayrı lls. 
te ile katıldılar. Demokrasi Için Birlik ile Halkçı Ei!iUmcUerln 
ittifakı 247 oy alarak yönetime gelirken, Birlik Dayanışma ve 
Devrimci öğretmen gruplarının aldıklan oy sayısı buna yakla. 
şamadı. Seçim sonuçlarını hazmedemeyen bazı kişiler Töb
Der'li öğretmenlere saldın girişiminde bulundular. Bu saldın 
girişimleri, TöB - DER içindeki Birligi zararlayıcı harekeUer 
olarak nilA!lendirildi. 

FAŞISTLER SALIHLI 
TÖB - DER'E 
SILAHlı 
SALDıRtDA 
ııULUNDULAR 

Geçtillimiz hafta sonunda 
Salihli'de fOfi&lIer Salihli Töb· 
Der lokaline silahlı bir saldırı 
düzenlediler. Töb . Der lokoli 
Önüne gelen bir grup faşist si· 
lohlorlo ateş açtılar. Ancak o· 
ralarında Genç . Öncü üyele· 

rinin de bulunduRu çok sayıda 
antifaşist faşist/erin bu saldı· 
rılarını püskiirttüler, Binalorı
na Iıaçan faşisiler daha .onra 
buradan do ontitoşistlerin üze
rine ateş açhlar, Bu olay. Bi· 
lahlı ıoldınlann kaynallını bir 
kez daha orloya çıkarırken, 
an (;faşistlerin ,aldırı karş,,,n· 
da ortak lauırları, faş iz me 
karşı mücadelede birlik olma· 
nın başarı)!a ula,tıracallı sörü· 
şünü bir kez daha kanılladı. 



BÜYÜK SERMAYE 
TAM BOY SINIF CEPHESiNDE, 

YAVUZ üNAL 
Büyük sermayenin, gerici·faşist partileriyle, gizli·açık faşist saldırı odak· 

wıyta, "özgürlükçü" iktidarıyla, basınından TRrsine kadar tüm politik ve 
ideolojik silahlarıyla mücadelesini kendi yararına geliştirmek için işçi emekçi 
halka ve !Üm demokratik güçlere karşı yürüttüğü saldırılar yeıersiz kalmış ola· 
cak ki, bu kez, doğrudan sesini duyurmak gereğini duydu. 1 Mayıs'ın hemen 
peşinden Türkiye Sanayicileri ve Işadamları Derneği'nin (TÜSIAD) gazete 
sayfalarını tam boy kapsayan bildirileri 'ortaya çıktı. Birbiri peşine yayınlan· 
maya başlayan bildirilerle Hükümetin politik tutumunu eleştiriyor, yaşanılan 
sorunların çözümü için başlıca engel "aşırı yasakçı ve aşırı devletçi zihniyet· 
tir" deniliyor. Bu mesaj, işçi eonekçi halkın işsizlik, yokluk ve yoksulluk gibi 
sorunları içine demagojik bir biçimde sıkıştırılarak, kendi sorunlarını tüm hal· 
kın sorunlarının bir parçası ve hatta en önemlisi gibi göstermeye çalışılarak 
veriliyor, 

Ne istiyor büyük sermaye? Neden şikayet ediyor? Aşırı devletçilik de· 
nen ne? Aşırı yasakçılık denen ne? Ne gibi önlemler alınmış ki böylesine fer· 
yat ediyorlar? 

Hükümetin bugüne dek devletleştirme diye aldığı yegane önlem, kamu 
malı olan madenierin özel sektör elindeki işletme ruhsatlarının iptalidir. Ener· 
ji sorununun böylesine boyutlara tırmandığı bir dönemde bu önlemin eleşti· 
rilmesi burjuvazi adına sadece ideolojik bir titizfik olmaktan öteye geçemez, 
Geriye sadece "tahtakale sektörü " denilen ve geçen yılki boyutları 2,5 mil· 
yar doları bulan kaçakçılığın önlenmesi için alınan kimi önlemler geliyor. 
Böylece de büyük sermaye yakayı ele veriyor. Döviz kaçakçıları olduklarını 
doğrudan savunamadıkları için de' ancak "aşırı yasakçılık, aşırı devletçilik" 
diye karşı çıkabiliyorlar. :rürkiye'nin geçen yılki dış satımı kadar, 2,5 milyar 
dolarlık bir kaçakçılık, .. jşte 1978'in-büyük sermaye için en tatlı kar yılı ol· 
masının altında yatan gerçek. TÜSjAD bildirilerinin nedenlerinden birisi bu, 

Montaj fabrikalarını döviz kaçakçılığı ile çalıştıracakSlnız, boyalı gaze· 
telerinizi döviz kaçakçılığı ile çıkaracaksınız, Döviz kaçakçılığı ile dışalım 
yapıp vurgunculuk yapacaksınız, Fabrikaların kapasite kullanımı % 20'Iere ka· 
dar düşmüşken en karlı yılalarak bilanço bağlayacaksınız, Sonra da yüzbin· 
lerce işçiyi sokaklara atıp işsizljkten, karaborsacılık yapıp pahalılıktan ve dar· 
Iıktan bahsedeceksiniz, Birazcık işler zorlaşınca da "ekonomik hürriyetlerin " 
klSlldığından bahsedeceksiniz. Ve "ulus bekliyor" diyerek, çıkarlarınıZl ulu· 
sun çıkarları gibi göstereceksiniz. Anlaşılan politik liderlerinden öğrendikleri 
bu demagojilerle "ulus"u kandırabileceklerini sanıyorlar. 

TüSiAD'ın 182 üyesi var. Bunların bir bölümü büyük sermayeye kapı· 
Ianmış uzman ve yönetici, diğerleri de en büyük patronlar. Kendi yayır,larına 
göre (TÜSIAD 1978 Yılı Çalışmaları) büyük imalat sanayiindeki yatırımlarda 
özel sektör pay.I, 1976'da % 72,1 ve 461 bin işçi çalıştırıyorlar. Bu rakam 
imalat sanayindeki toplam çalışanların % 64.1 'i. Koç, Sabancı, Eczacıbaşı, 
Sapmaz ailelerinin dışında Hürriyet, Tercüman, Milliyet gibi gazetelerin sahip· 
leri de TüsiAD üyesi. 1977 yılı cirolarının toplamı 80 milyar liradan fazla 
yani, o yılki devlet bütçesinin üçte biri kadar. Bu beyler "Vergi ödeyeni, ver· 
gi yükünü ağırlaştırarah cezalandırmak ''Un bahsediyorlar. Oysa 1976 yılında 
kaçırdıkları verginin toplamı 53 milyar lira. Gelirlerinin ancak yüzde onunu 
vergi olarak ödüyorlar. Oysa işçi ve emekçilerin ödedikleri �ergiler gelirlerinin 
yüzde otuzunu buluyor. Enflasyonla işçi ve emekçilerin cebinden bu beylerin 
cebine aktarılanlar da cabası. 

' 

Enflasyonun ücret ve maaşlıları bunaittığı ve giderek yoksullaştırdığını 
söylemek için bugün ülkemizde yaşamak yeter. Kimin çıkarına işliyor bu 
çark? Kim kazanıyor? Onbinlerce küçük ve orta işletme iflas ederken kim bü· 
yüyor? Tekelleşme eğilimleri enflasyondan güç almıyor mu? 

Klrlerin yıllık zararının 50 milyar lirayı aştığı söyleniyor da, zararın 
nedenleri söylenmiyor. KıT ürünlerinin müşterisi kim? Kirler çıkardıkla,. 
ham maddelerle, işledikleri ve yarı mamul hale getirdikleri ürünleri halka değil 
büyük sermayeye satıyorlar, Hem de maliyetin çok altında. 

KıT ürünlerine aıaCllık yapıp vurgun vuranlar kimler? Küçük esnaf mı? 
Yoksa kendileri mi? Neden "aracılar ortadan kaldırılsın" demiyorlar. Neden 
örneğin "demirçelik fabrikaları kütük değil de işlenmiş demir satsın ve böyle· 
ce zarardan kurtulsun" demiyorlar? 

"Sendikaların davranışından" şikayet ediyorlar. Neden? Bilinen ve 
"çok yüksek ücret artışı talep ettikleri" yolundaki hükümetle birlikte yapa· 
geldikleri şikayetlerinin ise gerçek durumla hiç de bağlantılı olmadığı defalar· 
ca yazıldı. ücret artışlarının yükselen enflasyonu bile kovalamaktan uzak ol· 
duğunu ayrıca açıklamaya gerek bile yok. Iki yıllık enflasyonun resmi rakam· 
lara göre yüzde yüzü geçtiği bir ülkede, sendikaların öne süreceği hiç bir talep 
aşırılıkla suçlanmaz. Kaldı ki gerçek durum böyle de değildir. Istanhul Sanayi 
Odasının "Nisan 1979" tarihli "Yabancı sennaye konusunda göıiiş ve oneri· 
ler" teksir metninde ülkemizin olanakları sayılırken "Düşük işgücü maliyetleri 
nedeniyle Türkiye'nin uzun bir süre ilginç bir yalının merkezi olarak kalaca· 
ğı" söyleniyor. Yüzsüzlüğün böylesi ancak gene bunlar tarafından yapılabilir· 

, di. Böylece, karın kaynağının artı değeri yükseltmek olduğunun bilincinde 
olarak ücret artışları üzerine kurulacak sürekli baskının yararlarını gözetiyor· 
lar. Dahası bu, demokratik hak ve özgürlüklere yönelik politik bir saldırıdır. 

TüSIAD bildirilerinin can alıcı noktası ise, "kısa vadeli politik kaygılar" 
diye formüle edilen görüştür. Nedir bu kaygılar?, Demokratik güçlerin eleştirisi 

karşısında duyarlı olmak mı? Bu konuda Ecevit Hükümetinin parlak sözlerinin 
dışında, sürekli büyük sermayeden yana tavır aldığını bilmeyen kaldı mı? De· 
mokratik hak ve özgürlükler mi genişletildi? Seçim öncesi söz verildiği gibi, 
memurlara, grevli toplu sözleşmeli sendikal haklar mı tanındı? 141 ve 142 kal· 
dırılarak, fikir ve örgütlenme özgürlüğü mü sağlandı? Işçi sınıfına istediği sen· 
dikayı seçebilmek için referandum hakkı mı yasalaştırıldı? Yoksa ülkemiz em· 
peryalizmin ileri bir karakolu olmaktan mı çıkarıldı? IMF'nin istediği ödünle· 
rin tümüne başüstüne deyip anında uyulmadığı için mi kıSa vadeli çıkarlardan 
bahsediliyor? 

Büyük sermayenin örgütü TüSIAD, kısa vadeli politik kaygılardan 
bahsederken, ülkemizin bütünüyle emperyalist finans kuruluşlarına, saldırgan 
pakt NATO'nun isteklerine boyun eğilmesini ve hiç bir ön koşul öne sürülme· 
mesini istemektedir. 

TÜSIAD bu bildirisiyle, ülkemizin bağımsızlığının pazara çıkarılmasını 
ve demokratik hak ve özgürlüklerin ne pahasına olursa' olsun ortadan IQldlrıl· 
masını istemektedir. Böylece karaborsa ve her çeşit spekülatif kar için mey· 
dan açılacak, sendikalar ortadan kaldırılıp, işçiler yok pahasına çalıştırılacak, 
istedikleri bu, 

Tüm bunlar bilinmeyen şeyler değil, faşistler bunun kavgasını veriyor· 
lar. Her gün ilericilerin, demokratların, sosyalistlerin üstüne kurşun sıkanlar 
bunu sağlamaya çalışıyorlar. Her tür gericilik bunun için çalışıyor. TÜSIAD 
üyesi MSP ideologu Korkut Özal'ından, beylerin bildirileri gazete sayfalarını 
kaplayınca "işte şimdi hapı yuttular " diyen Demirel'ine kadartümü bunun 
için çalışıyor. Ecevit Hükümeti de işbaşına geldiğinden bu yana dünyanın 
dört bir yanında avuç açarak öncelikle büyük sermayenin çarklarını çev;rmek 
için çırpınıyar. Tüm bunlar büyük sermayenin çıkarlarının savunuculuğunu 
üstlenmişken şimdi bir de doğrudan kendilerinin gazete ilanlarıyla ortaya çık. 

• malarının amacı ne olabilir? Sadece kamuoyunda kendilerine karşı uyanan 
tepkiyi doğrudan göğüsiemek mi? Çıkarlarının gizlenmesinden medet umanla· 
rın bu gerekçeyle ortaya çıkacağını düşünmek kurda kuzu postu giydirmek 
olur. 

Sorun, büyük sermayenin bugün bulunduğu noktadan kaynaklanıyor. 
Kapitalizmin gelişmesi, sanayiin payının giderek artması ve sermayenin kendi 
içinde giderek yoğunlaşması bu bildirinin ortaya çıkışının başlıca nedenidir 
denebilir. Enflasyonla ve hatta yoklukla birlikte giderek artan bir biçimde te· 
kellerin hakiırıiyetini gözlüyoruz. Bankalar sanayi sermayesinin denetimine gi· 
riyor. Böylece mevduatın çoğunluğunu topluyorlar ve kredilerin çoğunluğu· 
nu kullanıyorlar. Giderek artan faizler küçük sermaye gruplarını eritiyor ve te· 
keller güç kazanıyor. 

Ne var ki, sanayi kendi kendini ayakta tutabilecek gelişkinlikde değil. 
Hammadae ve yarı mamul madde olarak büyük ölçüde emperyalizme bağımlı. 
Teknoloji üretemiyor, Büyüme, kendini yenileme biçiminde gerçekleşemiyor. 
Küçük ve orta sermaye grupları ile ar, ası açılırken onları kontrol altında tuta· 
bilecek güçleri yok, Küçük ve orta sermaye gruplarının muhalefetini üzerinde 
toplamaktan kaçınmak günün koşullarında başlıca sorun olarak karşılarına Çı' 
kıyor, 

Yayınladıkları bildiri ile kendilerinin yarattıkları ve sorumlu oldukları 
durumu, ulus' un sorunu imiş gibi gösterirken, aslında, küçük ye orta sermaye 
gruplarına aynı sorunlardan rahatsız olduklarını, çözümü birlikte bulacaklarını 
söylemek istiyorlar. 

"Kişiyi rekabet içinde teşvilı etmek " diye formüle edilen görüşün başka 
bir açıklaması olamaz. Küçük ya da. orta sermaye çevrelerinin tekelci sermaye, 
ile rekabeti değil ancak ona teslimiyeti söz konusu olabilir. Ama büyük serma· 
ye, bu sermaye gruplarının bir kısmını kendi içinde eritirken diğerlerine ya· 
şama olanağı bulamıyorsa, işte böyle reka betten bahsetmek zorunda kalır. 

Büyük sermayenin özlemi faşizmdir. Bunu bir kere daha dile getirmiş· 
lerdir. Küçük ve orta sermaye gruplarını "giderek rejim değişir" gibi tehdit· 
lerle yanlarına almaya ya da kesin olarak yanlarında tutmaya çalışmaktadır. 
lar, 

Ecevit'in Bildiriye tepkisi, "savcılıiia vereceğim ", diyerek her zamanki 
içi boş ve artık kimsenin inanmadığı "demokratik tehdidini" savurmak oldu. 
Bir kere dahagerçekçi olmadığını gösterdi. Oysa yapılacak iş var. Sadece dış 
ticaretten yılda 250 milyar kazanıyorlar. Neden devletleştirilmiyor? Dış sa· 
tımdan elde edilen dövizin tümü petrol tüketimine yetmiyor. Örneğin neden 
otomobil üretimi kamu denetimine alıl\mıyor? Demokratik hak ve özgürlük· 
leri savunmakla büyük sermayenin çıkarları artık kesin olarak birbirinden ay· 
rılmıştır, Demokrasiden yana olmak büyük sermayenin çıkarlarına yönelmek· 
le olur. Bu aynı zamanda "serbest reka bete dayalı düzeni" korumanın da zo· 
runlu bir ögesi haline gelmiştir. Büyük sermayenin örgütü TÜSIAD'ı "savcılı· 
ğa vermek" böyle olur. 

Büyük sermaye tüm örgütleriyle ve tam boy sınıf cephesine girdi. Şimdi 
açıkça tehdit eden o, "özgürlükçü demokro.i" den yana olduklarını söyleyen. 
lerin görevi boş ve sonuç vermeyecek tehditler savurmak değil, demokratik 
güçlerin safında yer almaktır, Yoksa "özgürlükçü demokrasi" sözleri TÜSIAD' 
In, "sorunlarım,za ancak Iıür, demohratik, parlamenter rejim içinde ııe anoya

samız çerçevesinde çözüm " bulunmasına inandığını söylemek gibi bir kandır· 
macadan öteye gidemez, 



• TCJRKiYFDE YARAYOS _ 

AWACS 
casuslngnna 
hayır! 

Hükümetin ve Başbakan Ece
vlt'In, bugüne kadar kapalı kapı
lar ardında hazırlanan emperya
lizme baeunlılık anlaşmalannı 
yürüriüee koyma girişimleri CHP 
Kurultayı'ndan hemen sonm hız 
kazandı. Kurultay'da Ecevit'In, 
hükümetin geleceeinln saelama 
baelanması Için tek başına yöne
ıbne aeırlıeını koyması ve bu is
teelnin CHP içindeki muhalefet 
kanatlan tarafından da "şimdi
lik" kaydıyla kabul edilmesinden 
sonm, önemlı dış pazarlıklarda 
yeni adonlar atılması olanaeı da 
artmış gözüküyor. Daha doeru
su, bu adımlan atmak için hükü
metin daha rahat ve cesaretli Çı
kışlar yapabilmesi için elverişli 
kOfjullar oluşmuş bulunuyor. 

30 Mayıs'ta Paris'te 17 Batılı 
ülkenin temsilcilerinin katıldıeı 
toplantıda Türkiye'ye yapılacak 
olan yardım konusu ele alındı. 
Ekonomık ışbirlie; ve Kalkınma 
örgütü (OECD) Genel Sekreteri 
Van Lennep'in başkanlık ettiei 
toplan tıya Maliye Bakanı Ziya 
Mtiezzinoeıu da katıldı. Belirtll
dıeine göre, Ziya Htiezzinoeıu' 
nun toplantıdaki tutumu, "Tür
kiye'nin, verdlei sözlerden bu 
kez dönmeyeceei" yönünde ola
caktı. Ziya Müezzinoeıu, yapaca
eı konuşmada 1978 yılında IMF' 
nin başlattı eı yardım dilimleri
nin, Hükümetin politik tutumu
nun deeişmesi üzerine kesUme
sinden çıkartılacak derslerie, Ba
tılılara teminat verecekti. 

750 milyon dolar tutarında 
, gerçekleşmesi beklenen yardı

mın, Batılı iii keler tarafından öne 
sürülecek koşulu, gene hükümetin 
IMF Ue anlaşmas� dleer bır de
yişle, hükümetin IMF'nin Istedi-

ei koşullan yerine getirmekte 
güçlük çıkartmamasıdır. Görülen 
odur ki, Ecevit Hükümetinin, j. 
çinde bulunduğu bu "kritik" ko
şullarda IMF'ye güçlük çıkart
ması da beklenemez. Emperya
lizmin ve tekelci büyük burjuva
zinin hükümete yönelttjei tehdit
ler de, hükümetin IMF karşısın
da gösterebileceği direnci hemen 
hemen sıfım indlrmiştir. 

Ecevit hükümetinin IMF is
teklerini kabullenmeye hazırlıklı 
oldueu, geçtie;miz hafta içinde 
düzenlenen, kamu kuruluşIann
da çalışanlann yönetime kabı
ması seminerinde bir konuşma 
yapan ışletmeler Bakanı Kenan 
Bulutoj!lu'nun sözlerinde de ifa
desini. buluyordu. Bulutoeıu, 
"sendikalann ücret artışında iS
mlan, emeğin Iktidarına götür
mez, büyük sermaye üe işbiriie; 
içindeki, sömürüye ortak olan 
bir Amerikan sendikacılığına gö
türür" diyor ve sendikalann top
lu sözleşmelerde fazla ücret artı· 
şı istememelerini "tavsiye" edi· 
yordu. ışçi sınıfını, ücret artışla· 
nııı önleme çabalanyla baskı al
tına almak, doerusu önümüzdeki 
toplu sözleşme dönemine yöne
lik politik bir yatınm anlamını 
taşıyordu ve IMF istekleriyle de 
tam' olarak çakışıyordu. 

Hükümetin emperyalizmin is
tekleri karşısında nasıl bir tutum 
alaca eı nın beklendiği bir başka 
konu da, Carter yönetiminin da· 

, yattıeı U - 2 uçuşlan sorunuy· 
du. Kamuoyundaki canlılıeını 
geçtieimlz hafta da koruyan tar
tışma, yeni boyutlara da erişti. 
Hükümetin U - 2 casusluk uçak
lanna Sovyetler Blrlıei'nin tutu
munu öerenmeden izin vermeye
ceeIni belirtmesının ardından, bu 
kez de ünlü A WACS projesinden 
sözedilmeye başlandı. AWACS, 

Sıra AWACS proj .. inin uygulanma6ında 

YVRVYVŞ -4 HAZIRAN 1979·4 

Ankara/da Jandarma Komando 
Alayının tatbikaIJndan bir görij. 
niiş. 

Sivil 
Sıkıyönetim 
• • 

ıçın 
hazırlık . ...... 

Geçtiğimiz Pa.art .. i günü Ankora'ddl Ja,,
darma Komando dlayında "öu' intihar koman· 
do bölüğü" tarafından "anar,ik olayları ba.tır
ma" yönteml.rini •• rgileyen bir talbikal dü..,n· 
lendi. Tatbikalla "bir ya6a dlfl toplantının dalı
h/ması", "kaçırılan iki yabancı diplotanuıh"' 
kurtarılması" V� "bir binada bulunan YG80 dı" 
eylemcilerin ya�lanmul" prolXJ .dildi. Tatbi· 
katı Genel Kuri?ıay Ba,ka", Evren 'I. birlikt. 
Ba,bakan Ec.vil ve lçi,kri Bakanı Güne, de iz
ledi. 

",..ı dliMrıMm.l.r" yoluyla 'Ü1'dürlilmul ,... 
Iı,malannın yoRunla,lJğl bir dönem . ..... ,1adJ. 
Cumhurba,kanı'nın 27 May .. dem.cind. de, /ıı;. 
*üm.lin bu tür "ya6al" önlemleri 'n kıı • .ünde 
gündeme ge tirm .. i yolunda bir uyanyıı lıçı/rÇIl 
ytr veri/mi,ti. Bir .ür. önce ı.lanbul Sı/cıyöne
tim Komutanı N.cdel Uğur'la ıırkasından CHP' 
ii 12 Mart 'Çı Kontenjan Senatörü Mulı.in &t1lr 
da, "kıyön.timln işkvkrinin .ivil yöneti_ 
d.ur.dilm .. i hazırlıklarının hlZlıındır" ...... lrıı • 
t.mi,lerdi. 

"Sivil .ıkıyönetim" deyimi, Ec.uit hiikli7M> 
ti tarafından, dahil re.mi "kıyönetimin ildnın
dan önce onun yerin. bir çözüm yolu oIimık OT
taya atılmışh. Şimdi kamuoyuna TRT .... _ın 
yoluyla reklamı y.pılan /romando tatbiluıllany' 
la, .ivil ııkıyöndim. Ileçi,in hazırlı/rlannın iliı" 
.dildili an/afılmakladv. Bu oradıı 'ivil ,,/rıyöne
tirrı uyııulamalanrıın me,rula,tınlmuJM, bunun 
için d., dalıhlan Ilö.'eriler, i"",n cc_"'ri ... h
n.leriyle bir "anar,;,t aUl" hay""n/ı'ı yorat"
mayıı çalıfılmaktadır. 

"ö.el intihar komando böüiğü"nün tatbi
,katı görün tülerl. TR T T.levizyonunun aynı gii
nün ak,amındaki· haber bültenind. de yayınlan
dı. TRT bült(ninde tatbikatın ,afhalan ayrınh' 
lanyla aktarıldı. Tatbikatın görüntükrine, gö.le· 
riye özel olarak çaRniı muhabirierin fotoğrafla' 
nyla günlük ba6ında da yer v.rildi. Bu /JI'/Jda t.t
bikalla. "Jandarma Genel Komutalllığı'n. men· 
.up bazı ,ubaylann kızlannın da a,..,,;'t ötre". 
ci rolü oynadıklar," balındoki haberler arasında 
dik geliriidi. 

Ec.vil hli/rümeti böyk mi demolı""tOı hak 
ile özgürllikkri /roruyalXlktırf 

'Bu homando tatbikatı, "kıyön.tim dön." 
mindeki önlemkrin ııluyönetim .on ..... ında da 

CIA tarafından hazırlanan ve 18 
E - 3 A uçağı üe belirıı sayıda 

'NIMROD AEW uçağının Türki
ye hava sahası içinde uçuşu yo· 
luyla Sovyetler Birliei'ne yö.ne
lik casusluklan U - 2'lerden da· 
ha etkili yapma amacı taşıyan 
bir projeydi. Uzun yıllardır ÇalıŞ" 
malan sürdürülen ve çok gelişmiş 
casusluk araçlllnna sahip olan 
E - 3 A uçaklan, Kıbns'taki ın
giliz üslerinden kalktıktan sonra 
Türkiye üzerinde uçacaklardı. 

Pentagon çevrelerine göre, 
AWACS projesi U-2 uçak
larının gürültülü tartışmasında 
gözden kaçabilecek ve bu proje
nin kamuoyu tarafından kabul 
edilmesi daha kolaylaşacakbr. 
Ne var ki, hem U - 2, hem de 
AWACS projesinin sonuç alabil· 
mesi, Sovyetler Birliei'nin, böl
genin ilerici halklarının ve Türki
ye'nin tutumuna baelıdır. Bölge 
barışını her şeyin ü;tünde tuta
cak olan güçlere raemen bu pro
jelerin Pentagon hesaplarına uy
gun olamk gerçekleşmesi kolay 
olmayacaktır. Ecevit hükümeti
nin ABD ile ilişkilerine bu açı
dan yaklaşması ve deeeriendir
melerini bu yaklaşımla yapması 
zorunludur. 

Emperyalizmin baskılar!lıı 
Ecevit hükümetine dayatmak ve 
onu daha yakından bir tehdit al
tında tutmak için uygulanan 
planların sonuncusu, geçtieimiz 
Çarşamba günü Devlet Bana En· 
ver Akova'nın hükümetten isti· 
fasıyla sergilendi. 

CHP Kurultay'ının ikinci günü 
kulislerde Akova'nın MHP'ye 
geçmek Için hazırlandıeı haberi 
hızla yayılmış ve haber kimseden 
tekzip görmemişti. öte yandan 
Ecevlfin de Akova'nın önüne, 
kendisiyle ilgili kabarık yolsuz· 
luk dosyalarını sürdü�U bildirili· 
yordu. 

6'ların gerici muhtırasına im
za koyarken MHP'li bır işadamı 
aracılıgıyla kendisine ulaştınlan 
talımatı uygulamış olan Akova, 
.onunda çıkış yolunu bakanlık
tan istifa etmekte pulmuştu. Bu 
arada yaklaşan MHP Kongresı' 
nde de yuvayı seçmeye hazırlan· 
dı�ı yaygın olarak söyleniyordu. 

gündem'n "aş. nda 
Şaflarda netleşme 

Burjuvazi ve işçi ıınıfı, emekçi kitleler kutupla,muırun 
iÜçlenmesi SlNf mücadeleoi sürecinin karmaıııklıııını nıllı,
tirmektedir. Mıvcut biçimlerle, araç, yöntem vii olanaklarla 
toplumu yönetme durumunu yitiren e .. mın sırutlar yıni 
araylflara yönelmekte, anti demokratik eııili mlırinl açıla 
çıkarmaktadır. 

Tekelci, büyük sermaye bugün dündın daha çok ra,iz
mi iÜndemine almıştır. Çünkü derinleşen '.ooyo ıkonomik 
buhranlarla saklanamaz hale aelen sistemin çözümaüz)üi!ü ilı 
birlikte toplumsal demokratik muhalefet de pll,mekt.a vii 
burjuvazinin "kaçınılmaz &on" korkusu, arayı,lannı ,tkilı· 
mektedir. 

Ancak sınıf Karakterinin bir sonucu olarak, t.akılci, bü' 
yük sermayenin faşizmi istemesiyle, prçıkle,mısi aynı an
lama aelme •. Herşeyden önce toplumsal pli,im .ürecinin 
o anında sınıflann iÜçleri, konumıan ve birbiriyle ili,k1 dü' 
zeyi özlemlerin aerçekleşmesine olanak verip vormıdili ö
nemlidir. 

Bir politikanın 11'1 çerli olabilmesi her şeydın oncı top
lumıal dayanaklar bulabilmesine baııbdır. Fa,ist dımoaoll· 
nin slNrb etkinliııi, fa,izm özlemcileri için oldukça' \ımut 
kıncıdır." Burada CHP aerek şu anda hükümet olmuı, ... 
rekse toplumda en çok oy alan parti olması açısından önem 
kazanıyor. Tekelci, büyük .ermayenin sistemli bir etki alanı 
içine daha çok airıne durumunda olan CHP'nin demokratik 
özellikleri tümden yok edilememiştir. Oye yapısında Vi .. ç
menlerinde yayıpn bir ,ekilde işçi, kÖylü, emekçi unourlann 
yer ab,ı onun demokmtik yanıN oluşturan bir öl!l olarak 
belirmektedir. CHP hükümeti ve parti pnel merkezi eaımın 
sınıflann denetimine sirdiili ölçüde bu öilelerin si.temin 
maddi koşullannda, tepki ve istemleri de artmakta, öriÜt 
içi çeli,kileri güçlendirmektedir. CHP kurultayı, tabanında 
anti-tekelci ellilimlerin, demokrat öRel.rin iÜçlülül!ünü 
serailemiftir. 

Sınıf mücadelesi aörünümdeki tüm karmaşıklıı!ın. raL!· 
men aeliştikçe özündeki netliili de aörünümlerde netliile 
dönüştürüyor. BuiÜn politik arayı, içinde olan, iÜçlü bir 
anti · faşist potansiyel ta,ıyan işçi sınıfı ve ımekçi kitlı
ler, aerçek yerlerini bulma yolunda mesafeler alıyor. Bur' 
juvaziden ballunsız hareket edebilme kararblıllını vı müca· 
dele azmini, politik öriÜtü TIP'den öRreniyor. TIP daha 
aeni, yıllınlann sınıf mücadelesini öRrenmesine önderlik 
ediyor. Kuruluşundan bu yana tekelci, büyük burjuVllzi
nin, tüm burjuva partilerinin ve her boydan sapkın akım
lann ortak tavn olan, TIP'ni yok sayma, adından baluet· 
meme tutumlan bu aelişmelerle !anlıyor. 

Bu ortamda aaze tel_re verilen Uanlann sanayi ve ticaret 
odalan konıırelerindeki yönetim operasyonlanNn anlamı da 
neUeşiyor. Tekelci, büyük burjuvazi )'eni politik hesaplar i· 
çinde. Bu hesaplann sonucu yeni ittifaklar iÜndeminde. En 
önemlisi de toplumda yönetme fonksiyonu için yeni yön' 
tem, biçimler Istemekte. Hedef bu olunca taktikler de an· 
lam kazanıyor. Birincisi CHP'nin hükümet ve parti olarak 
ve bütünüyle kontrol altına alınmasına, burjuvazinin sadece 
kısa vadelı istekleri için deilil uzun vadeli politik, ekonomik 
istekleri içinde zorlanıyor. Ikincisi, burjuva partilerinin itti
fakı saRianmak iıtenlyor. 

Bu koşullarda yaııamın ko,ullanDl hazırladıRı ve aellş
"rdilli örgütlü birleşik iÜcün oluşması sürecini hızlandırmak 
aereklyor. Tüm baRımıızlıktan yana, 'anti·tekelci , ilerici 
ö�el.r bu netleşme sürecinde tutarblıklannı aoıtermı ola· 
naklanna sahip olmaktadır. 

o reşat kadayıfçılar 



IMF 'ye teslim 
maratonunda 
finişe dogru 
Türkiye'ye yapılacak yardıma katkıda bulunmayı kabul eden OECD 

üyesi 17 ülke ve 4 uluslararası kuruluş temsilcileri, geçtiltimiz hafta içinde 
Pari'i'te biraraya geldiler. 

Yürüyüş baskıya hazırlandı� sırada görüşmeler bütünüyle sonuçlanına· 
makla birlikte, Paris'ten ulaşan haberler batılı like ve finansman kuruluşla· 
rırun hazırladıklan reçetelerde ıs
rarlı olduklannı ve isteklerini ka· 
bul ettirdiklerini göstermiştir. 

' Thrkiye, Son Ekonomik Geliş
meler" Raporunda da, Tü rkiye'
deki KİT açıklarinın zamlarla 
dengelenmeye çalışıldıltına deği
nilerek, bu kuruluşlann piyasa 
ekonomisi kurallarına göre işle· 
tilmesi gerektiği bildirilmektedir. 

gerçekleşebilecektır. Nitekim, 
OECD Türkiye'ye Yardım Kon
sorsiyomu Genel Sekreteri Alf
red Khun da, kendisiyle konu· 
şan bır gazetecinin "1980 yılın
da durum ne olacak" sorusunu, 

Müaainollu: IMF'yl. fimdi d. "'Ir .... "" diyalolu bof"'d&. 

"yardımın devamının sağlanabil
mesi için yine üst düzeyde görüş
melerin yapılması ve yeniden 
toplanılması 'olasıdır. Aynı olay 
1980 yılında da tekrarlanabilir" 
şeklinde yanıtlamıştır. 

Oy aldığı kitlelerin karşısında 
verdiği sınavda sınıf ta kalan Ece· 
vit Hükümeti, emperyalist ülke· 
lerce bir yıl daha denenmek kay
dıyle "şimdilik geçer" not almış
tır . . .  

30 Mayıs çarşamba günü, 
O�D üyesi ülkeler yaptıkları 
toplantıda, "Türkiye'ye yapıla· 
cak yardımın, ancak tutarlı bir 
istikrar programı benimsenir ve 
doltru yöndeki ekonomik 
uygulamalara geçilirse yararlı 
olacaltı" konusundaki görüşlerini 
tekrarlayarak, 906 milyon Dolar' 
lık ithalat olanağı sağlamayı 
taahhüt etmişlerdir. Türkiye'nin 
temsil edilmedilti, buna karşılık 
IMF, Dünya Bankası, Avrupa Ya
tınm Bankası ve AET Komisyo· 
nu 'nun gözlemci olarak katıldığı 
toplantıda, "doğru yönde" ola· 
rak nitelenen ekonomik uygula· 
malar şöyle belirlenmişti: 

IMF KOŞULU Yunan istan AET'ye tam üye oldu 

· Kısıtlayıcı maliye politika· 
lanyla enflasyonun yavaşlatılma· 
sı, 

· Döviz kuru politikalannda 
gerekli değişikliklerin yapılarak, 
dışsatımın özendirilmesi, 

· Kamu kuruluşlannın, Bütçe 
ve Merkez Bankası üzerindeki yi> 
künü gidermek için "pazar eko
nomisi" koşullanna göre ÇalıŞtı· 
nlması, 

· Ekonominin dış rekabete a· 
çılması. 

OECD ülkelerinden 14'ü, Tür· 
kiye 'ye sağladıkları 906 milyon 
dolar tutarındaki kredinin kulla· 
nılabilmesini, uygulanmasını is· 
tedikleri bu önlemlere, yani doğ· 
rudan doğruya IMF ile anlaşma
ya varılması koşuluna bağlamış· 
lardır. Bunun nedeni, Ortado�u' 
daki son gelişmelernedeniyle em
peryalizmin Türkiye'ye verdiği 
özel önem ve bu sistemin ülke ve 
örgütlerinin "yardım" konusun· 
da bir "bir bütün olduklarını vur
gulama gereksinimidir. OECD 
likelerinin kendi aralarında yap· 
tıkları toplantılarda saptadıkları 
ekonomik politikalar, ilk kez Pa· 
ris'teki toplantılarda ortaya atıl
mış değildir. Gerek 1978 sonba
harından bu yana Batı'lı devlet 
başkanları, uzmanlar muhalefet 
partileri temsilcileri vs. ile sürdü· 
rülen görüşmelerde, gerekse 
OECD, IMF ve yabancı bankalar 
tarafından hazırlanan raporlarda 
devamlı olarak yinelenmiştir. 

Mayıs sonunda bl\lilayan top
lantıların hemen öncesinde 
OECD'nin düzenledilti Türkiye 
raporunda şöyle denilmektedir: 

"Türkiye, içinde bulunduğu 
ekonomik krizi atlatmak için pa· 
zar güçlerine güvenmeli ve eko
nomlsini yabancı rekabete açma· 
Iıdır ... Ekonomi, rekabetçi yapı· 
nın gerektirdilti düzene göre a· 
yarlanmalıdır .. . Yabancı sermaye 
Iç piyasada rekabeti geliştirebi
lecelti gibi ülkenin dış finansman 
gereksinimini de çözebilir . ..  Pa· 
zar güçlerinin rekabetçi gelişimi 
sanayiin gelişImI için gereklidir. 
Bu konudaki özendirme, Kamu 
Iktisadi Teşebbüsleri için yapılan 
özendirmeden az olmamalıdır .. . " 

IMF tarafından hazırlanan 

OECD ül kelerinin, Türkiye'
nin ivedi dışalım gereksiniminin 
finansmanı için taahhüt ettikleri 
krediler, IMF ile ' Stand - by" 
düzenlemesi gerçekleştikten son
ra işlerlik kazanacaktır. Kredileri 
kullanabilmek için Türkiye, kre
di açmayı kabul eden her ülke 
ile ayn ayrı anlaşma yapacaktır. 
Bu koşula yalnızca "zaman ala
cağı" gerekçesiyle karşı çıkan 
Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğ
lu'nun göstermelik itirazları da 
OECD ül kelerince kabul edilme-
miştir. 

OECD Genel Sekreterinin 
toplantılardan sonra kendisine 
yöneltilen " IM F  koşulunun ne· 
den gerekli görüldüğü" yolunda
ki bir soruya verdiği şu yanıt, 
emperyalist ülkelerin isteklerini 
kabul ettirebilmek için nasıl yek 
vücut olduklarına açıklık getiri
yor: "Türkiye'nin uyguladı�ı e
konomi politikaların desteklen
meye delter olduğunun anlaşıı· 
ması gerekiyordu. Bu konuda, 
her ülkenin tek tek belli politi
kaları tartışması yerine, IMF'nin 
bu ülkeler adına tartışması uy· 
gun göriil müş tür." 

Dı ŞALıM A/lIA "'EDEN? 

OECD üyesi 14 ülke tarafın· 
dan sağlanması kararlaştırılan 
906 milyon dolarlık kredinin bir 
başka özelliği de uzun ve orta 
vadeli olarak iki bölüme ayrılma
sı, daha da önemlisi bu kredilerin 
yalnızca krediyi saıılayacak ülke· 
den yapılacak dışalımın finans· 
manında kullanılmasıdır. 

Toplam olarak 661 milyon 
dolan bulan uzun vadeli krediler
den, Birleşik Amerika ve Federal 
Almanya tarafından sağlana� 
krediler dışındakiler bağlı kredi 
niteliğindedir. Kısa vadeli 245 
milyon dolarlık kredinin ise ta· 
mamı, krediyi sağlayan ülkeden 
yapılacak dışalıma yöneltilecek· 
tir. 

Türkiye ekonomisi, iktidarlar 
eliyle öyle bir noktaya getiriı· 
miştir ki, "Batıdan kopmama, 
onun bir parçası olma" tercihini 
yapanlar, Paris'teki pazarlıklar 
sonucunda ister istemez önerilen 
tüm koşulları kabullenerek Batı' 
nın dediklerini uygulama oluşu· 
muna gelmişlerdir. 2 milyar do
ları aşması beklenen yardım bu· 
günkü hükümete en fazla bir yıl
lık rahatlama olana�ı tanıyacak, 
kullanımı Uluslararası Para Fo· 
nu'ndan alınacak onaya bağlı o
larak, üçer aylık dilimler halinde 

- Yeni bir ortak mı, 
devamlı pazar mı? 

KARAMANLis' lN 
YUNANISTAN'IN 
AET'YE TAM 
ÜYEliGiNi 
SAGLAMASINDAN 
SONRA, YERLI 
BÜYÜK SERMAYENIN 
"KıSKANÇlıK" 
DUYGULARı YENIDEN 
KABARDı VE B I R  
ŞOVENIZM DALGASı 
YAYıLDı 

Yunanistan, 28 Mayıs Pazar
tesi iÜnü Atina'nın Zappeion 
Sergi Sarayı'nda yapılan imza tö
reniyle, Avrupa Ekonomik Top· 
lulu�u'nun lO'uncu üyesi oldu. 

Yunanistan'ın AET sorunla
nyla görevli Bakanı Yoanni. 
Contogeorgi. daha tam üyelik 
tartışmalan sürdürülürken yaptı
!ıı bir açıklamada, "Yunan Hükü· 
meti'nin, ülkenin tam üyeli�i ko
nusunda bir halkoyu yoklaması 
düzenlemeyi düşünmediRini, Yu' 
nan halkının üçte ikilik ezici bir 
çoRunlukla, tam üyelikten yana 
olan partilere oy verdiRini" be
lirtmesine karşın, Atina'da 4 bini 
aşkın polisin "ııüvenlik" Için gö· 
reviendirilmesi dikkat çekiyor
du. 

Olay, Türkiye'de boyalı basın
da geniş yankı buldu ve şoveniz
min bir aracı olarak gerekti«ince 
deRerlendiriidi. Basında, bu ko' 
nudaki görevin en a�ır bölümünü 
( ! )  üstlenen Hürriyet liu manşeti 
atıyordu:  "Yunani5ian dün res
men' Avrupa'lı oldu" Bu manşe
tin hemen altına " Avrupalılar. 
bizim için yarın karar verecekler. 
IM F ile son görüşmeyi bugün ya
pıyoruz, sonucu Avrupalılar da 
bekliyor" başlıkları ile Paris top· 
lantısı haberini, yan tarafına da 
" 5 26 yıl önce Istanbul Türk ol· 
muştu" hatırlatmasını yerleşti
ren gazete iç sayfalarda da kış· 
kırtıcıhRım şöyle sürdürüyordu :  

"Yunanlılar Tilrkiye'yi Avru
pa'h saymıyar ... " 

' '' !ürkiye çıkarları için AET' 
ye başvurdu . . .  " 

Ortaklık adı albnda, Yunani.· 
tanım Topluluk üyesi ülkeler ta
rafından ekonomik ieli,menin 
bir aracı olarak kullanılması ier
çeRini deRii, bir türlü " Avrupa"lı 
olarak kabul edilmemenin üzün
tüsünü işledi durdu sarı basın. 

Avrupa Ekonomik Toplulu· 
Ru,  hazırladıRı bir çok raporda, 
Yunanistan'ın "azgelişmiş" bir 
ülke olduRunu ve tarım sektörü· 
ile sanayiinin önemli ölçüde ya
pısal deRişmeye gereksinim duy· 
duRunu açıkça belirtmektedir. 
Ortak Pazar, verdiRi üyelik ,ıfab 
ile· Yunanistan pazanrun diAer 
kapitalist ül kelerce talan edilme· 
sini önlerken, bir taraftan da sa�· 
ladlRı 2,5 milyar dolarlık katkı i· 
l e  bu ülkenin tanm ve sanayiini 
ııereksindiiıi hammadde ya da 
mamul ürünleri sürekli ve ucuza 
kapatacaRı bir yapıya dönüştür' 
rnek amacındadır. 

Halen nüfusunun yüzde 35' i  
tarım sektöründe çalışan Yuna
nistan'ı tam üyelikten sonra bir 
çok sorun beklemektedir. OIk.· 
de, ek ilebilir alanlann yüzde 3'· 
önü oluşturan 1 hektarlık top· 
raklar işletmelerin yüzde 21 ' Inin, 
yüzde 4 2'sini olu,turan 1 - 5 
hektarlık topraklar işletmelerin 
yüzde 58'inin ve ekilebillr alanla-

nn yüzde 52'ıini olu,turan 50 -
1 00 hektarlık topraklar da i,l.t· 
melerin yüzde 1 9 ' unun elinde 
bulunmaktadır. Aynca, ııeli,me· 
miş bir kooperatifçilik vardır. 

Her yıl Topluluk ile yaptıııı 
ticarette önemli açıklar veren 
Yunanistan'ın AET içindeki pa
zarlık �ücünü artbncı iki önemli 
avantajı vardır. Bunlardan ilki, 
Ortak Pazar üy •• i üi keler içinde 
en büyük gemicilik tonajmı sı
hip oluşudur. DiR.ri ise, her yıl 
turizmden ve yurt dı,ında çalı
şan Yunan'lı i,çilerden saııladıııı 
2,5 milyar dolar tutanndaki dö' 
vizdir. 

Karamanlis'in Yun.ni.tan'ın 
AET'ye tam üye olmaıını .aııla
ması, emperyılizmin Balkanlar' 
daki birinci orta�ı olmayı a
maçlayan Yunan tek.lleri tara' 
fından alkl,larla bir "ba,arı" o· 
larak ilan edildi. Karamanlll'in 
tekelci burjuvazi adına .. Rladıııı 
bu ba,an, onun Iktidarını koru· 
yup .osyal demagoji.in! sürdür
mesinin bir aracı olıcakbr. Bu 
arada Türkiye'nin işbirlikçi te· 
kelci sermayesinin Yunan tekel· 
leri karşısındaki "kıskançlık" 
duyııulan iyiden iyiye kabarmı,
br. Yerli tekeller bundan böyle 
Türkiye'deki hükümetlere Kara
manlll'in bır kopyası olma bukı
sını daha da yoRunla,bracakbr. 
Şimdi başlayan ,ovenizm kam
panyasınm amacı budur. 
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AP - MHP ortaklığıy la 

Odalar Birligi 
kimligini buldu 

CHP'nin 24. K�rultay ının SO? gününde Ankara'do Türkiye Tica. ret Odalan, Sanayı Odaları ve Tıcaret Borsaları Birli!!i'nin 4. Genel 
Kurulu çalışrnal�nna başladı ve kamuoyunun dikkatini çekti�inden 
çok daha 

.
onemlı sonuçlarla kapandı. Birlik Başkanlığı'na, tek aday 

ol�k
. 

seçımlere katılan Ankara Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yaz&l 
seçildı. �dalaı:.

Birliği. Gen�1 Kurulu'nun ve sonuçlarının önemi. Birli�e te. 
kelcı buyuk buIJuvazl tarafından verilen önemin son aylarda değiş. 

ELAZlG'DA 
TlP OYESI 

TIMUR TURGUf'A 
IŞKENCE YAPıLDı 

T .I.P. Oyesl ve "Kırklar i şçi 
Yapı Kooperatifi" Yönetim 
Kurulu SözcOSÜ Timur T U  R· 
GUT 24 Mayıs tarihinde çalıs
makta oldugu iS yerinden a l ı 
oarak karakola götOrüımüş ve 
götürOlUrken merdlvenlerde, 
yolda ve arabada kıyasıya dö
vOlmUş Ile ISkenceye karakoıda 
da devam edilmiştir. 

1967 yılında 6 7  ailenin or
tak oldugu ve SSK'dan alınan 
kredilerle yapılmaya calısılan 
kooperatıf fasıst klSI ve kuru-
luslarca engellenmek isten
mektedir. Kooperatlfln yapıl· 
dlOI alan faslstlerce "kurtar 11-
mıS bölge" olarak kabul edılen 
üniversite mahallesidir. 

Kooperatıf i nsaatında çalı
san Işçiler tehdit edılmls, bı
cak, so pa ve silahlı saldında 
bulunulmuş, Inşaatı yapmakla 
yOkOmlO müteahhit tehdit edll-
miş, ınsaatı b ı rakmaya zorlan
mış, Kooperatlfe alt 100.000 
TL. deOerlndekl kereste yakıl
mış. aynı deoerde kereste ve 
demirle, çalınmıştır. Ceşltll 
engellemelerle bugün hala yal
nızca 3 katı In'ja edıımiştir. 
Cesitli defalar beton yenı Iken 
altından destekler alınmıs ve 
In:;aatın çökmesi saoıanml$tır. 
TOm bu baskılara karsı direnen 
kooperatıf üyeleri ve yönetim 
kurulu üyeleri üzerındekı bas
kılar son günlerde resmi güçler 
tarafından planlı bır sekııde 
sOrdOrOlmektedlr. 

Saldırganlar açıkça saldırı-
larına devam etmektedirler. 
Bunları 8. 5. 1979 tarihinde 
Sıkıyönetim Komutanıı�ı'na 
dilekçe Ile slkayet eden Ti
mur TURGUT I:;yerlnden Iş
kence yapılarak alınmıs yolda, 
karakoıda da ISke nceye devam 
edllmi:;tlr. 

Emniyet MOdürlOOOnce ra
por Icin Devlet hastanesine 
gonderilen Timur Turgut'a ra
porun verıımesl MHP yöneti
cileri tarafından engeııenmış, 
bunun Uzerine Cumhurıyet 
Savcılı�ı'nca KUltUr Sa!'lllk Q
caQma havale edilerek rapor 
al·-ımıştır. Timur Turgut 'un 
vücudunun muhtelıf yerlerin. 
de darp Izleri olup uzun sOr e 
iS yapamıyacak durumda oldu
g u  saPtanmıştır. Dahc. önce 
Oç defa evine bOll1ba ve dına
mit �tııan Timur Turgut Faşlz. 
me teslim olunmıyacaQınl ve 
faşizme karsı aktif 6rgOtlO mU
cadele vermenin gerektlOini 
yılgınhga kapılmamanmın ve 
faşizme yenllmemenln tek ge
reglnln Or90tlU mOcadele Ile 
saQlanacagınl söylemiştir. 

• 

meye başlamasından geliyordu. 
Türkiye'de ' sermayenin sayısal 
bakımdan en geniş kapsamlı ör· 
gütü olan ve yasayla kurulmuş 
bulunan Odalar Birliği. yakın 
zamanlara kadar büyük burju· 
vazinin politik baskı araçları a· 
rasında son sırada yer alıyordu. 
Birlik. büyük burjuvazinin genel 
politik çıkarlarının yönlimdiril· 
di�i bir kuruluş olarak de�i1. da· 
ha çok AP'nin ve diğer gerici 
burjuva partilerinin bir "yemli· 
ği" olarak kullanılıyordu. 

Bu nedenle tekelci büyük 
burjuvazi. TüSIAD gibi doğru· 
dan do�ruya tekeUere hizmet 
eden bir politik organ oluştur· 
mak. daha sonra "HÜl Teşebbüs 
Konseyi" adı altında sermayenin 

. en eeniş kesimlerini temsil ede· 
cek bir örgütlenmeye gitmek ve 
TıSK'i ağırlıklı olarak bir politik 
baskı aracı olarak kullanmak zo· 
runda kalmıştı. Bu yıl başında 
"Genişletilmiş Sanayi Odalan ve 
Sanayi Ağırlıklı Ticaret Odaları" 
adında yeni bir örgütün ilk Genel 
Kurulu'nun yapılması da. işlev 
görmeyen Odalar Birliği'nin yeri· 
ne tekelci büyük burjuvazinin 
yeni bir örgüt oluşturma çaba· 
sını yansıtıyordu. 

Ne var ki .bu girişimlere kar· 
şın. büyük burjuvazi Odalar Bir· 
Iiği'ni de sadece bir "süs" olarak 
tutma eğiliminde değildi. Bu Ör· 
gütü. yasanın verdiği mali ola· 
naklardan da yararlanarak. bü· 
yük burjuvazinin politik çıkarla· 
rı doğrul tusunda bütün sermaye 
kesimlerini yönlendirdiği bir or· 
gana dönüştürmek için girişimler 
yoğunlaşmıştı. 

öte yandan Odalar Birliği. 
politik işlev görememesinin yanı· 
sıra. tekelci büyük burjuvazinin 
ağırlıklı olarak sanayide bulunan 
en güçlü kesimlerinin güçleri ora· 
nında örgütte etkin olmasına ola· 
nak vermiyordu. Bu durumun da 
değiştirilmesi. Birlik'te gerçek· 
leştirilecek operasyonun bir di· 
�er yönüydü. 

Odalar Birliği Genel Kurulu 
yaklaşırken. tekelci büyük burju· 
vazinin en etkin kesimleri işte bu 
operasyon için kolları sıvam"tı. 
Eski Başkan Dıblan ın yıpranmı, 
kişiliğinin yerine tekelci. büyü!ı 
sanayi burjuvazisinin a�lrlıRııti 
ve çıkarlarını temsil edebilecek: 
yeni bir başkan ve kadronun a· 
raştırılması gündeme gelmiştı' 
Sanayi Odaları Birli!!i Başkanı 
Sabancı ile TıSK Başkanı Narin' 
in adlarının hemen Başkan aday· 
ları arasına karışması. bu arayı· 
şın bir sonucuydu. 

Fakat daha da önemlisi şuy· 
du : Odalar Birli�i'ni politik bir a· 
�ırlık merkezi haline getirmeyi a· 
maçlayan büyük burjuvazinin e· 
gemen kesimleri, bu Genel Ku· 
rul'la politik tercihlerini ortaya 
koyınalıydılar. Ve böyle de oldu. 
Genel Kurul. tekelci büyük bur· 
juvazinin CHP karşısında AP'den 
ve MHP'den yana koydu�unun 
ilan edildiği bir forum oldu. 
Böylece TUSIAD'ın ilanları ve 
"Genişletilmiş Odalar Birli�i ' 
Genel Kuruluyla başlatılan poli· 
tik çıkış. Odalar Birli�i'nde geri· 

YOR OYOŞ - 4  HAZIRAN 1 9 79 - 6  

Mehmet Yazar 
k e  d e ? LDL ır .  

Türkiye Sanayi Odalan, Ticaret Odalan ve Ticaret 
Bonalan Birliği �nel Başkanlığı'na getirilen Mehmet 
ya.z.ar'ın adı, birkaç gün içinde pek de beklenmedik bi
çimde ün kazandt. Yazar'm Odalar BirUii'niD Ba.şk.an
bk seçimleri için, şanıı ba- yana adaylığından bile cid
di olarak söz edilmezke�, Birlik Genci Kurulu nun il k  
günün sonunda Yaı,ar'ın t e k  aday olank seçimlere ka
blacağı belirlendi. 

daha doinuu ...... I ....... tl V ..... ",çt''''' )'1I da 
Ankara Sanayı oa., Genel Kurulu'nda Hami K.tay'
tn yer� Gead. -.. Uallia Ftirilmi,ti. 

Birlik Başkanbğı'na aday olacağından söz edilen 
Sabancı daha başından itibaren bu yönde belirgin bir 

Yazar'an Kartay',n yerini alması da, �imdi Ddllaa' 
m yerini almaJlna Ixnz.iyerdu. Hami Kartay ASO'a •• 
başbnhğım yürüttüğü döBıCltllx, su,,1 kuraJlannın it"' 
reğini tam yerine setirerek açıktan açığa MHP ya.nbsı 
bir tutumu benimsemiş li. Büyük sermayenin en cerici 
u:simlerinin açık sözcülüğünii istlcnen Karlay'ın arlŞe 
oImu, ve bir ölçüde yıpranma, kitiliğinin yerine Meh
meı Yazar'm getirilmesi, büyük sc:rmayenin pek "aJuJ
Ci" politikasırun sonucuydu. 

. girişimde bulunmamı�u. TıSK Genel Ba�kanı Halit 
Narin de, önceden ilan ettiği adaybğını Mehmet Yaz.ar' 
La anlaştıkta" sonra geri alıyor ve yan,ı tek bqma ona 
bırakıyordu. Eski Başkan Oıblan'ın ise Başkanbk için 
ada� olmayacağı oldukça önceden kesinleşmiş gibiydi. 

Mehmet Yazar'ıo birden öne fltlayarak Türkiye' 
de büyük burjuvazinin en "geniş tabanıı" kuruluşu 0-
lan Odalar Birliği'nin Başkanlığına banko gc:tirilmes� 
izlediği poliıik kariyerin bir sonucuydu. 

Yazar, ASO'nun başkanlığına seçilmesinden son
ra büyük sermayenin haı ın sayw kurmaytan arasına 
karışıı. Yazarım Türkiye Sanayi Odalan Bittiği Genel 
Başkan VekiJljğine getirilmesi, kazandığı desteğin 4k 
bir Ixlitıisiydi. 

1936'da Kayseri'de doğan Mehmet Yazar, ITO'yü 
bitirmiş ve }Jek kısa bir süre içinde Ankan'd.a bir pom
pa (abrikası ile üç pazarlarna ,irketinin sahibi olmu�tu, 

• Yazar 'ın Odalar Birliği Genel Kurulu'nda da. bi
rinci sıraya yüuclmC'Sinin'tI\ önemli nedeni ise, AP Ge
nd Başkanı Demirel'in en giiw:nilir yandaşlannJD biri 
olduğunu kanıtlaması, daha da önemlisi, OdaJar Birli
ği'ndeki AP - MHP koalisyonu için biçilmiş bir ad 
olmasıydı. 

ci. faşist e�i1imlerin egemen kı· 
Iınmasıyla tamamlanıyordu. 

Dıblan'ın açış konuşması. te· 
kelci büyük burjuvazinin gerici· 
faşist bir yönetim tehdidini baş· 
Iıca saldırı aracı olarak seçti!!ini 
belgeliyordu. Dıblan. " hÜl teşe· 
büsü bir nefis müdafaası içinde ' 
ilan ederek faşist bir saldırı ha· 
zırlı�ının işaretini verdi. Dıblan 
"gizli"lerin yanında "açık örgüt· 
lerin de plarılı eylemleri"nden 

EI<ONO\1j 
lHABERLER 

DEPREM KONUTLARI 
HALA INŞA EDILIYOR 

Mu •• Erzurum ve Bingöl'ü 
Iıap.ayan dep re m bölgesinde, 
bu güne dek ihale u. "Euini Ya· 
pana Yardım "  yön temi ile an� 
cak 2. 5 75 konutun bitiri/ehildi· 
gi belirtildi 2. / I I  konutun ya' 
pımı ile halen 6iirdiirüıÜyor. 
Deprem bölgt6inde. yapı m ça' 
lışmaları içm ishan çalışmaları
nın başlatıldığı 1 9 72 yılından 
31 Ara/ıh 1 9 78 'e delı 540 mi/· 
yon Liralık harcama yapı/rlığı 
saptande Imar ve 1.lıan Bahan· 
t,ğ, uzmanları tarafından yapı
lan araştırmalar. 1 966 yılından 
bu yana, dabal )ı,h,nıa ukrayan 
V'arta höylerinden 39 'una hiç 

dem vuruyor; "düzen yıkıcılan. 
nın hesap ve heveslerine indirilen 
darbe" diye niteledi�i sıkıyöne. 
timin "birtakım tepki ve eylem· 
leri" önleyemedi�inden yakını· 
yordu. Daha sonra "hÜl teşebbü· 
sün kararlılıkla kahraman ordu 
muzun yanında oldui!unu" vur· 
guluyor ve ekonomik meselele· 
rin çözümünden önce, "vatan ve 
miUetln bütünlü�ünün sa�lanmo. 
sını. can ve mal güvenli�inin te· 
mlnat ve emniyet altına alınması. 
nı" istiyordu. Dıblan'ın bu apa. 
çık "faşizm davetiyesi ' .  Türiin'· 

hizmet götijrü/m.d�ini ortaya 
Iıoyuyor. 

SUUDı ARABISTAN KREDI 
MIKTARıNı ARTIRDI 

Suudi Arabistan 'ın Türkiye '. 
ye açacaDı 250 milyon Dolar'. 
iık proje /ır.dillinin 300 milyon 
Dolar'a çıkartıl"",.ı Iıarar/a,tı' 
rıldı. Kred� Yeşillıöy HaJJali. 
ma", lşıkkındırmo Siltemi, 
TEK Enerji Jı. tim H_tları. TKJ 
E/bist_n Termik San traU L in)'it 
Ore tim u. Devlet Demir 1"011_' 
rı 'nın ıyi/eş tirme projelerine 
hull_nılacak . . .  

PETROL FIYATl1ARlNDAKI 
ARTı Ş A�fERlKA'DA 

ENFLASYONU ARTıRDı 

. Nisan ayı içinde ham p.trol 

ler. Somuncuo�ul 'ları. ümit Ut· 
ku 'lar tarafından hararetli alkış· 
larla karşılanıyordu. 

Tekelci büyük burjuvazinin 
kurmaylarının Demirel'le Odalar 
Birli�i'nde kurdu�u iktidar birli· 
�i. ASO Başkanı �lehmet yazar' 
ın başkanlı!!ı tek aday olarak ka· 
zanmasıyla sonuçlandı. MHP'1i 
oldui!unu gizlemeyen Hami Kar· 
tay'dan sonra ASO Başkanlıllına 
getirilen Yazar'ın se�imi. aynı 
zamanda Odalar Birlii!i'nde bir 
AP - MHP iktidar ortaklı!!ını da 
simgeliyordu. 

.pot ... h, fiyatw,nın ;y�i· 
_.1 _"cu. Bi"-,1Ir AIINrN' 
da yıl"k .n(/ayan hıanııı ;Yü' 
de 1 3. 2 'y. yülıNldlli bildirildL 
A m.ribn Tica", t Balıcın/ıl1 .... 
d_n ;yapılan açı""'_da. 1 9 79 
yılının ilk dört ayında/ıt �rUe,.. 
le b.lirl.n,n bu g.lif_. daha 
önce 1 9 74 )ıılında Arap ü//u/e. 
rinin p«trol _mbargOlu ";Yl"14-
mQ.!1 lirasında da ortaya çıi� 
mıştı . . .  

(J t. yondan. aynı '  Bakanlılı 
tarafından y_pı/an bir ba,ka 
_çıklaınada do. "1980 yılından 
sonra büyüme hızının yaJJa,"" 
ması ve 1 9 77 - 1 9 78 yıllarında 
Dol_r'ln deker k_ybetmuin in 
dış ticarete y-ptıkı olumlu .,. 
kinin ortadan ka/km",ı n.d.· 
niy/e. olumlu gelişmelerin 
1 980 )ıılından 30nr_ sürmeyece· 
/1i. lıel.ce/1in p.k o kadar pa,.. 
i_k o/madl/1l" belirtildi . . .  



6estapo" nun 
Türkiye şubesinde Yargıçlar! • •  

kongre hazırlıDı 
MHP'nin 14.  Kongresi 9 Haziran'da Ankara'da toplanıyor. !Lu Kongre, gene ci· 

nayetlerin toplu katliamların, saldırıların sürdürüldü�ü; , MHP'nin yeni Atman Führer 
adayı Strauss'la ilişkilerinin kanıtlandı�ı günlerde yapılıyor. Ceçti�imiz günlerde bu 
kez de, MHP'nin Almanya'daki en azgın Hitlerci parti NPD ile ilişkileri ortaya çıktı. 
Cumhuriyet Gazetesinde yayınlanan bir mektupla. "adı geçen kent ve yörelerde, örgüt
lenme çalışmalarına a"ırlık verilerek, öngörilien sonuçların .Ide edilebilmesi için NPD ile 
partimiz arasında kurulan 
işbirHA'inden, onların 
tecrübe ve yöntemlerinden 
Genel Merkezce gönderilen 
talimatlara istinaden yarar
lanılmalıdır . .. · ·  deniyordu. 
Bu mektup MHP 'nin Baş· 
buA" u tarafından, Alman 
faşisti NPD'ye yazılmıştı. .. 

MHP, sıkıyönetimin 

ri bünyesinde besledi�i ka
nıtlanmış , OCD gibi kan 
gölünde yüzen bir gençlik 
örgütüne sahip bir parti 
MHP. 

Başbakan Ecevit'in, Iç· 
işleri Bakanı'nın, Adalet 
Bakanı 'nın ve yargı organ
larııun gözleri MHP kong· 
resinde olmalıdır. Bu par' 

tinin OCD ile ilişkilerini 
anlamak, Alman faşistleri' 
nin tecrübelerinden nasıl 
yararlandı�ııu ö�renmek 
için, MHP Kongresi izlen· 
melidir. Bu partinin neden 
�apatılması gerekti�i ,  bu 
kongreyle bir kez daha açı' 
�a çıkacaktır. 

kaldırılması olasılı�ının bu· 
lundu"u, hükümetin düşü' 
rilimesi için tehditlerin art· 
tı�ı şu günlerde, bu koşul· 
lann gerginleştirilmesine 
cinayet çeteleri ile yardım
cı oluyor. Do�an öz'ün ka
tiıı.rinden faşist Hüseyin 
Kocabaş ''MHP seçimle 
de�il ihtilalle işbaşına ee· 
lecek . Eller .kalem deıtil 
silah tutmalı" gibi itiraf· 
ları sıralıyor. MHP'n in SUç -

dosyası i 
Seydişehir'de ka1kl!jı1an 

faşist ayaklanma denemesi 
de, saldırıların boyutlarını 
göstermesi bakımından ö�
retici olmalıdır. öteden be· 
ri bir eerginlik odağı duru· 
munda bulunan Seydişehir' 
de kalkışılan toplu kat· 
liam denemesi şimdilik ba· 
şarılı olamadı ama, gün
demde oldu�undan da 
kuşku duyulmamahdır. 

Bir süre önce Ankara 'da Piyangotepe semtinde i 
bir Ilahveyi basarak 7 işçi ve emekçiyi katleden fa
şist katillerden dördü geçtiğimiz Çarşamba gece " 
yarısı bir baskın sünucunda yakalandı. 

Perşembe günü basına tanıtılan Nurullah Akdo· 
ğan, Ahmet Balc� Halis Başkaya ue Naman Büyük • 
adlı {aşi8t katillerin dışında Ali Bülent Orhan ue , 
Erol Türkmen'in de arandığı bildirildi. MHf, işte bu koşullar· 

da, ardından binlerce ileri' 
cinin, sosyalistin kan izleri
ni bırakarak yeni bir kong' 
reye gidiyor. Uluslararası 
faşist örgütlerle ilişkileri 
açı"a çıkrru ş ,  faşist katille· 

Tl? üyesi Mehmet Çelik 'in sahibi bulunduğu bir • 
kahueyi basan katillerin önce 06 AT 1 26 plakalı a· i 

_ rabayı çaldıklan ve araba sahibinin de 'rzına geç-

I tikten sonra Bayındır barajına bırahhklan açıklan- " 
dı. . 

, Yakalananlardan N. Akdoğan �nt yine bir süre 

L ;Ince Etlik 'te bir kahueye girerek bir emekçiyi � 
ODTÜ dürmek ten dolayı arandığı da belirtildi. .----,---------,--------, 
ÖTK'ya yönelik 
faşist saldırıya son 
ODTO'ye yönelik oyunlar, önce üni· 

veratenin jandarma tarafından kuşatma 
• Itına alınmasıyla başlatıldı. Sonra da 12  
Mart döneminin "sayın muhbir vatan
daş"larından Mehmet Kıcıman'ın rektör 
vekilli�ine atanmasıyla aürdürüldü. Şim· 
d i  baskılar, ODTO ö�rencilerinin tek 
kitle örgütü öTK'ya uzandı. Gerçek dı, 
Şı iddialar ve sahte suç demıeriyle öTK 
Yürütme Kurulu Başkanı ıbrahim Şalap 
ve di"er üyeleri, 141 ,  142,  171 , 1402 gi· 
bi yasa ve yasa maddelerine aykırı dav· 
ranmaktan yargılanacaklar. Bu iddialara 
bakılır .. , öTK Yürütme Kurulu üyeleri 
ııkıyönetim yalUlna, gösteri ve toplantı 
yürüyüşleri yasasına, ateşli silahlar yasa
sına aykın hareket etmi,ler ve bunları 
da bir eizli örgüt olan öTK aracıllRıyla 
yapmışlar! . . .  

Tamamen öTK'nın varhAını sona er
dirmeyi amaçlayan bu "mşimIer, sıkıyö
netimin yürürlükte oldultu şu sıralarda 
bir ıona vardmımak isteniyor. öTK'nın 
lIerı bir örgütlenme düzeyinde oluşu, 
eerici, faşist güçleri tedirgin etmektedir. 
Sorun tek başına öTK ıorunu da deRii· 
dir. Aııı önüne geçilmek istenen, öTK' 
nın kendi benzeri gençlik örgütlenmele· 

nne bir örnek oluşturması ve örnek olu
şuyla da geniş bir çevreyi etkileyecek 
özelliklere sahip olmasıdır . 

öTK'nın da�ıtılması ve O DTO'nün 
gerici bir yapıya kavuşturulması hesap. 
larına faşistler de doRrudan katılmaya 
başladılar. Hergün gazetesi , "Kapalı I,a· 
pılar ardında ODTU" adh bir .. Idtrl di. 
zisi başlattı. Bu dizinin istediRi, bu "kı· 
zıl anarşist yuvası"nın üzerine gidilmesi 
ve "ne lazımsa ' yapllma61. Hergün gaze
tesinin başlatıı�ı bu .. Idın dizisi, ol· 
dukça da "dramatik" bir biçimde hilln 
sürüyor. 

Faşist hareketin öteden b.ri boy he· 
den olan ODTO, faşist wröte karşı 
önerııli bir potansiyeU bünyesinde bu· 
lunduruyor. Bu potansiyeli baskı ve sil
dınlarla daıtıtmanın olanaksızlıRını, 
daha şimdiden, tutuklu öTK Yürütme 
Kurulu üyeleri ile binlerce ODTO ö,,· 
rencisi arasındaki dayanışma göstermek· 
tedir. Gerici, faşist güçlerin oyunlarını 
bozacak, ODTü'nün her zaman önemli 
bir demokratik mevzi olarak kalmasını 
ıaRıayacak olan güç de bu dayanışma· 
dtr. 

önceki harta, Türkiye Işçi Partisi 
Cenel Başkanı Behice Boran ve 330 
Partili üyenin i 1layıs'la ilgili olarak 
Istanbul Sıkıyönetim �lahkemesi'nde 
yapılacak duruşmalarına gidiyorduk. 

Otobüste 20 yıl önce lise sıraların· 
da arkadaşım olan bir avukat dostla 
yanyana düştük. O da, 1 Mayıs tutuk· 
lusu Partililerin savunmalarını üstlenen 
250 avukattan biriydi. 20 yıl boyunca 
bir elin parmaklarıyla sayılacak kadar 
karşılaşabiimiş, "nasılsın, iyi misin" 
den öte konuşmamıştık. Ankaradan 
Istanbul'. gidene dek konuştuk .. .  

Lise sıralarında tanıdı�ım özellikle· 
riyle, dürüst, namuslu, ilerici ruhunu 
sürdürüyordu. Sömürünün eziotisini, 
toplumsal fay'ların yarattı�ı uçurumla· 
rın giderek derinleşmesinden duydu�u 
öfkeyi bugün de sürdürüyordu. Ama 
ga�ip bir nihilizmin duygu ve düşünce 
yapısında oydu�u kovukların dünyaya 
bakış ufkunda y.rattı�ı kesintileri de 
saklamıyordu. Caliba kıyıdaki gemici 
feneri gibi yalnız ve IŞI�I kadar iddia· 
hydı. "Ama artık bu yetmez, örgütlü 
bir bütünün parçası olmak gerek" di· 
yecek kadar da bilinç basamaklarına 
adımını atmış tı. 

Adına ister "siyaset"deyin, ister 
"çizgi" deyin, kıyısında bucağında 
bunlarla tanışıkh�ı da olmuştu. Ve el 
yordamıyla, işçi sınıfının politik ha· 
reketine ısınıyordu. 

Ve adına ister "siyaset" deyin, ister 
"çizgi" deyin birileri bu anda "amman" 
demişlerdi: 

". TİP'te iki klik var, bir klik 141· 
142'nin kalkmasını istiyor, 'öbür klik 
1 4 1·142'nin kalkmamasını istiyor ... " 

Ve dostum, benim adımı söyle· 
yerek sormuştu: 

". O hangi klikten?" 
". O mu, demişlerdi, O 141;142 

kalkmasın diyen klikten . . .  " , 
Bir otobüs yolculuj!unda ne kadar 

giizel anlatıyordu bunları. "Bir varmıŞ, 
bir yokmuş, evvel zaman içinde, kal· 
bur saman içinde .. .  " gibi. . . 

Dostum, Parti yayınlarını "Hiç" de· 
necek ölçüde izleyebilmişti. Parti'nin 
resmi politika, açıklama ve görüşlerini 
çok kabalama bilebiliyordu. Kongre· 
lere katılmamıştı, kongre kararlarını 
bilmiyordu ve baştan söylemek gere· 
kirdi, ne program, ne tüzü�ünü tanıyor· 
du .. .  

Sonuçta ne oldu? Dostumun yargı· 
sını açıklayış biçimi ni yazmayayım is· 
terseniz. Bizim burada tekrarlamayı 
yersiz buldu�umuz bazı ünvanıardan, 
bu adına ister "siyaset" deyin, ister 
"çizgi" deyin bu "hayat" giliuhu paye 
bile çıkarabilir... 

Ancak, bu olay küçümsenecek bir 
olay del!ildir. Ş öyle ki, şu veya bu ne· 
denle ama elbette sınıfsal köken ve da· 
yanaklarının kösteklemesiyle sindikleri 
dehlizlerden çomak sokulup çıkartıı· 
mış, dönüp beriden·yandan harekete 
hançer bilemiş bir prototip kafanın, 
karafatma böceksi serüvenidir bu ... 

* * *  

Bu olayın ikiz görünümlü bir başka 
yanı da ya�mur duacıhiııdır. 

"- Nasılsın?" dersiniz, 
". 141·142 kalksın" der. 
". Peki, kalkması için ne yapıyor· 

sun?" 
". 141·142 kalksın ondan sonra." 
Yaşamında ne bir siyasal, ne sen· 

dikal, ne de meslek örgütüne dahil ol· 
mamıştır, camda tebeşirdir. Olmuşsa 
da, sorumsuzluk, risksizlik, tembellik 
vadilerinde at koşturmuştur, koştur· 
maktadır. 

Kimisi yaz"·çizer takımıdır . . .  
Içlerinden birini bilirim, sürekli ya· 

zar köşesinde. Son yerel seçimde Is· 
tanbul'dan Belediye Meclis Uyeliği 
bekliyordu CHP 'den, hala bekliyor. 

Şimdi hemen her yazısında "işçi 
sınıfının partisi kurulmadan, 1 4 1·142 
kalkmadan olmaz" diyor ... CHP "bi· 
raz daha dişini sık, gelecek seçim bir 
şey düşünürüz" demiş. O da dişini sıkı· 
yor! . . .  

* * *  

Bunların bir de "yargıç" yanları 
vardır. 

Ne bir yayın izlemişlerdir, ne bir 
kongreye, ne bir toplantıya gelmişler· 
dir. 

Ama bunlar yargıçtır: Y arg�arlar! 
Hele "sanık" Türkiye Işçi Partisi ise ... 

1 Mayıs duruşmasında ilaç için 
bunlardan birini aradım göremedim 
mahkeme salonunda. Oysa ne çok yaz· 
mış, ne çok söylemiş, ne çok da yar· 
gılamışlardı Boran 'ı ve Partiyi. Mah· 
kemeyi izlemek için kapılar da açıktı. .. 

Ama bir dirhemi bile yoktu bunla· 
rın . . .  

O duruşmada tanıkların nasıl sanık 
durumuna düştüklerini bunların gör· 
mesini isterdim. "Sanık"lann davacı, 
dinlenilen ta",kların sanık olduklarını 
görmelerini isterdim. 

Duruşmaya sıkıyönetim yargıçları 
gelmişti, bu yargıçlar gelmemışlerdi. 

Bunlar, sandalyelerin deiılşebilec,;
�inl bilecek kadar açıkgöz yargıçlardı. 
Her hesaplaşmada hikaye buydu işte. 
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CHP'DE TABANA KARŞI 
MEHMET AKöZER 

CHP'nin 24 . Kurultayı 26 �layıs Cumartali iÜnü tamamlandı. Bu Kurultay'ın sonuçlarını özetlemek 
gerekirse başlıca şu noktalar vungulanabi1ir : • . ,. . . . .  . .  - CHP 'n;" 24. Kurultayı. CHP tobanıyla CHP nın sag merlıez yonehmı arasıııdakı çelışkınm hızla 
keıkinleşme süreci içinde olduğunu kanıtlamıştır. 

- CHP'nin 24. Kurultayı, bu çelişkiııin yapay yöntemlerle ortadan kaldırlltJmayacağ,", ve CHP'n;n 
ilerici, demokrat. anti·{aşist tabanının CHP merkez yönetimine karşı muhalefetinin politik bir içerik ka
zanarak örgütlenme eğilimi taşıdığını ortaya koymuştur. 

- Buna karşılık 24. Kurultayı CHP tabanının politik taleplerine ve özlem/erine dayanmayan görünüş
teki muhalefet girişimlerinin, üst 
yönetimdeki bir hizipler çatış· 
masından öteye ,idemeyeeelin; 
lle bu çatışmaların t;Hr merkez 
yönetiminin politikasını etki/e
rne gücü olmadığını göstermiştir. 

- Ve nihayet 24. Kurultay, 
Ecevit 'in yönlendirdiği CHP sağ 
merkez yönetiminin CHP taba
nının ilerici taleplerini Parti yö
netimini etkiiemesine karşı kalı
cı ve alır engeller oluşturma ça
basında olduğunu göstermiştir. 

- Bununla birlikte CHP mer· 
kez yönetiminin, tabanın eğilim
lerini e tkisiz kılabilmek için, eski 
yön temlere başvurmasımn artık 
geçerli olamayacağı da ortaya 
çıkmıştır. 

CHP'DE AYRIŞMA VE 
MERKEZ POLfrtKASI 

Diııer bir deyişle Türkiye'de 
sosyal demokrat hareketin 
biçimlenmesini izleyen oldukça 
kısa bir süre içinde bu hareket 
içindeki ayrışma belirgin bir bi
çim almaktadır. Bu ayrışmanın 
temelinde CHP merkez yöneti
minin politikası ile CHP tabanın
daki kitlelerin çıkarları arasında· 
ki karşıtlıııın keskinleşrnesi yat
: .• aktadır. 

Daha 1973-1974 yıllarında 
kendisini göstermeye başlayan 
bu karşıtlık. CHP'nin 1978 
başında hükümet olmasından 
sonra çok daha açık bir biçimde 
ortaya çıkmış ve hızla derinleş· 
meye başlamıştır. CHP tabanı. 
CHP merkez yönetiminin, em
peryalizmin baskılanna boyun 
elıen. tekelci büyük sermayeye 
birbiri peşisıra ödünler veren, ge
rici-faşist güçler karşısında sürek
li gerileyen bir politika izledilıini. 
ve bu politikanın kendi çıkarla· 
nyla taban tabana çeliştiğini 
görmektedir. CHP merkez yö' 
netiminin bu politikasının. CHP' 
nin einekçi halka verdilıi sözler· 
den vazgeçerek sömürü ve baskı 
düzeninin varlıA:ml onaylamak ve 
onun bekçililıini yapmak anlamı· 
na geldilıini kavrayan CHP taba· 
nında merkez politikasının 
delıiştirilmesini isteyen bir elıi· 
lim hızla güçlenmektedir. 

Işçi sınıfının ve emekçi kitle· 
lerin öncü kesimlerinin emperya
lizmin baskılarına. tekelci büyük 
sermayenin saldınlarına ve gerici
faşist iÜçlere karşı mücadelesi' 
nin keskinleşmesi CHP tabanını 
da etkilemekte ve onu daha radio 
kal konumlara doğru çekmek' 
tedir. 

CHP merkez yönetiminin bu 
gelişmeye karşı tepkisi . yakın za· 
manlara kadar. CHP tabanını Ü1. 
ke sorunlarının çözümlenmesine 
artık çok az kaldığı umutlarıyla 
oyalamak ve ondan "özveri " is
temek olmuştur. CHP merkez 
yönetimi, öte yandan, örgüt için
de ve dışında yolıun bir an ti·ko· 
münist propagandayla. Parti ta· 
banındaki ilerici muhaJefetin tu
tarlı anti -faşist, anti-emperyalist 
bir öz kazanmasını, tüm demok
ratik güçlerin eylem birli�inden 
yana sola dönük bir politik elıi· 
lime dönüşmesini önlemeye ça
lışmıştır. 

TABANA KARŞI 
nıZtp ÇATı ŞMALARı 

CHP sa� merkez yönetiminin 
bu girişimlerindeki en büyük des· 
teklerinden biri . Parti yönetimin
de, tabanın çıkartarını yansıtmak 
için deAii. grupsal ç.karlar ulıru· 
na etkin olmaya yönelik hizip 
çatl,maları olmuştur. 

Bu hizip çatışmalennm başlı-

ca karakteri. CHP tabanınaaki 
ilerici muhalefetle herhangi ör
iÜtlü bir balı kurmamaları ve 
CHP tabanının taleplerini, onu 
grup çıkarları dolırultusunda et· 
kilemek için kuııanmaya ÇalıŞ' 
malındır. Bu nedenle, yönetim
de etkin olmaya çalışan hizipler. 
CHP tabanındaki ilerici muhalefe' 
tin örgütlü bir niteli�e kavuşma· 
sını ve politik bir do�rultu ka· 
zanmasını salılamak şöyle dur· 
sun, tam tersine bunu engelleyi
ci ve saptıncı bir işlev gönnek
tedirler. 

Bu hizipler. tabandaki ilerici 
muhalefetin öriÜtlü bir nitelik 
kazanarak yeni bir politika alter
natifi oluşturmasını. herşeyden 
önce kendileri için tehlikeli gör' 
mektedirler. Çünkü bu hizipler. 
böylesi bir gelişmenini. CHP'nin 
salı merkez politikasıyla politik 
planda bütünleşmelerini engelle· 
yecelıinden ve daha sonra kendi· 
lerine karşı dönecelıinden kork' 
maktadırlar. Bu nedenle CHP 
içindeki hizip hareketleri hiç bir 
zaman düz bir çizgi üzerinde ge
lişememekte, sürekli olarak bir 
parlayıp bir sönmekte ve her za· 
man Genel Başkan'a göre politi
ka çizmektedir1er. 
. CHP içindeki hizip çatışmala· 

rı. büyük sermayenin delıişik 
gruplarını Parti içindeki gelişme· 
leri etkilernesinin de bir aracı ol
maktadırlar. Tabanın delıil kendi 
grup çıkarlannı Parti merkez yö· 
netimiile egemen kılma amacıyla 
hareket eden CHP içindeki hizip' 
ler, kendilerine el uzatan ser
maye gruplarının politikasını be· 
nimseyerek etkinlik kazanmaya 
da çalışmaktadır1ar. Bu politika 
CHP'yi daha büyük ölçüde büyük 
burjuvazinin kontrolüne sokma 
amacına yaradıAı gibi ; karşıt hi· 
ziplerin varh�ıt CHP merkez yö
netiminin çeşitli sermaye grupla
rıyla ilişkilerini düzenlemesinin 
bir manivelası olmaktadır. 

Bütün bu nedenlerle Ecevit'in 
yönlendirdilıi CHP salı merkez 
yönetimi, kendi kontrolu altın· 
da oldu�u sürece, üst yönetimde
ki hizipler mücadelesinin sürme
sine bilerek göz yummuş ve bun
dan kendisine destek kazanmaya 
çaJışmışttr. Ecevit ve onun yöne
timi, karşıt hiziplerin merkez yö
netimine karşı bir politika al
ternatifi oluşturamayacaA:ını bil
mekte ve bu hizip çatışmalarının 
sürmesinden, CHP tabanını mer
kez politikasına balı lı tutmak 
için yararlanmaya çalışmaktadır. 
Hizip çatışmalan Parti merkez 
yönetiminin bütünlütüne olan 
güveni sarsıcı boyutlara ulaştılıı 
zaman ise Ecevit ve onun yöneti
mi, bu hiziplere karşı gerekirse 
en açık ve en sert bir tutum al
maktan çekinmemektedir. Çün
kü bu hiziplere karşı ahnan ön
lemlerin, tabanın, merkez yöne
timinin politikasına karşı bir tep
kisine yol açmayaca�ına "üvenil· 
mektedir. 

24 . KURULTAY'DA 
HIZtpLER 

yordu . Her iki grubun da dolıu
şunun kaynalıında CHP merkez 
yönetiminin politikasının &orum
lululıunu paylaşmama ve bu so· 
rumlulu�u sadece Ecevit'in ve 
çevresinin üzerinde göstererek, 
kendilerinin bir dönem Parti yö· 
netiminde sahip olduklan etki::' 
lilıi yeniden kazanma çabası ya· 
tıyordu. 

Ali Topuz. 23. Kurultay'da 
Ecevit yönetiminin o zaman 
Baykal ekibini etkisizleştirmek 
için yürüttülıü hizip çatışmasının 
vurucu gücü olarak merkez yöne
timine yükselmiş, bu konumunu 
geçen dönemin yaklaşık yansın· 
da sürdürmüş, daha sonra Ecevit 
hükümetinde görev alarak CHP 
merkez yönetiminin ve Ecevit 
hükümetinin politikasının ortalıı 
olmuştur. Topuz yanlı .. grubun 
içinde yer alan daha birçok isim 
de CHP'nin de�işik yönetim 
kadrolannda salı bir politikanın 
savunueusu olarak yükselmiş ve 
görev yapmışlardır. Ve bu grup. 
şimdi CHP genel merkezine kar· 
şı, sadece biçimsel bir tasfiye

.�
i

lilıe karşı çıkarak muhalefet sur· 
dürmeye çalışmaktadır. 

Deniz Baykal ve yandaşları 
ise CHP'nin 23. Kurultay'l önce
sinden beri sürekli olarak Genel 
Başkan'ın kanadı ve onayı altın' 
da bir "muhalefet" yürütme id· 
diasında olmuşlardır. Bu gruP. 
Ecevit'le şu ya da bu düzeyde 
kurdulıu uzlaamaları koruyabil· 
mek için, görüşlerini hiçbir za· 
man belirgin bir biçimde dile ge
tirmemiş ve Partinin "enel politi
kasının karşısında olmadılıı izle· 
nimini korumaya çalışmıştır. 

Her iki grup da 24 . Kurul' 
taya politik ve ideolojik düzeyde 
savunulabilecek görüş ve öneriler 
getirememiş, kendi varlık neden

.Ierini bile açıklayamamışlardır. 
Baykal'ın önderlilıindeki grup bu 
Kurultay'ı da yıpranmadan geçi
rebilmek ve dilıer gruplarla ortak 
noktalarda birleşrnek zorunda 
kalmamak için, bir tek sözcüsüy· 
le bil. delegelerin karşısına çık' 
mamıştır. Böylesi bir politika· 
nın, hangi "erekçeye dayanırsa 
dayansın, CHP tabanının Parti 
politikasının tümünün gözden ge
çirilmesini dayattıA:ı bir ortam
da, tabanın özlem ve talepleriy
le uyuşması ve onun güvenini ka· 
zanrnası asla mümkün degildir. 

Ali topuz ise. kendisi iki kez 
delegelerin karşısına çıkmıştır 
ama, sadece merkez yönetimin
deki bazı kişileri yıpratmaya 'ça' 
Iışmak. kendisine yönelik kişisel 
sataşmalan yanıtlamak ve " CHP' 
ye ve Genel Başkan'a balılılılıı
nı" ilan etmek için bunu yap
mıştır. 

"SOL KANAT ' 
MUHALEFETIN DURUMU 

CHP tabanından yükoelen bu 
protesto ve eleştirilerin bir bölü
mü, 24. Kurultay'da kendisine 
" sol kanat" adını ta kan muhale
fet il'ubunun sözcüleri tarafın· 

_ _ dan da dile getirildi. Nitekim Ku· 

24 . Kurultay'da da Ecevit ve 
onun yönetimi Parti içindeki hi
zip çatışmalannın varlı�ından 
yararlanmaya çalışmıştır. 

Bilindilıi gibi 24. Kurultay'da 
CHP genel merkezi karşısında 
yer alan üç ana grup vardı: Ali 
Topuz ve Deniz Baykal grupları 
ile kendisine "sol kanat" adını 
takan muhalefet grubu. Bunlar' 
dan özellikle birincisi ve ikinci· 
si, "erek oluşum biçimi gerekse 
yöntemleri açısmdan, hemen tü
müyle birer "hizip" niteliAi taşı-

rultay'da görüşlerini açı klayan 
tek muhaleCet grubu olan "101 
kar.at"ı�. CHP tabanından gelen 
muhalefetin ideolojik ve politik 
bir doRrultu kazanmaıının ilk 
işareti ve bı,langıcı olup olamı· 
yacai!ı. Kurulta)' sonrasındaki 
yorumların başlıca tartışma ko' 
nusu haline geldi. 

Gerçekten de kendiıine "sol . 
kanıt" ıdını veren grubun en ö
nemli özellilıi. dlRer hizipçi mu· 
halef.t gruplanndan Carklı 011' 
rak. kendi muhaleCetini ilkeıeı 
temellere dayındırma ve bugün-

DUVAR 
kü yönetime kar,ı bir politika 
önerisinde bulunma iddiasını ta· 
şımasıdır. Bu nedenle "101 ka· 
nat" muhalefetinin sözcülerinin 
konu,malan. aralanndaki düzey 
ve tutarlıhk farklanna ra�men. 
Kuzultay delegelerinin çolıunlu
l>u üzerinde bir etki yaratabiı· 
mİştır. -,: ... k" özelliRiyle "sol ka· 
nat" g:rubu, di�er nı"';t-;! ..... uh.
leCet gruplanna göre sayıca daha 
zayıf olmasına ralımen. bu .. yı' 
sal iÜcünün ötesinde ciddiye alın· 
muı gerektiA'i sonucunu yar.ta· 
ra k  Kuzultay'dan çıkabiimiştir. 

Bu ıırubun cıkışlan. hiç ku,· 
kusuz herşeyden önce. CHP taba· 
ıundaki muhalefetin. Partinin 
üst yönetimindeki dar ,rup ça· 
tışmalarından Iiendilini sıyırarak. 
politik bir ifade biçimi ve do�' 
rultu arayışının yankı bulması' 
mn sonucudur. 

Ne var ki "sol kanıt" ıırubu
nun. daha buiÜnden. CHP taba' 
nındaki ilerici muhalefetin poli· 
tik düzeydeki temsilcisi konumu
na aday oldulıu ve t.bandaki 
muhalefetin ör,ütlenmuini yan' 
.. ttıitı da söylenemez. 

Bunun birinci nedeni, "sol ka· 
nat" muhalefetinin, henüz taban· 
la asgari düzeyde bile öriÜtlü 
balılar kuramamış ve büyük ölçü· 
de parlamento gruplanyla sııurlı 
kalmı, olmasıdır. Buna baiılı ola' 
rak. "sol kanat" ,,"ubu. tabandan 
yukanya dolıru bir kadrolaşmayı 
temıil etmemektedir "'e bu ne
denl .. de ki,isel etkinliklerin i· 
lıırtıitı altına yürümektedir. Do· 
layıııyla da bir hizip hareketi ,ö· 
rünümünden bütünüyle kartula· 
mamı,tır. 
� Bütün bunlardan daha önemli· 
si, " 101 kanat" muhalefeti, henüz 
sistemli ve tutarlı bir ilkeler bü· 
tünlülıüne dayanmamaktadır: 

- Parti bütünlüi!iine blılılılıı 
görünümünü koruyabilmek için, 
Genel Başkon'ın politik dolırul
tusuna kar,ı çıkışlan biçimsel .. · 
nırlar içinde tutmakta ve O'nun 
politikasından ayrılmayacaklan 
konusunda iÜvence vermeye ça
lışmaktadır. 

- Ecevit hükümetinin eko
nomi k .  ve toplumsal politikasını 
eleştirirken seçmeci bir tutum 
izlemekte. hemen her eleştiriyi 
bir savunmayla dengelemeye ça· 
lışmaktadır. örneitin "önlemler 
paketiHne kartı çıkarken " büt· 
çe"yi. IMF ko,ullarının kabul 
edilmeıine kar,ı çıkarken yatı· 
nmların kısıtlanmasını vb. savun
maya çalışmaktadırlar. 

- Faşizme kar,ı mücadelede. 
demokratik kitle öriÜtleriyle ili,· 
kilerde, Parti öriÜtlenmesinin 
kitlelerden kopmasında saptadılıı 
yanlışların politik temellerini 
,örmemekte ya da açıklamaktan 
çekinmektedir. 

- Ve en önemliıi, kendisinin 
"sol" nitetem.sini "CHP'nin d ... 
mokRltik sol prognmına balıtı· 
Iık" a açıklamıkta. böylece .. it 
uzlaşmacı politikanın temelleri' 
ni içeren CHP prognmını kendi 
çıkışlarının sının olarak tutmak
tadır. 

Bütün bu önemli eksiklikleri· 
ne ra�men "sol kanat" muhale
fetinin bazı sözcülerinin konu,
malan. 24. Kurultay·da. CHP 
tabanından gelen ilerici çıkışla· 
nn ba,lıea vurru noktalannı ser
gileme işlevini Körmüştür. Örn e
itin CHP Ordu Milletvekili Ertug· 
rul Günay'ın konuşması: 

- "düzen; deliştirrnek ama
cıyla kitlelerin del tei/in i almış 
CHP'nin. düzeni deiliştirmek de· 
kil, düzen; onarmak, düzen; dü
ze/tmek i,ltvin; omuıladılanı" 
uurgulamı,hr. 

Ganol Yönetim Kurulu ü,...ı 
Sernih EryıldlZ'ln GYK Raporu' 
na kar,ı oy olarak yaptılı ko
nuşma ise. CHP merkız yöneti
mine karşı muhalefıt ,örünümü 
altında yönetimin sorumlulu· 
lıundan kuztulma çal>uının ın 
tipik örneklerinden birini Yer' 
mi,tir. Eryıldız. CHP tabanının 
hükümet politikasına ve Parti yö
netimine kar,ı tapkilırini kendı 
çıkışının bir prekçaıi olarak 
göstermeye çalı,ını,tır ama. to
melinden ,kar 'I çıkamadılı mer
kez politikuındaki s&la kayma' 
lıl enindı ıonunda ıadecı Genel 
Sekraterin deli,maıinı b&llaya
bihriştir. EryıldlZ'ln CHP'ye po
litika "önenai'" M.nd ... ·in ka· 
rayolu. Demiral' in barajlar polıtı· 
kuı libi. CHP'nin de bir ömllin 
"petrol politikuı" izlemaoini ı.. 
temekten öteyı lidomemi,tir. 
CHP Gançlik Kollan'nın ünlü 
anti·komüniot ibbar raporunuıı 
hazırlayıcııı EryıldlZ • •  'Idrll ça
ma,ırları"nın .. nol mırk ... ta' 
rafından ortaya ıerilmaıiyla bir
likte Kuzultay önünda IzUrnek· 
ten kuztulamanu,tır. 

Genıl Merkez'e kar,ı Çıkı,la· 
nn ifte bu niteliili. CHP merkaz 
yönetiminin kındi ıal politikuı
nı CHP tabanına kar,ı aavunabil· 
miline, tabandan .. Iabııecek her 
türlü muhalefet ıııri,imine dı 
"hizipçilik" ,enıkçaolylı kar,ı 
çıkabilme.ine yardımcı olmu,· 
tuz. Ecevit ve onun yönıtimi. bu 
hizip muhalefetlerini. CHP ör,ü
tü içinde ideolojik va politik dü' 
zeyde aynlıklar olamayacalını 
kanıtlamak. CHP tabanının mu' 
halefetinin politik bir nitelik ka· 
zanmasma ıet vurmak için kul· 
lanmaya çalı,nu,tır. 

TEH� ışAREnNı YAKAN 
ILK KONGRE 

Ne var ki bütün bu oluma ... 
.. Ii,mılıra kar,ın 24. Kon ..... 
CHP· nin .alL marke. yönetimi
nin. tabandaki ilerici muhalefa
tin ideolojik ve politik bir nltellk 
kazanm .. ı ve öriÜtlü bir biçime 
dönüşmesi eRilimiyle kar,ııa,tılı 
ilk kongrı olmu,tur. 

öncelikle belirtmık gerakir ki 
bıı ıonuç. aııırbkb olarak her
hangi bir öriÜtlenmi, muhalafet 
grubunun çıkı,larıyla ıallanmı, 
deRiidir. Bu sonuç, harflydın 
önce CHP tabanını gerçekten 
temsil nitelilıl olan dela .. lırin 
tabanın eııi1imlerini yanııtan Çı' 
kışlarıyla saRlanınıştır. 

C HP tabanından ,elın dele· 
gelerin çıkışları. birbirinden ba' 
�ımsız ve ,enellikle bütün muha· 
lefet gruplannın dışında da ol ... 
ortak temel noktalarda bırleşml, 
ve tabanın poli tik tutumunun 
belirli bir uyum ve doArultu 
içinde olduAunu göıtermi,tir. 
Hizipçi çıkışlara karşı .. ııol mar
kezi .. vunmaya çalışan çolu de
le .. l.rin konu,malan blla. taba' 
nın II"rçek alliliminin. fa,lzm 



ı.hlikeaine ve fo,ist ı.rör odakla
nno kar,ı etkin bir mücadeleden, 
i,çi ve emekçi kitlelerin çıkarl.
nnın savunulmasından yana oj· 
dulunu iö,ı.rmi,tir_ 

Deleie çolunluRunun konu,
mo1an iö,ı.rmi,tir ki, CHP tabı
nı: 

- Faşizm tehlikesine karşı 
kararlı bir mücadele verilmeıini 
ve bu mücadelenin yo/kırı"ın a
çıkça belirlenmesi"; i&temekte
dir. Ve CHP yönetiminin verdi
Ri .özlere raRmen, devlel kadro
lanllD yerleş tirilmiş faşiallerin 
neden temizlenmediğini ve so· 
rumlularından neden hesap BO· 
ru/madığın! ,ormaktadır. 

- Düşünce ue örgiitlenme öz
gürıüğünü" önündeki engellerin, 
faşial nilelikli 141 ve 142. mad
d.lerin kaIdınIması için elkin bir 
müCtld,I, uerilme,in; isteme k te
dir. 

- DoRu Anadolu 'da " bölücü
lük ve Kürlçülük" gerekç.'eriy'e 
emekçi halkın üzerinde e,tirüen 
terör havasına ue ilerici in.an avı- • 
na ıon verilm .. ini laleb .tm.kte
dir. 

- CHP 'yi işçi .ınıfının .endi
kalarıyla, demokrolik kitl. örgül
leriyı. karşı karşıya ge liren, .
m.kçi killel.rin demokrotik ör
güllenmesine karfl çıkan politi
kanın d'Rişlirilme'ini iat.mekte 
ve bir d.'egenin d.yimleriyle, 
"dinarruk ıoplum güçlerini dışla
yan bir politikayla CHP'nin top
lumsal gelişm.nin ardına düş lü
Rünü" vurgulamakladır. 

- Ec.vil hükümelinin yakın
dıRı '�nkazı" .adec. işçi ve .
m.kçi kitlelerin ıırlına yükleye
rek kaldırma politika.ına karşı 
çıkmakta, yine bazı d.'ege'erin 
deyimleriyle, " ba,ladlRı .öyle
nen ekonomik kurtuluş ıavaş,
nın anti-.mp.ryaliıl doRrultuda 
yürüme,ini ;'temektedirler. 

- CHP 'nin dı, politika doğ
rultUlunun açık bir biçimde b.
lirlenme.i"; talep etmektedir. 

- Ecevil hükümetinin poli
tik06lnın CHP tabanının .ğilim
lerine danlfılmadan t.peden in
m. biçimde çizilm •• in. karşı 
çıkmaktadır. 

- "ekonomik kurtulu, .ava
fl "ogenlarının . .. harilal� pUlU-
1061, harekal planlan düşmanın 
kon troılind. bır .ava,ı "  .imgel.
diRin.; bunun ".konomiyl bu
günkü yapıoal k.ndi dlizeni için
de, ıittem içinde 'artı ma dan o
narma, kapilalizmi çarpıklılJln
dan kurlanp belki olağan çizgi
.Ine kavuŞlurma lş/.vl" olduRu
na dikkall çekmiştir. 

- "CHP'nin, loplumsal laba
nını yitirmek iıtemiyona. top
lumdaki tüm d.mokr06i güçleriy
le, .. ndikalarla, m .. lek kurulu,
larıyla, kitl. örgütleriyI. m,kil.
rini y.ni başlan mullaha IÖzthn 

geçirm.k ", "çaıı,an halkın ör
gütlerind. hem uarolmak hem d. 
onlarla güçbirliğ ini, doRrullu bü
tünlüğünü ,ağlamaya çalışmak" 
zorunda olduğunu vurgulamıştır. 

- "Bundan böyle CHP yöne
tıcilerinin • . . .  ülkemizin en büyük 
ve en devrimci işçi örgütümüzün 
yöneticilerinin hapsedilmesi gib� 
ya da bağımsızlık ve demokrosi 
yolunda ödünsi.iz ve hiç bir anti
demokrotik yönl.m. oapmadan 
uğraşan 70 yaşında inanmış in
Iqnların polisçe dövülmesi gibi ve 
de emeğin bayram ed.c.IJi koca 
ı'lanbul'un hapishaneye çevril
me,i gibi acısını ve utancın, yü
r.ğimizde taşıyacağımız olaylar
la CHP'yi karşılaştırm06U1Iar" 
uyar16lnı dile getirmiştir. 

TABANA KA1l11J DUVAR 

özetle CHP'nin aaR merkez 
yönetimi, tabandan ielen ilerici 
m uhalefeı. kar,ı dinni,ini, 24_ 
Kurultay'dan ıonro ieçmi,tekin
d.n farkh yönı.mlerle oürdür
rnek zorunda kalacaktır. CHP 
merkez yönetiminin bundan son
raki ba,hca çıbası, tabandaki 
m uhalefetin Parti yönetimine 
karşı ilk .... 1 bir platform olu,
turmaııını ve öriÜt!ü bir biçime 
kavuşmasını önlemeye yönelik 
olacaktır. 

Ecevit, 24. Kurultay'da 
olu,turdu�u yönetim bile,imiy
le, Parti yönetimindeki bütün in
.iyatifi kendi elinde toplamaya 
ve merkez yönetimini tabanın 
eııi1imlerine sunsıkı kapalı tut
mayı çalı,mı,tır ama ; bütün bu 
olanaklanna raRmen, tabandan 
ielen muhalefetin iÜcünü, 'u ya 
do bu Krubun sıyısal aRırlıRıyll 
deRii, tabandaki muhılefetin 
ilke ... 1 blmltellk kazanma eRiII
m ine iöre ölçmek zorundı oldu
Runu iörmüştür. 

Bu ko,ullarda Ecevit' In ve o
nun yönetiminin tabandaki ileri
ci muhaı.fete kar,ı ba,lıca .110-
hı, tabanın eRilimlerini dile ietl
ren sözcülerle taban Huındaki 
baıılan koparmık, onlan bu baıı
lan kuramayıcık konumlarda 
tutmak olacaktır. Ecevit ve yö
netimi, h" a,amada, tabanın tı
leplerini dile ietlren politik .öz
cüleri, merkez politikasını onoy
lomak zorundı bırıkmaya, böy· 
lece tıbandıki Ilerici muhılefeti 
köreltmeye çalışacaktır. 

Her ne olursı olıun CHP için
deki ayn,ma, CHP'nin saR mer
kez yönetimiyle CHP tabanı ıra
sındoki kar,ıtlık, önlenemeyecek 
v. durdurulamıyıcık nesnel ı.
mell .... .. hiptlr. Olk.mlzde ıınıf 
mücadele.inin ke.kinle,me.lyl. 
bu n"nol ı.mellerin lü ... kU ola
rak .. 1I,m .. i ve ieni,ı"""ı ka
çınılmazdır. 

Hizipler,tay notları • •  

demokrasisi 
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2 4 .  Kurultay'ında salonun duvarla

rına asılan bir pankartta şunlar yazılıydı: "Devleti Kuran Partiyiz. 
Devleti Kurtaran Parti Olacaeız." 

24. Kurultay'da, ,"düzen de�işikli�i" sözcükleri, yerlerini bu tür 
sloganlara bırakmışti. Kurultay ise, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ilerici 
vaadlerinden ötürü destekleyenlerin ya da anti-faşist niteliklerinden 
ötürü CHP'de yer alanların özlem ve dileklerinin tersine, ,.nenikle 
bitmek tükenmek bilmez hizip çeklsmelerinin sllılı!!1 Içinde sürdü ve 
"'mamlandı. 

Gerçekte Cumhuriyet Halk 
Partisi 'nde kaç tane hizip bulu
nuyordu? Bunu Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Başkanı'nın 
dahi bildi�ini sanmıyoruz_ Ama 
şurası tartışılmaz bir gerçektir 
ki, anti-faşist özlem ve dilekleri
ni dile getirme çabasında olan ki
mi "sade" delegelerin ya da de
mokrasi için gerçekten u!!raş ve
ren kimilerinin dışında, yalnızca 
kendi kişisel "hesaplannın" he
şinde koşan çok sayıda lek başı
na hizip lerle doluydu Kurultay. 
Ve kuşkusuz, "hesapları" o an 
için çakıştı�ı için kader birlilıi 
ederek bir araya gelen bu ıek ba
ŞIIlD hizip 1erln oluşturdu!!u ad
ları bilinen hiziplerle .. _ 

Kurultay, CHP'nin dokusu
nun kişisel hesaplar temeline da
yalı olarak örüldü�ünü ortaya çı
karıyordu_ Hesaplar öylesine ay
yuka çıkmıştı, kişisel çıkarlar 
öylesine açık seçik görülebilir 
duruma gelmişti ki,"kimi delege
ler "açık" hesap yaptıkları için 
övünebiliyorlardı. örne�in "CHP' 
nin yıldızı" oldu i!u ilan edilen 
Kadınlar Kolu Genel Başkanı 
Güler Gürpınar böylelerindendi. 
Güler Hanım yaptı�ı bir yazılı 
açıkramada, " ben açık politika 
yapıyorum. Işte beni eleştirenler 
bunun için tedirgin oluyorlar" 
diyerek bu "açık"lıkla övünebili
yordu_ Ardından kendisine fazla
ca bir olanak sa�lanmadl�ından 
yakınmadan da edemiyor, şunla
n söylüyordu: "Bana gelince, gö
reve yeni başladı�ımda Parti 'nin 
yetkilileri tarafından sadec. Ana
dolu Sigorta 'da 3460 TL.lik bir 
görev verildi. Görev anlayışım 
içinde kabul ettim. Partimizde 
bu uygulamalar bazı kişilere ya
pılmıştır:' 

Kişisel hesaplara dayalı olan 
yapı, öylesine sonuçlara yol aça
biliyordu ki,. Deniz Baykal gibi 
kimi "hizip liderieri",  o an Çı
karları ve hesapları gerekUrdi!!i 
için "Türkiye'nin en bunalımlı 
döneminde" a�ızlarını açmaya
rak, "isim dinlendlrebiliyorlar" 
dı. 

Part.i içi demokrasi ya da par
ti içi disiplin Ise bütünüyle hIzip
ler dengesine ba�1ı bir uzmanlı
eın konusu olmaktJın öteye ge
çemedi. Kurultay'da açıkça gö
rüldü ki, ei!er bir hizlp güçlüyse 
ve denge gerektiriyorsa, bir hizip 
lideri ya da önde geleni, istedii!i 
zaman "sataşma var" gerekçesiy
le söz alabilir; ama sade delege 
olmanın ötesine geçemeyenler, 
"hizipler demokrasisinin" bu ni
metlerinden yararlanamazlar. 

Doku kişisel hesaplara daya
nınca, işleyiş bunun bir parçası 
olmanın ötesine de geçemiyor. 
Du lşleyiş içinde de bır parti Ge-

nel Sekreteri, kendi partisinin bir 
üyesi olan bir Bakanı Kurultay'a 
şikayet etmekten başka bir çare 
bulamıyor_ Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Sekreteri üstündai!, 
MKE'de. "yetkinin neden Türk 
Metal Sendikasına verildi�ini" 
soran delegelere, kendi partisinin 
bir üyesine söz geçiremedi�ini 
itiraf ederek cevap verirken, Ge
nel Başkan Ecevit de bu çaresiz-
1i�1 alkışlıyordu. 

Gene aynı Genel Sekreter, bir 
Genel Yönetim Kurulu üyesini 
"kuruldaki konuşmaları anında 
Tercüman Gazetesine aktarmak" 
la suçlayabiliyor, bu nedenle 
bazı konuların Genel Yönetim 
Kurulu'nda görüşülmedi�ini be
lirtebiliyordu. Yönetim kurulun
daki görüşmeleri kendi kişisel 
(ya da hizipsel) çıkarları için 
anında basına yetiştiren bir Ge
nel Yönetim Kurulu üyesi ve bu 
durumu bildi�i halde hiçbir di
siplin işlemine başvurmayarak, 
bunu siyasi bir 'malzeme' olarak 
Kurultay'a kadar saklayan bir 
Genel Sekreter . . .  Burjuva partile-
rine özgü bir "hizmet yarışı"! \ 

Kurultay'da Genel Yönetim 
Kurulu çalışma raporuna olan 
karşı oyunun gerekçesini an
latmak için kürsüye gelen, ama 
kendi "bilgi"sini kanıUamak, 
Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki 
Genel Sekreter yardımcısının ise 
dış politika ve mali konulardan 
habersiz oldui!unu göstermek 
için "show" yapan bir başka Ge
nel Yönetim Kurulu üyesine ta
nık olundu. Turan Güneş, kendi 
hesabına "puan toplamaya" çalı
şırken, partisinin iki Genel Sek
reter Yardımcısını yerin dibine 
batırmaya çalışıyordu. Bu da 
burjuva politikasının "incelikle
rinden " olsa gerekti! 

Cumhuriyet Halk Pjlrtisi Ge
nel Sekreteri üstündai!, sözüm
ona "modeller"den sözeden Ge
nel Yönetim Kurulu üyesi 

CHP'de hizipler 
demokrrııia� tabanın 
hizipci provokClyonlaro 
ç.kilm •• in i  ,aR'ıyor 

Semih EryıldlZ'l yanıtlarken, 
"Eryıldız'ın kafuında tek bır 
model vardır, o da bazı kişileri 
bakanlıklara, belediyelere yerleş
tirmek" diyerek, CHP içindeki 
"hizmet yanşı"nın özenikierini 
sıraladı. öte yandan Istanbul de
legesi Ça�layan Ege ise, "Genel 
Başkan'ın huzurunda" CHP'de 
bir birinci adam sorunu olmadı
�ını yemin billah söylüyor ve so
runun "ikinci adamlar" sorunu 
oldu�nu belirterek kişisel 
çekişmelerin sı�lıi!ında kürek çe
kenlere katılıyordu. 

Aniaşılan bir de "yai!cılık" 
sorunu vardı Cumhuriyet Halk 
Partisinde. CHP Milletvekili Me
tin Tüzün "sai!cılık kötüdür, ama 
yai!cılık daha da kötüdür" diye
rek bu sorunu dile getirdi. Tü
zün'ün k onuşmasının ardından 
kürsüye çıkan bir bayan delege, 
Tüzün'ün haklılı�ını kanıUorea
sına, Gençlik Spor Bakanı Çak
mur'u alabildi�ine övüyor, "ko
nuşmalarıyla milli duygulan ga
leyana getirdi�inden" dem vuru-

yordu. 
Sonuçta hemen hemen tüm 

delegelerin "tek seçici" Ecevit 
tarafından hazırlanan listeye oy 
vermeleriyle Kurultay sonuç
landı. Hiziplerin oluşturdu� 
denge, ne hiziplerin ayrı listeler 
çıkarmasına el veriyordu, ne de 
hızipleri bai!1ı olmadan ve onla
rın desteklerini almadan tek baş
larına adaylıklarını koymak iste
yenlere. 

Kurultay CHP'nin, hizipler te
meline, kişisel hesaplara dayanan 
dokusunu bütün çıplaklıeı ile or
taya seriyordu. Kurultay , sonuç 
olarak, "Cephecııer bozacak, biz 
düzeltecei!lz" diyen Genel Sekre-

, ter Mustafa üstündaR'ın ai!zın
dan dile getlrildi!!1 gibi "düzen 
onarıcılı�ı"nı üsUenen bir sıısyal 
demokrat partinin hizlpler kar
maşasını sergiliyoro;iu. 



/ 

TÜSİ A D'ın 
yayınlanmamış lI:UMTtJLU$ 
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POHoıdlı OlGU_LU. 

VE -01$1. 1ı.a.cIMLU.JIt- • • .  

ilanlarını 
yayınlıyoruz 

YüRÜYÜŞ. TüSİAD tarafından be, ayrı ilandan olu .. n ,imdilik 
sadece üçü yayınlanan oaldan belı_lerinin yayınlanmayan ikisini elde 
etti. Gazetelere tam .. yfa ilan olarak verilen ve ,imdilik dört ve be
,incisinin yayınJanmasından vazıeçilen ilanlar MANAJANS reklam 
şirketi tarafından hazırlanmı, bulunuyor. "Gerçekçi Çıkı, yolu". 
"Uluı bekliyor" • • 'Y oklu� payla,mak mı. bollul!u yaratmak nu". 
• 'Kurtulu, önleyici önl.mde de-
lil. üretici yöntemlerd_dir" v. 
''Ekonomik öziÜl'lük ve dı,. ba
Itımlılık" ba,lıklannı ta,ıyan 
i1an1ann tümü, yayınlanan ilk ü
çünde de açıkça ıörüldültü Jibi 
tekelci sennayenin "ekonomi
nin yeniden düzenlenmesi" için 
prekli ıördü� önlemlerden o
lu,uyor. 

Tekelci sermayenin saldm pla
nı aylar önce.ine dayanıyor. '" . ... 
Sayın hallamıza, izlenmesi, ince
lenme.i ve tarb,ılması amaayla" 
.unulan ilanlar 20 Mart 1 979 ta
rüıinde hazırlayıcı kurulu, tara
f,ndan TüSİAD yetkilil.rine ta
ıublmı,. Hazırlayıcı kuruıu,un i-
lanlan yetkililere ıunu,u da ii-

ci yöntemlerdedir" ve "Ekono
mik öziÜl'lük ve dı,a ba#ımlılık" 
ba,lıklannı ta,ıyan bu ik.i ilanın 
neden yayınlanmadıltı konusu 
da oldukça karanlık_ Yalnız ka
muoyunun ilJisini ç_koee�i ve 
pni, taru,ma ortamı yaratacaltı 
umulan ilanların aslında kamu
oyunun ıeni, tepkisini çektilti 
ve tak_Ici sermayenin seldırıan 
yüzünü .erJiledilti de bilinen bir 
8Orçek. Ortaya çıkan tepkinin 
yoltunlultu TüSİAD'ln bir pri 
aP-ım .tma.smın temel nedenini 
olu,turuyor. 
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Yayınlanmayan bildiriler_ g_
lince; &ılında. yayınlanan dilter 
üç bildiriden öz olarak farkları
nın olmadıltı ilk bakışta ıöriiü
yor. Şöyle: "O halkımız ki. Av
rupa'nın tahıl amban olabilecek 

potansiyel e sahip ülkeıinde. et. 
süt. yumurta. tereyaRı. marıa
rin . .. ker ıi bi temel !ılda madde
lerini dahi. Avrupa'da ki,i batı
na en az tüketen halktır" ; "Bu
nalımın ned.ni, politikanın hep 

i 

linç yönler tatıyor. Kuruıu,un 
SÖZCÜlÜ. yapulı tanıtrna konu,
mumda ,unları .öyıüyor: • 'Hepi
nizin önünde burada ifade etmek 
isterim ki, bütün hayabm komü
nikaoyon alanında .,çirmi, biri 
alabyla ben. TosİAD',n yapi>
Rı öncÜıültün. fuliyetlerin. mahi
yet ve seviye itibariyle paha bi
çilmez bir kıymette oldultuna 
derinden inanmaktayım. Hele 
hele. ülkemizin şartlarını olu,tu
ran yapı içerisinde . . .' t 

1 Mayıs' ta yerinde saymanın 
gerekcesi olamaz 

ekonomiden önde tutuldulu 
yurdumuzda • •  ürüp liden politik 
.avurpnlıktJr"; "i,te bu politik 
.. vurpnlık .onucu yurdumusun 
ekonomik 8Üçleri artik yeterince 
mal. hizmet. kaynak iiNllıme. 
auruma aelmi,tir" TosİAD'ID 
aynı bildiride önarditl çözüm 
yollan iM ,unlar: "o..tim arlı
rıJmalıdır. iiretim v. verim arlı
,ına baltlı olmayaıı mübalatah 

. ücret arb,lannın önce itçi yurt
tatlanmızı .onra bütün hallamızı 
cezalandıran temel bir enflasyon 
etkeni oldutunu ,örmemiz ,.
rek Maliyemiz verli ltaçakçılıllı
nı çaltdat yönllımlerle upri dü
zeye indirmaUdir. aynca parla
m.ntomuz da henüz verlilendi
rilmemi, sektörleri varcı kapaa
mına almalıdır". Bundan .0ILr& 
da a.ı1 talepler aeUyor: "YabaDeı 
tekftoloji ve yabancı sermaye is
ter ıeli,mi, i.ter aeli,mekllı 01-
lUn. istim&llZ her ülkeDin beş
vurdullu bir ilerleme yoludur_ 
Türkiye'ye aelince: YOkaUD oIdu
lumuz teknoloji ve kar,ı1ıkh 
menfaate dayah yabancı yabnm
lar. ülkemiz için dı, yerdımıar
dan muhakkak ki. çok daha ya
rarlıdır". Bu noktada yayııılan
mayan diler bildiriye baktılı
mızda ilJinç açıklamalar IÖrüyo
ruz. Son bildiri "dı .. ba#ımbhk" 
konUlunda. Bu bildiride dlfa be
Rımlılıltın hiç de .. nnedııdlRI ka
dar zararlı bir .. y olmadıRı ve 
ABD. Japonya. 1ovlçre. lnlÜllıN, 
Almanya. Fran.a ve İlveç pbl ül
kelerin tümünün aalında 'u veya 
bu oranda dı,a batımlı ülkeJer 
oldulu belirtiliyor. Bir önceki 
bildiride yer alan ,örÜf de aynın 
tekrar ediliyor: "Çünkü yabancı 
teknoloji ve yabancı Mrmaye 
yatınmları. ııter ıeli,mi,. i.1er 
ııelişmekte ollun. i.tI.nuız her 
ülkenin batvurduRu bir ilerleme 
yoludur." 

Konu,macı sözlerini ,öyle 
.ürdiirüyor: • 'Davamız uRruna dü
,ünüp önerdiklerimiz .. yet IÖ
riiflerinize uYlUn illm" .. e. el
bette üzÜı.celtiz. Ancak. bu nok
taya varmak için yapılan zibin 
epenizleriyle. anlaulmaıı lüÇ 
çah,maJann bende bırakbltı. ve 
hiçbir .. man unutmayacallım 
hazdm memnunum." 

Tıkelci oermayenin davası ul
runa zihin eızenizleriyle anıaul
muı 8ÜÇ çalı,ma1ar yapan kuru
lu,un yetkili.i hazırlanan me .. j 
dizisine bir ad bulunması 8Orek
ııydi buna • "!\irk özel .ektörü
nün .. ai" de denilebiloe.ltinl be
lirttikten .onra bu ' ·  ... "in "du_ 
yulmaya batlar batlamaz. mil
yonlarca yurtta,ın kulak ke.ile
rek JitJide artan bir ilıiyı. din
leyecelli bir _ • •  olacaltını belir
tiyor. "Çünkü bu •••• milyonlar
ca kitiyi yalandan ilJilendiren 
milli ıorunlanmızı, önyarıı'ız 
dile ıetireeektir." 

Sunu, ve tanıtma konu,ma
.ında yapılan ça4,manın bilJi
azliklere &on verec.li, karan· 
Iıklan aydınlatacallı ve ıeçen ve 
.. çilenlere yenı ufuklar açacailı 
açıklandıktan ,onra "daha ö
nemli,i sulmiz, parlamenterleri, 
ülkenin yüksek ekonomik çıkar
larını kendı kl,iMI veya .iy&lal 
kayiılarının üıtünde tutmaları 
zorunlululuna Ikna edecektir." 
te,hisi konuyor. Böylece tekalci 
ıırmayenin 1I, •• IOinin ikna edici
Iili de açılta kavu,uyor. 

YA YlNLANMA YAN 
tKI BİLDİRI 

TüsİAD tarafından hazırla ttı
nlan be, bildiriden .on iki taneli 
yayından kaldanldı_ "Kurtulu, 
cııleyici önlemlerde deR ii iiretl-
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i Mayıs 1 9 79'u Isunbul 'da kuı
layanlan karalamak olanaklı mı? Ya 
da ı Mayıs 1 9 79'da Istanbul 'da so
bğa çıkarak demokratik bir hakkı 
yqama geçirenlere dil uzabnak 
tılih.si:z bir çaba olmamn ötesine 
gidebilir mi? Hayır! Işte TSıP Mer
kez Yaym Qrgaru Sorumlu Müdürü 
Ali Aktürk böylesi bir talilisiz "mis-
yonu" üstlenmiş. 

YüRüYüŞ 14 Mayıs tarihi; ıa- . 
YlSında bir tclgraCtan söz etmişti. 
Telgra! 25 Nisan tarihliydi ve TSıP 
Genel Sekreterinin imzasanı tqıyor
du. Telgraf metni ise son derece ya· 
lındı: "I Mayıs için ISlanbul'a gel· 
meyin ve yol hazırlıklannı iptal e
din - Yalçın Yusuroğlu" Herhangi 
bir "spekülasyon" söz konusu ola
maı.dL Ancak bu telpVtan söz e
dilmesi TSıP Merkez Yayın Organı 
Birlik 'te bir "spekülasyon" olarak 
nitekndirildi. 

Aynı dergide Ali Aktürk'ün bir 
de açıklaması yer aJdl. "Açıklama" 
nm güçlüğünden olacak, Ali Ak
türk'ün söyledikleri ı Mayıı 1979'  
un lltanbul'da kutlanışını karala· 
makıan öteye gitmiyordu. Akdirk, 
Türkiye Işçi Partili'ni, ı.tanhul'un 
bir "kenar mahaUesinde" , "çoğu 
öğrenci olan bir kaç )'Üz cenei". 
UJtı:lik "tecil ihtimalide olan altı 
ay hapsi göze aJarak" bir eylemi 
gerçckle,tirdiğinden öLÜrü küçüm
ıemek için talihsiz bir uğra.,ı sürdü
rüyordu .. 

Demokratik bir haJdu kuUanan· 
lan karaJamaya çaJlfmak için bunca 
çaba nedendir, bilinmcz_ Ama sür
dürülen uğr�1n talihsizliğinin Ali 
Aktürk'ü 2 Mayıs gününden bu yana 
burjuva ba.lnın yazıp çizdi.kJerini 
yinelemek zorunda bıraktıiı da a· 
çıkça görülüyor. 

Akıürk. TSıp Gtnd Başkanı Ah-
mel Kaçmu'ın 29 Nisan &ünü yap
bğ1 açıkJamayı naILI anJamamız gt
rc:ktiğini de anlatıyor. Bu açıklama
sında Kaçmaı. şunlan söykmi.şti: 

"Partimiz bu yıl da batından be· 
ri i Mayıs törenine DISK'le birlikte 

Taksim i Mayıs Alanı'nda kablma 
karan almı.ştır. TSıP i Mayıs 1979' 
da 1 Mayıs Alanı'nda olmaya kara .... 
hdtr. 

TSIP';n i May" 1 979'da i Ma
yıs Ajanı'nda 1\3.511 olacağını Ak
türk 'ün şu sözlerinden öğreniyoruz: 
"Partimiz'i temsil yetkisi olan Ge
nel B�kan1mız'ln 1 Mayıs'la J Ma

. yıs Ajanı 'nda bulunması sağlanarak 
bu görrv yerine �tiriJmiş olacak-
tı." 

Ne var ki bu açıklama bize bazı 
sözlerin nasıl an laş ıJma.s1 gerekLiği
ni öğretmektcn başka bir yarar ge
tirmiyor. Ve üzerinde ası.! durulmaıı 
gereken de bu değil. 

Büyük �nnayenin saPladığl 
alanlara kaçmak ioitcyenlerc karşı 
demokrasi güçlerinin kararitiıida 
mücadele etmesi gereken bir zaman· 
da TSıP örgütJerine çekilen bir tel· 
grafttr söz konusu olan. Ostelik tel· 
grafm çekildiği günıcr de gene BIR
LIK Dergisi'nin 3 Mayıs tarihli sa
YIRnda IJöyle anlatılmaktadır: "Sı
kıyönetim 26 N� 1979 tarihinde 
uzabJdl ve uzabldığının ilk saatle
rinde bir bildiri yayınlayarak, i Ma· 
yıs 1 9 79'un Taluim Alanı'nda kut
lanmasına izin \'ermeyeeeğini açık· 
ladı. Bu huırlıklannı tamamlamış 
olan demokrasi güçlerini açıktan bir 
tehdit anlamınl 1alJ ıyordu. nu ıehdi· 
de kartı tüm demokrasi güçlerinin 
ortak hareket etmesi, şu ya da bu 
biçimde burjuvazinin ekmeğine yağ 
sürecek olan ve egemen güçlerin bu 
açık saldırdarı karşısında gtri çe· 
kilmek anlamına gelecek aynlıkçı 
tutumlardan dikkatle kaçınılması 
gerrkiyordu." Bu Ub.rlu o gi.inkrde 
yapılmalı gerekeni tam (.amma anla
uyor. 

YüRüYüŞ "spekÜı.syon" y.p
mıyor. Henü7. daha .ılUyöneLim uu· 
hlmamı.,ken, daha 25 Nisan tarihin· 
de, örgütJerine bir u:lgraf göndere· 
rek "artık gelmeyin" diyen kimlle
rinin, " hazırlıklarını tamamlamı," 
demokrasi güçlerinin lam tersine 
batka tür "hazırlıklar" içinde oldu· 

ğunu belirterek bir tutarslZhğı sergi' 
liyor. Gerçekten de "Birlik Dergisi' 
nin belirttiği gibi, egemen güçlerin 
bu açık saldınıarı karşısında geri çe
kilmek anlamına gelecek aynJıkçl 
tutumlardan dikkatle kaçını.!ması 
gereken bir zamanda" TSıP örgütle
rine verilen talimat "geri çekilmek" 
tcn başka hangi anlama gelmekte
dir? 

BIRLIK Dcrg;s; haklı olarak 26 
Nisan'dan sonra ıZmir'de sıkıyönc
tim in ilan edilmeyeceğini öğrene
rek hmir'c çark edı:nlcrden söz ('i· 
mektedir. Evet, İzmir'e "çark 
eden"ler vardır. Ama yerlerinde sa· 
yanları da unutmamak gtrekiyor. 
Aktürk'ün sözleri işıe buna bir a
çıklık kazandımlıyor ve "" 1 Mayıs 
1979'da demokratik bir hakkı kul
Iananları lekelerneye (;alışmakıan 
mcdet umUıuyor. Türkiye 14Çi Par' 
tisi'nin her kademeden yöneticile
rinin bulunduğu, kitle örgütlerinin 
yöneticilerinin de yer aldığı bir ey
km, üstelik Genç Onru'lerin de 15-
tanbul'un iki ayrı yerinde sokağa 
çıktıkları biliniyorken nasd 91ur da, 
"çoğu öğrenei olan birkaç yüz 
genç" diye nitelendiriJir? Böyk bir 
niıelt"me yapmak için ,ıkıyönetim 
bildirilerinden ha"ka bir bilgi kay
nağına gereksinim duymamak gerr· 
kiyor. 

Ali Aktürk bir de şunlan belir
ıiyor: "V� bütün bunların sonucu 
olarak TIP kitlerle kueakJaşıyonnuş 
Milyonlar içinde bir kaç yüz genç! 
Bu 'kucakılLŞma' ue tecri t  olma ne 
ki acabit?" YOROYOŞ'le en �n" 
demokratik kamuoyunu arkalarına 
alarak i Mayıs 1 9 79'da gerçekle,· 
tirdikleri eyicmi.n kideselleltilini 
nu.J anlamak grrektiğinden uzun 
uxadıya 'öz edildi. Bunlan bir ku 
daha yinclrmek J(Creltmiyor. Ne var 
ki Ali Aktürk 'ün ıecriı olmanın ne 
anlama Kf'ldlAini anlaması için ı 
Mayıs 1 9 79 giınü kendisinin \Le ken· 
disi gibi düşünenlerin nolerinde ne 
yapııklarını anunsaması gtrckiyor. 

Türkiy. tekellerinin "a1arm 
ör8Ütü" TüSİAD'ln lıuırladlRı 
ilanların tümü ıörüldiii!ü pbl 
aynı özü ta,ıyan takelci _
yenin taleplerini arka arkaya yl
neleyen bir yapıya .. hip. 184 ü
yeyı .ahip TüSİAD. Ba,kanı 
Feyyaz Barker'ln bellrttltını 'ö
re Türkiye' dıkl endÜltr! kuru
lu,lannın da üretım kapulllıllnln 
yarıya yakınını denetUyor. 

Bu yapıııyla "akıl hocalılı"ııı 
da dolal hakkı .ayan TüSİAD 
"kamuoyundan" .erekU cevabı 
da almı, durumdL Bu ilanlar 
Için .yırdılı milyonlarca Urahk 
fona rallmen pnl, kltlelarden 
,ördüllü tepki bildirilırinin tü
münü dahi yayınlama.ına olanak 
vermedI. 



� Yazan P; \'A RL/K OZMENEK Çocuklar ve yarınlar. •. tl 

\ G EZi iZLENiMLERi 

I J. !UŞfE 
Şaraplarıyla ünlü Gürcistan'da ilk kadehler "barış" için kalkarsa, ikinci kadehler 

mutlaka "çocuklar" için kalkıyor. Masada bulunan herkes de &öz sırası kendisine geldi· 
Rinde çocuklar için kadeh kaldırmanın anlamını anlatıyor: 

" - Çocuklarımız, yannlanmızdır. Ciçeklerimizdir onlar. Onlar ne kadar güzel açar

• Lı • 

. .. _ 1. 1 ı .I ı ıı 
!arsa ve yetişirlerse yannlarımız da çiçek bahçeleri gibi olacak dem.ktir. Dünyada kim. ).!I ... ıı_ •• , .. ııııı 

sevmez ki çocuklan? BuiÜn on- -
lann şerefine içiyoruz, yarın on
lar .büyüyeyecekler ve bizi unut· 
mayacaklar, bizim şerefimize 
içecekler. Yaşasın dünyanın ço
cuklan. yaşasın çocuklarımız ... ' i 

Şürsel bir akış ve coşkuyla 
söylenen bu sözlerden &onra kal
dınlan kadehlerin bir dikişte içil· 
mesi koşulu var. i i _ Ben yanm yarım içsem . .  " 

O zaman masadakiler gülerek. 
işaret parmaklannı "hayır ol· 
maz" anlamına saUarlar ve şun
ları söylerler: 

" - O zaman sen çocuklan 
yarım yarım seviyorsun ... " 

Yürek mi dayanır? . 
Hemen unutmadan, bu konu

daki bir kuralı daha ekliyeyim. 
Çocuklar şerefine doldurulan ka· 
dehlerde biç boş yer kalmaması 
Ilerek. Yani kadebin tepesinde 
şarap kubbe olmalıdır. Ve sonra 
bir diki,te .. .  

Bir Gürcü heyeti bir tarihte 
Amerika'ya Jitmiş. Orada yenir. 
içilirken. kalkmış birisi aya�a 
"çocuklarımızın ,erefineu demiş 
AmerikalıJar anJamamışlar. Bir 
daha aonn u,lar: 

"- Kimin şerefine içiyoruz?" 
1 1_ çocukların şerefine. tt 
"- Çocukların mı?" 
"- Evet onlann ... " 
Tercüme de dotru yapılması' 

na karşın pek şqırmışlar . . .  
"- Demek çocukların şerefi' 

Mt .... 

5,5 milyonluk Gürcistan aile· 
lerden daha çok çocuk istiyor. 
Bu konuda yakınmalar dile geti
riliyor: 

"- Gelir düzeyi arttıkça ço· 
cuk sayısının artması do�a1dıı 8-
ma öyle olmuyor pek. Aileler or· 
talama iki çocukla yetiniyorlar. 
Oysa biz daha çok çocuk istiyo· 
ruz .. .  " 

Bunun için her f.ırsatta propa
,anda yapılıyor. Hatta tiyatro o
yunları yazılıp sahneye konuyor. 
Yeter ki, aileler daha çok çocuk 
istesin .. .  

Anne, hamileyken ve doA'um 
yaptıktan sonra bir yıl çalışma· 
yıp, düzenli bir biçimde devlet 
yardımı alabiliyor. 

Doktor parasıydı, ilaç para· 
.ıydı! .. Çocuk doktoruydu, il�· 
eıydı! .. I t_ Parasız mı? ." 

Yanıt: 
"- Paralı olabilir mi?. İnsan 

hayatı parayla ölçülür mü? .. " 
Sovyetler Birliği' nde mecburi 

öğrenim 10 yıL. 6 yaşındaki bir 
çocuk ha.zulık sınıfına iiriyor ve 
ondan ooiıra bizim ilk . orta · li· 
se dönemini de kapsayan bir öA' 
retim süresini tamamlıyor. Bu sü
renin sonunda mezun olantann 
yüzde 90', yükaek okula Jidiyor, 
geri kalan ya bir teknik okula ya 
d. i, yaşamına atılıyor_ 

Tifliı'te 1802'de kurulmuş 
177 yıllık böyle bir okula alffik. 

Sovyetler Birliki 'nde mecburi ökrenim ,üre,i 1 0  yıl. Bu ,ürenin 'o· 
nunda mezun olanların yüzde 90'1 yükıık okula, geri kalanı y. bir 
teknik okula y. do iş y.,.m",,, .hlıyor. Soıya/umin .n. IJOlanınd. 
,enç büim .d.mlar� .oıy.lizmin kuru/ufund. her türlü olan'ka 'o' 
hiptir. 

Okul Müdiresi Liana Şetsıruli 
karşılıyor ve gezdiriyor bizi. I I  
ulustan 1600 ö�rencinin okudu· 
ğu bu 44 sınıflı okulda 128 öğ· 
retmen bulunuyor. 50 yaşlarıo
daki Liana Şetsıruli bizi öğret· 
menlerle tanıştırıyor ve bilgiler 
veriyor. 

Okulda sürekli görevli bir 
doktor iki hemşire bir de diş ta
bibi bulunuyor. öğrenciler her 
öğrenim yılının başında ııenel bir 
sağlık kontrolundan geçiriliyor. 

Ilkokul ö�renim diliminde 
haftada en fazla 28 saat den ııö' 
rüıüyor. Yüksek sınıflarda den 
sayısı haftada 35 saate çıkıyor. 

Bu arada bazı IIDıflara girerek 
derslerden bölümler izliyoruz. 

25 ki,lIik 10'ncu ımıftaydık. 
Ders edebiyattı, Giircü Edebiya· 
tı. 

öğretmenin aoruounu yanıtla
yan bir öRrencinin dediklerini 
not aldım, 

"- Sanat öyle bir şeydir ki. 
kendini feda edecekain. Feda et· 

o mezsen bir sanat eseri yarata
mazsın" diyordu. devam ediyor
du ...  

İngilizce öğretilen bir sınıfa 
ııirdiğimizde camiı bölmelerde, 
kulaklıklar, mikrofonlar, film ve 
dia göstericileriyle karşılaştık. 

Temel dil Gürcüce idi. 1 'nci 
ıınıftan iti:'aren Rusça öAretili· 
yord u. 5 '  n<' sınıfa gelince ö�' 
renci istediAi L ir dili daha seçebi
liyordu. Bu dil Azerice olabilirdi, 
Türkçe olabilirdi, Farsça ya da 
Ingilizce olabilirdi... Biz Ingilizce 
öğrenilen bir sınıftaydık. öğret· 
men yeri . sırası geldiğinde kür
.ünün önündeki dü�meye basıyor 
ve perdeler otomatikman kapanı' 
yordu. Ondan sonra film başlı' 
yordu. Çocuklann en çok ilgi 
duydukları bir konuyla ilJiIi film 
gösteriliyor ve buradaki konuş· 
malar İngilizce oluyordu ... Bizim . 
seyretti�imiz film bir spor fii· 
miydi. 

Daha sonra Fizik, Kimya la· 
barutuvarlanm geziyaruı . . .  

Fizik öğretmeni Şota Abaiş' 
viii 40 yıldan razla bu okulun 
öğretmeni. Savaşa da katılmış. 
Bilgiler veriyor. Bu sınıflarda da 
film, dia göstericileri var. Ve ge' 
ne öğretmen basıyor dü�meye 
perdelır kapanıyor, film başlı· 
yor . . .  

Ayrıca ö�rencilerin oturduğu 
masalarm üzerinde basılan bir 
düilmeyle kapak açılıyor Içinde 
Ampennetre, Voltmetre, Reoıt. 
çıkıyor. 

Teorik bilgiler deneye vurulu· 
yor, deneyle saAlanıyor . . .  

Tercümanımız Levan eRiliyor 
kulaAıma: 

"- Sadece kitap yetmez" di
. yor ... O da bir zamanlar bu sıra· 
lardan geçmiş , bu okulun çocu
ilu .. : 

Biyoloji dershanesine giriyo· 
ruz, ara" da o derse uygun araç
lar, gereçlerle dolu ... 

Resim dershanesine girdi Ai
miz anda renkler cümbüşünün 
içine düşmüş gibi olduk. Sulubo· 
ya, ya�1ı boya, kara kalemle ya· 
pılmış resimler duvarları tümüyle 

kaplıyordu. Çocuklar renklerle 
hqır ne,ir reıim yapıyorlardı. 
Biz .nıra Jirdi�imlzde kı.ca bi· 
ze göz attılar ve ııene rellimlerini 
yapmağa koyuld ular ... 

Hangi sınıfa girıok tamizlik ve 
özen lIöze batıyor. .  İlkokul ıımr· 
Iannda duvarlarda çiçek dalları, 
yaprakları ve kuş yuvalan lIözü
müze çarpıyor. Sınıflannı temiz . 
tuttukları gibi fazla a,lnlıAa var· 
madan doAadan da motifler ala· 
rak güzelce süslüyorlardı da ö�' 
rehciler. 

Gezdiğimiz sınıflardan biri de 
Lenin sınıfıydı. 

tıköğrenimde en başanlı &lnıf 
bir yıl Lenin sınıfında ders gör· 
me�e hak kazanıyordu. Bireysel 
haşan yerine sınıfça, kollektif 
başan esas alınıyordu .  Sınıfın 
başarısı esast .. 

Lenin sınıfına ıirdi�imiz za
man çocuklann bakışlannda bir 
gurur izi okunuyordu. Şöyle bir 
şey miydi:  Okula konuklar gel· 
mişti ve onların sınıfı ve anlamı 
herhalde onlara anlatılmış olma· 
lıydı gibisinden ... Çocuksu gÜıü
cüklerin dalııalandıRı sınıfta Le· 
nin'in şu sözleri duvarda okunu
yordu : 

"Okumak 
okumak 
Ve 
Okumak ... " 

Müzik sınıfında ders bitmişti. 
Oysa orayı da ııörmek istemiştik. 

Koridorlarda yürürken yarım 

hlr aIona açıb",rw:. B...... 2 .  
..... ta ölenlma k ö  .... Bu okul 
mezunu olup da. avqtan dön
meyenlerin an.ı ya,.tılıyor. Du
varlarda fotoğraflar ... Derken bır 
ana ... S.vqta dört çoeuilunu yi
tiren bir anne'nin rototrafı bu. 
Onun özel bir bölümü var. 

Ve duvarlarda aa ... ,. kar,ı. 
barıştan yana yazı ve eilzler oku· 
nuyor. Sanş için her türlü rıraat 
eAitiminden yararlanılıyor._. 

Son olarak okulun kantinine 
gidiyoruz. Dersten çıkan küçük
ler karınlan acıktığında kantine 
ııidiyor ve . istedikleri şeylerden 
alıp yiyorlardı. Oca�ın üzerinde
ki süt sürekli sıcaktı ... 

Her öğrenim yılının başında 
öğrencilere ücretsiz fiş veriyordu 
okuL. Bir yıl boyunca çocuklar 
o fişlerden kopanp kopanp, kar· 
şllıRında, çörek, börek, siit ve 
metrubat alıyorlardı. Fi,ler her 
ııün yetecek kadar düzenlenm!4-
ti... 

Sosyalist toplumun küçük in' 
sanı bu sıralardan yeti,iyordu ... 

Çocu�a verilen değer. yeti,· 
meaine gösterilen özen. nedenaz 
değildi. 

Ve onun için Sovyetler BlrU' 
ııi 'nin en giizel ,araplarının yapı!· 
dıllı Gürciatan'da bantı izleyen 
kadeh çocuklar için kaldınlıyor
du ve u .. nmamacuma 

"- Onlar bizim çiçeklerimla. 
yarınlarımız ... O.ünyanın yannla
rı onlar" denıuyordu. __ 
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Savaş gUçlerine karşı 
SALT 2 duvarı 

SA 1.T·2 'nin 
imzalan ması no 

Insa bır sun 
I,ala SOl·Yitl., 

Birliğ� 
savaş şan lajcılarına 

liarşı diploma81 
mücadelesinı 

surdurüyor 

SALT - 2 anlaşma tasla�ının 
esas olarak tamamlandı�ına ve 
anlaşmanın Haziran ayı içinde 
Viyana'da yapılacak bir doruk 
toplantuinda imzalınacaAma 
dair haberler dünyanın yumuşa
mıdan yana tüm iÜçleri arasında 
hoşnu�lukla kar,ılandı. Ancak 
bu anda buı Bablı militarist 
çevreler SALT - 2' nin onaylan· 
maaıni ho, kar,ı1anuyor. tenine 
bu anlaşmanın "Sovyetler Birli' 
li'nin işine yarayacaR'lnl" öne 
sürerek, anlaşmaya karşı yeni en
ieller çıkarmaya çalışıyorlardı. 

SALT - 2'ye gÖlie düşürme 
çabalan, en ba,ta taraOardan bi· 
ri olan ABD tarafından geliyor· 
du. ABD Savunma Bakanlı�ı yet· 
kilileri, stratejik silahların sınu
Iandınlması anlaşmasının, Pent.
iontun mevcut askeri progranıla
n üzerinde herhanii bir etki yap
mıyac_Aınl söylüyorlardı. Bu a
nıda " ABD Senatosu'nun SALT 
2'yi bu biçimiyle onaylamayaca
�ı" gönişü sürekli öne sürülerek 
Sovyetler Birli�i' nden yeni ödün 

koparm. taktikleri deneniyordu. 
öte yandan, işin içine Batı 

Avrupa ülkelerinin savaş kışkırtı
cısı gerici iÜçleri de karllimışl8r
dı. Bu gerici iÜçlerin iddi.lan ö· 
zellikle orta menzilli roketlerin 
(SS - 20) ve- orta menzilli bo .... · 
bardırnan uçaklanrun (Backfır_ ) 
SSCB tarafından modemleştiril· 
di�i ve NATO'nun "iafil avlan' 
dı�ı" konusunda yo�unlaşıyor
du. Batı Almanya'da muhalefet· 
teki CDU/CSU birli�inin sözcü' 
sü M. Werner, parlamentoda yap' 
b�ı bir konuimada bu durumun 
"eRer karşı önlem ahnmazsa" 
Avrupa iÜven1i�i için "öldürücü 
bir tehdit" olaca�ı yalanını ileri 
sürerek gerginli�i artbrmaya çalı
şıyordu. Werner'e "öre alınması 
gereken " kar,ı önlem", Batı Av· 
rupa'da, öncelikle Federal AI· 
manya topraklarında en ivedi bi
çimde Amerikan "Penhing - 2 
roketlerinin, kanatlı (cruise) ro
kellerin ve SSCB'yi hedef alan 
diRer silah türlerinin yapılması 
ve yerle, tirilmeıiydi. Bundan 

başka, uçaklar dahil di�er saldı' 
n araçlarının ela ço�a1tllm861 is
teniyordu. 

KIM BARıŞTAN YANA? 

Oysa " örostratejik" adı da 
verilen bu orta menzilli silahların 
yapımı ilk kez ABD tarafından dönemindeki ıaldın hazırlıklan' 
ortaya atılmı,tı. - ı 7 Haziran na kar,ı bir savunma örııütü ola-
1948 tarihinde ABD bombardı' rak 1 955'de kurulan Var ,ova 
man uçaklan Iniiltere'ye yerle,· Paktı'nın en başta ielen i,levi, 

tirilerek bu yol açılmıştı. Daha emperyalizmi saldınlardan .lıko· 
sonnı 1 950'li yıllarda Avrupa'da yacak bir denge yaratmasıydı. 
ı 5 0'den fazla havaalanma sahip Titmuyle savunma amacına yöne· 
Amerikan üs!eri sistemi kurul- lik bu pakt, bu"ün de aynı işlevi 
muştu. Bu sistem, _Akdeniz için sürd;.iJ'üyor ve barış ve yumuşe
yeniden kurulan ve "atom bom- manın "erçekleşmesi için bütün 
bası takviye uçaklarını Rusya'· dünya devletlerine yeni öneriler 
run kalbine göndermeye hazır" getiriyor. ı 968'de nükleer silah' 
6. filo ile takviye edilmişti. Daha lann yayılmasına ilişkin anlaşma 
sonraki yıllarda Datı Avrupa , taslağı önerileri ve ı 969'da Av-
SSCB'ne karşı dev bir savaş alanı rupa Genel Konferansı yapılması 
haline dönüştitrüldü. Bu dönüş- çağns Varşova Paka'",n bu ko
mede en önemli rol, kuşkusuz nudaki iki temel önerisiyqi. Var-
NATO ittifakına aitti. şova Pakb üyeleri, 1 9 7 6  yılında, 

Satı Avrupa'da halen atom nükleer silahı birbirine karşı ilk 
bombası taşıyan yüzlerce uçak kullanmamA anlaşması önerisi de 
ve nükleer silah ulaştırma aracı dahil olmak üzere bir " Avrupa 
bulunuyor. lnKiliz üslerine orta Güvenligini Güçlendirme Progra
menzilli Amerikan roketlerinin mı" önerdiler. Bundan altı ay ka
yerleştirilmesine devam ediliyor . .. dar önce de, yine Varşova Pakb 
Avrupa'da yığılı bulunan "tak- üyeleri tarafından silahıanma ya
tik" nükleer savaş başlıklarının rışının önlenmesi ve silahsızlan-
sayısı ise 75 0Q'den fazla. ma yolunda ileri adımlar atılması 

SOSY ALlzM BARI Ş'IN için öneriler yapıldı. 
KALESIDIR Varşova Paktı'na üye ülkele' 

rin Budapeşte toplanbsından 
Emperyalizmin soğuk savaş sonra yayınladıklan ortak bildiri-

Barış seçeneği 

d. de bant ve yumu .. rna IÇbı 
çok önemli öneriler yer aııyor

o'u . Hu önerilerden en önemlile
rinden biri, Helsinki Sonuç B_I
"esini imzalamış tüm devletler a
rasında hem nükleer, hem de 
konvansiyonel silahlann kar,ılık
lı olarak ilk defa kullanılmaması 
konusunda anlaşmalann imza
lanmagıydı. Budapeşte bildiriıin
de, Helsinki sonuç beliesiyle ier· 
çekleştirilmiş önlemlere ilk ola
rak, bu bölgede orduların önemli 
yer de�iştirmelerine ve büyük u
keri hava tatbikatlann., Avrupa 
Cenel Konferansı'na kablan di· 
�er devletlerin karasul.n yakı
nında yapılan askeri deniz tatbi
katlanna ilişkin olarak önceden 
haber verilmesi için Pakta üye 
devletlerin hazır oldu klan belir' 
ti.liy::rdu. 

Varşova Paka ülkelerinin Mu
dapeşte toplantısından sonra ıe
tirdikleri somut öneriler, dünya
da barışın kalesinin dünya sosya
list sistemi olduğunu bir kez da
ha kanıtlamıştır. 

• 

Sovyetler B irliqi i le dostluk 

SitikOCl Sm'l " r/lıııy 'III ' Daıtluk mıılıiı 

5 kıtadan 
"aberler 

EMPERYALIST Ü LKELER 
YINE ÇIN' I KOZ OLARAK 

KULLANMA HAZIRLICINDA 

"Büyük Yediler" olarak adlandınlan ABD. 
Federal Almanya, Japonya, lniiltere, Fransa, I· 
talya ve Kanada'nın liderleri Tokyo'da l>ir do· 
ruk toplanbsının hazırlıııı içindeler. Kapitalist 
dünyanın önde ıelen bu ülkelerin lide.lerinm 
yapacaklan toplantıda, tüm Kapitallıt _i_temin 
içinde bulundulu ekonomik krize çareler ara
nacak ve ııeli,en Dünya Sosyalist ,iıtemini en
iell_mek için yeni önlemler dü,ünülecek. Poli· 
tik iözlemciler, doruk toplantısında Sosyalist 
ülkeler. kar,ı alınacak "önlemler" konu,unda 
Çin'in yine "koz olarak" kullanılma .. iörü,üne 
aRıdık verileceRini bild iriyorlar. 

K ( BA - �IEKSIKA IL I Ş K ILERI 
G ÜÇLENIYOR 

Fidel eaıtro 'nun Meksilıa 'ya yaptığı resmi 
ziyaret, KiibtJ Cumlıuriyeti ile !ı1eh,iha artulndo
hi ilifhilirı dalıa da güçlendirdi. Du ziyaret, aynı 
zamanda Küba'n," Ulu.larara.ı alandaki .aygın 
lıRını .ü,.. kli arthğın. d a  gö.terdi. I k i  Devlet 
Ba,kanının ,örüşmelerinde Küba Ile A1ek,iha 
aralındaki ekonomik, bilimsel · teknii: ve killtü
r�1 i,birliğini geli,tirece" önl_mler üz_rinde du· 
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ve isbirliqi 
SSCB Yüksek Şura Başkanı 

Aleksi Pavloviç Sitikov, Cumhu-

ruldu. Daha sonra yayınlanan ortak bildiride dt 
gen�1 ... tam silllh.ızlllnmanın gerekliliğind#n 
söz edildi. 

SBKP - NOR VEÇ ıŞÇı PARTISI 
GÖRÜŞı\lELERI]I;DE BAZI 

KONULARDA GÖR C Ş  
ORTAKlıCI SA(;LANDI 

SBKP Merkez Komiteıi Politbüro temıilcile' 
rinin Moskova'da bir Norveç Işçi Parti_i heyeti 
il. yaptı�ı iörüşmelerde özellikle insanlı«ı ilii
lendir_n konularda iörüŞ ortaklı�ırun sa�landl�1 
bildiriliyor. SBKP ve Ntp, yapıl.n iörüşmelerde 
Heı.inki Avrupa Genel Konferansı ve Sonuç 
belie,inin tüm maddelerinin sürekli olarak ya,.· 
ma ıeçirilmesinin de banş ve uluslararası i,bir
liAi ko,ullanna uygun düşeceRi iörtişünde or· 
taklık sa�ladllar. Iki partinin temsilcileri, banş 
yumu,ama ve silahıızlanma mücadeleıinde, ide
olojik iörüş farklann. karşın komünist ve .os· 
yal demoknıt partiler arasında işbirli�inin ge· 
reklili�inl vuriuladılar. 

AND PAKTI LATIN AMER IKA 'NIN 
ABD'YE K A R Ş I  BACl ı\!SIZU(; I N I  

SACLAl\,'\ YOLUNDA 

Baliııya, Kolom biya, Peru, Eht'ador ve "'ent· 
zuella tarafından 9 yıl önce kurulaıı A nd Paktı, 
Latin A merika ülkelerinin ABD 'ye karşı ehona
mik ve .iyaıal bakımlılı#ını ortadan kaldırma, 
doRal "ayna/ılllr. yabancı tekellerin yaRma/arın· 
dan koruma yolunda önemli başarılar elde etti. 
Pakt üyesi ülkelerin Mayıı sonıuıda yaptıkları 
topllln hda da, Pakl.nııüçlenm .. i için önemli ',0-
rarlar alındığı bildıriliyor. 

riyet Senatosu Başkanı Sırrı Ata
lay'ın ça�nlısı olarak Türkiye'ye 
geldi. A.P. Stikov: ziyareti süre· 
since Sovyetler Birli�i ve Türkiye 
arasındaki ekonomik, politik, 
kültürel ilişkiler üzerine açıkla
malar vaptl. 

SoVyetler Birli�i ve Türkiye 
arasındaki petrol ve do�al gaz 
aramaları konusundaki işbirlilti 
üzerinde duran Sitikov, yabancı 
petrol şirketlerinin Türkiye'de 
yaptıkları aramalarda petrol bu
lamadıklarınn de�inerek şöyle 
dedi : "Bu, yaptıkları araştırma· 
larda petrol bulmaları özel çıkar
larına ters düştü�ü içindir. Oysa 
Türkiye'de petrol vardır. Konu 
ile ilgili olarak Türkiye hüküme
tinin Sovyet hükümetine yaptı�ı 
başvunı olumlu karşılanmıştır. 
Sözkonusu işbirli�ine uzman ve 
teknik cihaz vererek katılaC8�lz. 
Yapılacak jeolojik araştırmalar
dan sonra ulkenizin neresinde ve 
ne kadar petrol bulundu�unu 
söyleyebileceğiz ... " Sitikov, 
Sovyet Jeoloji Bakam'nın Türki
ye'deki - i ncelemelerden olumlu 
izlenimlerle ayrıldı�ını ve bu ko
nuda her iki ülke arasında önem
li görüşmeler siirdü�ünü de belirt· 
ti. 

özellikle 60n günlerde SALT· 
II Anlaşması'na ba�lı olarak tar' 
tışılan t]-2 casus uçaktannın 
Türkive üzerinden ucuşu hakkın
da açıklamalar yapan Sitikov, 
Türkiye hükümetinin U-2 uçuş
ları konusundaki tutumunu 
olumlu karşıladıklarını söyledi. 
Belirsizleştirilmeye çalışılan 
U-2 konusu , Sitikov'un bu söz
leriyle açıklık kazanırken, bu 
konunun A BD tarafından yapay 

SSCB YÜKSEK ŞURA BIRLIK 
MECLisi BAŞKANı SITIKOV, 
EMPERYALIST TEKELLERIN 
KASıTlı OLARAK TÜRKIYE' 
DE PETROL BULUNMASıNı 
ENGELLEDIGINI AÇıKLADı' 

bir biçimde sorun haUne ietiril· 
miş olabilece�i de su yu..üne Çı
kıyord u :  "U-2 oldatmacaaı"nın 
gerçekte, CIA kaynaklı bir poU
tik plan oldu�u ve bunun, hazır
lanmakta olan AWACS adlı bir 
projenin gözden kaçırılması için 
kullanıldı�ı iddia_ı b •• ında ieniş 
olarak yeraldı .  AWACS projeoi
ne göre, Sovyetler Birlilti'ne yö
nelik casu.luklar çok ielişmiş 
bir casusluk uça�ı olan E-3A' 
ların Türkiye üzerinde uçuşu ile 
gerçekleştirilecekti ! 

Sitikov un Türkiye'yi ziyare
ti süresince görüşmeler, Türkiye 
ile Sovyetler Birli�i arasındaki 
ekonomik, politik, kültürel alan- . 
lardaki ilişkilerin geliştiltini gös
terdi. Bu ziyaret, Ecevit hüküm.
tine, önünde ciddi bir seçenek 
oldu�unu bir kez daha hatırlat· 
ması bakımından d. olumlu ve 
önemli bir ielişme oldu. U-2 
uçuşlarındaki ABD sahtekiirlık
lanrun geri çevrilmesi, karşılıklı 
ekonomik işbirliAi ve Sovyetler 
BirHRi 'nin her türlü yardımı ön
koşulsuz yapmaya hazır olması, 
bu .. çene�in kabul edilebilecek 
biricik seçenek old\l�unu ııös· 
termiştir. Ecevit hükümeti, Siti
kov'un ziyaretiyle tazelitini ko
nıyan bu aeçeneAi ve emperya
Hzmden yana tercihlerin sonuç
larını iyi de�erlendirmek zorun
dadır. 



Alman 
Komünist 
Partisi' nin 

•• • •  • •  
• 

goruşu 
' f. _ Biz Alman komü

nistleri, Avrupa çapında 
işbirli�inden yBfayız. 
Ancak, emperyalist blok· 
lann kurulmasına da ke
sinkes karşıyız. Çok·ulus· 
lu şirketler Avrupası de
�il, her ülkenin ulusal Çı' 
karlanndan yana, çalışan 
kitlelerin çıkarlanndan 
yana bir uluslararası iş
birli�inin kurulmasını is
tiyoruz. 

" Avrupa'nın gelişmesi 
ve Avrupa siyasetinden 
anladığımız, bütün Avru
pa ülkelerinin halklannm 
demokratik, sosyal ve ba
nşç� çıkarlannm gelişti' 
rilmesi mücadelesidir, 
yokoa tekellerle uzlaşma 
d.�i1. Avrupa'nın ie\iŞ' 
muİ ve Avrupa siyase
tinden anladı�ımız. Av
rupa'da mevcut iki sos
yal oistemin banşçıl re· 
kıbeUeıinin banş içinde 
bir arada yaşama ilkeleri 
çerçevesinde ııelişmesi
dir. Avrupa'nın e-elişme
linden ve Avrupa siyase
tinden anladı�ımız, yu· 
muşama sürecinin etkin 
silahsızlanma önlemleriy· 
le ıenişletilmesi ve silah
ı.nmanın, özellikle nük
I .. r silahlann yasaklan· 
ması suretiyle Avrupa gü. 
venJi�inin iÜçlendirilme· 
,idir. Avrupa'nın rıelişme
si ve Avrupa siyaseti, bi
zim için, faşizmin yok
edilmesi ve demokrasinin 
ve ulusal ba�ımsızh�ın 
korunmasıdır. 

"CD U i CSU, AET ül· 
kelerinin hristiyan - de· 

m okrat ve muhafazakar 
partileri arasında uluslar
arası işbirli�i kurulması 
yolunda uzun süredir her 
tüılü çabayı göstermek· 
tedir. Demokrat Parti, di
�er devletlerin işçi sınıfı 
hareketlerine daha yol!un 
bir biçimde müdahale et· 
me faaliyrtlerini özellikle 
artırmıştır. Bütün bunlar, 
partimizin ülkemizde ve 
Avrupa çapında tüm de
mokratik ve sol güçlerin 
ortak eylemi ve işbirli�i· 
ne yönelik çabaJannl yo· 
�unJaştırmayı zorunlu 
kılmaktadır. Bu noktada, 
Avrupa seçim kampanya
sını, AKP'ye yönelik ken' 
di provokatif politikalan 
için kullanmaya çalışan 
anarşist ve maocu grup
çuklarla bir yakınlaşma' 
mızm söz konusu olama
yecaA'lnl da belirtmek is
teriz . .  _ 

"AKP Yürütme Kuru· 
lu, AKP'nin do�rudan se
çimlere katılmasına karar 
vermiştir ve bir aday lis
tesi çıkaracakbr. 

"Demokratik mütte· 
fikler, bu listenin parti
miz üyesi olmayan işçi sı
nıfı ve ilerici hareket üye
lerine açık olup olmadı
A'ıru sorabilirler. Liste
mizde aday olmalan için 
ltapacaC'ımız içten teklifi 
kabul edecek bütün 
bireylere listerniz açıktır. 
Bu,  demokratik ve sol 
güçlerin birliA'ini ve güç
lenmesini bir adım daha 
ileriye götürecektir. ' o  

Britanya 
Komünist 

HOLLA N DA KOMOl\ iST 
PARTISI 'NIN GÖR Ü ş e  

." Hollanda Komünist Par(i.s� A vrupa Par
lamen tosu seçimlerine !taıılacakhr. Onun başlı
ca amacı, emekçi hall..,n çı/�arlarını saL'unma/� 
ve Hollanda ulusal çıkarlarını A E'f 'nin her sal· 
dırısına I�arşı korumak olacakhr. Alman emper 
yali.zmin :.'enilgisini ve anti - faşis t giı'çlerin zafe
rin; belgeleyen ı'e .-1 vrupa uluslarının egemenlil" 
haklarını giıvence altına alan uluslararası anlaş
maların geçerlilili ten düşürülmesi yolundaki 
AET çabalanııa karşı çıkacallhr. 

"Hollanda Komünist Partisi: 
Ol. ülkemizin I.4lusal egemenliğinin harun mo

sı, Hollanda Parlamen tosu 'n u n  halkın seçilmiş 
tek temsirelSi olduğunu belirten Hollanda Ana
yasas ı 'n ın yürürWI, le halması için, 

•.• Siyasal biitiinleşme yolunda I/erhangi bir 
adım ahımasma Iıarşı ve bu alanda alınmış olan 
önlemlerin haldın/ması için. 

". HelsinN Sonuç Relgesi'nin tam uygulan· 
mosı için, 

·'· Her ülhenin ulu:;al bağımsızl'ğının garanti 
edilmesi ve a.ynı  §ekilde uluslarüstü her tU'rlü dış 
müdahalenin )'asahlonmosı için. 

". Askeri bütünleşme yoluyla bir A vrupa 
nükleer gücii ııe A ı'rupa Ordusu kurulmasına 
harg 

". Olkemizi, çevre Ilirlenmesinin uluslararası 
boyu tlarda yaygınlaşmasından doAan )'lllICI el· 
Id/ere karşı koru)'Qcah önlemlerin alınma,ı için, 

". Halen AET polilika.sının ihmal eltiği böl' 
geltr;n desteklenmesı için, 

". Bir kısmı A ET'ye giden dolayıı Lıergilerin 
azaltılmosı için. 

... 

" .  AET bürok1'Ol;,inin finan.mtını L't' çok u 
luslu ş;r/{etleriıı ııe hankaların manipülasyonları 
için milyarlar yulan AET {onlarının oluşlurul· 
ma.t,mı harf" 

" .  AE'f tarımsal (onlarının, tarımsal işle tme' 
I.ri kapaımalı yerine gı!çlendirnıelııe kullanıı· 
maıı için çalışacaktJr. 

"HoJlaııda Komün�t Partisi, IlOmünisı portı· 
lerini Iıendi A ET ,iYlUcllerıne labi kılmayı , .  
onları uluslararaaı komiimsi hareke tinin diler 
heıimlerinde" yallflamayı ama çlayan #rid güç
lere Jı�rJıangi bır ödün l.'ermty; reddeder. 

"Hollanda K omu";sı Partisi, harış için Ite e
mekçi halilin çıkarları "ğrunda AET daya Ima 
larına ı'e çohu/uslu Ş iri. e tlerin siyaııelftr;ne 
harşı ortal: eylemi amaçlamak tadır " 

Partisi' nin görüşü 
1977 Kasım'ındaki ulusal 

kongremiz, kabul ettigi bir karar ta· 
sarısında, Britanya'nın AIT'ye üye· 
liginin, bu topluluga katılmanın do· 
guracagı olumsuz sonuçlar konu· 
sundaki tahminlerimizi do�ruladı�ı· 
nı vurgulamıştır. B u  bakımdan, biz· 
ler, entegrasyon yolunda daha ileri 
adımlar atılmasına karşı çıkıyor, 
Avrupa Parlamentosu seçimlerine 
muhalefet ediyo, ve "Britanya Çı' 
karlarına en iyi AIT'den çekilmek· 
le hizmet edilir" görüşümüzde ısrar 
ediyoruz. 

rım Siyaseti'ne karşı, Britanya'nın 
A ET'den tam ve kesin şekilde çekil· 
mesi için mücadeleye, tüm oevlet· 
lerle işbirli�i ve alışı,eriş esası üzeri· 
ne alternatif bir ekonomik ve siya· 
sal strateji oluşturma yolunda ÇalıŞ' 
mağa çağırıyoruz. 

"Son kongremizde Avrupa Parla· 
men tosu seçimlerine muhalefetimi· 
zi belirten bir karar almıştık. Bu ka· 
rarda, Avrupa Parlamentosu seçim· 
lerinin "egemenli�i daha da zayına· 
taca�ı, anti · sosyalist güçleri daha 
da kuvvetlendirece�i, Britanya hal· 
kının ulusal siyasetler belirleme ola· 
nağını sınırlayacağı ve entegrasyon 
yolunda yeni bir adım olaca ğı" vur· 
gulanmış tı...  

ki Pazar aleyhtarı güçlerle istişare 
kurarak bu güçlerin adaylarının ka· 
zanması için çalışmalıyız. çoğu du· 
rumIarda A IT konusunda I şçi Par· 
lisi siyasetini destekleyen bir Işçi  
adayının desteklenmesi de olasıdır. 

"Az sayıdaki seçim bölgelerinoe 
ilke olarak Komünist adaylar göste· 
rilmpsini uygun görebiliriz. �ıücade· 
lemiz, Britanya'nın AET'ye üyeliği· 
ne köklü muhalefetimizi duyurma k ,  
A ET'nin tüm dayatmalarına karşı 
direnişi güçlendirmek, Ilritanya'n m 
A IT'den çekilmesi için çalışmaya 
del'am etme isteğimizi açıklamak I'e 
seçmenlere bunun için o)' kullanma 
fırsatını sağlamak )'olunda olacak· 

C HP Kurultayı iç v. 
dış politik olayla· 
rın çok yoRun ol· 
du�u bır dönemde i 
yapıldı .  ülkenin 
içinde bulundu�u 
çok derin bunalı
mın ifadesi olan so
runlar gözler önüne r 
açıkça serilmiş bir 
durumdaydı .  i 

En somut sorunlar dı, ilişkiler alanında or
taya çıkmaktaydı. Bu tek tek sorunlar karşı· 
sında alınacak tavır genel tercihlerin' de ifa
desi olacaktı. Kurultay, bu açıdan "sonuç "  al
madan bitti. CHP Meclis gruplarında başta 
(�lF, Guadeloupe Zirvesi'nde Türkiye ile ilgili 
kararlar, NATO ile ılişkiler olmak üzere dış 
politika konusunda genel görüşme önergesi ve
rilmiş! Kongresini yeni tamamlayan bir parti
de böyle bir iste�in olması, Kongrenin boşa 
geçti�inin bir itirah olmaz mı? 

8 u durum CHP kongresinin ibretle izlenmesi ge
reken derslerle dolu olmasını engellemiyor. 
Dış politika konusunda sorunların somutluğu 
bu dersleri daha bir açıklıkla ortaya koyuyor. 

D ıŞ Pol itikada 
bakarkörlük 

Biraz gerilere gitmek, CHP'nin bir önceki Ku
rultay belgelerine bakmak aydınlatıcı olacak. 
1976 Kurultay'ma sunulan Parti Meclisi rapo
runda şu saptamalar yapılmış ; "Gelişme süre
cindeki ülkelerde kapitalist rejimler bağımsız 
bir savunma ve dış politika izlemekte güçlük 
çekerler, yeterince demokratik ve özgürlükçü 
olamazlar. Çünkü ister istemez etkisi altına ·gi
recekleri uluslarüstü kapitalizm, gelişme süre
cindeki ülkelerde demokrasiden, özgürlükçü 
demokrasiyle birlikte gelen işçi haklarından ve 
kamuoyu baskısından tedirgin olur, özgürlük
çü der ıokrasiyi ve demokratik işçi haklarını 
sınırlı tutan bir rejimin ,  kendisine daha çok 
kazanç sa�lıyaca�ını, artı de�erden daha çok 
pay bırakacağını ve ekonomiyi yönlendirme· 
de daha geniş olanak tanıyacaA'ını düşünür." 
(s. 9 5 ). 

8 ugünkü iç ve dış politik görünüme bak�dığın' 
da birbuçuk yıllık CHP iktidarında gelinen yer 
1976'da saptanan yerden başkası değiL. "En' 
kaz devraLınma "da özür olarak artık hiç inan
d ıncı olamıyor. 

1979 Kurultay'ma sunulan G Y K  raporunun 
incelenmesi "enkazın" kaldırılmasına yönelik 
hiçbir girişimin olmadı�ınl gösteriyor. Rapor
da "Tek yol" "taze para"dan başka görülmü· 
yo. Başlatıldı�ı ileri sürülen "Ulusal Ekonomik 
Kurtuluş Savaşı " nın stratejisinin emperyaliz
min, ya da 1 9 7 6  Parti Meclisi raporundaki de
yişle "uluslararası kapitalizmin" kanadı altına 
sı�ınnıaktan başka birşey olmadı�ı anl.şılı· 
yor. 

G enel Yönetim Kurulu Raporunun CHP iktidan 
döneminde olumlu sonuçlanabilen dış ilişki 
konularına bakıldığında, sıralananların sadece 
Sovyetler Birliği,  Buljaristan , Çekoslovakya, 
Libya, [rak ve tran'la olan ilişkiler olduğu gö· 
rüluyor. Ancak izlenmesi gereken yol, yön tam 
karşıt yön olarak belirlenmiş. Sanki CHP ikti· 
dan bakar kör. Ne kendi saptamalarını anımsı
yor, ne gerçekleri görlıyor. Onun için bakar
kör. Ya da daha do�rusu, bu bilinçli bir kör· 
lük. 

Bu nedenle CHP Kurultayı yönetimin,  emper
yalizme bağımlı bir dış politikayı örgiıtüne, 
kendi tabanına hazmettirip, kabul ettirrnek 
için çabasından öte bir sonuca ulaşamadı. Ge
nel �ıerkeziyle, Topuz'lu, Baykal'lı " muhale
fetiyle" paylaşılan bu senaryonun inandırıcı 
olmasına olanak yoktur. Faşizme karşı müca
deleyi, "empe�alizme, tekelci işbirlikçi bur· 
juvftziye karşı kararlı mücadeleden" ayırma
nın olanaksız olduA'unu açıkça Kurultay'da di
le eetiren "grupsuz" delege!er de bu olanaksız
Iıgın kanıtı oldular. 

• 
raşi ı  kaya 

"Tüm işçi hareketini ve demok· 
ratik örgütleri de dogrudan seçimle· 
re karşı kampanya yürütme�e, 
Avrupa Parlamentosu'nun yetkileri· 
ıin arttınlmasına karşı, Ortak Ta· "Işçi hareketi içindeki I'e solda· lır.. . . .  t..================::::=.J 
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Zindanda çiç ekler 
açmaya görs·un . . . 

Arkada�ımız Viğit Günel, Türkiye'de bulunan Iran'lı antifa
�ist yazar Rıza Salavani ile bir konu�ma yaptı. Bu konuşmada 
Rıza Salavani, Şah diktatörlüğünün devrilmesinden sonra Iran' 
daki demokratik koşullarda edebiyaun ve yazarların durumu
nu anlatıyor_ 32 yaşında genç bir azeri yazar olan Rıza SaIava
ni, "Günün Müjdesi" ve "Voldaş" gazetelerinde çevirmen ve 
yazar olarak çalışmaktadır. 

Zindanın bir köşesine nere
den nas� girdiği belli olmayan 
bir tu tam güneş ışığını birden ora
yı ışı tmaya başladı mı, birden 
bir duvar çatlağında bir küçücük 
yeşilıik geldi nıi, onun ardı gelir. 
Zindanda çiçekler açmaya baş
lamıştır. 

Şahın baskısı, zulmü, işken
cesi ile kaynaklanan Iran faşiz
minde çiçekler bundan, yıllar 
önce açmaya başlamışlır. Samed 
Behrengi'nin, Bijen Cezan;'nin 
güneşin bir parçası olarak girdik-o 
leri zindanlarda bir süre sonra iş
kenceye, ölüme direnen genç ü
niversiteliler ç içekler olarak açıp 
çoj!almışlardır. Zindanın çiçek
leri kırmızı gelincikler olmuşlar· 
dır. Ve zindanlarda çiçekler aç
maya görsün, bütün yurda yayı
lacak tır. Yayılmış tır .. _ 

Rıza Salavani, güzelim azeri 
Türkçesi ile diyor ki, " Edebiyat 
hareketi Şah'tan bu yana bir se
ne kabak (evvel) çok güzel bir 
hareket oldu." Ve sonra gözleri
nin içi giilerek anlatıyor. "Şim
dilerde Iran 'da her çeşit kitap 
yayınlanıyor, 30 bin 40 bin ti
rajla basılıp saalıyor. lran'da bir 
yıl içinde 300 çeşit kitap çıka. 
Ekonomik alanda, siyasi alanda, 
kitaplar yayınlandı. Iran'da şim
di  herkes okuyor_ Marks, Engels 
okuyor. Roman okuyor. Iran ta
rihi okuyor_ Samed Behrengi 0-
kuyor. Onun gibi Şah'ın zinda
nında ölen Hamid Mumin'i oku
yor. Beht Azım, Dr. Saidi, Bayır 
Munin 'i okuyor. 25 yıldır dire-

nen, hapse girip çıkan. yazarları 
okuyor. Vayınıanan Tiirkiye'U 
yazarı 'azım Hikmet'i Yaşal Ke
ma"i özellikle Ince �ıemet'i oku
yor." 

Sonra ölen yazarlardan söz e
derken belki de en önemlilerin
den birini unutmuş olduj!unu 
düşünüp Bijen Cezani'yı anIalma
ya başlıyor: "Bijen Cezani Feda
iyani Halk teşk ilatının büyük le
rindendi. Dört yıl önce Şah ııü
kümeti kendisine çok kötü iş
kence yaparak öldürttü. H apiste 
kilaplar yazmıştı. lran'ın 50 yıl· 
lık tarihi içinde k omünizmin ör
gütlenmesini anlatan bir kitabı 
vardı. örgütlenme üzerine tahlil
Ieri vardı. Şimdi onun göri.işleri 
yayınlanıyor. Sohbetleri, mahke
mesi, yayınlanıyor. O büyük halk 
kitleleri tarafından tanınıp sevili
yor. Yeniden yaşıyor." 

BUGONüN I R A N ' INDA 
GAZETELER 

Baskı döneminin kalkması, ya 
da azalmasıyla her ülkede göri.il
düeti gibi birden çok sayıda gaze
te I'e dergi yayın yaşamına gir
miş. lran'da da ... Şah dönemin
de 4 gazete varken, bugün 20 ga
zete yıyınlanmaktaymış.salavani 
diyor ki, "Şah döneminde bütün 
gazeteler Şah'ın istediklerini ya
zarlardı. Y alnız bazı dergiler hi> 
kümetin bozuk icrastını konu a
lırlar, Şah'ın zindanından, karı
sından ve özellikle kardeşi Gu
lem Rıza'dan söz ederlerdi. Şim
di ise 20 gazete çıkıyor. Birçok 

'r&. 
güncel yayınlar - ... 

Devrimci Işçi.Partinin Ogıu 
İşçi Başkan 

35 lira 
• 

.İsci Sınıfı Hareketini Bölücü Akımlar 
SAPMALAR.4. Baskı.40Lira 

.Mustafa Suphi ve Yoldaşları.15 Lira 

.Komünizm Nedir .2_ Baskl .30Lira 

.V İ.LENİN. 25 Lira 

.ASKERLİK BİLİMİ.2CiJ t 
.Savaş Üzerine ( i )  

.Ordu Üzerine CIL) 

• Piyerloti Cad.21"e .Çemberlita.o;;/iST • 
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da dergi. Bunlarda haberler, ' si
yasi makaleler, demokratikleşme 
için tartışmalar, halkın özgürlük 
istekleri yayınlanıyor. I deolojik 
sorunların tartışmaları yapılıyor. 
Ben, oturup ideolojik yazı yazı
yorum. Bir arkadaş kalkıp bana 
ce\'ap veriyor. 

Bunlardan I t tihad-ı Kayhan 
devlet ve hükümet haberlerini 
bildiren resmi gazete. Azadi, de
mokratik bir gazete. "Sosyaliz
min yolu" anlamına gelen Mer
dol, Tudeh'in yayın or�anı. 

Ayenderan. yani " gele
cek" isimli bir edebiyat gazetesi 
var. Celenger isimli bir siyasal 
mizah .gazetesivar. Bugün artık 
Şah'ı tutan gazete olmadığı gibi, 
üstü kapalı olarak Şah'tan yana 
olan hiçbir yayın da yok Iran'
da." 

Salavani yine bir an unultu
ğum bir şey var mı diye düşünü
yor. Sonra, . .  Şah döneminde ba
zı yazarlar Iran dışına kaçmak 
zorunda kalmışlardı. Buzoji Ele
vi ile Ahmet Samlı bunlar arasın
daydı. Şair olan Samlı Ingiltere' 
cie yaşıyordu ve orada Iran Sehr 
isimli bir gazete yayınlamak tay
dı. R omancı olan Elevi ise, De
mokratik Alman Cumhu riyeti'
ndeydi. Iran bu büyük yazarları 
da yeniden kazandı." diyor. 

. Salavani l ran'ın bugünü için 
kesin yorum yapmak istemiyor. 
Bir geçiş dönemini yaşadıkları
nı anlatmaya çalışıyor. Humey
ni'nin Paris'te bulunduj!u sırada 
' 'fikre ve kaleme özgürlük vere
ceğiz." dediğini, bu sözün altı
nın çizilmesi gerekli�ini, bu de
mokratik adımın başarı ile atıl
masının şart olduğunu söylüyor. 

Genç Iran'lı yazarın çizdi�i 
tablo gösteriyor ki, l ran'da zin
danda çiçekler açmıştır. Burnar 
halkın görebildiği çiçekler haline 
gelerek, zindan duvarlarını yıkıp 
ortaya çı kmışlardır. Ama bugün
den yarına çok önemli adımların 
atılmasını beklemek yanlış olur. 
Uzun bir mücadelenin zorlu bir 
mücadelenin önemli engellerin· 
den biri devriimiş tir. Şah yok ol
muştur. Ama yine de zorlu bir 
yolun üzerinde yürünmektedir. 
Zafer şarkılarının sarhoşluj!u içi
ne girilmeden, halkın örgütlü mü
cadelesi yolu nda yürünmelidir ... 

ŞIIR 

yaşam renk renk b i r  akşaın safası 
açıklamak kolay olmak zor 
ben sarı benekli bir kırmızıysam 

Iran 'Iı an tifafill yazar Rıza Sala""ni 

sanat 

kıSa lusa 
Türkiye YUllr"'r Sendika

lI'nI" girişimiyle diizenlenen 
1 9 79 Balkan Ulhtleri Yazar 
örgütleri toplan hsı sonuç14n
dı. Türkiye 'nin dışında \'Punop 
"dlan, Romanya, Bulgarilton, 
AmQuutluk yazar örptlerinp 
d.n delegel.rin ka hldılı top
lanhda. çeşitli edebiyat ve 
toplum ,orunları torh,ddı. 
Toplantı .onunda )'ayınlanan 
ortak bildiride, Balkon ülkele
ri halklan oraıındaki gelenek
", kültür baklarının, Ixırıf, 
doolluk � kardeşlik ili,kileri 
içind. daha da giiçlendirllme
,in, karar ,-'erildi. 

Kııoca DEMAR olarak ta
nımlanan "Demokratik Sanat, 
çılar Toplulukıı Sekre terlik 
Büroou " adl� toplumıol içe
rikli .onat yapan Türkiye'l; so
natçıların ortak ..,kre I.rliii i 
kuruldu. DEA/AR kurucuları 
arMlnda Şonar Yurdatapan, 
Timur Selçuk, Ö. Zülfü Liuan
eli, Rahmi Saltuk, Melike D.
miral. Sadi GÜrbüz. Seldo, E
dip Ah boyrom. Ali Rıza Bin
bOğa. Tülin Nuthu ii. K.rem 
Güney d. bulunuyor. 

"Doç. Dr. B.dre ltin CÖ
m.rt Sanat ödülü" olu,turul
du. Konu il. ilgili olarak yapı
lan açıklamada. hu yıl yapıla
cak olon yanımanın fotol
rafçdıh dalında düzenledil� 
bu yıl ilki yapılacak yan,ma
nın kOnluunun "Ure timde in
.an " olarak b.ljrlendili be
lirtildi. Yanfmo tüm amatör 
... profesyonel ıonalçılara a
çıkhr. 

. . .  

Çeşme 'de "1 9 79 DlUtya 
Çocuk Yılı" nedenÖ'. diian
le"en karikatür )"""'_' 'o
nuç/andı. 

Ç.,IM Ha/bui'ııin dÜMn
ledili yarı,ma "Diinya 'de w 
Türkiye'de çocuklann .,ltIi
ii - Türkiye 'd. Çoculılar" .. 
"Serbe.t deldo" oImolı Gae,. 
iki dal . Gaerind.n_ ,.,ptldL 

. . .  

Yüzün üz.rind. lurilralii
rün del.rl.ndirildili )'''", .... -
da .. nç, amatör Itllrikatürcü
lerın karihtürleri illi ç.ltli. 
Serıilenmey. d.'er IÖriiltn 
Irarikatiir/er ilçed. düzenı. n ... 
TöB -- DER gece,ind. liı .. t
menı .... açılr ho"" .. ..,ilcri .. -
d. de halka .. ..,ilendi. 

Du g.nç yeten.lr"'rin olu,
turdulu polGn,iyeli de,.rl ... -
dirmeyi düşüne .. Çı,me Hallı· 
evi gelen.k,,1 olarak ve daha 
yaygın biçimde karikatür )'a
nşmOlI düzenitme karorı ald •. 

. kara gözlü kuzularla ıssız plajın billur sularında 
yıkanıyorsa 

herşeyin denize ve güneşe dönüşmesine kılmayı 
kalmışsa 

sen pembe benekli bir b_yazsın yanımdaki dalda 
mendel yasalarını bilirsin 

işin baeışlamasız ve kutsal duvarları 
yarım saat için aşılmıştır 
sen bunların hepsini yaşayabilir misin 

sıcacık bir evin mahmur gözlü kedisi 
bahçenin akşamla gelen s_rinliğinde 
karşımıza otunnuş yarınki sıca�ı düşünüyorsa 
ve içerden çatDI kDŞık sesleri çocuk kahknhDları 

geliyorsa 
sofıada biber kızarlması ve kavun vardır 
sen bunların hepsi birden olabilir nıisin 

yaşam ak köpüklü dalgalar 
açıklamak kolay olmak zor 
ben şu onikinciyst'm ve sen onbirinciysen önümde 

koşan 
kuınsala varınca yok oluyorsak 
dalga yasalarını bilirsin 

taze incir ve tülün kokulu çocuklar 

yaşam bir dostluk sofrası 
açıklamak kolay olmak zor 
sıcak bir ekmek gibi bölüşüp duygularımızı 
avuçlarımıza alıp oturmuşsak 
yenişehirde bir akşam vakti 
dostlueun ihanetiere ve alçaklıklara meydan 

okuyan 
bildirisi imzalanıyorsa türkülerle 
ye her mayıs yeni bir pınıır doearsa içinde 
gebe bir anne kadar hafif ve güzel zeytin a�açlarının 
güneş yaemuru gözlerini kamaştırıyorsa 
duyuyorsan zeytin çiçeklerinin çocuk kokusunu 
sen bu ayda ölebilir misin 

Y A Ş A R  TANZAN 



"K üçÜIDen" in 
buyük dünyası 

"Çocuklarll1 
bilinmeyen 

yönleri' n i  
biliyorsanız 

bana da 
söyleyin 

n'olur .. �; 

A. SEÇKIN 

Çocuklara yaklaşabilme ve onların ilgisinin kazanı!masında ben· 
ze!Siz bir güce sahip olan karikatür sanatımız, Dünya Çocuk Yılı'na 
da omuzunda zorlu görevlerle girdi. 1979'un başından beri çocuk· 
larla birlikte uçarı bir sevinci, bir bayram sevinci yaşıyor karikatüru. 
müz. 

Birçok ilerici, demokratik ku· 
ruluşun Dünya Çocuk Yılı için 
düzenledi�i, çocukları ve onların 
sorunlarını konu alan yarışmala· 
nn yanı sıra, yapılan bu karşılaş· 
malardan biri var ki, bu yıl bo· 
yunca ondan çok söz edilecek: 
Genç kuşa�ın usta karikatürcüsü 
Haslet Soyöz ve " Küçümen "i, bu 
yılın en görkemli karşılaşmasını 
yaptılar. "Küçümen " ,  hiç kuşku· 
suz, çocuklara 1979 yılında veri· 
len en güzel arma�an. Bu derıli 
sevimli bir anna�anı da karikatür 
sanatımızdan başkası veremez di 
herhalde! 

Çok kısa bir sürede, olgun bir 
çizgi ve düşünce özgünlü�ü ku· 
ran Haslet Soyöz, "Küçümen" ti· 
pini çoktandı� çiziyor. Cumhuri· 
yet'in e�itim sayfalarından, ço· 
cuk kitaplarından, birçok dergi 
ve gazeteden tanıyoruz "Küçü
men"i. Ama aynı "Küçümen", 
Haslet'in çocukların dünyasında 
yaptı�ı gözlemlerle çabucak bü
yüdü, Cumhuriyet sayfalarında 
bant - karikatür olarak yeraldı. 
Hem de hergün, aynı esp ri düze· 
yını koruyarak ... 

"Küçümen" yalnızca Cumhu
riyet sayfalarında da kalmadı. 
Haslet, diziden bir seçmeyi 
kitaplaştırarak "Küçümen"i gaze· 
te sayfalarında unutulmaktan 
kurtannış oldu. 

Turhan Selçuk'un kitabın b. 
,ında yeralan "Gerçek Mizah, 
Haslet Soyöz ve Küçümen" adlı 
yazısında belirtti�i gibi, "Küçü
men "deki bu birbirine benzeyen, 
sevimli, afacari çocuklar, düşü
nen, gören, hisseden çocuklardır. 
Çevrelerinde olup biterılerin, 
yanlışların, do�ruların bilincin· 
dedirler. Ve bu gerçekleri kendi 
çocuksu dünyaları içinde bazen 
eleştirirler, bazen yererler, bazen 
üzüntülerini dile getirirler." 

Turhan Selçuk'un de�indiııi 
"bilincinde olma"dan, çocuk 
dünyasının o pek girilemeyen 
yarılarını, yani açıkh�ını, büyük
lügünü, sonsuz ögrenme istegini 
ve do�allıkla her zaman doeru
dan, iyiden, güzelden, haklıdan 
yana olma eeilimini anlamak ge· 
reklr ... 

" Küçümen", çocukların çev· 
relerindeki dünyayı algılamadaki 
üstün becerilerini, htm de öyle 
abartması, şişinnesi olmadan 

gösteriyor bize. O koca dünyanın 
sırlarını bir bir ortaya çıkartıp, 
olanca açıkJı�lyla gözlerimizin ö
nüne seriveriyor. ' Kafası bir 
YI�Ir. soruyla doludur bu ufak
Iıkların. Bu soruların yanıtlarını 
da gene kendi eleştirici tutumla· 
rında bulurlar. Annelerini, baba· 

, larını, öğretmenlerini, hoşgörü 
YOksunluğunu, başkalarının ken· 
dileri hakkında karar vennesini, 
eşitsizııgi, hakslZlı�l, kötülü�ü.. 
sürekli eleştirirler. Bu eleştiri di
zisi, aydınlık bir yorumlamayla, 
gelece�e yönelir. Hiç ummadığı· 
nız bir anınızda, sizi bir yerleri· 
nizden kıskıvrak yakalamıştır 
"Küçümen " .  Ve artık yalnızca 
sormayacak, bizlere de sordura· 
caktır: Sömürü düzeninin yıkıcı 
etkilerine karşı çocukları nası! 
koruyaca�ız? Bugüne de�in ço· 
cukları gerçekten tanıyor muy
duk? Onlara nasıl yaklaşmalıylZ? 
Bu soruların yanıtlarında dü�üm
lenip kalır eleştiler hep. Ve 'bu 
soruları ne do�rudan sorar, ne de 
yanıtlarını do�rudan ister. O biz· 
den, önce düşünmemizi Istiyor. 
Bunu öğTeniyoruz " Küçümen" 
den. Bunu göstennekteki başarı
sı ise, kutlanacak bir düzeyde. 
Kitabın kapa�ında yeralan, başı 
sımsık, bir yumru�a dönüşmüş, 
öfkeli gözlerle bakan " Küçü
men", bütün bu soruların belki 
de en iyi yanıtı! .. 

Haslet'in "Küçümen"l ne ka· 
dar sürdürece�ini şimdiden bile· 
miyoruz ama, bugünkü verimli· 
Iiğini korumanın güçıügünü nasıl 
aşacağını ilgiyle izleyeceğiz. 

Haslet, bizi çocuklann dünya· 
sına ginneye, onları anlamaya, 
onları yarırılar için korumaya ça· 
gırıyor. Daha şimdiden karikatü
rümüzün genç kuşagının öncüsü 
olma onurunu yaşayan HasJet, 
"Küçümen" bant - karikatür di
zisiyle, karikatürün çocuk gerçe
ğiyle bütünleşmesini sagladı. Bu 
bütünleşmenin en başarılı örne
�ini verdi. 

" Küçümen' 'in sözleriyle, " ço· 
cukların bilinmeyen yönleri" 
hakkında yazılacak, söylenecek 
çok şey yok. Çocuklann dünya
Si ne denli büyük olursa olsun, 
onu kavramak güç de�iI. Yeter 
ki, sevgiylt kucaklayalım o dün
yayı ve çocukları Haslet kadar 
ciddiye alalım! 

Bir sanatçıyıa , .. kran .urda-';"l 
tanışmak 

Romancı, Kalesnikov Mlhail 
Bir, yapıtlarında kurdukları dünyaya girmekle tanışmak var sa· 

natçılarla. 
Şairse, belleğinize geçmiş dizeleriyle. öykücü, romancı ise, 

oıayın, olayların içinden sizin usgücünüzün özümsedlği insanın ya 
da insanların kişiliğiyı •. 

Nice dostlarımız var böyle. 
Yaşamımızın değişik dönemlerinde tanıdığımız, özlem duydu

ğumuz. Dostluklarını yılların eskitemediği. Balzac'larımlZ. Çehof' 
larınıız. Gorki'lerimiz. I"azım 
H ikmetlerimiz .. 

BIR DE yazarın kendisiyle 
tanışmak var. 

Bizim gibi, yiyen. içen, !�o· 
nuşan. Şişman, uzun, ince, 
kISa, uzun. 

Genç. Hapislere düşmiiş ,  
yılmamış. 

Yaşlı. Savaşlar, acılar yaşa
mış, lükenmemiş. 

Çok okunan, kalabalıkla
rın adamı olmuş olanlar . .  

Yapıtları a z  okunduğu için 
huzursuz, bizleri kendilerini 
anlamadı�ımız, anlamıyoruz 
diye suçlayanlar? Bazan kıs
kanç olanlar. 

Az çok siyasette, sendikal 
harekette, yönetim kallann· 
da, özetleyin yaşamda nice 
benzerlerini gördüğümüz in
sanlar. 

Ama bir sanatçının, hele 
başka bir ülkenin sanatçısı 
ile tanışması, arkadaş olması· 
nın hem daha değişik bir an· 
lamı var. Hem de, galiba, du-
yarlı�ı. ' 

Uçak alanında bir adam Çı
kıyor karşınıza. 

Ellerinizi uzatıyorsunuz. 
Aynı anda çevinnen araya 
giriyor. -Kalesnikov �1ihail. 

. Romancı arkadaşımız. Şük· 
ran KurdakuL. Şair edebiyat 
tarihçisi. 

·0 anda bir şeyler başlıyor 
iki insanın dünyasında. Yaşa
mın ve elbelte ki kendine öz· 
gü birikimlerin belirlediği bir 
şeyler harekete geçiyor. 

Bu ilginin tanışmaya dö· 
nüşmesi, e�er aynı dili konuş
ma olana�ınlZ yoksa, çevir· 
menin becerisine, doğallığına, 
sizleri, konuştu�unuz konuyu 
ve görevini sevmesine, biraz 
da özverisine ba�lıdır. 

"Nazım Hikmet evrensel 
bir ş"irdir. Bizim dilimizde 
yazan birçok usta şairin de 
ustasıdır O. Benim iç dün· 
yamda iki adam var; Biri Maya· 
kovski. Biri Nazım. Onların 
onuruna içelim .. " 

Sovyet Yazarlar Birliği'nin 
BALKAN ULKELERI Y A
ZAR ö RGUTLERI TOP
LANTISI'na gözlemci olarak 
katılan temsilcilerinden ro· 
rnar,cı Kolesnikov Mihail'in 
bu sözleri söylerken gözlerini 
görseydiniz; gözlerini. 

Çevırmenimiz Vera Feona· 
va'ya, 

- Söyler misin? diyonım. 
- Ne söylememi istiyor· 

sun? 
- Nazım'ların Mayakovski' 

lerin, Aragon'ların yarattı�ı 
sevgi ça�ının çocuklarıyız 
biz. 

Aragooon, diyor Kales· 
niko\' Mihail. 

- Evet Aragon diyorum 
ben de. "Gemiciler kalbimi 
durdurunuz - Burası Elsa'nın 
şehridir." 

Çeviriyor Vera. 
- Aragon güzelliğin de şai· 

ridir. I nancın da şairidir. Çağ
daş insancılığın birinci koşulu 
ba�ışçılığın da şairidir. 

- Sorar mısın diyorum Ve
raya. Bu güzellikler, bu insan
cılık, barışçılık ve inanç ro· 
ma ncı lığına nasıl yansıyor 
Kolesnikov'un? Hangi özellik 
lerı e yansıyor? 

- iki yönlü diye yanıtlı
yor. Birincisi doğrudan işçi 
sınıfının sorunlarıyle .. 

- i" e gibi sorunlar bunlar? 
- Teknik devrim 'çağını 

yaşıyan SO\'Yet işçi sınıfının 
en çok ahlaksal sorunları. Ya· 
ni, yeni Sovyet insanının ahla· 
kı nasıl oluşuyor? Şöyle tanım 
lıyoruz bunu biz. Sosyalist ki
şilik. 

Birinci koşul, başka kişi· 
liklerin taşıdığı niteliklerden 
ayrı niteliklere sahip olacak· 
sın. Sorunu gerçekçi olarak 
koyalım: Ülkemizde her kişi, 
sosyalist kişiliğe sahip değil
dir. Sosyalist kişiliği kazanan 
insan dünya tarihine, kültürü
ne, kpndi tarihine, kendi kül
türüne yeni bileşim olanakla
rı kazandıracak açılardan ba· 
kar. Kültürünü yeniden değer
lendirmeye çalışır. Bu sözle
rimle şunu vurgulamak istiyo· 
rum : Bizim işçi sınırımızin 
toplumsal onur diye niteleye· 
bileceğimiz duyguları var. 

Soruyorum. 
- Nasıl bir kazanım bu. 

Yarattiğı değerin topluma 
mal olmasının getirdi�i bir bi· 
Iinçlenme mi? 

- Elbette yüksek düzeyde 
bir bilinçlenme. Ama ben her 
emek türünün yaratıcılık ol
duğu kanısını paylaşmıyo
rum. Emegin her türü yaratı
cılık değildir ama topluma ya
rarlıdır. Topluma yararlı olan 
emeğe sonsuz saygı duyan a· 
damlanz biz. 

- Biz de ... 
- Emeğin onuruna ve yen· 

gisine Içelim öyleyse. 
O vakit, bilmiyorum hangi 

çağrışımla, Vera'ya, Nazım'ın 
başka bir duyarlı ğı örnekle
yen dizelerini anımsadım di· 
yorum. Çevirebilir misin? 

- Oku bakalım, 
" Bir tek daha içelim, 
Ağlamak tan 

Ağlamaktan yine zehr 
oldu şarabım bu gece .. 

Kalktı Bebek Trarnvayı 
Eminönü nden 

Zifiri karanlık balıkpazarı 
Meylıanenin camlarına 

yağmur yağıyor. 
Ruhum, 
"Havada uçan bir yaprağa 

döndürdü rüzigar beni. 
Muallim Naci �lerhum .. 
Bu hayı huy, bu hayı huy 

neden 
Ve neden dolayı insanlar 
Şu tabakta yatan uskumru 

gibi mahzun." 
Vera çeviriyor. Yorulmak 

ne kelime. Severek, inanarak, 
sevinerek çeviriyor. 

Duyarlığın geçişini Koles· 
nikov'un gözlerinden okuyo
rum. 

Büyük sanatın güzelliği de 
burada işte. özüyle kişiliğin
den ,'akalıyer insar:ı. 

Yazıldığından kaç yıl son· 
ra. 

Başka bir ülkenin insanını. 
Kolesnikov Mihail. 25 yıl 

subay olarak çalıştıktan sonra 
1962'ler,de Albay rütbesiyle 
emekliye ayrılarak kendini 
tam yazmaya vermiş. "Bakan· 
lar Okulu ",  "Endüstri Efsane· 
si", "Maden Ocağı" üçlüsünde 
tiplerimi işlerken bir uzun ya· 
şamın, deneyimin, görgünün 
verimlerini koydum ortaya" 
diyor. 

- Bu romanın kaynaklan
dığı düşünce şudur. Her baka
nın okulu fabrikadan başlar. 

- Sorar mısın Vera? B u  
yaşam sürecini tümüyle kapsa
yan olaylarıa ilgili tipleri işler
ken başlıca kaygıları ne olu-

. yor Kolesnikov'un. 
- Yaşayan kişilikler olma· 

ları. 
. - Bildi�imiz bulabileeeği

miz tüm özellikleriyle mi? 
- Elbelte .• Uyumu, uyum· 

suzluğu, eleştirisi özeleştiri
siyle. 

Sevdi!!in sözcükler arasın
clan ON'unu seç deseler, seçe
ce�im üçüncü sözcük "özeleş
tiri"dir. 

Bunu ben söylüyorum. Ve
ra çeviriyor. 

- Eleşliri ve özeleşliri top
lumu ileriye iten birincil güç 
diyor, Kolesnikov. Eleştiri ve 
özeleşliri gücünü yitiren bir 
toplum çürümeğe ve ölmege 
mahkumdur. Benim de ana 11-
kem bu, özeleştiriye önem 
vermeseydim, yazar olmaz· 
dım. Yazarlarımızın çoğunun 
bıı inançta birleştiğini bilirsi
niz. Işte, Türkiye'nin çok ıyı 
tanıdı!!ı Cengiz Aytm"ıOv ... 
Işte birçok filmlerimiz. 

Bu kez ben kadehi kaldırı
yorum. 

özeleştiri gücünü yitirme· 
yenıerin onuruna, 

Leningrat cephelerinde Na
zi ordularına karşı savaşlar
dan geçip kültür savaşına ka
tılan Romancı Kolesnikov Mi
hail'in ve cömertçe bu konuş. 
ma olanağını veren Vera'nın 
onuruna. 
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1 Mayıs gelenegi 
ülke yaşamından 
. sö külemez 

1 Mayıs günü · İstanbul Mer
ter'de soka�a çıkma yasa�ıru 
ihlal ettikleri gerekçesiyle tu
tuklanan, daha sonra mahke
mece tabliye edilen 1 Mayıs 
tutukluIanrun davasına geçti�i
miz 28 Mayıs günü devam edil
di. Davanın 331 sanı�ı yaptık
lan ortak savunmada beraatle
rinin gerekti�ini belirttiler _ Ay
nca 1 Mayıs davası sanıkları 
kendilerine a�ır işkence yapan, 
gerçe�e aykırı tutanak düzenle
yip imzalayanıar hakkında da 
kamu dav� açılmasını talep 
ettiler. 

. 

Yapılan savunmada İstanbul 
Sıkıyönetim Komutanlı�ı tara
fından konulan sokalıa çıkma 
yasaılının mahiyeti ve nedenleri 
üzerinde duruldu_ İlan edilen 
sokalla çıkma yasa�ının 1 Ma
yu 1979 günü için konulmuş 
olmasına dikkat çekilen savun
mada "1 Mayıs'ın anlamı" 
bölümünde şu noktalar belirtili
yordu : 

" ___ Bilindi�i üzere 1 Mayıs, 
tüm demokratik dünyanın ka
bul etti�i ve benimsedi�i üzere 
'işçi sınıfının birlik. mücadele 
ve dayanışma günü'dür. Faşiz
min veya ondan esinlenen ikti
darların dışındaki tüm dünya
da, ister sosyalist ister kapita
list düzene baıılı olunsun, işçi 
sınıfı tarafından yıllmsal göste
rilerle kutlanan bir bayram gü
nüdür_ 

"Tüm ülkelerde 1 Mayıs 
günü işçiler i emekçiler. genç
ler ve aydmların barış, ba�ım
sızlıkı demokrasi, sosyal geliş
me, sosyalizm için mücadelele
rindeki birlik ve dayanışmala
nnı dile getirdikleri gündür. 
Tüm ülkelerde bu gün, uluslar
arası işçi sınıfı hareketinin ve 
müttefıki emekçi yı�ınların, 
gençlerin, aydınların dünyamı
zı geçmişin karanh�ından bu
ıüne getiren mücadelelerinin 
arumsandı�ı, bu mücadelede 
ölenlerin anı1annm tazelendi
Ri, geçmiş mücadele deneyle
rinden Kelecek mücadeleler için 
deraler çıkardı�ı ve mücadele 
wmlerinin bilendi�i gündür. 

"Tüm ülkelerde bu gün, her 
türlü sömürü, bukı ve ayrım
lann ortadan kalkmasma doR
ru daba özgür ve daha ileri bir 
geleceRi muştulayan bir bay
ram günüdür." 

Savunmada Mayısllann 
Türkiye'de de kutlanma gelene
�ine de�inildikten sonra, 1 Ma
yıs 1977 kitle katliamına de�i
nilerek ,öyle deniliyor: 

"1917 yılında ise, 1 Mayıı 
üzerindeki yasa�ın kaldınlması
nı ve bir önceki yılın unutul
maz görkemli ııö.tarilini haz
medemiyen fa,;'t gerici güçler, 
MC iktidanrun hukuki ve poli
tik sorumluiuRu altındaki Tak
sim Alanı'ru kana bo�dular. 
Yüzbinlerce kitinin üzerine 
yaylım ata şi açıldı. Polisin pan
zerli saldınsı da buna eklenince 
36 yurttaşımız yaşamını yitir
di. İşçi smıfımız ve demokrasi 
güçleri bu konuda davacıdır ve 

patıldı�ı söylenen 
. 
dosyanın 

açılmasını ve sorumlularından 
hesap sorulmasını hala bekle
mektedir. Aslında,  bu gün bu 
mahkemede bizlerin de�il, sıkı
yönetimin ilan gerekçesine uy
gunlu�u tartışma götürmez 
olan bu katUsmın sorumluları
nın yargılanıyor olması gerekir
di. Ve Ilerekmektedir." 

"1  MAYIS'IN 
ENGELLENMESİ 
POL1TİK BİR 
KARARDıR" 

1 Mayıs davasmda yapılan 
savunmada, sokağ:a çıkma yasa
�ının politik bir nitelik taşıdı�ı 
belirtildi. Bu konu savunmada 
şöyle yeralıyordu:  

"1 Mayıs'ın yasaklanması ve 
soka�a çıkma yasağı konulması 
politik bir karardır. Bu karann 
destekleyicileri olarak ortaya 
çıkanlann kimlikleri, basında 
yer alan bildirileri, demeç sa
hipleri ile basındaki izleyicileri
nin niteliği bile bu karann poli
tik mahiyetini açıkça ortaya 
koymaktadır . 

"1 Mayı. yasaklanması ve 
sokağa çıkma yasallı konulması 
politik bir luırardır. Ülkemizin 
bugünkü verili durumunda ikti
dardaki burjuvazinin işçi sınıfı 
ve emekçi yığınlara karşı 
hesaplanna denk' düşmektedir. 
Bugün ülkemizin emperyaliz
min ve ona ballımlı büyük .. r
mayenin denetimindeki iktidar
lar eliyle emperyalizmin tah
kim edilmiş bir ileri luırakolu, 
c&8US uçaklarının ve atom baş
Iıkh fıizelerinin bir ÜSSÜ, orta
doğu halkları için bir tehdit 
unsuru olma durumu daha et
kinleştirilmeye çalı,ılmaktadır. 

' 'Tekrarlarsak bu karar poli
tik bir karardır; iktidardaki .. r
maye sını!ı adına i,çi sını!ı ve 
emekçi halk kitlelerine karşı c 
alınmı, politik bir karardır. Bu 
karara karşı da, işçi sını!ımızın 
ekonomik ve politik örgütleri
nin temsil ettikleri yıllmlar adı
na buna cevap vermeleri işçi ıı
nıfınuzın partisinin yönetici v. 
üyelerinin birer işçi ıınıfı miU
tanı olarak bu karan protAlato 
etmeleri hem haklarıdır, hım 
de haklan oldullu kadar ııö .. v
leri de olmuştur." 

TEMEL HAK VE 
öZGüRLüKLER 
ENGELLENEREK 
KORUNAMAZ 

1 Mayıs davasında yapılan 
ıavunmada hak ve özgürlüklerin 
korunması ve kullanılmaıı 
ba,h�ı altında da şunlar yer ah
yor: 

"Sayın Ba,bakan ve iktidar 
sözcüleri 'özgürlükçü demokra
si' sözcüllünü dillerinden dü,ür
memektedirler. Hatta sıkıyöne
timin de temel hak ve özgürlük
leri koruma endi,eıiyle getiril
diği ileri sürülmektedir. Oyu 
yukarda da belirtildl�1 üzere ' 
bunalım derinle,tlkçe sermaye 

sınıfının tedirginli�i artmakta, 
12 Mart döneminde resmen be
lirtildiği gibi , sonuçta işçi sınıfı 
ve emekçi yığınların iktidarda
ki sermaye sınıfının, kendi baş
ları üzerinden yaptığ:ı hesaplara 
antidemokratik baskı ve sulta
lara karşı, daha bilinçli, disip
linli ve örgütlü olarak, karşı 
çıkmalanna olanak veren bir
çok temel hak ve özgürlükleri 
"lüks" sayıp, bunlann kullandı
nlmaması, kısıtlanması ve gide
rek yok edilmesi eııilimi güç 
kazanmakta ve adım adım uy
gulamaya koyulmaktadır. 

"Nitekim, sıkıyönetim ilanı. 
genişletitmesi ve sıkıyönetim 
uygulamalan ile görülen, basın, 
demek, toplantı, özgürlükleri
nin kısıtlanması, yeni anti-de� 
makratik yasa tasanlan, devam 
eden sürecin birer halkasıdır. 
1 Mayıs'm gelenekselleşmiş bi
çimde, İstanbul'da 1 Mayıs 
Alanı'nda kutlanmasının yasak
lanması, bu yasaııın fiilen ger
çekleşmeli için sokağa çıkma 
yasağının konulması ve bunun
la da kalınınayıp o gün bütün 
yasal şiddet önlemlerinin alına
ca�ının belirtilmesi ve şiddetin 
yasadışı uygulanması anılanla
nn en çarpıcı örne�ini oluştur
maktadır. 

"Işçi smı!ı için sorun, bu sü� 
recin sennaye sınıfının e�ilirni 
ve istamleri doğrultusunda de
vam edip gitmesine gözü kapalı 
boyun eğip e�memek sorunu
dur. Eııer boyun ell�eyecekoe 
bunun en anlamh belirtisi dı 
1 Mayıs'm 1 Mayıs'ta İstanbul' 
da 1 Mayıs Alanı 'nda kutlan
ması için direnmek olmalıydı i 
öyle de olmuştur." 

1 Mayıs savunmasının diler 
bölümleri hukuksal olarak 1 
Mayıs'ın engellenmesini ve 10-
kalla çıkma yasağının konul
masını ele alıyordu. Bu bölüm
lerde bu kararlann yasalara ay
lunhğı göıteriliyordu.  

1 Mayıs davaaı "yasaltı ba
kımdan sona erdi. Ancak 1 Ma
yıı'ın aaıl .. nıklarından hınüz 
hesap sorulmamıştır. 1 Mayıs 
günü işçi smıfı gö .. vini yerine 
getirmiştir ; ama 1 Mayıs 1979' 
un hesabını ıorrnayı da bilecek
tir. 

19�20 Mayıı tarihlarinde b .. lan .. 1 Mayıs d�"""'" 
da, 1 Mayı. günü Mertar'd. yapılan ııllatIrIlerd., Tlirııı,. .. 9I 
PartUlI ... yönılın saldınıann bizzat u,...ıayıc:ılaıı ,a cıa ba 
i,kıncıl_ .. göz yuman güvınlik görevlileri tanıklık .tmi, .... 
di. Duru,malarda tanıklık yapan ,Ö.."UlariD bır bölliıııil, 
"MırlA!r'de yürüyüşe ,ıçın ıırubun güftllllk kune&lerlıı • ..a
dırdığı, hakaret ettiRi, ta, atbllı vı daha ıoıua araı.ruıcı.ı 
kaçmaya çalı,an bızılannın dit_rlerini ızdltl" yoUu ..ıı., 
düzmece bir tutanak hazırlamı,lar ve bu tutanailı Imzalaımt
lardı. Ayru güvınlik görevlileri, tanıklıklan lınıında ,iiaIarIaa 
karşı okunan bu tutanailı okumadıklannı, bu tutanalıla ok 
kez kar,ıla,tıklannı vb. löyll�l.r. 

ı Mayıs 

teröreülerinden 
hesap sonılmahdır 

1 Mayıs terörünün .orumlulan olan bu ,ö .. vliler, bu ya
lan ifadeleri ve uygulamalanyla, timdi ıanık .andalyeoinde 0-
turuyorlar. 1 Mayıs 1979'un .. ıl aanıtı olan bu qUardıııı 
yüzbaşı Turgut Mumcuo�lu bu ıahta tuteııalı okuduJıuıIı, 
ama ona rağmen imwadığını söylüyordu. Aynı .. ldlde, top
lum polisi komiser muavini İamaU Dalolllu, tutanatıD ıı.ıar
köy Emniyet Amirlilli'nde hazırlandığını, komlser All Kalıııı
dero�lu da, ' 'h angi nedeniı tutanala benim de imıimIn yuıl
dıilını bilemiyorum" diyordu_ Ba,komioer lamet Arı, komi_ 
muavini Cengiz Kargedik de, tutanakdan hiçbir b\IIiI.ri olma
dılıını, imzalannm tutanaRa nuıl girdiılını bilm.dlklarlııl .iiy
ıüyorlardı. Gıne Poliı memuru Haaan Ş.ncan bu aö,ı_ııı.
rin tam tenine, tutanaRı Tozkoparan karakol amIriDIıı Ima
ladltını iddia ederken, poli. m.muru öm.r Yanmbıyık, olay 
yerinde olm"dılını ama buna raimeD amirl.riDIıı tutanailı 
imzalatbklannı söylüyordu. B.kçi Nacl Tunca, ı. bu _ta
luırlık belgesini, "biz 10 arkadq hep blrUkta M_r'dekl olay 
yerinde lmzaladık. Kendı aramızda bu tutanaRı dÜZllnl8dlk. 
Orada il ymsıyla yazdık ıonra karakOıda deldilOY. çaldlml,. 
Olay yırinde Poliı Mımuru Kamal ölmaz bu tutanıılı .1 ,U!
ayla yazmışb.' W,ordu_ A,nı Kemal Olmaz ı., tutuailm 
kım tarafından hazirlandılıııı bilmıcllllnl aö,ıa,.an Ylisbqı'
nın tutanailı Tozkoparan kııft.kol\lllda JıamIaııdıIııU lÖ7ii
yordu. Tanıklann cliimm da, tümU da blrblr1ıl. çalı.., 
_LA! ifadel.r verl,odudı. Soauç. 1 Maı\a tuttılıllllU 330 Iıl
,Iyi lUç1a,an bu tutaul . .. hlp çalıllıııp hlc; � � "  
dem_i ,tl. Suçlu\ar talita \rapiimıtJaıda. • •  

BUgüD 1 Mly. kutlana1an ü_rlndekl tariIı6a 
gü .. nIlk lö .. vUlarinin auçlamuıı açık bmtlan _ 
Suçlulann itkenceleri, daha 5 MaJI.I atinu, ,_'liııde 
nan tutuklUlanD aldıklan &allak rapcılluıııcla açıkça ...... 
yordu. Yapılan ı,keııcel. 10001lCU, b.k lıItI çatltil ,.... 
almı" bazılan tedavi ıdUm.k jiaere IıUtantye bldmlıııı .... 
Tutuklulardan Alpa, GiriWollu, ancak ıli lI1nCIa 1711atablll
c.llni raporla tesbit .ttlrlyordu_ N_t Yıldınm, Jfalıık 
Umut, N_vzat SÜLÜn, H;;.ylıı Enöz, lfıiaqiD eailU, .. 7 ...... 
d. lyUe,lbDlr" cIIy. rapor alıyorlardı_ Tlirkl,e "01 PaıtW 
M.rkez Yönetim Kurulu ü,..leri Yavııa Ü Dal, Cm AvkP, 
Dınçer Dolu ve Orhan SUI.r U. Genç öneü GeDeI Bqbııı 
Abdurrahman Atalay'ııı da, aldıklan raporlara l,kiIILCaJ. ILI
radıklan te.blt ecllliyordu. Alınan raporlarda OrtQa ÇJkıııı, 
,apılan l,keneeler1n tümünün dı cop, dipçık ve banari alet
lerle yapıldılını ,öıtarlyordu. Yanl .uçlu\ar belli,cII. 

1 Mayıı'ta İatanbul'da 1 Mayıs kutlamalannm yuakIuı
maaını prota.to etmek Için sokala çıkan Tilrkl)re "9I 
Partiıi G.n_1 Ba,ünı Behice Boran ye dller 1 Mly. tutulda
lan, demokntik güçlerin ortak taI.bi .onucu .. rbeat bıalıal
dılar. 1 Mayıı'ın In .. lI.nem.,...,.1I1 böyl.ıık1. bır ıı.. cı.ııa 
ortaya çıkll_ Şimcil aanık aandalyaalnd. bulunan ıp.ııceclı.
deh h .. ap ıorulacak. Açılan kamu cıa_lan ne .. ldIde _Ilq
lanıraa .onuç1aııauı, 11aric1, d_okratlk güçlerin blrUII ve cia
yanı,muı bu h_bı mutlaka aoacak_ 
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