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Adalet Partisi Genel Başkanı 
Süleyman Demirei'in hükümeti 
kurma çalışmalan sürerken, Tür
kiye'nin mus\ararası Para Fonu' 
ndan sal!ladıl!1 ikinci kredi dIli
minin kullanımı konusu yeniden 
gündeme geldi. muslatarası Para 
Fonu'ndan, yaklaşık 95 milyon 
dolar tutanndaki ikinci kredi di
liminin kullanılabilmesi için, M 
Genel Başkanı Demirel tarafın
dan kurulacak yeni hükümetin, 
Türkiye-IMF ilişkileri konusun
daki tutumunu belirleınesi gere
kiyor_ Ancak, bilindil!i gibi bur
juva iktidarlanrun, uluslararası 
finansman çevrelerine karşı "iyi
niyeUi" bir tavır takınmalan, bu 
örgütlerin kredilerinin işlerlil!ini 
sal!larnaya yetmemektedir. Söz
konusu örgütler için önemli 
olan, kredi saltıamayı öngördük
leri ülkelerdeki hükümeUerin 
kendi istek ve dayatmalan dol!
rultusunda politik ve ekonomik 
tercibler yapmalan ve bunlan 
"uygulamalan" dır. 

İktidarda iken, 14 Ekim se
çimlerinin kendisi yönünden bir 
milyon gibi yüksek düzeyde oy 
kaybıyla so'luç\anamayacal!ını 
uman Ecevit al!ırlıklı hükümetin, 
IMF ve dil!er uluslararası finans
man kuruluşlannın istekleri dol!
rultusunda hazırladıl!ı "Ekono
miyi Güçlendirme Programı" dış 
kredileri hemen &kıtmaya yetme
miştir. Yardımın -adı "ivedi"dir 
ama bu "Ivedi"lik, "piyasa 
koşullannın oluşturulması"na, 
"ücreUerin dondurulması"na, 
"yabancı sermayenin Türkiye'de 
sıkınb çekmeden yatınm yap
ması"na sıkı sıkıya bal!lıdır. 

Türkiye ile IMF arasındaki 
mevcut "stand-by" düzenleme
sine göre, ikinci kredi diliminin 
kullanım hakkı 22 Kasım 1979 
tarihinde elde edilmektedir. An
cak, 22 Kasım' dan sonra Türki
ye'nin ikinci kredi dilimini kul
lanabilmesi Için, IMF uzmanları 
tarafından Türkiye ekonomisinin 

'Temmuz 1979'dan sonraki geli
şimini izlemeleri gerekmektedir. 
Bilindil!i gibi, sözkonusu "stand
by" düzenlemesi Temp1Uz'dan 
itibaren başlamaktadır. Bu ince
leme için Türkiye 'ye gelmesi 
programlarum IMF Heyeti'nin zi
yareti, hükümet deglşiklil!i nede
niyle ertelenmiş ve yeni bir tarih 
belirlemek üzere herhangi bir 
girişimde bulunulmamıştır. 

YENI IKTİDARIN 
ı::NANMASI GEREKIYOR 

Türkiye'deki gelişmeleri şim
dilik büyük bir dikkatle izler gö
rünen uluslararası finansman 
kuruluşlannın, tıpatıp bir MC 
modeline olumlu yaklaşacaklan
nı söylemek güçtür. Bu karşı Çl
kışın altında yatan ana neden, 
Milli Selamet Partisi ve Erbakan' 
ın dış politika konusundaki gö
rüşleri ve Arap ülkeleri ile yakın 

diyalog kurarak, Türkiye'nin dış 
finansman gerel!ini, bu ülkelerin 
elindeki petro-dolarlarla karşıla
maya kalkışmasıdır. Bunun yanı 
sıra, M Genel Başkanı Süleyman 
Demirel'in, 1975-1977 dönemin
de oldul!u gibi, orta ve uzun dö
nemli yerine kısa dönemli borç
lanmaya yeniden al!ırlık veren 
bir politika izleme olasılıl!ının 
yüksek olmasıdır. Buna karşılık, 
yabancı bankaJıınn ve dil!er fi
nans kuruluşlarının faşist MHP' 
ye karŞı pek yumuşak bir tavır 
içinde bulundukları ve bu partiyi 
kendileri için "tehlikeli" görme
dikleri dikkati çekmektedir ... 

Kısa adı OECD olan Ekono
mik lşbirlil!i ve Kalkınma örgütü 
ile yapılacak görüşmeler ise Ara
lık ayında başlayacak. Bu örgüt, 
21 aylık Ecevit iktidarı dönemin
de, Türkiye'nin uzun dönemli sa
nayileşme stratejilerinin del!işti
rilmesi zorunlulul!undan hare
keUe Dördüncü Beş Y ıllık Kal
kınma Planı'nı eleştirme küstah
lıl!ından vazgeçmemiştir. Şimdi 
muhalefette Iken Plan'ın del!işti
rilmesi gerektil!ini savunan M 
iktidar olma hazırlıl!ı içindedir. 
Ancak, büyük sermayenin has 
partisinin, OECD'nIn Türkiye'ye 
önerdil!i, ihiacata yönelik, emek
Yol!U'l küçük ve orta büyüklük
teki yatırımlara ve Türkiye'nin 
karşılaştırmalı üstünlüklere sahip 
oldul!u mallar üretimine yönel
meyi kabul edebilecel!i kuşku lu
dur. Türkiye burjuvazisi, ne den
li dışa bagımlı olursa olsun al!ır 
sanayi yatınmlan istemekte, 
"bakkal" ve "manav" olmaktan 

DEMIREL'IN DIŞ FI
NANSMAN KURUMLARı 
KARŞıSıNDA ECEVIT' 
iN 22 AYlıK POLITIKA
SıNıN AYNıSıNı UYGU
LAMASI KAÇıNıLMAZ 
OLACAKTlR_ SONUCU, 
BU KUR:.JMLARIN poLi
T IK YAKLAŞıMı BELIR
LEYECEKTIR. 

bıktıl!ını söylemektedir. Bu ne
denle. OECD ile Aralık'ta yapıl
ması beklenen görüşmeler pek 
"rahat" geçmeyecektir. 

BANKERLERIN TAVRı 

Sıile)'man Demirel tarafından 
oluşturulacak hükümete vabancı 

bankalar tarafından sal!lanacak 
destek de konunun bir başka yö
nünü oluşturuyor. Yabancı ban
kerler, 1978 öncesinde, onca do
lar akıttıklan, ve fakat kendin
den beklenenl gösteremeyen ve 
1978 yılı başında da pılısını pır
tısını toplayıp kaçan "gözde"le
rini tekrar karşılannda bulmak
tan pek hoşnut olmayacaklardır. 

Çokuluslu bankerlerin sesi 
dı.:-ıımundaki "Euromoney" der
gisinde, 1979 yazında çıkan bir 
yazıda, Demirel hakkında şöyle 
denilmektedir: 

"Iktidarlan sırasında, Mali
ye idaresi' nde attıl!ı yanlış 
adımlar va aldıl!ı hatalı kararlar 
sonucu Türkiye'yi 1977 yılı so
nunda büyük bir darbol!aza 
�ürükleyen Başbakan." Yazıya 
göre, Süleyman Demirel'in 
başbakanlıl!ı sırasında yaptıl!ı 
en büyük hata, kısa dönemli 
borçlanmaya al!ırlık vermesi ve 
Türkiye'nin başına DÇM (Dövize 
Çevrilebilir Mevduat) hesabı 
betasını sarmasıdır. Bankerler 
için önemli olan, ana paranın de
l!i1, milyarlarca dolarda 
ifadesini bulan faizinin kısa süre
de geri ödenmesidir. Demirel ise 
bankerler gözünde parayı alan ve 
faizinin üzerine yatan bir devlet 
adamı görünümündedir_ 

Kurulabilecek bir AP hüküme
tine karşı uluslararası finansman 
çevrelerinin bugünkü tavn, ister 
istemez dikkatleri iç finansman 
sorununa çekmektedir. Bilindil!i 
gibi, Türkiye ekonomisi son yıi
larda yol!un bir iç finansman so
runu ile karşı karşıya bulunmak
tadır ve bu sorun ekonominin 
sal!lıklı gelişebilmesini ve sanayi
leşme hedeflerine ulaşılmasını 
olanaksız hale getirmiştir. Bu ne
denle, 1970'1i yıllann başında 
Süleyman Demirel tarafından ha
zırlıl!ı yapıian, ancak uygulama r 

alanına konulamayan Finansman 
Kanunu'na benzer bir yasanın 
tekrar gündeme getirilmesi olası-
1ı�1 oldukça yüksektir. Sızan ha
berler, Demirel'in yol!un bir ver
gi paketi hazırlı�ı içinde oldu�u 
yönündedir_ 

öZÜNDE DEÖlşMEYEN 
EKONOMİK POLITIKALAR .. 

1978 yılından bu yana, 
ekonomi politikalannı Uluslar
arası Para Fonu'nun OECD'nln, 
Dünya Bankası'nın önerileri, 
daha doi!nı bir deyişle dayatma
ları dol!rultusunda saptayan ve 
bu politikalan uygulamaya Çalı
şan Ecevit hükümetinin yerini 
Demirel almaya hazırlanıyor. 
özünde aynı olan politikalan, 
belki de bIraz daha farklı biçim
lerde uygulayacak olan bir Demi
rel hükümeti... Sistemin müzmin
leşen sorunlarına, hastalıklarına 
günübirlik çözüm aramanın çö
ztiınsüzlügü binlerce kez kanıt
landı. .. 

TüRKIYE ıŞ KAZALARı N DA 

DüNYADA BIRINCI SıRAYı AlıYOR 

Uluslararası çalışma örgiitii i LO tarafından ya

pılan araştırmalar ve SSK 'nın v�rilerine day�nan 

çalışmalar Tiirkiye'de günde 743 ışkazası oldugunu 

oriaya çıkardı. 

Hergün meydana gelen işkazalannda ortalama S 
işçi yaşamını yitiriyor, 13 işçi de sakat kalıyor. 

Iş kazalannda özellikle yer altında - çalışan 
ma,den işçilerinin her an yetersiz önlemler nedeniy
le iş kazası ile karşı karşıya olduğu ve bu işkolun
daki kazalar açısından Türkiye'nin Diinya sıralama
sında birinci sırayı aldığı da araştırmanın ortaya Çı
kardığı bir gerçek. Diğer yandan montaj sanayiinde 
de önlem almamanın yanısıra eski teknolojili maki
ne kulanımının kazaların en temel nedeni olduilu 
araştınna sonucunda bir kez daha kanıtlandı. 

Yapılan tüm araştırmalann ve raporların so
nuçlarına karşın iş cinayetleri hergü'!.. artan hir hız
la devam ediyor. 

SEKA HAFT AUK DERGILERIN 
KACIT TAHSISINI KESMEYE ÇAUŞIYOR! 

SEKA lıaftaIık ıımıı
IerIn Dlıt tabiiiiııi keyft 
bır uytUlama IODUell .... 
petmeya çalıtıyor_ SEKA 
mn lLJ&UIamUı 8 ay ön
ce çıbrtılan ye lıUgiIDıı 
dek batırlaDmayan btr 
tıaııaııiar kuıulu Iıamııa
meslııe dayaııdırılmaya 
çllLfıhyor- Kmrııamenlıı 
uygulanwı icln Bum 
ban Kurumu'DI bqyııııı
larak, lıatıalık dua\ler\n 
tlrajımn ye satLfımn bil
dirilmesi Istendi_ Ne 9IIL' 
ki, uygularnalann keyft
Ilk zIDc:IrI bu kez de Ba
IDI ban Kurumu'nda ta-

kıiclı_ BİK'de SEKA'mn 
IIt.emInI Sanayı nı Tek
noloji BabnlıIı'DI Ia
por ecı-eını bellrWnk, 
_u liiriIDenıIde bı
raktı_ Şımdı SEKA' .. 
baftUk ___ k$ 
tabIIII yapıp yapıııayaca
lı k __ ortada bır 
açıklık yok_ 

SEKA'.. bu tuıu
muııda 14 EIdm aeçlml. 
riDeIen _ Clltaya çı-
kan Iı\iJıIiımt dellfWIII
niıı etkili oldulWıu IÖJ
lemek tıertıa\de bır Jmba. 
DIl oimia .,..k! 

TlSK BAŞKANı NARıN, YENI HÜKüMETIN 
ISTEKLERINI SlRALADI 

Türkiye Işveren Sendikalan Konfederasyonu baş
kanı Narin geçtiğimiz hafta içinde yaphğı açık
lamada, özel sektörün "güçlenebilmesi" için gerekli 
koşuıııin açıkladı_ Narin,' açıklamasında "gayri
meşru kazancın önlenmesini de istedi. 

Özel sektöriin finansman sıkınhsı içinde oldu
ğunu da \>elirten Narin Bankalann fonlarını üretken 
alanlara yatırmalasını istedi. Aynca SSM fonlannın 
da üretim için kullanılması gerektiğini savunan Na
rin, bu fonlann büyük buıjuvazinin kullaıumına ve
rilmesini istedi. 

Narin'in açıklaması özel sektörün mevcut 
kolaylıklar yanında kamunun tüm olanaklannın 
kencH emrine verilmesi isteğinin açık bi,r kanıtı o
du_ 
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ESKİ HAMAM AMA 
ESKİ TAS DEGİL 

ZEKI KILIÇ 

Türkıye Işçi Partisi Merkez Yönetim Kurulu, seçim sonuçlarına ilişkin 
yaptığı değerlendirmesinde "14 Ekim seçimlerinin sonuçları toplumumuzda 
bır sağa kayışı göstermektedir" saptamasını yapmıştı. Bu olgunun sonucu, is
ter hükümeti kursun, ister kurmasın, Demirel'in Başbakanlık yapmak üzere 
görevlendiriimiş olmasıdır. Ikinci bir sonuç l$e, CHP'nin seçim ronuçların
dan sonra içerisine girdiği süreç ve son kurultay'ın nıteliği ve sonuçlarıdır. 

Demirel'in hükümet kurmak için çalışmalarına başlamasıyla birlikte; 
gerici ve faşist gOçler saldırılarını birden artırmaya başladılar. Kurulacak hü
kümet programına alınacağı söylenen, ' fevkalade hal' yasası, DGM yasası, 
peşinen sıkıyönetimi devam ettirme talebi v.b. gibi, herşeyden önce temel hak 
ve özgürlükleri ııedef alan yönelişler, saldırıların ulaştırılmak istendiği yeri 
açık seçik gözler önüne sermektedir. Daha açık bir deyişle bugünkü koşullarda 
böylesine pervasızlaşan çok yönlü saldırılarla ulaşılmak istenilen nokta, .hiç 
kuşkusuz politik özgürlüklerdir; politik 'özgürtükleri kısıtlamak, onları askıya 
almaktır. 

Birinci ve Ikinci Milliyetçi Cephe hükümetleri döneminde, devlet aygıtı, 
sistemli ·bir biçimde taşistleştirilmeye başlandı. Bu uygulamalar sonucunda, 
faşizm, devlet kurumları içerisinde ciddi bir örgütlülük cijzeyine ulaştırıldı. 
Böylece, faşist örgüt birimlerinin daha önceden de yönlendirdiği terör hare
ketleri artık sadece devlet güçleriyle karşılıklı yardımlaşma ilişkileri içerisinde 
kalmakla yetinmiyor; bir adım daha ileri giderek, yaratılan teröre devlet res
miyetini de vermeye başlıyordu. Kısacası, devlet aygıtına yerleştirilen faşist 
örgüt birimleri, hızla, yasal birimlere dönüşme dolayısıyla yürüttükleri şiddet 
eylemlerini'de yasal şiddet eylemi biçimlerine dönüştürme sürecine girdiler. 

MC hükümetleri, devleti faşistleştirme politikası sonucunda hedefleri, 
biçimi ve zamanı planlanabilen örgütlil faşist şiddet eylemleri yoluyla işçi ve 
emekçi sınıfların, demokratların, 'ilericilerin ve sosyalistlerin politik özgürlük
lerini fiilen işlemez hale getirmeye çalışıyordu. Ancak bu şekliyle bile, temel 
hak ve özgürtüklerin kullanılmasının önü alınamıyordu. Kaldı ki, MC hilkümet
leri açısından zaten başından beri, devleti faşistleştirme p<ılitikası, sadece 
adımlardan biriydi. Fakat diğer adımın gerçekleşebilme koşulları sağlanamı
·yordu. Demirel, o dönemde "DGM" yasasını, olağanüstü yeni yasal düzenle
meleri \tb. gibi yasal şiddet yöntemi önerilerini gündeme getirmekle birlikte, 
bunları gerçekleştirebilme olanaklarını bulamadı. Oysa MC açısından asıl ula-
şılması gerekli hedef buydu. 

. 

i şte, gerici ve faşist güçlerin saldırılarının yürütücüsü olma misyonunu 
yüklenen Demirel, dün yapamadığını bugün yapmaya çalışıyor. Dün bulama
dığı nesne.1 ve öznel koşulları bugün bulduğu"" inanıyor ve yeniden temel 
hak ve özgürlükleri kullanılmaz duruma getirmenin yol ve yöntemlerini arı
yor. Bugün gerici ve faşist güçler açısından mücadelenin geiip dayandığı nok-
ta, en açık biçimiyle budur. 

. 

Demirel'in dün önünde engel olan ve örneğin 1977'de DGM 'ye karşı Çı
kışında görece de olsa kendi kendisiyle tutarlı olan CHP, bugün artık engel de
ğildir. Ayrıca, CHP'nin zaten �endlsi yeni anti-demokratik yasal düzenleme 
önerilerinin gerçekleşmesi için çaba göstermişti. Dolayısıyla CHP.'nin "fevka
Iade hal" vb. gibi önerilere karŞı çıkması, halk kitleleri açısından onun tutar
sızlığını açıkça sergileyecek ve karŞı çıkışının etkinliğini azaltacaktır. Gerçek
ten de CHP'nin yürüttüğü te;lImiyetçi politika ile birlikte, aynı zamanda 
temel hak ve özgürlüklere yönelen bu tutumu, bugün gerici ve faşist güçlerin 
saldırılarının azgınlaşmasını nesnel olarak kolaylaştırmıştır. 

Diııer yanda, Ecevit etkili çevrelerJe, özellikle ordu üst kademeleriyle 
ilişkilerine önem verdi; ve bu anlamda da bu çevrelerin desteğini yanına alctı. 
Ama tu öyle bir destektir ki, aynı destek çok kısa bir sürede ve hazır bir şekil
de AP'ye de kayabilir. Özellikle, ' fevkalade hal", "DGM" vb. gibi yasaların 
gerçekleşmesi için. Bu da, Demirel için uygun bir koşul durumundadır. 

Yine, CHP 'nın çok kısa bir süre sonra ilan ediliş amacına da aykırı bir 
işlev görme\'e başlayan sıkıyönetimr ısrarlı bir şekilde uzatmaya çalışmış ol
ması da, bugün Demirel'in sıkı yönetimi belirsiz süreler için uzatacağını açık· 
ça söylemesine neden olmaktadır. 

Yirıe CHP'nin seçim sonu içerisine girdiği süreç de, Demirel için aranan 

koşullardan bir diııeridir.,CHP'Kurultayl olarak somutlaşan bu süreç, en kaba 
bir deyişl� geriye dönüş, saııa kayıştır. 

CHP'nin sağ yönetimi, Ecevit'in şahsında, açıkça sağa yönelirken, daha 
ödüncü bir politika sürdürmeye yönelık yeşil ışıklar yakarken, buna karşılık, 
muhalefet de, bundan önceki kurultayda ilerisl için olumluluklara işaret ol�
bilecek konumlarından daha gerilere düşmüştür. 

Ecevit, yaptığı her konuşma ile, verdiği her demeç ile muhatap olarak 
CHP 'yi ve onun kurultayını seçmek yerine, sanki daha bir üst kademeye rapor 
veren bir tutumun içerisinde oimu1tur. Ecevit'in tarafsız, partizan olmayan, 
bürokratlara saygılı parti olarak CHP 'yi nitelendirmesi "üst kademeye rapor" 
verme görünümüne haklılık kazandırmaktadır. 

Ecevi!'in "biz faşizmi iktidardan indirdik" değerlendirmesine, muhale
fetten tek ciddi itirazın olmaması, aslında Kurultayı nitelendirmeye yetertı 
kanıttır. Faşizmi iktidardan indirmekle, denilm�k istenilen, hükümetten ya da 
devlet dairelerinden bir kısım faşistlerin alınması ya da etkisizleştirilrnesidlr.· 
Oysa bu da önemli olmakla birlikte, faşizmi altetmenin temel yöneliş biçimi, 
politiktir; ve faşizm, ancak politik ve ideolojik olarak, onu besleyen 
ekonomik dayatmaları kurutarak iktidardan indirilebilir. Halbuki CHP; böy
lesine bir tutumun içerisine girmediği gibi, tam tersine bu politikanın en !e
mel unsuru olan ve herşeyden önce gündemin sürekli baş maddesi yapılarak, 
gözbebeği gibi korunması gereken temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasını 
önlemeye çalışmıştır. Kitlelerin temel hak ve özgürlüklerini kullanma talep
leri, önlenmeye ve askıya alınmaya uğraşıımıştır. Demirel ve yeni tür MC hü
kümeti, bugün açılan bu yolda yürümektedir. 

Buna karşılık, CHP yönetiminin .solunda yer alan parti içi muhalefet 
. bu gidişi durduracak ya da bu gidişi değiştirecek ciddi bir çabanın içerisine. 
girmemiştir. Muhalefet, kesinlikle görevlerini görmeyen bir anlayış içerisinde 
olmuştur. Bu nedenle, dün görevlerini görmeyen ve bu görevler için mücadele
ye girmeyen muhalefetin, ciddi bir muhalefet yapmasını beklemek imkansız
dır. 

Şimdi Ecevit ve onun sağ yönetimi, Kurultay sırasında da ortaya çıktı
ğl.gibi, her ne şekilde olursa olsun 1981'e kadar iktidara gelme hesap ve planı 
içindedir. Ancak CHP açısından 1981'e kadar ne şekilde olursa olsun iktidar 
olma hesabı, böyle bir olasılığın gerçekleşeceği zamana kadar onu ödüne zor
layacak, onun emperyalizme ve tekelci büyük burjuvaziye teslimiyetini daha 
da pekiştirecektir. Demokrasi açısından CHP 'nin ileride hükümet bile olsa iş
lev ve önemi, onun bundan sonra temsil ettiği kitlelerin dövüşkeoliğinl artır

. masma, demokratik toplumsal muhalefet içindeki yerini ve önemini kavrama
sına paralel olarak değerlenecektir. Parti içi muhalefetin gerçekten bir işlev 
görebilmesi, CHP 'yi böylesi birmücadeleye sokmaya öncülük etmesiyle müm
kündür. Muhalefet, mücadelesini yalnızca CHP 'içi mücadele, delege oyunu 
veya pratiııi olmayan ileri sözler söylemel< ve sıfatlar taşımakla sınırtarsa ; ger
çekten muhalefet olma özelliğini kazanamayacağı gibi, CHP'yi de demokrasi 
açısından önemi yadsınamayacak işlevlerine kavuşturamaz. 

Tüm bu olumsuzluklar, zorlu bir döneme girişin habercisidir. Bu yüz
den, ilericilerın, demokratların, sosyalistlerin önlerinde duran görevleri kavra
maları, bu görevlerin gereklerini titizlikle ve kararlılıkla. yerine getirmeleri. 
mutlak bir zorunluluktur. Bu zorunluluktan kaÇıŞ, gerekçesi ne olursa olsun, 
nesnel olarak gerici ve faşist güçlere yeni adımlar atınalarına, yeni hesaplar 
yapmalarına olanak kazandırmaktan öte bir işlev görmeyecektir. 

Bugünkü koşullarda, mücadelenin yoııunlaştığı noktada gerici ve faşist ' 
gOçlerin hesap ve tertipleri nedir, ne yapmak istemektedirler? Buna karşılık, 
biz ne yapmalıyız? Hem karşı tarafın şu anda ve gelecekteki hesaplarını bil
"!«,k, bu tertipleri boşa çıkartmak Için; hem de, görevlerimizi netleştirip, 
milcadele araçlarımızı kullanabilecek elleri çoııaltmak, kısacası yeni MC'nln 
karşısına örgütlü birleşik halk gücünü çıkartmak ıçın; tezeiden, ama geçmişten 
dersler çıkartarak, hata ve zaaflarımızı gidererek bu sorulara doııru cevap bul
maya çalışmak, tüm görevlerimizin belırlenmesı ve netleşerek yaşama geçiril
mesi için Ilk koşuldur. 
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Ekim ayında Yugoslav
ya ve Yunanistan ile bir
likte Türkiye'yi de ziyaret 
eden Amerikan Denizaşırı 
özel Yatırım Kurumu 
(OPIC) temsilcilerinin ar
dından, bir başka yatırım
cılar grubu misafir edildi_ 

Bu kez, Merkezi Isviç
re'de bulunan "Business 
International" adlı uluslar
arası firmalara danışmanlık 
yapan bir kuruluş i stan
bul'da bir seminer düzenle
di. ''Türkiye: Ticaret ve 
Yatırımın Geleceği" konu
lu seminere, Business 
International'a bağlı 70 
uluslararası firma temsilci
si kapatıldı. Örgüt başkanı 
McKean, Türkiye'de yatı
rım olanaklarının ele alın
dı�ı toplantı sonunda yap
tliı konuşmada şöyle bu-
yurdu: -

''Türkiye çok ciddi bir 
bunalım dönemine girmiş
tir. Kısa zamanda, bu bu
nalımı çözmesi çok zor
dur. Konferansımızda, her 
iki taraf olarak,yani ya
bancı yatırımcılar ve Türk 
i�damları ilebürokrasi ve 
hükümet arasında Türkiye' 
nin durumunu ıörüşmek 
olana�ı ortaya çıktı." 

"Geçmişte ve bugün 
Türkler ile yabancıların 
birbirlerini anlayamadıkla
rını" da öne süren McKean 
bu anlaşmaılı�ı, "tarafıar 
arasında çok az temas ya
pllmUlna" ba�ladl. 

Bunca lçli-dışlılı�a k!r
ıın diyalOS eksikli�lnden 
sözeden McKean'in açıkla
maları, S-8 Kasım tarihleri 
arasında yapılan semineri 
izleyen Türk Işadamlarınca 
yerinde bir tespıt olarak 
dejerlendirildl. üstelik, bu 
seferki yabancı yatırımcı
lar toplulu�u bürokratik 
ensellerden fulacak yakın
mıyordu. Business Interna
tional başkanı Richart 
McKean, aynı konuşma
sında, ıstanbul'da seminer 
boyunca yaptıkları temas
lar sırasında Türkiye'deki 
yatırımcının Yabancı Ser
mayeyi Teşvik Yasası 'na 
de�iI,bunu uygulayan kişi
lerin uyum ve mantalite
lerine baktıklarını söyleye
rek, buna göre bir de�er
lendirme yapacaklarını bil
dirdi. 
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BIRINCI GöREV ANTI
FAŞIST KITLE 
MüCADELESININ 
BOYUTLARıNı 
YÜKSELTMEK ıÇiN SON 
OLANACI BILE 
HAREKETE GEÇiRMEK 
IKINCISI ISE KITLE 
EYLEMINDEKI 
YüKSEUŞI KöKLÜ 
SıNıfSAL ÇöZüMLERE 
YöNELTMEKTIR. 

GDrev: 
'lOkın 
coıomlere 
yonelmek 
S 

üleyman Demirel tarafından kurulmaya çalışılan tek baŞı
na AP bükümetinln dayanacaRı ilkeler şimdiden belli ol
muştur. Bu ilkelerin odaklandıRı başhca iki nokta, sıkıyö
netımin yetkilerini genişletmek, uygulama alanını ve kapsa-

mını genişletmek, özellikle politik haklara ve özgürlüklere karşı baskı 
aracı işlevini güçlendirmek ve anti-demokratik baskı yasalarına yenl
lerini ekleyerek varolanlan pekiştirip uygulamasını güçlendirmektir. 
Demirel, bu politikasıyla, tek 
\ıaşına AP hükümetini gerici-fa
şist bır yönetime geçişin basa
maRı yapmayı amaçlamaktadır. 

Hükümetin tasarlanan süresiy
le ilgili olasılıklar, bu temel poli
tikayı dei!iştlrecek dei!ildlr. De
mirel 'in 1980 içinde bir erken 
seçime yönelmek hesabıyla AP 
hükümetinin süresini kısa tut
ma girişimleri, bu süreyi müm
kün oian en etkın biçimlerde, ge
rici-ta,ist bir yönetimin unsurla
nnı oluşturmak için dei!erlendlr
meye çalışmasıyla sonuçlanacak
tır. 

Bu gelişme doiırultusu karşı
sında demokratik güçlerin Izle
mesi gereken polıtıka son derece
de kritik bır önem taşımaktadır. 
Demokratik güçler, mümkün 
olan en geri mevzilere çekilmeye 
yönelık bır tutumu mu benim
seyeceklerdir; yoksa demokratik, 
devrımcı Istemler platformunu 
mümkün olan en yliksek düzeye 
çıkararak köklü çözümlere ml 
yöneleceklerdır? 

Çok açık olarak bilinmekte
dir ki, Türkiye'de egemen sınıf
lann bunalımı ve gerici-faşist bir 
yönetime geçiş Istemleri, ege
menliklerini eskisi gibi sürdüre
cek durumda olmalanndan kay
naklanmaktadır. Egemen sınıfla· 
nn ıktıdannda önemli gedıkler 
açılmıştır ve onlar için sorun, 
bu gediklerln kapatıiması soru
nudur. 

Bu koşuliarda gerici-faşist bır 
yönetime geçişin koşullannı sa
dece egemen sınıflann Istemleri 

belirleyebilecek durumda deRiı
dır. Bu koşullar, büyük ölçüde, 
antı-faşist, demokratik kitle 
hareketinin düzeyıne ve anti
faşist güçlerin blrli!!inin boyutla
nna be!!hdır. Dolayısıyla, bır 
yandan gerici-taşist bır yönetime 
geçiş istemlerinin olgunlaşması, 
dlRer yandan da anti-faşist, de
mokratik kitle hareketinin 
boyutlannın bugüne kadar görü\
meyen düzeylere çıkanlmasını 
bunun Için son olana!!ı bile ha
rekete geçirebilmek kaçınılmaz 
olarak gündeme getirmektedir. 
Gericilik ve faşizm güçleriyle de
mokrasi güçleri arasındaki müca
delenin sonucunu bu belirleye
cektir. 

Ama sadece demokratik kitle 
eyleminin yükseltilmesi ve antı 
faşist güçlerin birli!!lnln geUştl
rilmesi yeterli de!!ildlr. Kitlelerin 
eylemindeki yllkseliş ve anti-fa
şist güçlerin blrli!!I, bunalımdan 
faşizmin ma�dl ve sınıfsal kay
naklannı ortadan kaldırarak çık
mayı salllayacak köklü dönüşüm· 
leri hedef olarak gündemine al
mak zorundadır. Kitle hareketı-
nin ve anti-faşist birlik hareketi
nin dayandı!!ı· politik platform, 
böylesi köklü dönüşümleri, kö k1ü 
çözümleri Içine almak zorunda· 
dır. 

Dolayısıyla bugünün gelişen 
koşullanndaki temel görev, de
mokratik güçlerin mücadelesine 
böylesi hedefleri benimsemek, 
mücadeleyi o hedeflere yönelt
mektlr. 

[ttl; rtıil ı ililll �:ı.j i ;:t f:il 
Zorlu dönem, 
ileri mevziler 

Demirel'in hükümeti kuracaRı kesinleşti. MHP ve MSP 
liderleriyle yapılan görüşmeler sonunda kurulacai!ı açıklanan 
hükümetin güvenoyu alacai!ı da ortaya çıktı. 

Böylelikle önümüzdeki günlerde iktidar olmayı bır tür
lü beceremeyen Ecevit hükjimetl, yerini dışardan desteklı De
mirel hükümetine bırakmış olacak. 

Kurulacak hükümetin neler yapmayı planladı!!ı belli 
olmuştur: AP Genel ldare Kurulu'nca program !asla!!ı olarak 
hazırlanan "teblii!", kurulacak bükümetin temel amacının, 
işçi-emekçi sınıf ve katmanlann başta politik bak ve özgür
lükleri olmak üzere, ekonomik-demokratik hak ve özgürlükle
rini hedef aJmak olduRunu göstermektedir. 

Anti-komünizm temeli üzerine oturtulacak olan hükü
metin DGM'leri oluşturmaya çabalayacai!tnı açıklaması biç 
kimse için şaşırtıcı olmadı. Aynı şekilde "Fevkalade haller 
kanunu' nun çıkartılmasından, toplantı ve gösteri ylirüyüşle
ri yasasında ve dernekler yasasında bazı deRlşiklikllkler ya
pılmasına kadar bir dizi yasal "düzenleme" Içine girmek is
tendiRi de bir "sır" deRiidi. 

Bugün Demirel alışılagelmiş ortaklanyla birlikte deA11, 
onlann dıştan desteRi ile iktidara yaklaşmıştır. Ne YU kı, 
Demirel'ln sözleriyle ' hükümetin temel felsefesi" MC'ler
den farklılık taşımamaktadır. Zaten MHP çevreleri de kuru
lacak Demirel hükümetinin "bu felsefe"den ötürü "her mDll
yetçi tarafından" desteklenecei!in1 belirtmektedirier. 

Bu nedenle de MHP'siz bir bükümetin oluşacak olma
sından ötürü "bır 3. MC tehlikesini fazla yakından bissetme
yebiliriz" anlayıŞı bütünüyle yanlıştır. Hiç unutu1mama1ıdır 
ki, AP tekelci, büyllk sermayenin bas partisidir ve MHP, 
AP'nln kolu-kanadı altında büyütülmüştür. 

yoııun anti-demokratik saldınlara girişileceRI ne kadar 
keslnse, bu saldınlann karşısında demokratik hak ve özgür
lüklere sımsıkı sanıan, ileri, demokratik ve ekonomık istem
ler için mücadele vermek durumunda olan demokratik \lÜç
leri bulacai!ı da o kadar kesindir. 

Işçi ve emekçi kitleleri daha ileri demokratik istemleri 
yaşama geçirmek, köklü demokratik dönüşümleri başarabil
mek ve bütün bunlan sosyalizm mücadelesinin bir parçası kı
labilmek doi!rultusunda zorlu görevler beklemektedir. De
mokratik hak ve özgürlüklerı korumanın, pekiştirmenin yolu, 
köklü çözümler ıçın sürdürülen mücadelenin blf8llSlna 1Ikı
sıkıya baııhdır. 

Hükümetten düşen CHP 'nin temel yanılııısı da bu kopa
nlmaz baııı görmezlikten gelmek olmuştur. "Devletl biz kur
duk, biz kurtaraca!!ız" anlayışından hareket eden CHP, bu 
anlayışı ile Demlrel'in "temel felsefe"sine hızmet etmiş, 
onun de!!lrmelüne su taşımıştır. CHP demokratik istemleri 
yaşama geçirme görevini bır kenara koyarken, ,bu eörevin 
k.9rşısına onunla ba!!daşınaz bır tutumu, "otorlteyl saRIarna" 
tutumunu çıkarmıştır. örne!!in devlet dairelerinin faşlatler
den annması sorununa yaklaşırken, "yarıslZhkla otoriteyı 
sa!!lama" tutumunu benimsemiş, köklü bır çözümü getirecek 
olan grevii, toplu sözleşmeU sendikal haklann tanınması la
temini unutmayı, dahası KlT'lerdeki lşçUeri memur yapmayı 
planlamayı tercih etmiştir. Faşistleştlrme girişimlerinin kar
şısına her alanın demokratik yapı ve lşleylşe kavuşturulma
sıyla çıkılaca!!ını, panzehirin bu oldui!u gerçeııınl anlama
mazlıktan gelerek bır ' siyasi yatınm" yaptıııı yanılgısına sap. 
lanmıştır. 

Demokratik güçler bugün daha zorlu görevler Ile karşı 
karşıya ise bunda CHP hükümetinin bu anlayışının ve uygula
malannın önemlı bır payı vardır. Unutmamak eerek. "özel 
thtisas Mahkemelerl"nden söz eden, "sivil sıkıyönetim" an
lamına gelecek bır dızı önleme yönelme hazırlıllında olan 
sıkıyöne

,
timi Ilan eden CHP'den başkası deıılldir. şimdi 

Demirel e kalan, açıian bu kanalda yürümeye çalışmaktır. 
Iktidar deRlşmektedlr, ama faşizme geçıt vermeyecek 

olan guçler gene aynıdır, gene görev başındadır. Daha zorlu 
görevleri başarmaya, daha ileri mevzUeri ele geçirmeye hazır 
olarak. 

• neşet kocabıyıkoğlu 



Kapatıl an 

MTTB 
subesi 

Aça':;ıda kiır,liği belirtilen şahısların
. 

hangi
. 

fikre 

mensup oldu..l(lc..rını, e.;:tıf veya pasıf §eklın<le nı tele!! 

direrek ('!lisd: CHP-ı,ktif) öner�ine binaen en kısa bır 

zamanc.:::. 1::elirtL!.en [drese gönc.erlTlenızı rıca ederıra. 

i l ericileri 

fisliyo r 
Ilerici, demokratik kitle Ör

gütleri üzerindeki baskılar alabIl
diğine artarken, gericHaşist ör
gütler de çalışmalarına son hızla 
devam -ediyor. özellikle yüksek 
öğrenim kurumlarında yeni 
ogrenim dönemine girilirken 
gerici-faşist örgütlerin bu oku lIa
ra kaydolacak ilerici öğrencileri 
fişleme çabaları da artıyor. Fiş
lenen öğrencilerin faşist namlu
ların hedefi olabilecekleri de bi
liniyor. 

Nükleer 
Füze 
Programı 

Demirel'i 
bekliyor 

Batı Amıpa'ya yeni nükleer 
ııiIaIıJann yerleştirilmesini öngö
ren NATO programı, NATO dai
mi temsilcilerinin Brüksel'de 
yaptıklan ba.ıırlık toplantısmda 
benimsendi. Hazırlık toplantısın
da iki çalışma grubu tararından 
hazırlanan rapor, önümüzdeki 
barta Hollanda'nm başkenti La
hey'de toplanacak olan ve Sa
vunma Bakanlan'ndan oluşan 
Nükleer Planlama grubunun ona
yına sunulacak. Programın Nük
leer Planlama grubunda onaylan
masından sonra projenin Aralık 
aymdakl Bakanlar Konseyl'nde 
ele alınarak keslnleşmesl bekle
niyor. 

Söz konusu NATO programı, 
Atlantik Konseyl'nin 1978 Ma
yıs'ındakl toplantısında hazırlan
mıştı, Program, 1983'ten itiba
ren Batı Avrupa'ya 572 adet orta 
menzıııı (600 km 'yi aşkın) Cıize
nin yerleştlrilmeslni, bunlann 
464 'ünün kanatlı fıizelerden, 
108'lnin Ise 2000 km. menziıli 
Amerikan Persbing fıizelerinden 
oluşmasını içermektedir. Bu m
zelerinFederal Almanya'daki 700 
km menzıııı Pershlng·2 fıizeleri· 
nin yerini a1aca�1 bildirilmekte
dir. 

Şu anda Batı Avrupa üzerin
de 1000 adet taktlk nükleer si
lah taşıyan fıizel bulunduran Na
to'Dun, yenı bır silahlanma prog
ramı d�i1 de, "orta menz\UI m
zelerin modernleştirilmesi" ola
rak sunmaya Çiı1IŞtl�1 bu proje, 
bölgede yumuşama lUşkilerini 
temelinden tehdIt edecek nltellk-

YüRüYüŞ'ün eline �eçen 
bir belge tüm bu planların yeni 
bir kanıtım oluşturuyor, MITB 

De",;renn 
Sauun11UJ 
&kanı 
adaylanndan 
Bilgiç: 
Nük"'er 
{üze"'r 
.orunu 
AP 
hükümetini 
bekliyor. 

tedir. Sovyetler Birııeı, söz 
konusu projenin bu niteııeini 
çok önceden. ortaya koyarak, 
Varşova Paktı üyesi dieer müt
tefikleriyle birlikte NATO'ya 
karŞı banş önerilerini açıklamış
tır. Ama NATO kurmaylarından 
gelen yanıt, şimdilik, silah1aruna 
programına daha büyük hararet
le sarılınmasından ibaret olmuş
tur. Geçtielmlz barta bu konu
da Pravda'mn sorulanm yanıtla
yan SSCB Devlet Başkanı Brej
nev, NATO Bakanlar Konseyı' 
nin hazırlıklanna işaret ederek, 
bunların, olumiu gelişmeleri da
ha başın� öldürmeye yol aça
bilece�lni açıklıkla belirtmiştir. 

Sorun, 'türkıye açısından da 
büyük önem taşımaktadır. Bir sü
re önce Başbakan Ecevit'In, Tür
klye'ye yeni nükleer beşlıkiı rü
zeler yerleştirilmesine karŞı oldu
�unu ııçıklaması, dünya demok
ratik kamuuyunu olumiu etkile
miştI. NATO'nun savaşÇı kur· 
mayıan, Demlrenn kurmaya ha
zırlandı�ı hükümete \se, yeni sl
lahlanma programının uygulan
ması Için çok önemil bir olanak 
olarak bekmaktadır. Çeşitli ya
bancı besın organlan, yenı nük
leer başlıklı fıizelerhr yerleştiril· 
meslnde Türkıye 'nin stratejık 
önem taşıdı�ında blrleşmekte
dirier. 

Demirel'In, AP hükümetinin 
temel ilkelerine Ilişkin yaptı eı 
açıklamada. "Türkıye'nin taah
hütlerine be�lı kalacaRı" yönün
deki vurgulaması, NATO mer· 
kezlerine şimdiden verilen bır te
minat nlteURlni taşımaktadır. 
Demirel hükümetinin Iş başında 
olacaeı Ilk günler, Türkıye 'yi em
peryalist merkezlere ba�lama 
girişimlerinde yeni aşamalara ta
nık olacaktır. 

Reis 

NOT: E.D.J,l.H. Akademi kayıt ı;-artları a!?ağ:ı.dadır. 

Gelec(;k arkıidaşların bu şartları haiz olarak 

gelırıeleri ve �.:ıaz:ığ İzzetpı,�a Camii altında 

İ1rı:i YAYNA D:8HNEJI' ne müracaat etL�elerı ge-

rekmektedir. 

DEVLET j.ıUl:ENDISLlh. VE l.ıIMARLIK AKADErnsİNlN 

oJ�Ht:nı.. yın KEsİr KAYıTLAHumA İSTmm { 

Elazığ Şubesi'nden bır başka şu
beye gönderilen bir mektupta 
Elazığ DMMA ve Fırat üniversi-

.esi'ne yeni giren bazı öğrencile
rin isimleri ve bitirdikleri orta 
öğrenim kurumları yer alıyor: 

Yapılması istenen, mektupta ay
nen şöyle belirtiliyor: 

"Aşağıda kimliği belirtilen 
şahısların hangi fikre mensup ol
duklarını, aktif veya pasif şeklin
de· nitelendirerek (misal: CHP
aktif) önemine binaen en kısa bir 
zamanda belirtilen adrese gön
dermenizi rica ederim. Reis" 
Reb imzasının üstünde MTTB 
şubesinin mUhrü de bulunuyor. 

Gönderilen listede 10 öğren
cinin ismi yer alıyor. Mektubun 
son bölümünde yer alan "Not'ta" 
ise şöyle deniyor: "Teşkilatımız 
sıkıyönetim münasebetiyle kapa
lıdır." 

Bu belge gerici faşist örgütler 
karşısında hareketsiz kalanlara, 
göstermelik önlemlerle faşist 
katliamları engelleyebileceklerini 
sananlara yeterli bır cevap olu
yor, 

Demirel' in sürekli 
sıkıyönetim plam 

Demlrel'ln AP'nln tek be,ını hilklimeUııl 
kunna çalı,maIan, geçtilimiz haftanın ıonuna 
doRru ıonuç aşamasına yaklaştı. Hüküm.U 
kunna çaI .. malannm her aşamasında AP Iktl
·dannın temel hedenerlnl açıklamaya aAırlık 
veren Demlrel, böylece yenı hükümeUn ni
telllderinin de bellrlenıneslnl salladı. 

AP hükümetinin yönel_11 polltlkaııın 
beşlıea uygulaıtıa maddelerı ,unlar olacaktı: 

1) "Huzur ve lIIkun tesıs edilinceye kadar" 
IlkıyönetlpUn sürdUrülmeal; yanı IlkıyöneU
mIn ,örev ve yetkilerinIn eenl,leWerek uyl\l
lama kapsamının da yaygınlaştınllııuı, 

2) "OlaAanüstü dunım" ya da "Fevkalade 
hll" yasuının çıkanlmuı, 

8) Devlet GUvenlik Mahkemelerl'nın y.ua
laştınlması. 

4) ceza ve UIUI, ii Idaresi, Emnly.t Tattı
Iab, Pollıı Vazıre ve Se1ah\ye�erl yualannın 
daha da anti-demokratik, gericI bır yönde de
Rı,tlrilm,ıi. 

5) Sendikalar, Dernekler, Toplantı ye GöI
teri Yüıiiyiişlerl yualannın da demokratik halı 
ve özg\Iıtüklerl aonuna kadar kıııtlayacak 
yönde yeniden biçImlendirilmesi, 

6) MIT ve dlRer IsUhbarat örgUtlerinln, de
mokratik güçlere kar,ı daha a�ır bır baskı ara
cı olarak 1,letllmealnl saRlayaeak önlemlerin 
alınması. 

Demirel bu tasarılannı açıkça ortaya ko
yarken, "Auayasanın ve dleer yasalann yasak· 
ladıeı akımlar", edebiyatına alırlık vererek, 
başta 141 ve 142 olmak üzere dU,ünce ve ör
gütlenme özgürlü�ünU tehdit eden, Işçi sınırı
nın ve emekçilerin politik örgUtienmelerinl ve 

CI �ye ������Ii·�!i� tUt dllzen\tmeı.!. 
lannm lıaJIL eev\yeiiııiıı :riIIıı .... :iıi�ii.' 
ltııılenll. 

DemIıel'lıı hIIItIiıııe\ � 1IIIiııiııLa 
açıkladılı bu � '..ııı ___ " 
nltellllncletl bır poIIUb,yı 
amaçlannı ortaya kCl)'lllllfblr . ..... _ ... ......... c· 

aldılı hUlıılm,t aıı.ı I�ncl,. 
tım! olu,tumıaJı: ıçın AP'1ıIıı��=�==�·· 4 
IIDI " bIı,IIIt �D ııI 
nııa uzun tıtmii çözUıııler 
AP'nln iıaııcl oiaııakiarı kuUaııabıı-t1Dl ka
nıtlamayı planlamalıtedır, 

' 

AP'nln lıuıltanclıtı hUkilıMt blçlıiıl. eıı 
bafla pouWı �Ukler ıçın mlleacWt kım· 
panyaaının y\IIıJtIUIıneIInln lYedI öııtııılnl or. 
laya koymalıladır, Bunun yanmda. eıntk� 
halkın ya"," dllltylnln .yunıılmllı i� etIdıı 
kltl_1 mliead,le biçimlerinln 1ı\1ft111b1118 de 
II\nceldir . 
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E mekCile.rin 

y.en i ha-I ka 
Sosyal Sigortalar Kurumu 

yönetiminin demokratikleştı' 
rilmesine yönelik önemli bir 
adım geçtiğimiz günlerde atıldı. 

DISK'e bağlı Sosyal-Iş Sen
dikası. e'ngeç 1979 Aral!k ayı 
sonuna kadar yapılması gere
ken Sosyal Sigortalar Kurumu 

Sosyaı�_i ş ' i n  DSF'ye 
üyeliği  kesinleşti 

DISK'" Iırıl" SM)'ol-I, S"ndlIuMIn'" Dünyo Sendı"". 
'ed......"on .. ·"" (DSF) ... " .. 'ed..-uyo"" Iırıl" UlUIIo"".... 
lWnu HI._tliı.,; BendUuılıın BirliiilIC • .  (TU1) üyelill 
........ Ii. 

DISK'" kı" 80"'01-1' Bendl .... ·nın 7�8 T ..... m ... 1 9 79 
fIIri,.,.".,. )/Gpdan 0""1JIIiiaı;; ,. ... 1 lllII'Ulıuıda DIln)/G S.,.-
dIJUıIOr '--"on .. ·"" üye ol .. n_. oy"ırlili ıı. 1umIr"" -
IırıIııut(ı. . 

_lIM)IOı-ı,'frt DB''yfl bat_u /br ...... ,.ı.n )/GruHD , .. n
lar 6CIIrtIIıfL 

:Si&iıırüt endib/ W W �1rIer ",,.,ndLJ wrdillniz 
......,.,.. a.ı Ilir dill""t p",,,,,, • .arıuıday .. , VlII"nU
cı. ILIr mil7011dGn (U .. ,,_IIçlnln .. ndilllJl W ve iiqürliJlt
,.,, �-

"BM'nllı .,. ILO ',.,n (vı ... ıa..oruı Çcılı,,,,,, or,uı;;) .. ",,-
......... dibre)'.IIi. ..,,_ lUmIr ... be,..ı.rinde '.ıı"""n " .. 
W ..... TiLrıIı )IGMIarı irıluır "dlya . ... II .. I,çileri .... mur 0"'-
"' -mIı)'or-

"___ BILtfin "rı nedenleri lÖaönSlıc o"'n SellNlerlillmu 
S"ndl""""'n TU1 li)'al 01"", batVIU'UfltUlU ",,"", "tml, " .. -
Iwı,,)'o •. • 

DS")'" u)'fiIIIi)'Ie sOO)'ol-l, SendiJıM.. buiunc Ir<ıdorlli 
lulıır" mlicodeluine. IIltle ile .... " .. ndi""cı/II. illruinin oy
l'ILm4.r bir YGIII oltın Itçi ıın.fırun .. I..".".,.",., dGyonlf"""'lIII 
ballılıl., en"'l'IIIIS)/olıııliz17Ul o"'" ..,..ıi"",z /lÜlleninl .om .. t
"'mlf duyor_ 

1 945 yı/ınd4 66 lillımn 64 milyon eme"çlyi ",....ıı .den 
272 .. ndiJuı yö ... ticiıl llllla,.rı4lın " .. rulan Dünyo S"ndl""lIır 
F.urayon .. ·ııo ""pimlJ.ı ... �oıı.t üDı.Ie';n "ıtte ile .In., 
.ııdlllıı"," üye ""'"n .. yor. BIJ6Iin üye ıııyili ı.. yüz mUyo,,-
/orltı ito. ediU)'o.. 

. 

ey le m b i r i i S i n d e  
BU iSYfRINO[ G�ıf fA 

Yönetim Kurulu (Müdürler Ku
rulu) Kurum Personeli temsil
cisi seçimi için 9 örgüte gliçbir
liği çağrısında bulundu. Bu ör
gütler: DISK'e bağlı Devrimc'i . 
Sağlık-Iş ' Sendi�ı. Türk-Iş'e 
bağlı Petrol-Iş Sendikası ve Tez 
Büro-Iş SendikaSı, bağımsız 
Tüm Has-Iş Sendikası ile TüM
DER. TüTED, Türk Tabibler 
Birliği, TüSDER ve Sigorta 
Müfettişieri De'rneğiydi. 

Toplam on örgütün somut 
bir konuda güçbirliğini sağla
mak için yaptıkları toplantılar 
sonucunda bir bildirinin yayın
lanması oy birliği Ile kararlaştı
nıdı. 

"Sosyal Sigortalar Kurıımu 
Yönetim Kurulu (Müdürler Ku
rulu) Kur!lm personel temsilcisi 
seçimi en geç 1979 Aralık ayı 
sonuna kadar yapılacaktır_ 

"Halen bu görevde faşist 
Sağlık-Iş Sendikasının faşist 
Genel Başkan vekili Savaş Ben
lı bulunmaktadır. 

"Yapılacak ,.çlmde faşist 
Sağlık-Iş 'In adayına veya do
laylı destekleyeceğine karŞı. 
demokratik gUçlerin karşı koy
ması ve müşterek adayın seçimi 
kazanması. seçim platformunu 

. ekonomik-demokratik mücade
' lenin gelişip gUçlendirilmesi 

için kuHanllmasl kaçınılmaz bir 
görevdir . 

"Biz aşağıda imzaları b'ulu
nan kuruluşların merkez' yöne
ticileri ve merkez adına yetkili 
temsilcileri olarak bu amaçljl 
gliçbirliği yapmaya ve müştere
ken saptayacağımız bir adayı 
sendika adayı olanık gösterme
ye karar verdik_ 

• Güç ve eylem birliğimizin 
adayı karşısında olacak tüm ki-

şi ve kuruluşlarla da ınOCadeIe 
etmeyı .örev sayacağız." 

DISK/Sosyal-Iş Sendikası 
Genel Başkanı bzcan Kesgeç; 
TUm-Has-Iş' Sendikası. Genel 
Sekreteri Garip Aydındağ, 
DISK/Devrimci Sağlık-Iş Genel 
Sekreteri Düzgün Dopn Halis. 
TüMDER Genel B"şkan Yrd_ 
Fatih üstün. TOTED Genel 
Sekreteri· Reşit Oğuz. TTB 
Merkez Konseyi Adına Dr_ Ali 
Ağzıtemiz, Tez Büro-Iş Genel 
Sekreteri Turan Barut, Petrol
Iş Genel Merkezi Adına Şükrü 
Inci. TüSDER Genel Başkanı 
Hasan Fehmi Mavi. Sigorta Mü
fettişleri Derneği Genel Sekre
teri Mulum Çelik. 

TÜTED : Örgütlerimizi 
güçlendirmek ana görev.dir 

. TüTED Genel Yönetim Kurulu'nun 21 Ekim'de aldığı kararları 
değerlendiren dernek Merkez Yürü�me Kurulu. bu kararlar doğrul
tusunda tüm teknik elemanlara ve TüTED'in tüm birimlerineyönelik 

. "Anti emperyalist antlf .. lıt 
mücadelede en lÜçlü lilah örlÜtlerl
mizdir_ ölIÜtlerlmlzi herzamaııkln
den daha lÜçlü kılma ıörevl p. bir çağrı yayınladı. Kitle örgütlerini güçlendirmenin ve antiemper- demdedir. Tüm TüTED blrlmlerln-

yalist, antifaşist mücadele düzeyinde güç ve eylem birliğinin ivedi de daha lÜçlü bır TUTED ıçın sefer
öneminin vurğulandığı çağrıda "şimdi söz yerini eyleme bırakmalı- . ber olalıın' Merkez �iırütme �unı-
d .. d d' ç ğ d 14 Ek' . i d ğ" 1  k .. i lumuz. tüm TüTED uyelerını Örtüt-ır . en ı. a rı a . ım seçım sonuç arına e ını ere şoy e lerlyle olan batlannı ııkıl .. tımıaya. 
dendı : kendi aralanndaki dayanı,maYl 

________ ;..;.. _____ • ________ .,. yükseltmeye ve TUTED'e daha çok EI<ONO\1j 
lHABERlER SOVYETLER 

BIRLICI'NDEN 
GÜBRE ITHALINDE 

YüZDE 50 
ARTıŞ ISTENIYOR 

-
AET INGILTERE'YE 19 Kasım 1979 tarihinde 

TüRKlYE'DEN başlaması beklenen Türk-Sov-
PAMUK lPLlCI yet Ticaret Heyetleri toplantı-

ITHALINI DURDURMA sında. Sovyet tarafina. bu· ülke-
YETKISI VERDI ' den yapılan gübre ithalatının 

: 1980'de yüzde 50 oranında art

Avrupa Ekonomik Toplulu· 
gu Komisyonu. Ingiltere'ye 
Türkıye'den yaptı!!ı pamuk 
ipııeı ithalatını yıl sonuna ka
dar durdurnıa yetkisi tanıdı. 
'lUrkiye'nln kendisIne satabile
ce!!i pamuk Ipııgı kotasının bu 

tırılması önerilecek. Iki ülke 
arasında Imzalanmış olan Tica
ret Anlaşması'nın 1980 yılına 
yönelik 21'lnci Protokol kap
samına. gübre kontenjanlannın 
yüzde 50 oranında arttırılması
nın alınması halinde. mali kar
şılıkların yüzde 100'den fazla yıl aşılciıl!� ve bu kota üstü Itha- artarak 55.625 bin dolara yüklatın tekstil plyaaasında kanşık- selmesl bekleniyor. 

Iı!!a yol açtı!!ı iddiasıyla AET 
Komisyonu'na başvuran Ingil
tere lehine alınan karar nede
niyle AET yetkilileri yaptıklan 
açıklamalarda. bunun ekono-
mik olmaktan çok sıyasal bır 
nitelik taşıdıi!ını beıirttiler. 

AET yetkilileri aynca. Ingllte
re'ye Türkiye'den yaptı!!ı pa
muk iplli!1 Ithalatını ıusma yet-. 
kisinin yıl sonuna çok kısa bir 
sür� kala verlldl!!lni ve Türkl
ye'nin AET bölgesini yaptıRı 
pamuk Ipll!!1 ihracatının ancak 
yüzde 10 oranında etkllenece
!!ini öne sürdüler. 

YVRVYVŞ - 12 KASIM 1 9 79 - 6 

-

1 980 YlLl BOTÇESI 
690 MİLYAR LIRAYA 

ULAŞACAK 

1980 Mali Yılı BütçesI. me
mur maaşlan katsayısının 16' 
dan 22'ye çıkartılması esası 
üzerine hazırlandı. Aynca, me
murlara aylık olarak ödenen 
750 ve 1 .000 liralık yakacak 

yardımı da 1. 750x2000 liraya 
yükseltUecek. 1980 Bütçesl'n
de memur maaşlan katsayısı ve . 
yakacak yı.rdırnlndaki Yiiksel
me nedeniyle personel harca
maIan 230 mUyar liraya. Büt
çe'nin toplam bUyüklüj!ü Ise 
690 milyar liraya çıkacak. 

-
TARIM üRÜNLERI 
FıYATLARINDAKI 

ARTıŞ 
SANAyııNıN 
GERISINDE 

Tarım ürünleri fiyatlarında 
meydana gelen yUksek oranlı 
artışlann. sanayı hammaddele
ri ve yarımamullerlnln fiyatla
rındaki artışa erişemedi!!i göz
leniyor_ Eylül ayı fıyat endeks
IerIne göre, tarım ürünleri rı
yatlannın. sanayı girdileri fiyat
lanna oranı yüzde 7 1 ,2 düze
yinde. 

Ancak. -tarım kesimin
den sanayie hızlı bir kaynak 
aktarımı ı.lenlml veren bu eg i
Iimln gerçekçi olmadıRını kay_o 
deden uzmanlar. tanm kesiml- . 
nin vergilendIrilmemesinin dIk
kate alınması gerektiRInI ve ta
nm kesiminde uygulanan yUk
sek taban fiyatlarının, önümüz
dekI. aylarda lçtlcaret hadleri n
de tarım ürUnlerl aleyhIne göz
lenen farkı kapatacaeını belir
tiyorlar. 

"önümüzdeki günler. demokrasiden katkıda bulunmaya çallınr. 
yana olan güçlerin eylem birllillnl Teknik elemanı mn ekonomık. 
"illamaya yönelik çabalann yoRlın- demokratik haklan ulnındakl mü-
I .. acai!ı günler olacaktır. cadele biriiilinin saRianması demok-

Demokrasıden yana . olan rası güçlerinin 'lUrklye ı-nellndeld 
güçlerin eylem blr�i!lnln sei!lanmasl eylem blrliillnl saj!lama ıörevlnln 
y .. adl!!lmlZ· son yıllann. önemini bır parçasıdır . .  
her zaman koruyan bır pdem "Tüm teknık eleman kateKOrI
maddesi oldu. 14 Ekim seçimlerin- lerinin ortak sorunlan etrafında ke
den sonra da sorun olanca önemiYle netlenmelerl ve mücai!elelerlnl her 
yine gündemdedır. düzeyde birle,Urerek yük.ltmele-

"Merkez YürütmeKurulumuz21 rının zorunlulullu pratikte kanıtlan
EkIm 1979 tarihinde toplanan Ce- ml4tır . .  " 
nel Yönetim Kurulumuzun aldı!!ı Çalnda tabanda Vi tavanda 
kararlıııın 1,IRı altında. TüTED'in blrliRin öneml vuqulanarak ,öyle 
demokrasi güçlerinin eylem birllilını dendi: · 
saRiama yönündeki çalı,malara ' "Merkez Yürütme Kunılumuz. 
etkın bır biçimde katılmanın kaçı· teknıker. teknisyen. j.oIOl. kimya
nılmaz bır lIörev olduRunu vuqular. gl!r, teknık ressan. mühendlı. mımar. 
Merkez Yürütme Kurulumuz. tüm arkeolOi. iıtatlstlkçl. jeanzikçi. 
örtüt birlmlerlinlzı eylem blrli!!lnI prospektör. topoRraf. matematikçi. 
oluşturma yönündeki çabalann teknık öRretIRen tüm tekniI< eleman
önünü açmak üzere bulunduklan lan aralanndaki dayanı,mayı ve 

. bölgelerdeki dlRer demokratik kitle mücadele biriiRini yükseltmeye ve 
ve meslek örtütlerlnln birimleriyle TüTED çatııı altında eüı;lerlnl bır· 
olan kardeşçe ve dostça ııı,kilerlni le,tlrmey, çaRınr. 
ve dayanı,malmnı pekl,tlrmekle " Merkez Yürütme Kunılumuz 
görevlı kılar. tUm teknık elemanlann öllÜt8e1 bır-

' 'Merkez Yürütme Kurulumuz. ııRlnln onlmn hayat Içindeki daya
tüm demokrasi lÜçlerinln Türkiye nı,muını ve mücadele birIIRIni saj!
ilenelindekI eylem bIrliRInin olu,tu· lamaya olduRu kadar mıılek kate
rulabllmesinin önündeki enıellerin ıorıleri düzeyindekı ' örtütlerlnln 
kaldınlmasına ve öllÜtler arası kar- arasındakı I' ve eylem birIIRinin IÜ
şılıklı lÜVenln ııUçlendlrllmesine rekll kılınmasına da katkıda buluna-
katkıda bulun ıbllecek. ortak I' eaRı inancını açıklar. 
yapmaya yönelık sınırlı eylem "Buıüne dek batımllZlıktan 
birliklerine TUTED'ln fiilen katıl- demokrasiden yana olan Iilçlerln 
maya Istekli olduaunu açıklar." emperyalizme ve r .. lzme ka"ı 

TUTED Merkez Yürütme Kuru- eylem blrlli!lnln ı-rekııııııı üzerınde 
lu bildirisinde daha ıonra ,öyle de- çok söz söylendı' Böyleli bır eylem 
vam edildI: birIIRinin somutlanabUeceRI özeWk-

"ıçınde bulunduRumuz ko,ul· le MC dönemindeki deneylerle ka
lar antlemperyalist antlra,lst müca- nıtland.. . 
delenin ba,anya ula,tınlması lörev "Şımdı söz. yerını eyleme bı· 
ve sorumluluRunun henamankln- rakmalıdır_ Ceçmı,tekl deneylerden 
den daha fazla öne çıkarmı,tır_ Bu , gereklı dersl çıkararak ve 14 Ekım 
aynı zamanda örlÜtlerlmlzi lÜçlen- seçimlerinin sonuçlannı bır an ıçın 
dlrme eörev ve sorumluluRunun da olsun ıözardı etmeden; 
her zamankinden daha fazla öne "Demokrasi ,üçlerinin eylem 
çıkması demektir. birIIRi için lörev b .. ına." 
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LEYLA EKlN 
Sınıf mücadelesi aralıksız sürüyor. Se· 

çimler de bu mücadelenin sadece bir a1a
nıydı. Geçti�imiz bir-iki ayı işçi sınıfı, 
sınıf mücadelesinin bu sıcak alanı için
de geçirdi. Ama sınıf mücadelesinin bu 
alanının daha sıcak hale gelmesi, di�er 
alanlann etkisizleşmesi anlamında de�i1-
di. 

Nitekim seçim sonuçları, oy da�llı
mı, hükümet sorunu vb. gibi çok ön pla· 
na çıkmış görüntülerin yanı sıra, esas 
mücadele alanı hep sıcaklı�ını korudu. 
Alttan alta gelişti. Ve nihayet madeni 
eşya sanayü işkolunda toplu sözleşme
ler biçimiyle gündemin başına oturdu. 

Şu �Ierde işçi sınıfı için çetin bir 
mücadele başlıyor. Işçi sınıfı, MESS 
(Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası) so
mutunda, tekellere karşı mücadele bay
�ını yükseltiyor. Işçi sınıfının tüm mü
cadeleii gibi bu da çetin ve zorlu geçe
cek. Ama işçi sınıfı çetin ve zorlu günle
n! hazır. 

Iki-üç ıy öncesinden MESS Başkanı 
Turgut özal, tehditlerini savurmaya 
baŞlamıştı bile. Temmuz ayında özel 
sektör sanayicilerinin, işyerlerini ayakta 
tutmak ve teşebbüs gücünü öldürmemek 
için tavizsiz olmak zorunda bulundukla
rını savunarak işçi sınıfına meydan oku· 
yordu: "O halde grevse grev ... Gerekirse 
lokavt, her türlü mücadele yolunu dene· 
yeceRiz." 

Bu tehditler, kısa bir süre sonra, ser
mıyenin en beylik silahının öne çıkarıl
masına, sendikaların fazla istemde 
bUıunmaian halinde toplu işten çıkar
maIann yapılacaRı biçimine dönüşmekte 
eecikmedi. 

MESS Başkanı Turgut özal'ın aRzın· 
dın, mıdeni eşya sanayiinde faaliyet 
gösteren tekellerin sözcüsü sıfatıyla, işçi; 
.ınrfım yöneltilen bu tehditlerin ve göz-_ 
dalının arkasında a�ıkça tekelci serma- ' 
yenin içine düştüRü bunalımın faturasını 
Işçi sınıfına yıkma temel hedefi yatıyor. 
1,lenen - yıllardır işlenegelen - ana tema 
şudur: Fiyat artışlarının, enflasyonun, 
sanayide girilen darbo�azın nedeni, işçi
lerin fazla ücret artışı Istemeleridir. IMF 
ile Imzalanan "Niyet Mektuplarından", 
işveren temsilcilerinin günlük konuşma
larına dek, tüm bir emperyalist tekeller · 
ve . Işbirlikçileri korosunun hep bir 
lelZdan yükselttikleri bu ses, Ankara Sa· 
nayi Odası'nca hazırlanan bır raporda 
şöyle somutlanıyor: "Işçilerin, ekono
mik kriterlere baelı olmayan ölçüsüz üc
rel taıeplerinden" ve "bazı sendikacıla· 
nn Ideolojik bir görüşle toplu sözleşme 
görüşmelerini çıkmaza sokmaları"ndan 
yakınılıyor. 

Hedef açıktır: Işçi sınıfının bu zor 
mücadele döneminde önünü kesmek. Ve 
tehdit hiç deRişmiyor: "Köşeye sıkışır· 
sak lokavta başvururuz." Yanı hepinizi 
işten atarız. 

Oysa işçi sınıfı bu tehditleri ve sahip· 
lerini çok iyi tanıyor. Ve Işverenlerin 
bunca yakınınalarının altında yatan ne· 
denl de çok iyi görüyor: Sömürmek, da
ha çok .ömürmek ... Karları artırmak, 

daha çok artırmak ... Ve bunu mümkün 
oldueunca işçi ücretlerini düşük tutarak, 
başarabilirse dondurarak gerçekleştire
biImek. 

Sermaye sınıfının bu tehditlerini, 
geçtieimiz bir·iki yılı "en tatlı kar yılı" ,  
"altın yıl" olarak geçirmeleri gerçeein· 
den hiç koparmadan görüyor işçi sınıfı. 
Gözünü kar hırsı bürümüş, yeni "altın 
yıl"lann sonsuz özlemi içindeki serma
yeye karşı, yine hep bir aelZdan, bir işçi 
sınıfı korosu halinde sesini, taleplerini 
yükseltiyor. Gücünü birleştiriyor ... Ör
gütlü sermayeye karşı örgütlü emeein 
mücadelesine hazırlanıyor. 

MESS üyeleri arasında Eylül ayı bo
yunca yapılan toplantılarla, sermaye, 
karşısındaki güçten ne denli korktueu· 
nu gösterdi. Bir yandan tüm MESS üye-
lerinin 7-8 ay sürebilecek bir grev olası· 
Iıeına karşı mal ve stok durumlarının 
ayarlanması tedbirleri alınırken öte yan
dan da aynı işkolunda kurulu işyerlerin
den hiç birinin Maden-Iş'le, MESS'ten 
baeımslZ toplu sözleşme girişimlerinde 
bulunmaması için zorlayıcı ve balılayı
cı kararlar alındı. Ve bu kararlara karşı 
çıkmak cesaretini gösterebilecek bazı 
küçük işyeri sahiplerine de sermaye söz
cüsü Tercüman'dan şu gözdaeı verildi: 
, Daha çok para kazanmak için şeytan
la anlaşan bu zihniyet sahiplerine, mil
liyetçi sendikalar ve Türk işçisi ergeç 
haddini bildirecektir.' 

Sermaye cephesinin saldırıları çok 
çeşitli boyutlarda sürüyor. Işte bir ör
nek: MESS, 1979 yılında bir takvim Çı' 
karmış. Şimdi bu takvimi okullara, öR· 
retmenlere da�ıtıyor. Böylece işçi ço
cuklarına bir şeyler aşılamaya çalışıyor. 
Amacı, takvimde yer alan şu şiirden ( ! )  
belli: "Işyerın sana bir ev/lşyerini koru, 
sev/Hakka razı ol, ej!il/ Grev düşmanlık 
deltil/ Grev kanuni bir hak/ Işçi! Düşün 
ve taşın/ Aşan gidersen bak/ Zarar görür 
yurttaşın". Yoruma gerek bile yok .. .  

Bir diReri: MESS üyesi işverenler, kı
sa bir süre önce alıcıları olan ticaret şir· 
ketlerine bildirimlerde bulunarak, iki 
yıllık siparişlerini yapmalarını ve bunun 
için şimdiden ödemelerde bulunmalarını 
istedi. Bunun için de yorum gerekmi
yor . . .  

Sermaye cephesi mücadeleye böyle 
hazırlanıyor. 

Işçi sınıfı da hazırlanıyor. Hazırlık· 
larını geliştiriyor. Her kademede toplu 
sözleşme görüşmelerine aR i rlı lt ını koya· 
rak. Sermayeye karşı biriiRini pekişti· 
rerek. Çeşitli sendikalar arasında (ör· 
neein M8den-Iş'le, Otomobil-Iş) tekel· 
lere karşı güçbirliRini, eylem birııeini 
geliştirerek. 

önümüzdeki günler çetin kavgalara. 
zorlu mücadelelere gebe. Genelde ra· 
şlzme ve emperyalizme, özelde işçile· 
rin sermayeye karşı ekonomik ve de· 
mokratik mücadelelerinde birlik ve 
dayanışmasının, güçbirliltinln. eylem· 
birliltinin YÜkselece�i, daha aydınlık 
glinlerin habercisi. onurlu mücadele gün· 
leri... 

Karşıtlığın bilinçaltı 
Daha 2,5 yıl önce kitlesel oy des· 

teltinin doruklarında dolaşan CHP'nin 
14 Ekim seçimlerinde 1969 'lar düzeyi
ne gerileyişinin ve genel oy'un saRa çe· 
kilişinin sosyo·politik analizleri yapılır· 
ken, gözden kaçırılmaması gereken el1 
en önemli hususlardan biri de, bu par· 
tinin, solunda yer alan örgüt ve.lemsil
cileriyle baRlarını koparmasıdır. 

Bu olguda. CHP yönetimiıiin göz 
göregöre emperyalizm ve büyük serma· 
ye boyundurueuna bilinçli olarak başı
nı uzatmasının payı belirleyicidir, evet. 
Ama bu olguda belli ölçülerde de olsa, 
ilerici, demokrat, sol güçlerin bazı ke
simlerinin de sorumlulukları yok mu
dur, dersiniz. 

Kayıtsız şartsız CHP "evet"çililtine, 
üst tarafı CHP'nln doldurmasına terke· 
dilen boş kagıt imzacıllRına dayanan 
tutumlar ne sonuç getirmiştir bugün? 

CHP destekçmei. tek tek bireyler 
olarak geniş bir çevrede sadece "iyi 
niyetli" bir çoRunluk oluşturmakla 
kalmayıp, "sol" adına, "işçi sınıfı" 
adına yapılan kimi politikaların daya
naltı da yapılmamış mıdır? CHP, mil
letvekiline çevrilebilir oy ltesabından 
çektigi bu primlerle beklentileri terse 
katlamamış mıdır? ... 

Ve bu sürecin koyu ve yoltun bir 
TIp düşmanlıltıyla üst üste çakışması 
ibret verici olduRu kadar ögreticidir. 

Bu noktada, . bizim "iyi niyetli" 
demeRe pek a1lştıeımlZ ilerici, aydın, 
demokrat, sol güçlerin sorumlulukları
nı ibra etmek miimkün müdür? Bu güç
ler toplum içinde kazandıkları "say
gın" konumlarını ne şekilde kullan
mışlardır? Şöyle zaman pek sevdikleri 
sözlerle "Kitlelere bilinç götürme" iş
lev ve sorumluluklannı hangi yönde ve 
biçimde yerine getirmişlerdir? Bunlar, 
sorulması gereken sorular deltil midir? 

Prototip bir egilimi simgelemesi ba
kımından adından söz etmek gerektiy
se Fokir Baykurl'tan özür dilerim. 
Unlü bir romancı, ilerici, yurtsever ve 
saygın bır kişiliein sahibidir. 

Fakir Baykurt 12 Mart öncesinde 
TöS'ün Genel Başkanlıltını yapmış ve 
ne yazık ki, 12 Mart'ı selamlamak ya· 
nılgısından sonra o karanlıltın çilesini 
çekmiş bir aydınımlZdır. 

Baykurt'un 5 Haziran 1977 önce· 
sinde Cumhurıyet gazetesinin Ikinci 
sayfasında yayımlanan bir yazısını 
anımsıyorum. TIP'e verilecek oylann 
boşa gideceeini ileıi sürüyor, hiç de 
kişliiRine yakışmayacak ölçüde sosya· 
Iizm karşıtlıgına saplanıyordu. Ve bü
tün bunları CHP'nin "daha çok oy al· 
ması için" yapıyordu. Ne adına, neye 
karşı, niçin? 

Acaba salt CHP 'nin 141-14 2.'ye 
kaldıracagına inancından mı böyle dav· 
ranıyordu? 

Bakın 1977 yılı ortalarında Fakir 
Baykurt Hollandada yayımlanan "IL
KE" adlı bir dergide yer alan röporla· 
jında neler söylüyor: 

" .  Kapitalizmle Türkiye 'n;n Borun· 
larının çöıümlenerneyeeeğ; inancında
yım. A ma kapitalizm .o.yalizmin ona 
rahmidjr. Onun do bir mira. yedi tutu
muyla tahrip edilmelin; i.lemiyoru m. 
Kapitalizme biz muhtacız Türkiye 'de. 
a ki, işçi ıını'ımn gelişme,ine, .erpil
me,ı'ne hayat uerecektir . . .  " 

2,5 yılda emperyalizme baeımlı geri 
ve çarpık Türkıye kapitalizminin "mi
ras yedi tulumuyla" tahrip edilip edll
mediRini ve "işçi sınıfının gelişmesi ve 
serpUmesine" kapitalizmin ne ölçüde 

"hayat" verdigini bir yana bırakalım 
isterseniz. 

önemli olan nokta bu yanlışın işçi 
sınıfının politik örgütüne düşmanlıkla 
eş zamanlı yapılması ve sürdürülmesi
dir. Ilginç ve ıbret verici olan da bu
dur... 

Şimdi aradan 2.5 yıl geçmiştir. AP 
kurucularından ve ızmir'li sanayiciler· 
den Mehmet Yorgancıogıu bakın ne di
yor geçtiRimiz II Ekim günlü deme
cinde: 

". Grevin iş günlerini heba ederek 
ifgücünü kıran ve memleket ekonomiıi
ni tahrip eden yıkıcı t"irleri bertaraf 
.dilm.lidir. lşçi-ifv.r.n mün .... b.tl.ri
ni Bulh ve anIDylş içinde yürütebilecek, 
iş randımanını yükıelterek, milli .erve
ti arttırıcı, i,çiyi şevk ile çalışmaya 
t.şvik ederek, refahını v • •  ooyal hoya
hnı daha iyi tanzim etme';ne imkan 
verecek formülleri bulmak mümkün
dür. 

Evet, ızmir'li sanayici Yorgancıoıtlu 
da böyle söylemektedir ve şunlan 

eklem.ektedlr: 
Vurine dikkatle elinildili 

zaman mutedil 10110, mutedil 101 ara
.. nda bir uçurum olmadı'ı görülecek
tir . . . .. 

Görüyorsunuz Fakir Baykurt'un gö
rüşlerlyle Mehmet Yorgancıolllu'nun 
düşünceleri arasındaki farkı bulmak sa· 
dece bizim ' "iyi niyet"lerlmlze düş
mektedir, deltil mi? Elter salt "iyi nı· 
yetle" işin içinden çıkılsaydı tabü ... 

Baykurt şöyle de söylemektedir, 
aynı röportajında: 

"-örgütl.şm. hlZ"'nmışhr, Nndilıalı 

ifçi lay .. ı artmışhr. önümüziklri dö

n.md. b.lki bir d.mokrutik düz.nle

meden .onra öz örgütünü, parMni ku

rucakhr, ayaml mücade/.yi daho .tlrili 

araç"'r'" yapabilir hol. g./ec.lttir ... " 

Şimdi soRukkanll olmak zorunda
yız. Türkiye'de hiç de küçümsenmeye
cek yaygınlıgı ve etkinlieı olan küçük 
burjuva kökenli aydın prototiıı bir dav
ranış yansıtmaktadır. Ve bilincinin üst 
katmanlarının şekil ve ifadesi ne olursa 
olsun kökünde şunlar okunmaktadır: 

- Kapıtalızme muhtaç olduilumuz! 
- Kapitalizmin bır miras yedi tutu-

m�yla tahrip edilmemesI! 
- öz örgütün kurulmasını, partinin 

kurulmasını beklemek, onu da CHP' 
den beklemek! 

Biliyorum aydınlar":'ideOıojik yeter· 
sizIIkieri" söz konusu edildiilinde ve 
sürüklendlkleri vadiler gösterildiilinde 
ne kadar hırçın ve hoşgörüsüzdürler. 
Ama ortaya çıkan sonuç da budur ... 

Şimdi, en genış en. derın sorumlu· 
luk ve Ilkelerle demokmi güçlerinin 
"güç ve eylem birııel"nin yaşamsaılıilı' 
nı kanıtlamak zorunda olunan günler· 
deyiz. Fakir Baykurt sözünü ettiRlmiz 
röportajında hiç mi saillıkh şeyler söy· 
lemlyor? 

Söylüyor: 
"- örgütlenme. çaltımlZın son dere

ce muhtaç oldueu bir davranıştır." di· 
yor. 

Ne yapalım kı, Türkiye'de önemlı 
bır çoltunluk oluşturan bu "dogru" 
nun ikiz kardeşi de şu sestir: 

". örgütlendiremiyor bizi kimse .. " 
Türkiye'nın bugünlerine biraz da, 

nesnel durum ve koşullarla, öznel du
rum ve koşullar arasındaki çelişkiler 
şekıl vermiyor mu? 

Bu çelişkileri, ne kadar çetın olursa 
olsun çözmek gene bilimsel sosyalistle
re rlüşiıyor ... 

. -". ferhat Gün 
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CHP : 
Hizipler 
yar ıs ı nd a 
saga  doı ru  

Evet, CHP 'nin Olaitanüstü Kurultay' 
ında hem Ecevit, hem de karşıtlan, ye
nilgiye yol açan nedenleri aramayı bir 
kenara bıraktılar ve elde ne var, ne yok 
bütün 'kozlannı açıkça ortaya koydu
lar. 

. ',':'" 0-', - _ .  
' 

SAVUNULAN UZLAŞMA 
POLITIKALARı 

öteyandım Kurultay'da , sozumona 
her iki tarafça da,seçimlerdeki başansız
hllın nedenleri de arandı, ikadar dönemi 
dellerlendlrildl. Ne var ki, her defasında 

da delterlendlrme örtüsünün altıncıaa iii 
dernagoji gösterilerinin inceliklerine ııtı
nıldı. Delterlendlrmey\ yapanın uygula
malannın haklı çıkartılmasına, başarısız
lık adına da ne var ne yoksa karşı tarafa 
yüklenmesine özen gösteriJdI. Amaç, iıer 

Görünüşe bakılıısa Cumhuriyet Halk 
Partisi'nin Olaltanüstü Kurultay'ı al!ır bir 
seçim yenilgisinin nedenlerini araştıra
caktı. Ancak daha açılıştald hava, ama
cın bir seçim yenilgisinin nedenlerini 
tartışmak deltil, kıran kırana hesaplaş
mak oldultunu gösterdi. Genel Yönetim 
Kurulu bugiinkü çatısım koruyacak mıy· 
dı? Yoksa Topuz, Baykal ve "'ol kanat" 
hizipleri yöneame altırlıklannı koymayı 
başarabilecekler miydi? Sorun buydu, 
hesaplar buna göre yapılmıştı. 

KURULTAY ECEVİT TUZAGINA 
"YA BEN, YA ONLAR" 

Kıran kırana hesaplaşma, Genel 
Başkan Ecevit'in vannı yoltunu ortaya 
koyan konuşmasıyla başladı. Ecevit 
beklendilli gibi Kurultay'ın önüne iki 
seçenek koydu : "Ya ben, ya on kır ". 

Ancak gene Ecevit, beklenenin de öte· 
sinde, başlangıçtaki konuşmasında ol
dullu kadıır, Kurultay'daki tüm davra
nışiannda barutunun son nebzesine ka· 
dar harcayarak birinci seçenellin oluş
ması Için Çalıştı. Kurultay boyunca ki
şisel aRırlıl!1 kadar Genel Başkan olarak 
sahip oldultu yetkileri de sonuna kadar 
kullanmaktan çekinmedi. 

Bir kavga mı çıkıyordu? Ecevit he
men ' okıyı yerinde incelemeye " koşu
yor, Içişleri Bakanı Vecdi !ıhan'ı çaRı
rarak direktifler veriyordu. Tabii, di
ller gruplan suçlamayı ihmal etmeksizin. 

Hlzip ııderlerinden birisi ml konuş
muştu? Ecevit konuşanın ardından Ge
nel Başkan olarak "bazı konukıra açık
lık kazandırmak için " söz alıyor, konuş
mayı sıcallı sıcallına yanıtlıyordu. 

Genel Başkan için giiven oylaması mı 
yapılıyordu? Oylamanın açık olarak ve 
ad okunarak yapılacallını ilan eden di
van başkanının yükselen protestolara 
verdilli yanıt ilginç oluyordu: 'Sayın 
Genel Ba,kanımlZ böyle iotedi. Takdir 
.izlerindir. " 

Ecevit'e güvenoyu vermeyen deiege: 
ler Genel Merkez taraftarlannca aman· 
sızca yuhalanıyor muydu? Bu kez de 
Genel Başkan alışılagelenin tersine ma
nevi baskının ortadan kalkması Için allır
IıRını koyma gerellini hiç ml hiç duymu
yordu. 

Güven oylarnasından sonra kendisine 
güven gösterilmesinden ötürü teşekkürle
rini sunmak ıçın son kez kürsüye çıktı
Rında, kendisinin hazırladıRı listelere oy 
verllmesl \steltlnl bır kez daha yInelıyor
du. 

SEMlH GOMOŞ YİNE TAKı LDı 
Onca ilginin, onca beklentinin, onca 

meraklı gözün - üzerinde olduitu CHP 
OlaRanüstü Kurultayı ne getirdi? 

En genel çizgileriyle kamouyu gün
lerdir bunu tartışıyor. En genel çlzgi
leriyle derken, gerici-faşist partileri, te
kelci basını kastediyoruz. Bu kutupta 
yeralanlar, CHP Kurultayı'nı olanca hin· 
oitluhinükleriyle, eııerini oituşturarak 
tartışıyorlar. 

öte yanda Ise, demokratik kamuoyu, 
demokrasi saflannın önemli bir parçası 
olan CHP nin içine düştüllü içler acısı 
durumu ibretle dellerlendiriyor, çözüm
lüyor. 

KURULTAY'IN 
DECERLENDIRILMESINlN 

öNEMI 
CHP Olallanüstü Kurultayı 'nın onu

mıize koydullu tablo karanlıktır. Tablo· 
yu karartanlar ve bundan hiç perva duy
madıklan anlaşılanlar; CHP'nin Genel 
Başkanı Ecevit, Genel Yönetim Kurulu, 
varlıkları gitgide tehlikeli sonuçlar do
llunnaya başlayan ve hangi kılıflara bü
rünseler de özde gerici bir işlev taşıyan 
çeşitü hizipler, tabanın omuzlann8 yük
ledilll ve umutlannı şimdilik onun poli
tısına yöneittilli ' sol kanat" !  Bunlar, 
ta 1973'ten bu yana, işçi sınıfını ve 
emekçi kitleleri sorunlarını çözme vaad
leriyle oyalayıp, yaşadılıımız koşulları 
emperyalizm ve büyük, tekelci burjuva
zinin insiyatifine terkedenlerdir.. Onla
nn karanlık tablolara ışık saçmalan bek
lenemezdI. 

Bilimsel sosyalistler CHP 'nın 1973' 
den bugüne geçirdi�1 süreci ve bugün 
geidiRI noktaya çözümlernekte hiçbir 
zamar güçlük çekmediler. CHP Ola
llanüstü Kurultayı'ndan demokrasi 
saflarının ivedl, yaşamsal çıkarlan doR· 
rultusunda çıkartılması gereken dersleri 
çıkartmak da gene bilimsel sosyalistlerin 
görevidir. 

CHP Olallanüstü Kurultayı neden ya
pıldı? ... Kurultay öncesinde baskıya ve-

rilen Yürüyüş' ün geçen baftaki sayısın
da bunun nedenleri açıklıRa kavuşturul
muştu: CHP'nin .. ğ merkez yönetimi
nin OIDğanüstü Kurultay karan almuı
nın nedenleri; CHP tabanının 14 Ekim 
,eçimlerinde karşıkışıkın büyük .eçim 
yenilgi.i üzerine kabaran tepkiı.rini ii
cağı ııcağına baıhrmak, tabanı örgütlü 
bir muhalefet hareketine dönüşmed.n 
teılim almak ve "yola detIGffl etmek "H. 
Bu öngörünün bugün tamamıyle doiını
landıRına hiçbir kuşku yok, bunu tartış
mak bile yersiz. 

Gelgelelim, OlaRanüstü Kurultay'ın 
diller yüzünde de şunlar yeralıyordu: 
Okıifanüstü Kurultay; CHP'nin .eçim y.
nilgi.inin nedenlerini enine boyuna ta,.. 
tışmalı, .orumluIDnn en başında bulu
nan Ecevit ue merkez yönetimi ciddi bir 
özeleştiriy� lw .. p v.rmeli; ama yalnız 
bununkı da yetinmem.li, CHP 'nin işçi 
ve emekçi kitlelere Blrt çevirip empe,... 
yalizm Lle tekelci burjuvazinin dümen su· 
yuna girme.inin nedenleri irdelenmeli, 
sonuçta da CHP için tek çıkar yolun 
BOl, sosyalist güçlere omuz omuza ver
mek olduifu anIDşlkırak, önümüzdeki 
zorlu dönemin y.ni görevleri belirlen
meliydi. 

CHP, NEREDEN NEREYE ... 

Gerici-faşist güçlerin politik güçle! 
dengesini kendi lehlerine çevırmeye 
yöneldiRi günlerde yapılan Olaiıanüstü 
Kurultay'ın bu görevleri neden bu denli 
önemliydi? Bunu biraz geriye dönerek, 
CHP'nin kendi allzından görelim: 

- "Cephe hükümetince "raykı uygu
IDnan önlemlerin hep,i, yabancı mali 
çeureler ve yerli çıkar çevrelerini leuin
direcek, halkımızı ioe ezip yok.ulkı,hra
cak niteliktedir . . .  " 

- ''Para Fonu önerıı.rinin ancak 
diktatörlükle yönetil.n ueya .. nayile,
me.in; tamamlayamarn., Ullreler için ,,
çerli olduifu ...  " 

- "OzgUrWkçü demokraıide dü,ünc. 

ue ankıhm özgUrlüjfiine ıınır .. na ...... ; 
'dÜfünce' ,uçu diye bir ,uç tanıMma .. rf 

- "Her d.mokratik ülk.d., deme"
ler, .iYOl.tle dokıylı olarak deifi� açılı
tan ue doifrudanilgilen.bilirler ... " 

- "Ozgürlükçü demokratik njimler
de hangi haklar ue özgürliilıle' .-, 
CHP ik tiıum Türkiy. 'de o halılan ile in
gürlükleri gerç.kleştireC<!lıtir. ° ıınıda 
kamu görevlilerin • ..  ndilıala,ma özgUr
lüğünü ue toplu IÖzl.,me halıkını mlU
yacakhr . . .  "f 

- "B.ifenm.diğimi% dÜfünceleri ya
.. lılamakla, o düşünceleri ortadan kaldı
romayu . . . • 

Bu örnekler ve daha niceleri... ı,te 
CHP OlaRanüstü Kurultayı, bütün bunla
n söz verilmesine karşın neden yapılma
dıltının hesabının verildiRi bır platform 
olmalıydı. Ne var ki, Kurultay bu ,örev
leri yerine getirmenin kıyısına bile yak
laşamadı. Bunlann nasıl yapılmadıi!ı. 
Kurultay'la ilgili di�er yazılanmızda da 
araştırılıyor. 

HlZIPLER ÇATıŞMASı ÇIKMAZI 

Ecevifiıı izledilli politika, tek lider 
oldultunun koşulsuz onaylanması ve 
CHP'nin önümüzdeki dönemde de kendı 
benimsedilıi bir genel yöneam kuruluy
la yönetUmesini sal!lamak yönünde 
oldu_ Bunun bir başka adı daha vardı: 
CHP'nin, yukardaki alıntılarda gördüi!ü
müz noktadan sonra başlayan ve 21 ay
lık Iktidannda ivmesl sürekıı artan bır 
hızla derinleşen saR politikasının daha 
da derinleştirilerek sürdürülmesi, bu po
Iitakanın tabana zoraki onaylatılm .. ı, 
böylelikle tekelci büyük burjuvazlye ve
rilen güvencelerin hAlA yürürlükte oldu
Runun gösterilmesI. Ecevit'In bunca 
olumsuzluRa karşın bu politikada bunca 
ISrar etmesinln anlamı, belki de Demirel' 
In hükümet kurmadan önce kendisiyi, 
yaptılıı görüşmenin sonrasında yaptı
ııı açıklamada gizııydi! Ecevlfln Demi
rel'ln görüşmelere Ilkönce kendiliyı. 



ne pahasına olursa olsun galip Çı kmak 
olarak belirlenmişti. 

Ecevit'in Kurultay'daki konuşmalan 
da her ne pahasına galip çıkmanın yo
lunun, bugüne kadar . izlenen sermaye 
ile uzlaşma politikasının savunulması bi
çiminde çizildiitini gösterdi. 

Konuşmalann örgüsü Hükümet'in 
izledi!!i çizginin savunulması, haklı gös
terilmesi, bundan sonra da izlenecek çiz
gi olarak tanıtılması yolunun seçilmiş 
oldui!unu ortaya koyuyordu. Yapılan
lar ortadaydı, yapılamayantar ise kimi 
engeUemeler yüzünden, zaman darlı!!ı, 
kötü cepbe mirası nedeniyle yapılama
mıştı. özetle bunlan söyledi Ecevit. 
Daha sonra da asıl anlatılmak Istenene 
geldi sıra. önce Ecevit CHP 'nin Ola!!an
üstü Kurultayı'nın "büyük" sözcü!!ü ile 
"ö.""ri" gösterdi ve yenilginin temel 
sorumlusu olarak Başbakan ve Genel 
Başkan sıfatıyla kendisini gördü!!ünü 
söyledi. Ecevit "hatalı "ydı_ Hükümet
teki bakanlar, bizip liderleri birbirleri
ne girmişler, bepsi kendisi için taban 
oluşturma çabasına yönelmişti. Hükü
met Başkanının talimatlan uygulana
maz durumdaydı. Ecevit Ise berkesin 
kendi bildi!:ini okumasına "aman faşizm 
geri gelmesin " diyerek ses çıkartma!lllş
tı. Ancak şimdi, Kurultay'da çıkartabi
liyor ve yenilginin temel nedeninin "h:;
kümetin kendi içinden engellenme,i" 
oldui!Unu söylüyordu. Böylelikle Ecevit 
bir yandan seçim yenilgisinin "temel ne
denini " işaret etmiş, di!!er yandan da 
Hükümetin, Başbakan olarak da kendi
sinin başanlı oldu!!unu . kanıtlamış " 
oluyordu 

ıSMET PAŞA TüRONDEN 
BtR YAKLAŞIM 

"Biz deulet partisiyi •. Deuleti ku",n 

başlaması durumunda başka hükümet 
seçeneklerinin, yani "geniş tabanıı" bir 
hükümetin kurulmasının mümkün olabi
lece!!ini söylemesi, Kurultay'daki politi
kasının fazla söz gerektirmeyecek bır 
açıklamasıydı! 

Ecevit ve Ostünda!:'ın, yaptıklan ko
nuşmatarda savunduklan ve sorunu yal
nızca "ya sen ya ben" kavgasına, bizip
ler çatışmasına indirgerneleri ve "suç
lu "yu yönetime aday olan bizipler ola
rak görmeleri, Ola!!anüstü Kurultay'ın 
daha başından tam bir kargaşaya, bık
tmcı bir düzeysizli!!e, kişiliksiz, saptm
cı tartışmalara sürüklenmesine yolaçtı_ 

Ecevit politikası Kurultay boyunca 
bizipleri ve tabanı etkisizleştirmek Için 
alabildi!!ine sert .. tehdit edici bir üslupla 
sürdürüldü. Ve bu politika Kurultay'a 
egemen oldu_ özeUikle Topuz-Baykal . 
bizipleri ve bu arada tek başlanna çıkış 
yapmaya çalışan bazı "kıdemli" politi
kacılar, tabanın antifaşist özlemlerini 
ve çözüm beklentilerini sömürerek, sap
tıncı işlevlerini yerine getirdiler. Topuz 
ve Baykal'ın Kurultay öncesi iddialan, 
ber nedense çok çabuk sönmüştü Kurul
tay'da! O kadar ki, bütün çabalan, olası 
bir Kurultay sonrası tasfiyenin kendile
rini hedef almasını merkez yönetimle 
uzlaşarak önlemek oldu. 

Topuz-Baykal hiziplerinin böylesi bir 
yol izleyecekleri biliniyordu. Asıl önem
li olan, "sol kanat"ın ' anlaşılmaz" ses
sizli!!iydi! Gene bu yıl içinde yapılan 
24. Kurultay'da yaptı!!ı konuşmayla, 
"sol kanat" muhalefetinin toparlanması 
yönünde ileri bır adım atan Ertu!:rul 
Günay'ın ya da dl!!er "sol kanat" temsil
cilerinin suskunlui!u hangi politik yatı
nmlara 

'
yelıledlkleri pek açık de!!ildi 

ama; CHP'nin antifaşist, antiemperyahst 
talepler taşıyan tabanı karşısında önemli 
ve a!!ır bir sorumluluk üstlenmişlerdir. 

"Sol kanat"ın, bu Kurultay'ı gerek
ti!!i gibi dei!erlendirememesinin, CHP ta
banının istemleri do!!rultusunda bır 
odak noktası olmaktan çıkma sürecine 
girmesinin eşikte bekleyen bir tehlike 
oldui!u Yürüyüş' ün geçen haftaki sayı· 
sında da belirtilmişti. "Sol kanat"ın so
rumluluktan kaçması ve "Ecevit 'in sol 
kanadı "na dönüşmesiyle Kurultay 
sonrasında bu tesbitin doi!rulandıi!ını 
söylemek gerekir. Oysa bu Kurultay, 
"sol kanat"ın 21 aylık başansız hükü-

partiyi •. Bu bi.im mayamızdır. " Ecevit 
bunlan söyledi Kurultay'da. Sonra vur
guladı: "Bu gerçek CHP düşmanlan tanı
{ından da kabul edilir. Demoknısiyi ku
ran CHP, demokrasiyi yaşatacaktır. , .  
Böylelikle demokrasi mücadelesi Ecevit 
tarafından "deulet partisi olan CHP'nin 
desteklenmesi düzeyine indirgeniyordu. 
"Milli deutet, güçlü iktidar " diyen faşist
lere, "Deuleti güçlü kılacağız" diyen De
mlrel'e, Ecevit'in verebildi!!i yanıt ancak 
İsmet Paşa türünden bir yanıt "deuletin 
parmi biziz " yanıtı oluyordu. 

Ecevit konuşmasında uzun uzadıya 
"ülkenin içine sokulduğu tüketim toplu
mu alışkanlıklanndan" söz etti_ Çeşitli 
örnekler verdi. Türkiye kadar Mersedes 
araba oranının yüksek oldui!U ülkenin az 
oldu!!unu, bunca insanın gecekondular
da yaşadı!!ı Türkiye'de bir de ikinci ev, 
yazlık ev modasının yerleştirildii!ini, 
traktör savurpnlıi!ının fazla oldui!Unu, 

met deneyini enine boyuna irdeleyerek, 
24. Kurultay'da görülen ümit verici 
gelişmeden sonra kendi ilkelerini tutarlı 
bir bütünmi!e kavuşturması için uygun 
-koşullarda yapılıyordu ve böyle bir gö
rev "sol kanat"ın üzerindeydi. 

Bu arada, tabanın salt merkez yöne
timit\e tepkilerinin yalnızca hizip lider
leri tarafından dile getirilecei!i koşullan
ması, 'Kurultay'ın olumsuz bir dilter ya
nıydı. 24. Kurultay'da sola dönük öz
lemler taşıdıi!ını ortaya koyan ve mer
kez yönetimiyle çelişkisi gittikçe derin
leşen tabanın, düşüncelerini kendisinin 
dile getirmesi tek bir örnekle bile ger
çekleşemedi. 

CHP Olalıanüstü Kurultayı'nın ne ge
tirdilti sorusu başlangıçta sorulmuştu. 
özetleyelim: Olai!anüstü Kurultay, de
mokrasi güçlerinin ortak çıkarlan doi!
rutusund. hiçbir olumlu sonuç getirme
di. CHP, bu Kurultay'la birlikte hiç kuş
kusuz 14 Ekim'e göre daha fazla yıpran
mış, demokratik kamuoyunu 1973 'den 
sonraki hiçbir dönemde olmadıgı ölçü
de karşısına almış, tekelci burjuvaziyle 
uzlaşma sürecinde yeni bir mesafe ka
tetmiştir. 

CHP ıÇIN ÇıKAR YOL, 
ILERICI-DEMOKRATIK 

GUÇLERLE BIRLIKTELIKTIR 
Olai!anüstü Kurultay'ın böyle so

nuçlan.c.�ı biliniyordu. CHP'nin MC 
hükümetlerine karşı muhalefeti, 21 aylık 
hükümeti dönemindeki uygulamalar, 1 4  
Ekim seçimlerini dei!erlendirmesi bu  so
nucun güçlü işaretlerini vermişti. 

Peki, bu sonucun düi!üm noktası 
neydi? Bu da bugüne dek bilimsel sosya-

bizde oldu!!u kadar masraflı ve lüks bir 
basın olmadıi!ını belirtti. 

Bunlar hep doi!ru gözlemlerdi. Ama 
dışa bai!ımlı Türkiye kapitalizminin ya
rattıi!ı bu sonuçlar nedenler 
olarak görülmeye başlanınca da, çözüm 
olarak i bazı tüketim toplumu BOvurgan
Iıklarının geride bırakılması" gösterili
yordu: "Bu alışkanlıklan yenememe de 
en büyük kusur partilerdir " diyen Ece
vit böylelikle de yeni bir "ö.ele,tiri " ve 
"ö.ueri " örne�i veriyordu. 

Bir dönem "düzen degişikliği "nden 
söz edilen CHP 'de, Genel Başkan Ece
vit, tüketim toplumu alışkanlıktarını kır
ma yönünde "zengin ba tı "nın örnekleri
ni sıralayarak, bir kez daha "yandan 
çarklı ' bir gemiyle Missisippi nehrinde 
geziye çıkan Başlıen Corter"daı;ı söz 
ederek "başarı8ını" kanıtlamaya çaba
lıyordu. 

Kurultay'ı izleyenler, "başarı " ola
rak gösterilmek istenen sermaye ile uz
laşma politikasının savunucului!Unu üst
lenen Ecevil'in ai!zından, "bir daha geri_ 
gelmernek üzere faşizmin önlendiğini " 
ö!:rendiler. Ecevit "CHP 'nin faşizme 
karşı &avaşı kazandığını ama: Beçimi yi
tirdiğini" �öyledi. Faşizm olgusunu yal
nızca MHP ile sınırlı gören, MHP'nin ka
patılması için de parmai!ını dahi kımıl
datmayan CHP faşizme karşı savaşı ka
zanmıştı! Hem de bir daha geri gelme
mecesine! Faşist saldınlann ve cinayet
Ierin birbirini izledilti koşullarda Kurul
tay'ı izleyenler de buna inanacaklardı_ .. 

Kurultay'ı izleyenler Ecevit'in konuş
maianndan daha ilginç şeyler de ö!:ren
diler. örnei!in enflasyonun, yokluk1ann 
dayanılmaz boyutlara vardı!!ı, IMF'nin 
bir dediltinin ikiletilmedi!!i Türkiye'de, 
ekonomik kurtuluş savqıntn lıaı;latıldı-

list hareket tarafından birçok kez dU. 
getirildi. Ecevifin Kurultay'da her na
sılsa yaptıltı şu itirafta da gizliydi bu 
dültüm noktası: "Düzen değişikliği yo
lundaki her adım fincaneı katırlannı ür
kütmüştür. Si. bunu gözönünde tutarak 
toplumıa' kesimleri yanınıza almazsanız 
fincaneı kahrlarına yenik düşersiniz. " 
Işte CHP'nin "{incancı katırlannı ürküt
mek" diye kendisinin de dile getirdi�i 
tekelci burjuvazinin güvenlne . sıltınma 
politikası, onun bugünkü çıkmazının 
başlıca nedenidir. 

CHP 'nin bütün bu olumsuzluklarla 
karşılaşmaması mümkün müydü?... Bu 
sorunun yanıtı bugüne dek aynı çevreler 
tarafından hep olumsuz olarak verildi ve 
yanıtın kaçınılmaz olumsuzlui!una kitle
ler de koşullandırılmaya çalışıldı. Ama, 
CHP'nin bu Iddiaiannın tersine, böylesi 
bir seçim yenilgisiyle karşılaşmaması ve 
bunun doi!al sonucu olarak gerici-faşist 
güçlerin insiyatifi ele geçirmelerinin 
önüne geçilmesi, faşist terörün yenilme
si, yaşam koşullannın iyileştirilmesi 
müml,ündü! Bunun tek bir yolu vardı :  
Ecevit'in yukardaki sözlerinde "toplum
sal hesimler" diye dile getir.ailıi işçi sını
rı ve emekçi kitleler ve onların öı:gütlü 
güçleriyle, sol, sosyalist güçlerle birlik 
ve dayanışnıa yolunu seçmesiydi . . .  

Olaltanüstü Kurultay CHP'nin bütünü 
için umalım ki alınacak dersler için bir 
köşe taŞı olsun . Gericiliitin ve faşlzmın 
tırmanışa geçtilti yaşadı�ıınız günlerde 
daha ileri, demokratik kazanımlara dö
nüştürülmesi, demokrasi sanannın bü
tünlü�ünün saitlanması, pekiştirilmesi ve 
kitlesel direnişin örgütlenmesi için bu 
görev kendini dayatr.laktadır. 

�ını ve Ilk meydan muharebelerlnln ka
zanıldıi!ını . . .  

örnelıin CHP 'nin "işçilere dünyanın 
en ileri haklannı tanıdığını! .. " 

Ecevit'in bu sözlerinden bir kaç gün 
sonra "işçilerin dünyanın en ileri hak
/anna ıahip oldultu " Türkiye'de Çukur
ova'da 1100 tekstil işçisinin bir gün 
içinde işlerini yitirdii!ini yazacaktı gaze
teler. 

Ve gene Ecevit 1978 yılında tekelci 
büyük sermayenin altın yılını yaşadıi!ı 
gerçe�ini bir kenara koyarak, grevli 
toplu sözleşmeli sendikal haklara sahip 
işçilerle, bu haklan almak için yıUardır 
mücadele veren memurlan, teknık ele
manlan karşılaştınyor, güya eşitsizlikle
re karşı çıkıyor, IMF' nin dayattıi!ı "top
lumsal anlaşmanın " erdemlerini sırala
maya koyuluyordu_ 

Konuşmasını bitirdikten sonra da 
Zonguldak delegelerinin yanına çıkıyor, 
Cahit Karakaş'ın yanında oturuyordu. 
Bir bakıma Olaltanüstü Kurultay'da 
Ecevit'in ulaştıltı nokta eski AP'II Ca
hit Karakaş 'ın yanı oluyordu. 

KOLAY BIR "SOL"CULUK 

Ya hizipler, onler ne yapıyordu? 
Kendilerine "sol kanat" adını veren

ler bu kez sahada yer a1madı1ar. "Sol ka
nat "tan tek bir sözcü Çıkıp konuşma ge
reltini duymadı_ Ne de olsa Ecevit "'ol 
kanan karşısına aJınamak için özel bir 
özen gösteriyordu. "Sol kanat''takilerin 
buna verdikleri yanıt da Kurultay'da ses 
çıkartmamaya özen göstermek 'Oldu. 
Yalnızca Ecevit'in karşısındaki listede 
yer aldılar, o kadar_ Bir kez daha "tak
tik " yaklaşımlar adına ilkesel düzeyde 
olması gereken tutumlan bir kenara 
koydular. Turan Güneş ve Haluk Olman' 
ın hükümet olarak "bi. hiç Boleuluk 
yapmadık ki" dedikleri bir Kurultay'da, 
"sol kanat" temsilcileri suskunlu!!u "po
litika " yaptılar. 

Geçen Kurultay'da hiç konuşmayan 
"isim dinlendiren" Deniz Baykal'ın ko· 
nuşması ise "iş çe"",leri ile daha yakın 
ilişkiler ku ",rken işçileri, öğretmenleri 
ittik ' çerçevesinin ötesine gitmedi. Bay
kal da kendi ' başan '1anm anlatmaya 
koyuldu, yatınmlann dai!ılımının iyi ya
pılması durumunda daha başanlı olabi
lecei!ini anlatmaya çalıştı. 

Kendi "başan'1annı anlatmaya çaba
layan bir başkası da Ali Topuz oldu. To
puz Köy ışleri ve Kooperatifler Bakaru 
olarak Başbakan Ecevit tarafından ken
disine verilen direktifleri başan ile uygu
lamaya çalıştılıını anlatan, öte yandan 
Ecevit'in başlattıeı "Iüketim alışkanbk
Ianndan kurtulmak için öz""ri " edebi- • 

yatını aynı sıi!lıkta sürdüren bır konuş
ma çerçevesini aşmak için en ufak bir 
gereksinim duyınaz göründü. 

Kürsünün, geçen Kurultay'da işçi sı
nıfı ile, demokratik güçlerle dayanışma
dan, sermaye ile kesinlikle uzlaşmamak
tan söz eden CHP tabanının elinden ah
narak hiziplerin sözcüleriyle dolduruldu
Itu Olaganüstü Kurultay'da, en dikkati 
çeken konuşma Milli Ei!itim Bakanı 
Necdet Ui!ur tarafından yapıldı. Ui!ur 
CHP'nin tercihlerini ortaya koyması ge
rektiltini, 141 ve 142. maddelerin kaldı
nlmasının zorunlululıunu anlattı. "NA
TO'dan çıkmak bir {elaket değildir. " 
dedi. 

Ustündait'dan Topuz'a, Topuz'dan 
Turan Güneş'e ve dii!erlerine kadar her
kesin "bizim koltukta gözümüz yok" de. 
dilti, ama önümüzdeki günlerde demok
rasi güçlerini bekleyen görevlerin tartı
şılmasını bir kenara koyup koltuk kav
gasını sürdürdüıtü, uygun adımlarla sai!a 

. yönelen bir Kurultay! CHP'nln Olagan
üstü Kurultay'ı böyle özetlenebilir. 

I I  
l i , . 
" 
" . 

( : 

, � i 
, < ( i 
--1 

1 
; i 
, i 
( I 
, 1 
- . 

. 
\ 

- i 
L i 
\ 

ı i 
t 

ı 



U� � �  � " Yavru vataıt 
-W�;�\p arababaıa r� n ı n  

Lı1bya anla�mayı !ıBYA'DAN IHALE ALAN em rınd e 
BIR KIBRIS'LI TüRK FIR· 
MASı, RAUF DENKTAŞ'IN ye işçi aramaktadır." taki özel girişimciliği denekle· boıunca 100 Tu·· r �:��Y���V�T

ü�Z�Ü��: Geçtiğimiz �nlerde çeşidi ;;�I�:l
b�I���a;i�I

:�:�:ı'; TL'NIN BIR TüRK BANKA· gazete sayfalarında yine buna hazırdı. Türkiye gazetelerine tam 
SINA TEMINAT VERMESI· benzer ilanlar çıktı : Müdüroğlu sayfalık reklamlar verildi. Bu 

i i i id k i NI SA�LADı.  MüDüRO�· Inşaat Şirketi, Libya'da yapıl· gösterme çabalar sonucu T.C. 

I("isl a"ı a a M
V

LU

E
I L

R

'�
I
·�
LD
�

I .

F
�:'AS���I�� ;:ı;!� :e�: i:��:��:�;�ı��: ��t!��::: n�:r��m��;ı:n�; 

,,'! '! ye işçi aramaktadır. ve sözleşme imzalandı. 

lBYA Donjz Kuv· 
YIItIeri Ko=tanııtı, 

�Homo kalabıomela· 
aaıı.n liman �tlDl 

MQdQıo&!u ,irk.tiyl. 
mdUi oO&l .. meyi tek 

bo ... p ın.aatı dur· 

� 

. liman inşaatını yUrüte" 
firması ile olon 
tarafında 

Sık sık gazetelerden okuyo
ruz: ' 'Türk Inşaat Şirketleri 
Arap ülkelerinde büyilk ihaleler 
alıyor", "Şirketimiz Libya'da şu 
büyüklükte iş aldı!" 

Gene gazetelerde sayfa sayfa 
ilanlar çıkıyor: " ... şirketi Libya' 
da çalıştırmak üzere, dolgun Uc· 
ret karŞılığı mühendis ve kalifi· 

iZMi R'DE DE 
"CENKÇ i "  YÖNT EM LERi  

lZMIR GAZETEClLER CEMIYETl 
OLAGANOSTO GENEL KURULU' 
NDA FAŞIZME KUCAK AçıLDı. 
GERlCl YöNETIM, ARSA MASALI 
ILE BU GENEL KURULDA DA 
OYELERl UYUITU ... 

ı zmır Gazetecller Cemiyeti'nin olağanUstll 
genel kurulu, 24 Ekim Çarşamba Fnil toplan
dı. 

Ankara GazelecDer Cemiyeti'nin B;ıyram 
Gazeıai'nl Çıkarma h<lkkını yitirdiği, V;ıLL· 
lığın, Ç;ığda, Gaıe1ecııer Derneğı'ne Ankara 
8;ıynm Gazeıal'nl çıkarma h<lkkı verdiği ıpın· 
lerde ızmır Gaıe1ecller Cemiyeti'nın olağan
DStIi ıcnel kurula gitmesi basın çevrelerinde 
değışık yoruml;ın yol ;ıçU. 

Oya, ızmır Gazeteciler Cemiyeti'nın ola· 
ğmOstll ,enel kurula gitmesinde amaç baJ' 
kilydı. Bu ne Ankara Gazeteciler Cemiyeti' 
nın biiŞIM ,eldiği B;ıynm gazetesini Çıkara· 
m;ıma korkusu, ne de, ızmir'de kendilerine 
nkip bır meslek örgütllnUn bulunmuıydı. 

IGC'nln ıcrici yönetimi, oIağ;ınilstll .,nel 
kurul toplamakla bır değil, lkl ku, bırden Yıır· 
mayı am;ıçlıyordu. 

Bunlardan birincisi, 1979 yılı başlarında 
yapılan olağan ıcnel kurulda seçimleri kazan· 
maiarıM karşın, muh<lllf kilMt tarafından "ya· 
a dışı oy pusuluı" kullandıkları gerekçesiyle 
haklarında ;ıçılan davad;ın kurtulm;ık, ikincisi 
lse, S;ıbri Süph<lnd;ığlı . başkanlığındil, genel 
kurul kararı olmaksızın Cemiyet Tüzüğü'ne 
geç Irilen "hayali vakıf" maddesini TÜzükten 
çıkartmaktı. 

IGC'nin yasa dışı yönetimi bu amaçla, hak· 
kında açılan yönetimlerinin geçersiz sayılması 
yolundilki davayı "reddi hakim" istemiyle 
ukıya aldırdıktan sonra beşte bir imza top· 
layarak, yarıyı az biraz geçen ü'fe ile olağan
üstü genel kurula gitti. 

OlağanUstü genel kurulu demokratik mu· 
halefet boykot ederken, Cemiyet yönetimi, tü
ırAiyle ıcricl basının temsilcilerine teslim edil· 
di. Bununla dil kalmadı, ızmır Gazeteciler Ce· 
miyeti, belki tlrihinde ilk kez faşizme kapı 
araladı. 

Genel kurul başlamadan önce, faşist MHP' 
nin. çok önceden IGC Hasan Tahsin salonuna 
karargah kurduğu görüldU. Salonun hemen 
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ıılrl,lrıde, eli k;ınlı TUrkeŞ'in gönderdiği bUyük 
boy çiçek, Abdi ıpekçi'nin ruhUM "rahmet 
okurCUIM" dururken, "ahte barış ç;ığnları" 
Divan 8;ışk;ınI'mn ;ığıından dil Y3IIkılanıyor· 
du. TiIrkeş'ln ,,",I kurula gönderdiği meal, 
lIıcak'lann, Sinavi'lerin, Bıısın'lerln ızmır 
temsll,lIer1nce ;ıyaka ;ılkışlanıyordu. 

Olağ;ınllstll ııenei kurulun nmZl ise S yıllık 
"arA spekUl;ıtörterl" Ile MHP'nln ıZmir buı· 
nındakl ıkı lemslldslnln elinde atıyordu. Ön
ceki ıcnei kurullardaki libi bu pnei kuruld<ı 
da, basın emekçilerinin hiçbir mesleki ve de
momtlk sorunu dile ptlrilmezken, Uyeler .. Ur· 
la' daki arA mu<ılı ne yenıden uykuya y;ıtırıl· 
dı. 

ızmır buınının emekli cemiyet üyeleri, 
kendileri için ;ıylık bın lira olan Cemiyet yar· 
dımını 2 bin liraya çıkarmak için önerge iize. 
rlne önerge verirken, ıcrlcl yönetim, S yıldan 
beri vaadedllen UrI;ı'dakl arAların daAıulma· 
yı,ından sorumlu kendileri değilmiş ve sanki 
S<ıbrl SDph<lndağJı'nın başkanlığı döneminde 
de yönetim kurullarınd<ı kendileri yokmuşca· 
sın;ı tIIm sorumluluğu bır "ölDnUn" Uzerine yı· 
karak yenıden yetki istiyordu. SUphandağlı 
döneminde, kendilerini genel kurul "bl göre
rek yasa dışı yollarla aldıkları kilrarları Cemi· 
vet TUzUğüne geçiren, ol;ığ;ınllstll ııenel kurul· 
da, "tüzük değişikliği' yapılmamuı ııerekir. 
kon, "hata ve yanlışlık olmu,"dlyerek V;ıkıf!a 
ilgili m<ıddelerl tüzUkten çıkarmayı b;ışaran 
gerici yönetim, Iktidarda kalabilmek için şim· 
dlden Cemiyet Yapı Kooperatifi kurma hazır· 
Iığı yapıyor. 

IGC'nin gerici yönetimi, bUyUk bır olasılıkla 
önümUzdeki olağan genel kurula kadar, Yapı 
Kooperatifini ve 5 yıldır olduğu gibi Urla'daki 
arsaları gündemde tutacak. Ama 17mlr basının· 
da çalışan gerçek basın emekçilerine ' üye sa· 
yımız donduruldu" diyerek kapılarını kapalı 
tutmaktan da geri durmayacak. Olmaz böyle 
şey. Ama oluyor. IGC tüzUk ve yönetmeliği. 
ne göre üyelik için bir yıllık bekleme süresini 
doldurmuş sarı basın kartı sahibi basın emek· 
çileri bir yılı aşkın süredir IGC'ye Uye kabul 
edilmiyor. ÇUnkU gerici yönetim, yenilerden, 
çağdaş kafalardan, demokrat basın emekçi
lerinden korkuyor. Giderek büyUyen bu kor
ku, blrgUh kendilerini yiyip bitirecek. 

Bu ilandan sonra 24 E ylül 
1979 tarihli Milliyet Gazet",in· 

de Er/uın Akyıldız imzalı bir yazı 
yayınlandı. Yazının büyük b;ışlı· 
ğı şöyleydi: "Libya anlaşmayı 
bozunca 700 Türk işçisi ;ıçıktı 
·kaIdl." 

Yazı şu küçük başlıklarla de
vam ediyordu: Liman inşaatını 
yürüten Müdüroğlu fırmuı ile 
olan anlaşma Libya tarafından 
iptal edildiği için.700 Türk işçi· 
si 6 aydır para alamıyor ve çok 
�ç koşullar altında yaşıyor. 

Ancak yapılan araştırmalar 
olayın tüm boyudarını ort<ıy;ı 
koydu. BüyUk ihaleler adı altın· 
da y;ıpıl;ın yolsuzluklar tek tek 
ort<ıya serildi. 

MüdUroğlu firmuının ahibi 
Efruz MUdUroğlu adında Kıbrıs'lı 
bir müte;ıhhit. Lefkol'C'de ;ıpart. 
m<ın, hutane inşaatları yapmış. 
Sonra çok kısa bir zaman içinde 
firmuını büyütmüş ve fırma mer· 
kezini Londra 'y;ı almış ve sayın 
müteşebbis, son yılların en 
çekici iş alanını oluşturan Arap 
ülkelerine girmeyi aklı M koy· 
muş. 

1976 yılında Müdüroğlu, lib
ya'nın Holms liman kentinde y;ı. 
pılacak büyük bir liman inşaatı 
için teklif verdi. Arap ülkelerin· 
de inşaat işi almak için en tecrU· 
beli fırma olmak ya da en uygun 
teklifi vermiş olmanın d ışında da 
yollar olduğunu iyi bilen Müdür· 
oğlu, şu ya da bu yoldan işin 
kendisine verilmesini sağladı. 

Ancak böyle bir işin gerektlr. 
diği banka teminatını da sağla· 
ması gerekiyordu. Sahibi Kıbrıs' 
lı, büro merkezi Londra'da, ban· 
ka hesabı ısviçre'de, Ihalesi Lib· 
ya'd<ı olan bu firma gerekli teml· 
natı sağlamak için Yavru Vatan 
Kıbrıs'ın Türkiye'deki ' itibarı
nı" kullanarak bu işi halledebi· 
lirdi. Nitekim öyle yaptı. "Kıb· 
rıs TUrk Federe Devleti" Baş. 
kanı Rauf DenktaŞ' ın ağabeyi 
olan MUhendis Erıuğrul Denk· 
taŞ'1 firmasına müdür yaparak, 
R. Denktaş'ın Türkiye hUkUme· 
tınden teminat mektubunu bır 
Türk bankasına verdirtmesini Is
tedI. Istek yerıne getirildi ve 
Türkiye ile hiç bır ilişkisi bulun· 
mayan MUdüroğlu firmasına 500 
milyon liralık teminat verlidI. 

Türk Işç ilerine yurt dışında iş 
sağlamak, TUrkiye'nin Kıbrıs' 

Geriye iş yapmak kalıyordu, 
ama nasıl? Müdüroğlu, değil ko
ca bir liman Lışa;ıtı y;ıpmak, kü
çücük bir balıkçı barınağını ya. 
p;ıbilecek teknik, bilgi ve tecrü
beye sahip değildi. Önce bu iş· 
leri yapmuını bilen Türk şirket. 
lerine yanaştı, ;ıma ;ısI;ın p;ıyını 
kendisine ,saklamak istemesi yil. 
zünden bir ml;ışma ağlaMrM' 
YJna kendine i ngilız danışman. 
lar bularak işe girişti. T;ışıma 
suyla değirmen dönmedi ve bII· 
mediği bu işi yilriltemedl. 1h<l1e 
alınalı üç yıl olmuştu, ;ıma dah;ı 
inşaat adıM hiç bir şey yapıl;ı· 
madı. 

Ş imdi ise Liby;ı Hükümetinin 
sözleşmenin feshine cittiği belir· 
tiliyor. Ve doğal olarak Zlrut 
Bankuı'nın temiMtı olan SOO 
milyon lirayı Libya Hilkümeti' 
nin tahsil edeceği bildiriliyor. 
Ama Müdüroğlu boş durmuyor. 
24 Eylül tilrihli Milliyet gazele· 
sinde, şirketin nuıl h<lksız yere 
gadre uğradığını hikaye eden bir 
yazı yayınıutı. Yazıd;ı, lim;ın işi· 
nin sürdürüldüğü, ;ınak Libya 
Hükümeti'nin ödemesi gereken 
34 milyon dolulık inşa;ıta karŞı' 
lık 20 milyon dolar ödediği id· 
dia ediliyor. Liby;ı Hükümeti' 
nin bu "haksız" d<ıvranışlhın 
'buı politik nedenlerden kay· 
n;ıklandığı' d;ı öne sürülüyor. 

6 aydır ücretleri ödenmeyıp, 
ışıkları yanmayan lojmanlarda 
kalmak zorund;ı bırakılan işçne
ri kurt<ırmak gerekçesiyle Türki· 
ye'nin bir kez d<ıh;ı ;ır;ıy;ı girmesi 
;ımaçlanıyor . 

Bugüne kadar Türkiye'de nice 
yolsuzluklar yapıldı. H;ıy;ıli sun
ı;ıd<ın Locheed YOlsuİluğun;ı ka· 
dar. Türkiye'deki m;ıddi ol;ın;ık· 
lar artık yalnız yerli iş çevreleri· 
ne peşkeş çekilmiyor. "Y;ıvru 
Vatan" denen Kıbrıs'lı parabilb;ı· 
ları na da olanaklar sağlanıyor. 
Türkiye'nin zenginliklerinden 
onların da pay alması ıcrçek· 
leştiriliyor. 

Daha buna benzer su yüzüne 
çıkmamış pek çok yolsuzluklar 
saklıdır hasır altlarında. Yaııha· 
nesi Londra'da, banka hesabı Is· 
viçre'de, işi Libya'da olan bir 
müteahhide destek olmanın Kıb
rıs'ın kalkınmasına ne katkısı 
olacağını sormayan yetkililer 
şimdi 500 milyon liralık temina
tın htba olmasına karşılık hafif· 
letici bir mazeret bulurlar herhal· 
de. 



GENÇ öNCü HEYETİ 
°BULGARİSTAN 'DAN 

DöNDü 
Geçtiiimiz Eki", ayı 'sonundia bir �ftalık bir ziyaret ıçın Bulprlıtan'a 

giden Genç Öncü heyeti Türkiye'ye döndü. 
Genç önc:U heyeti Türkiye'ye dönll,lerlnde yaptıkları açıklamada "so.

yalizmin insanlıiın aydınlık geleceAI oldutunu Bulsarlstan'ın 3S rosyallst yı
lının en &Ilzel biçimde kanıtladıiını" belirttiler. Genç öncll heyeti, Bulprls
tan'a yaptıkları ziyarette Sofya, Burpz ve Plovdiv kentlerihele pçlrdlklerl bır 
�ftanın çok öğretici yanı oIduAanu açıklamış ve Iki Wke .. nçlill arasındaki 
dostluk ve dostluk ve dayanışmada önemli bır adım atıldığını bellr1ml,lerdir. 

Ge n e l i k  h a re ket ini n 
on u r l u  g e'le n e g i  y olu nda 

lebe Cemiyetl ve 'lUrkiye Gençl.r Der· 
neRI'nin gerçekleştirdikleri ulu.slararuı 
dayanışmanın üzerinden yükoelmekte· 
dır. ' 

GençliRimiz Kore'ye asker !lÖııderll· 
me sine karşı özverIU bır savaş vermiştir. 
Vietnam 'la övünülecek bir dayanışma' 
ptermlştir. ŞiIi'dekl çeteye karşı yük. 
telen bır mücadele ıçınde oIabUmlştlr. 
NIkaragua, Iran, Kamboçya hep bunun 
örnekleridir. 

1 0. 1 7  Kıısun, Dünya Gençlik ve Öğrenci Haftası'nın bu yıl 
Türkiye'de de yığınsal biçimde kutlanması hazuWdan üzerine 
YüRüYÜŞ, GENÇ, öNCÜ Genel Sekreteri Mesut Vural'ın görüş
lerine başvurdu. 

tr Dünya Gençlık ve öj!rencl Hafta· 
sirun bu yıl Türldye'de de kullanacakı 
örgütüaüzce duyuruldu. Bu haftanın 
önemini belirtir misiniz? 

* Ikinci Dünya Sav�ı'ndan faşizmin, 
yenilgiyle çıkması, sosyalizmin sistem 
biçimine ulaşması, tüm ilerici ve banşçı 
güçlerin önemlı mevziler kazanmasIDIn 
ardından, dünyanın çeşitli ülkelerinden 
gençlik delegelerinın Prag'da 1945'de 
toplaDlD8S\yla Dünya Demokratik Genç· 
Ilk Federasyonu kurulmuştu. Bu kuru· 
luşu anmak amacıyla kabul edilen 10 
Kasım Dünya Gençlık Günü ve Uluslar· 
arası öi!renci Birll!!lnIn kuruluş yıIdö· 
nümü olan 17 Kasım tarihleri arasındaki 
hafta daha sonra Dünya Gençlik ye öi!. 
renci Haftası olarak kabul edilmiştir. 

DDGF'nln kuruluşu yukarıda kısaca 
de!!lndii!im tarıhsel kesite rastlamakta· 
dır. Daha doıırusu rastgelmekten öte bl· 
linçli bir davranıştır. Ilerici ve banşçı 
güçlerin zaferini geıi1etmek isteyen em· 
peryalizm soi!uk savaşı başlatmak hazır· 
Iıklan içindeydi. Buna- karşılık dünya 
demokratik güçleri de uluslararası birlik· 

" lerini oluşturma, güçlendirme ,çalışma· 
Iannı sonuçlandınyorlardı. Bu dönemde 
kurulan Dünya Demokratik Kadınlar Fe· 
derasyonu, Dünya Sendikalar FederaS· 
yonu, Dünya Demokratik Gençlik Fede· 
rasyonu böyle bir önem taşımaktadırlar. 

1945 yılı Kasım'ında 63 ülkeden ge· 
len gençlık delegeleri, dünyanın politik 
konumunu, gençııııln durumunu, 
gençlık örgütlerinin görevlerini de!!erien· 
dırerek zaman geçirmeksizin uluslararası 
birlıRın sai!lanması zorunlulu!!iınu beUr· 
lemlştL. Dünya Gençlık Konferansı ola· 
rak anılan bu toplantının sonucunda 
10 Kasım günü DDGF'nln kuruluşu tüm 
dünya gençliRine ve halklarıi duyurul· 
mu,tu. . 

Işte o tarihten başlayarak her yıl 10 
Kasım Dünya Gençlık Günü olarak kut· 
lanmaktadır. Bunu Izleyen bir haftay�, 
17 Kasım UöB'nln kuruluş günü olan 
öi!rencl Günü'yle birleşmIş ve tüm genç· 
lerin bir yıllık çalışmalannı deRerlendir· 
dikleri; uluslararası dayanışmanın görev· 
lerini tartıştıklan bır kutlama haftası ol· 
muştur. 

tr Burada, GENÇ öNCO'nUn kurulu· 
şundan buyana belirttiltl DDGF'nln ça· 
lışmalarının ve Ukelerinln Türkiye'de ya· 
şama geçirilmesi mUcadelesine gelelim. 
KıUca, nedır DDGF'nln Ukelerl ve genel 
çalışmaları? 

* DDGF'nln ambleminin çevresinde 

yer alan şu sözieri aktannak istiyorum. 
"Gençler, banş ıçın derhal birleşin!" . 
Gerçekte bu slogan DDGF'nln hedefle· 
rini en özlü biçimde özetlemektedir. 
DDGF en genel anlamda hanş, gençli· 
!!in temel Istenileri ve uluslararası day. 
nışması Için mücadele yermektedir. 

DDGF 1945'den bu yana, bu yolda 
verdli!1 mücadelesiyle dünyada vazgeçU· 
mez bir konuma erişmiştir. Bugün Bır· 
leşmiş Milletler'de ve ' komisyonlannda 
DDGF'nln temsil edilmesi, 34 yılda ör· 
gütü olan ülke sayısını 63'den 104'e Çı· 
karması, şu anda bu Ilkelerle, hareket 
eden 200'den çok ulusa! örgüte ve yüz. 
milyonlarca üyeye erişmesl bunun en 
canlı kaıutlandır. Bu amaçlar ui!runda 
tüm dünyada komünist, sosyalist, sosyal 
demokrat, ilerici, banşçı ve dahası tutu· 
cu olmayan dinci gençlerin bırlıkte LLL· 
yaş yerebUmesi bunun kanıtıdır. 

. 

Bu ilkeleri yaşama geçirmek Için 
uluslararası planda düzenlenen konle
rans ve toplantılıır, festlvaUer, yanşma· 

, lar ... Birleşmiş Mıuetler'de gençll!!ln da· 
ha ıyı bir gelecei!e ulaşması Için verilen 
ui!raşı, dünyanın çeşitli yerlerindeki ii· 
cak savaşlara karşı örgütlenen uluslar· 
arası dirimiŞler, ba!!ırnslZlık savaşı veren 
ve kazanan uluslara uzatılan 'sıcak daya· 
mşma elieri, tezgahlanan faşist darbele· 
re ve genel olarak faşizme, gericiliRe, 
maoculu!!a karşı verilen amansız sava, 
ilk akla gelen çalışmalardır. 

tr DDGF'nIn bu temel ilkeleri ve ça· 
Iışmaları doi!rultusunda Türkıye Ueriel 

, gençlik hareketinin eylemleri neler ol· 
maktadır? Bu çerçevede Dünya Gençlik 
ve öi!rencl Haftasını örgütünüz ne bl· 
çlınde kutlayacaktır? 

* 'lUrkiye gençll!!1 özeUlkle 60'lı yıl· 
lann ortalanndan başlayarak artan bir 
Ivmeyle faşizme, emperyalizme karşı ak· 
tlf bır mücadele içinde olınuştur. 

özeUlkle son birkaç yılda gençlık ha· 
reketinln uluslararası blrııRI ve dayanış· 
ması da önemli ölçüde gençııııln billnci· 
ne kazınmıştır. 

Türkıye gençliRInin yukarda andıRım 
tarihten buyana hemen hiç bır yurt ve' 
dünya olayına tarafsız kaldı!!ı söylene· 
mez. Gerçpkte de bunun'temelieri 1946' 
larda çalışan Istanbul Yüksek Tahsil Ta· 

DONY A GENÇLIK VE öGRENCI HAFTASı 
'79 TÜRKIYE KUTLAMALARI 

GENÇLICIN ULUSAL VE ULUSLARARASı BIRlıcı 
TOPLANTıSı 

1 7  KASIM CUMARTESI, 
SAAT 20.00 

ıZMIR: FUAR EKICI ÖVER: SALONU 

GENÇ ÖNCÜ 

Ve bugün Genç öncü'nün öncülüRün· 
de çok daha bilinçli bır biçimde ulus
lararası dayanışmanın lçbıdedlr. 24 NI· 
iiLi Dayanışma günü, 24;31 Etım Silah· 
m1aıima Haftası ve şu anda Içinde bu· 
\unduilumuz Dünya GençUk ve öj!rend 
Haftası. 

ı>enç öncü bu haftaya, Ulşkln hazır· 
lıkIannı ıkı amacı gerçekleştirmek ıçın 
yürütmüştür. Bunlardan birincisi hafta· 
nın 'lUrklye kamuoyuna yaygın biçimde 

i tanıtılınası ve Ikincisi de haftanın anla· 
mına uygun içerikte yıilınsallıi!a kav.uş· 
turulmasıdır. Bunlann &ai!1anma.sı ıçın 
tüm birimlerimiz e!!ltim çalışmalanyla 
başlayan gençlık sorunlan konÜlannda· 
kı panelier, şölenler, sportif yarışmalar, 
sanat yanşmalan ve ziyaretlerle süren 
hafta boyunca ivmesl artan bir çalışma 
Içinde olacaklardır. 

Ancak hemen ııeUrteylm ki, bu hafta· 
ya yetiştirilmesi amacıyla hazırlanan bır 
broşür ıLinının ,'lUrkiye gençliRinin '79 
yılına alt yüzakını oluşturacaktır. 

BUlm, Eilltim, Araştırma Bürolan· 
ınızdakl arkadaşlanmızlD, bilim adamla· 
n ve üniversite öi!retim üyelerinin aktif 
katılımıyla hazırladıklan "Gençlık El!1· 
tim, Meslek, Iş Istiyor' isimli broşür 
Türkıye gençliRInin önündeki mücadele 
hed�fterine büyük açıklıklar getirmekte· 
dır. Ve bu yanıyla DDGF'nln gençıııln 
lOIDut hedefleri Için mücadele ilkesinin 
TUrkiye'de yaşama ,eçirilmesinin önem· 
li bır köşelaşı olacakbr. 

tr Türkıye Uerlcl pnçllk tı.reket\nlıı 
mücadele hedefterini ,_çekiettirmesi 
ıçın, daha Ueri .tılımlan .. ç.�"'tIre
blimesl lç in bugün önündakl adun nedır? 

• Bu adım, gençııi!ln eylem birlli!l· 
nin her alanda ve en yıilutJal biçimde 
gerçekleştlrllmesldlr. Gençlilin anti· 
faşist birIIili ye buna temel oluşturacak 

, eylem birIIi!I bizlerin önündeki yakıcı 
götevdir. Bunun başanlmwnın koşullan 
her zamankinden daha fazla bulunmak· 
tadır. 

Bunun başanlması ıçın Genç öncü 
görey başındadır. Dünya gençlık ve öi!· 
rencl Haftası'nın temel görevlerinden 
olan geçmiş dönemin hesaplaşması ve 
gelecek dönemı belirleme çalışmaları sı· 
rasında bu hedef Için de açıklıklar getiri· 
lece!!1 Inancındayız. 

I�nıyoruz kı gençlık gelecek ve 1101'" 
cek de ıoayallzmdlr. Bu lnançla gençlık 
hareketimiz önündeki tüm ıorunlan .... 
cak ve zafere yürüyecektir. 
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62 yıl ı  
Büyük Ekim Devrimi 'nin 62. yıldönümü Sovyetler Birli!!i'nde ve dünyanın 

her yerinde coşkuyla kutlandı. Yıldönümü nedeniyle Moskova'da yapılan törenlere 
milyonlarca Sovyet emekçisi katıldı.  SBKP MK Genel Sekreteri ve SSCB Yüksek 
Sovyet Prezidyumu Başkanı Leonid Brejnev ve SBKP ile Sovyetler Birli!!i hüküme
tinin önde gelen yetkilileri Büyük Ekim Devrimi törenlerinde bulundular. Mosko
vadaki törenler sırasında, törerliere katılan tüm emekçiler banş ve silahsızlanma 
isteklerini yinelediler. Kutlama törenleri öncesinde Moskova'daki yabencı konuk-

lar onuruna vetllen bir kabul re .. 
minde konuşan SBKP Politbüro 
üyesi Kirilenko, NATO ve ABD' eTP Kurultayı :  

Bağımsız Kıbrıs için emekçilerin birliği 
nin uluslararası banşı tehlikeye 
düşürdüklerini söyledi ve SSCB 
hükümetinin banş içinde birara
da yaşama ilkelerinın gerçekleş
tirilmesi için elinden geleni yapa
caııını bildirdi. 

Kıbns'da 21 Ekim pazar gü
nü Cumhuriyetçi Türk Partisi' 
nın Olal!anüstü 5. Kurultayı 
toplandı. CTP Merkez Yönetim 
KunıIu, Kıbns Türk Işçi ve 
emekçilerinin günden güne yük
selen ekonomik, demokratik, 
politik mücadelesinin gerekle
rini yerine getirebilecek ve yı
!!ınsa\laşan CTP'nln omuzlanna 
yüklenen genış görev ve sorum
lulukIan üstlenebilecek, parti
nin politik yaşamdaki işlevini 
daha etkın bir biçimde yerine 
getirebilecek yenı bir merkez 
kadrosu oluşturmak amacıyla 
ola.l!anüstü kurultaya gitme ka
ran almıştı. 

Olaeanüstü 5_ Kurultay'ın 
dıeer amaçlan, "emperyalist 
komplolann yoRunlaŞt.!!I, Ba
eımslZ Kıbns Türk Devleti da-. 
yatmasının aııırlaştınldıl!ı, sö
mürünün azgınlaştıeı, faşist tır
manışın hızIandıel bugünlerde, 
parti tabarunı hareltete geçir
mek, bir günlük yoRun çalış
ma ıçınde, yaşanılan dönemin 
dayattı!!ı acıl sorunlann topye
kün bir Incelemesını yapıp he
deOer saptamak ve parti örgü
tünü bu hedeOere yönlendir
mekti, __ " 

CTP'nln Olaeanüstü 5. Ku
rultayı'nda ilk konuşmayı CTP 
Onur Başkanı Ahmet Mithat 
Berbero!!lu yaptı. Berbero!!lu, 
emekçOerin, güney göçmenleri· 
nın, yoksul halkın ezildl!!lne 
dıkkat çekerek şunları dedi: 
"Denktaş eeer Kıbna'ı dikenli 
teUerle, duvarları. Ikiye bölme: 
yı ve adadaki askeri üsleri üçe 
çıkarmayı tasarlıyorsa bilsin kı 
CTP'nln Yıe lt üyelerini ve 
emekçi halkımızı karşısında 
bulacaktır_ .. " 

Merkez Yön�tlm Kurulu 
adına çalışma raporunu sun-
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mak üzere söz alan Genel Baş
kan özker özgür ise, Kıbns'ın 
NATO'laştmlmasına de!!lne
rek, CTP'nin bu çabalara karşı 
çıktıi!ını, BMö'nün çalışmala
rına önem verdi!!ini belirtti ve 
Denktaş ve UBP iktidannı da 
BMö kararlanna önem verme
ye çaltırdı. BMö'ye üye ülkele
rin Türk toplumuna özel bır 

- düşmanlı!!ı olmadıltını hatırla
tan ve CTP'nin toplumlararası 
görüşmelerin yeniden başlama
sını Istediltini açıklayan özker 
özgür, taraflan esneklik ve sal!
duyu ile davranmaya çaltırarak, 
toplumlararası güven ve iyinlye
tin gelişmesi için her iki toplu
mun partUeı'! ile kitle örgütleri
nin biraraya gelmesini destekle
diklerini belirtti. 

özgür daha sonra toplumlar
arası banşa karşı olan CIA gü
dümlü EOKA-B ve MHP yanda
şı ülkücü fanatik ögelerin sUah· 
lı gruplar halinde varlıklannı 
korudultunuaçıklayarak, Kıbns' 
ın tüm banş yanlısı güçlerinin 
güçblrll!!1 yapabilecekleri orta
mı hazırlamak için çaba harca
malannı IstedI. 

Daha sonra Merkez Yöne
. tim KunıIu adına eleştirilere 
yanıt vermek üzere söz alan Ge· 
nel Sekreter Naci Talat, yapıla
cak seçimlere deltlnerek, şunla
rı dedi: ,"Partimiz 1980'de 
yapılacak ; yerel seçimlere ve 
1981'de yapılacak genel seçim
lere Ulşkln hazırlıklara başla
mıştır_ Biz, her alanda oIdu!!u 
gıbı seçimlerde de Uerlci ve de
mokrat partiler arasınd� bir 
güçbirli!!1 yapılmasından yana
YLZ_ Ancak, CTP'nir. güçbirll!!1 
anlayışı sadece seçimlerde ger
çekleştlrOecek bır muhalefet 
Ittifakı olarak anlaşılmamaıı
dır. CTP, emperyalizme, ba· 
rış ve demokrasi düşmarlianna 
sömürücü çevrelere karşı ilkeli, 
anlamlı, kalıcı ve sonuç alıcı bir 
güçbirll!!inden yanadır_" 

CTP Olaltanüstü 5.  Kurul
tayı'nda dile getirilen Kıbrıs 
Türk toplumunun Uerlcl-de
mokratlk güçlerinin blrli!!1 ko
nusunda, CTP somut adımlar 
da atıyor. 15 Ekım günü bır ba
sın açıklaması yapan özker öz
gür, Meclis'te temsil edilen mu
halefet partileri ile demokratik 
kitle örgütlerine güçbirliltı çal!
mı yaptı ve güçblrli!!1 ilkeleri
ni görüşmek ıçın bır toplaııtı 

)1-','11' 
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vasızca sürdüren, bünyesinde 
banndırdı!!ı faşist ögelerle Fe
dere Devletin statüsünü Anaya
sa 'ya raltmen de!!ıştirmeye ça
lışan, kitlelerin uyanışı karşı
sında panl!!e kapılarak devlet 
öne-rdi. Ilerici, demokratik ve 
barışçı güçler arasında yenıden 
güncellik kazanan güçblrliltinin 
"sömürü ve tıı1an düzenini per-

başkanlıltı katından halkı teb
iit eden, toplum bireylerini üç 
yıllık Iktidannda ülkeyi terket
meyl düşünecek derlii bezdiren, 
Kıbns sorununda izledilti ba!!
naz politika sonucu bizi dünya
dan soyutlayan OOP'yi iktidar
dan uzaklaştırmak amacıyla" 
önerildl!!i belirtildi. 

SBKP Merkez Organı Pravda' 
da Büyük Ekim Devrimi'nin 62_ 
yıldönümü nedeniyle yer alan 
başyazıda, Lenin 'in partisinin 
yönetiminde kurulan ilk sosya
list devlet'in, devrimden bu yana 
gerçekleştirdi!!i ilerlemelerden 
söz edildi. Emperyalizmin ayır
ma ve halklan birbirine karşı kış
kırtma politikasUU! karşı, sosya
lizmin politikasının halklann da
yanışması oldu!!u belirtilen beş
yazıda sosyalist ülkelerin benş ve 
yumuşama mücadeleleri de konu 
edildi ve şöyle dendi: "Bu sava
şın beyrak tan sosyalizmdir_ 
SSCB ve sosyalist ülkeler toplu
lultuna ba!!1ı diRer ülkeler gene! 
benşın geleceei için büyük öne
me sahip girişimlerde bulundular 
ve bulunuyorlar. Leonıd BrejDev' 
in Berlin'de 6 Ekim'de yaptıRI 
konuşmasında belirtilen SBKP 
ve Sovyet devletinin yenı üstün 
banşçı insiyatifi halklano aktif 
desteRI ile karşılandı_ Yaşam sos
yalizmin ve benşın ayrılmaz 01-
du�una tanıklık ediyor _ " 

CTP'NIN "üSLER KAPATıLSIN" 
KAMPANYASı SüRüYOR 

CTP emperyallat ADeıo.Amerikan iilierinin 
kapatılınası ıçın yaygın bır Imza kampınyU1 
düzeniedl_ BildIrDdiline göre, önce bır ay ola
rak düştiniilen kampanya ııilresl, emekçOmn D
gisl üzerine bır ay daha uzatıldı. 1mza kampan
yııının Kuzey Kıbnı'm tüm köy ·ve kaubllı

'nnda, bu arada İngıltere Vı! TUrklye'deld Kıb
n,'11iar arasında da yaygm bir biçimde lilrdU
rüldURü ve toplanan imzalanD CTP'ye uJatma
ya başladıRı öi!renUdI. 

DENKTAŞ IKTIDARı 
FAŞIST DERNEKLERE 

YARDIM EDIYOR 
Kıbna' da örgütlenmeye çalı,an Caşlst örgüt

lerden Sosyal Yardırrıla,ma ve KUltür Demetl, 
UBP'yl desteklemelerlrıln karşılıKı olarak ken
dilerine maddi yardım yapılmuını latedi_ Fa
fiatlerin yuvaiandıklan yerlerde biri olan GU
zelyurt Sosyal Yanlımlaşma ve Kültür Deme
Rfne UBP tarafından daha önceden Ild ayn 10-
kal verlldıııı de bellrlenırıiştl. Bunun yanında, 
Güzelyurt bölgesindekI Caşlaiıerln elebaşısı 
olan Huan Sargıner adlı, ordudan atılma bır 
sııbay esklslnln UBP'y. yazdıRı bır yazıda tae 
tU cümleler yeralıyor: "DemeIlmizIn toplum 
Içeriıindelıl (04II)'otı.rl"1 iLc o""'.'nı dOM .t
Iıln bır blçlmd. ıUrdUrebllmllll lçln ""'ddl lm
Iranwa ihtiyaç lICII'dır_ Bunu" lçlrı dem.,'mLıı 
adıM bir milıtar nor,ncly. ""hçı" IJIrllm.IlI"' 
._.d.vı.t biitçulııd.rı "",ddl yol'dım yoptl_
'ını taleb ediyol1jZ ... " 

FAŞlsTLERIN SAVAŞ ÇI�IRTKANLlGı: 
"ORDU GüNEYEI" 

Türkıye'U ve Kıbns'lı taşlstlerln yuvaIandı
Rı TÜT/ı Oea,ı Dem.,1 tarafından diiıenlenen 

" IIaI- Kıbııı 
Kanımı. AlıIado zatu 
Kıbm- 0-1 B�rt,,"" 
kıtkııt e IIopıılar atıldı. 

lz1eylcnerln ootunun 'jcıbrıl'a 
MHP'U Caş\aUer oIdutu " 
Ca,lalleıiıı lIa,butu TIIrk� ve 
,Ut" me..ııan &önderdUer! • • •  

KIBRIS KADıN ORGOTLefRI 
MüCADELE VE DAYANI $MALARINI 

YüKSELTIYORLAR 

Yurtsever Kadınlar Bırllll IUırılılllıU"" 
lan açıklamaya &öte. YKB ıefttote'niıı 'İ\\liii 
kesimmd. yapılacak olan ulullarulll bır tap. 
I.nb lçm Otiney Kıbna'a daftt 1dIlıt1_ S K.uı 
llinU, birçok uhılal kadın öqOtIIııU bllDııda 
toplayan U11l1i1ruuı DtmııklUlk KaCIıııIIr 
Federaayonıı tUaflııclan ıtıiulıltMa ....... 
konulli "Kıbna Sonınııııun Kadııı ft ç� 
Uzerlndeld Etkili" oiuü btiiiieııdi. 

Bu arada, Y\ınaevu KaıtıııIU ,. 
Toplıımeu Kurtulll4 PUtIII 
,Itii IIemokratik kunılUflanıı 
hayat pah,lthRıı. kaqı bır disi eylem --,', . .. 
yı kararlıştınlı ... 
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IRAN'DAKI SON GELI şME. 
LER, üLKEDE DEVRIM Sü· 
REClNIN,  ULUSAl . SORUNUN 
BARıŞÇı ÇÖZüMLENI ş I  VE 
ANTIEMPERYALIST YÖNELI. 
MI N GüÇLENMESI YöNüN. 
DE ÖNEMLI oLANAKLAR 
TAŞIDIGINI ORTAYA KOYU· 
YOR. ULUSAL, DEVRIMCI 
GüÇLERIN TEK CEPHESIN I N  
OLUŞMASı V E  PEKl şMESI, 
BU OLANAKLARıN DEVRIM· 
cl YöNDE ÇöZüMLENMESI. 
N I  KOLAYLAŞTıRIYOR. 

yuma g ı n d a  
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Barış 
güçleri 

Filistin ' in 
yanında 

Port.kiz 'in baıkenti Lizbon ' 
do düz.nl.nen "Filistin vi Arap 
Halkıyla tnıu/aranuı Dayanış' 
ma Kon'era,..ı" geçtiRimiz Iuı,· 
ta yapıldı. Dünya &nş Ko,...· 
yi'nin giritimiyle Portekiz Ko· 
münat Partiıi, Portekiz So.ya· 
list PartUi, Pol"tekiz &nş Ko· 
mita� Filistin Kurtulu, örgü· 
tü ... Arap Halk Kongre'; tanı· 
(uıd4n düzenlen"ı Iron,era,..· 
ta FKO iükri Y_r Arafat ile 
ç.,itU ülIıelerden parti ile .. n· 
dih","n temailclJerj ""hld""'. 
DIBK Ge",1 S./rreı.r; Fehmi 
I,ı/rlar'do doya",,"'" /ron,eran· 
...... ""tıldı. 

Konferoru'ta bir /ronu,,,,,, 
yapan FKO /üUri Yaaer Arafat, 
ABD 'nin Camp Dallid paztır. 
''''nı çılıırıa.rdon lıurtur"",1ı 
üzere ötelıi A",p ülkelerini de 
ImdI Ile görlifme .......... na 
oturtmalı için çaba gÖlmdlli· 
ni blldirer./r, bu a""'çla Sur/· 
ye, Lübnan \ii FlUotin 11/erin 
bat hedef olaralı .ç Ildllılerini 
.öyledl. A"'fot, "I""U mıdırı· 
","na her tilrW u/reri, maddi ... 
politi/r yardı"" mRlayan A me' 
ri""n emp.ryallzmlnin bu plan' 
","nın .uya düfürlilmeal için 
tüm A",plonn mvuıı"", ıliç/e· 
rini blr/e,tlnrıclerl ,.�lılldlr. " 
dedL 

Ortadolu 'do yeııl bır "' .... 
,ın yalıın zo"",ndo ba,layaNle· 
e.'lnl lrayd.deıı A"'fot, Viet· 
nam 1ıJordoıı '011'" FIU.tilı 1Ue· 
rln de dünya çapındo öııemli 
bır devrimin .0rumlu/uRuııu 
üzuleri", a/dılılorıııı, bu '0' 
rum/u/uRu en iyi biçimd. yeri· 
'" g.tir.celı/erirıl lÖy/edl. 

Koııfera ... 'o bır meaaj gön· 
dneıı SBKP MK G.nel Sekre· 
t.ri \ii SSCB Yüluelı Sovyet 
Prezldyumu &'''''�1 Leonld 
Bre/nev, yalıın doluda t.hll· 
Iıell aa ... , merlıeziııln doRıhl' 
maaınııı, dünyadolıl politik Iuı· 
valiııı iylle,tirilm .. 1 için ön.m· 
li bir Iratkı olaeaRınl belirtti. 
Bre/nev meaajında, Sovy.tler 
Birlili'nin Arap luılklannın Ya· 
Iıın DoRu 'da verdikleri luılrll 
mücadeleııin yanında oldu/lu, 
nu bır kez doluı vurgu"'ya",k 
,öyle dedi; "Ban" ancak Fi· 
listin Arap luılkının tek yaaal 
temallclıi o"'n FKö dahil ol· 
malı üzere tüm ilgili taraflann 
Iıatılmaaıy'" ve YakındoRu 'da 
anla,mazlılılann tam o"'ralı dü· 
ZIII' Iıonulmuıy'" elde .dlle· 
bilir. " 

devr i .mci 

olan a klar 

Iran 
Kürt 

luıreketinin 
di .... 1 

lid.rlerinden 
Seyiti 

ızzettin 
Huaeyni 

banşçı 
çözümlin 

ortaya 
çılımaaında 

rol 
oynadı. 

I randaki son gdşmeler, ülkede 
devrimci sürecin derinleştirilmesi 
için varolan olanakların güçlülüAünü 
koruduAunu ortaya koydu. Iran 
devriminin karşllaştlAı başlıca so· 
runların, özellikle ulusal sorunun 
barışçı ve demokratik yöntemlerle 
çözümlenmesiyle Amerikan emper· 
yalizmlne karşı kalıcı baAımsız bir 
politikanın benimsenmesi gibi so· 
runların çözümUnde önemli adımla· 
rın atılabileceAi ortaya çıktı. 

Iran Kürdistan'ında uzun süre· 
dir meydana gelen silahlı çatışma· 
lardan ve ulusal Kürt hareketine 
karşı girişilen kırımlardan sonra, 
geçtlAimiz haftalarda Kürt hareke· 
tiyle merkezi yönetimin yetkili. 
leri arasında bazı temel sorunlarda 
anlaşmaya varıldığı açıklandı. Iran 
ulusal Kürt hareketinin dini lider· 
lerinden luetin Huseyni'nin Kürt 
halkının temel demokratik istemle· 
rini açıklamasıyla.birlikte, Iran Kür· 
distan'ına yönetsel ve kUltürel 
özerklik tanınması konusunda daha 
önce Humeyni yönetimi tarafından 
verilen sözün hayata geçirilmesi 
yönünde önemli adımlar atıldı. 

Ortadoğu bölgesinde ulusal 
kökenli çatışmaları alevlendirerek 
egemenliAini koruma yollarını ara· 
yan Amerikan emperyalizminin 
planlarına darbe indiren bu gelişme· 
lerden sonra, Iran'da Amerikan 

emperyalizmiyle uzlaşma yanlıları· 
nınetklslaltındaki Bazergan hüküme· 
tinin durumunu zayıflatan Kelişme. 
ler birbirini izledi. Tahran'daki 
Amerikan BüyükelçiliAinin Humey. 
ni taraftarlarınca ele geçirilmesiyle 
başlayan gelişmeler, Bazergan Hü· 
kümetinin insiyatifini tümüyle yi. 
tirmesine yol açan son damlalar ol· 
du. Bundan önce birkaç kez daha 
istifa girişiminde bulunan Bazergan, 
nihayet geçen Çarşamba günü hü· 
kümetten kesin olarak ayrıldı. 

Bu olgular, devrim sürecinin 
temel sorunlarını çözememenin san· 
cılarının politik bunalımın derınleş· 
tiği lran'da, antiemperyalist ve tu· 
tarlı demokratik eAilimin güçlendi· 
Ai�in belirtileridir. Bir süre önce 
TUDEH'in yasaklanması yolunda 
alınan karardan dönUlmek zorunda 
kalınışı, Kürdistan Demokrat Parti· 
si'nin Kürt ulusal hareketinin 
temsilcisi olarak konumunu güçlen· 
dirmesi, ulusal sorunun z�ra 
başvurmadan çözüme yaklaşması, 
Iran devriminin önünde daha var· 
olan güçlüolanaklarıortaya koymak· 
tadır. 

Devrimci halk hareketinin 
yü�sek tutulması ve tüm ulusal, dev· 
rimci güçlerin tek cephesinin koru· 
nup güçıendirilmesi, bu olanakların 
devri mciyönel imlerlesonu ç Ianması nı 
saA layacakt". 

B u dünyada Insanlık· 
tan en son söz et
mesi gereken em· 

. .  

peryallst batı ülke· 
leri yine "insancıl" 
kesilmeye başladı. 
Bir süre önce "Vi· 
etnamlı göçmen· 
ler" sorununun ka· 
ba bir antikomUnist 
propaganda aracı 
haline getirillşi gibi, bu kez de savaştan kaçan 
Kamboçyalıların dramı söz konusu olan. Ba· 
tılı büyük basın ve yayın organlan, TV'Ier tüm 
güçleriyle Kamboçya'lı "göçmen"ıerin acına· 
cak durumunu, gözler yaşartan bir üslupla an· 
latmaya çabalıyorlar. Gaz odasının "mucidi" 
Batı Alman ııazl kalıntılanndan tutun da, 
Vletnamlı'sından Afrlka1ısına bombalar altın· 
da katledilmiş yüzbinlerce çocu�un kanlı kati· 
ii Amerıkan emperyalizmine de�in bir koro bu 
, dram'.., bu "trajedl"yi anlatmaya çalışıyor . 

Merhame t 
tüccarlığı 

Kamboçya'dan kaçan göçmenlerin dıırumu el· 
bette içler aClSıdır. Elbette ki, hiçbir suçları 
olmayan bu inSanJara yardım etmek bir insan .... 
lık borcudur. Aynca Kamboçya'lı göçmenle· 
rin durumunun basın ve yayın organlanyla 
duyurulması ve bunlara yazdım için kamuoyu 
yaratılması bir noktaya kadar "do�a1"dır. 
Ama olayın, sal!tınlmadan, gerçek suçluları 
ve sorumluJanyla yansıtılması noktasına ka· 
dar. 

U ç yıUık iktidan sırasında milyonlarca Kamboç· 
ya insanının katledilmesinin emir verici ve uy· 
gulayıcısı Pol Pot katili de bugün bu "In.sıınlık 
dramından" söz edenler arasındadır. Türkıye' 
de faşistlerin işbirlikçisi maocu Aydınlık, bu 
konudan tüm "acılı�ıyla"söz etmektedir. Ser· 
mayenln hoparlörleri Hürriyet ve MIDlyet gıbı 
gazeteler de Kamboçyalı göçmenler sorununu 
dillerine dolayarak kaba bır antlkomiinlzml 
sürdürmektedirier. 

Olay, el çabukluj!uyla "bütün dünya" olarak 
nitelendirilen emperyalist batı dünyasında na· 
sil saptıolmaktadır? Buıün Kamboçya'da antı· 
emperyalist, ulusal bir hükümet işbaşındadır. 
Bu hükümet, halk katili Pol Pot'u ve onun re· 
jimini yıkarak, Kamboçya halkının deıteRly' 
le işbaşına gelmiştir. Ancak UzaI<doAu'da sol· 
yalizmin bu yeni adımı, emperyalistler ve 011· 
lann yardakçılan tarafından humedilememiş 
ve Pol Pot katili "dlrenlş"� özendirUmlş, sad.· 
ce özendirilmekI. kalınmamış, aynı zamanda 
desteklenmiştir. 

Kimlerdir Pol Pot'u destekleyenler. Zincirin 
başını ABD emperyalizmi çekmektedır. Zin
cirin öteki ucunda ise Çın gericiliRI tüm 
kudurganlıi!ıyla yatmaktadır. 

E mperyalizmin ve Çın 'll gericilerin deıteRinde· 
kı Pol Pot katIDeri, Kamboçya'da devrimci 
hükümeti yıkmak Için saldınlannı sürdürmek· 
tedlrler. Devrimci hükümet, ülkesinin baRun· 
slZlıilını, halkını korumak ıçın, sosyalizmi kur· 
ma yolunda neri adımlar ıtmak Için bunlara 
karşı tüm gücüyle savaşmaktadır. Kamboçyı' 
lı göçmenler sorunuhun kökeni de Işte dev
rlm�i hükümete karşı bu Isyanda yatmaktadır. 
Uç ylUık Iktidarları sıruında kentlerd.kI in· 
sanlan kırlara .üren emperyalizmin kiralık 
adamlan Pol Pot katIDeri halkı ,Imdi ülkeden 
göçe zorlamaktadırlar. Savaştan kaçan halk 
göçmen kamplannda açlılın, sefaletın, salgın 
hastalıklann kucailına terkedilmektedir. ERer 
bu Insanlann dramı halk düşmanblının, ıntl· 
komünizmin bır gerekçesi yapılıyorsa, bunun 
adı Insancıilık deilll, olsa olsa "merhamet Wc· 
carlıeı" olur. 

• coşkun karta! 
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Nikaragua 

De vr imc i atı lımı n 
üretim gü c ü  

Nlkaragua ba.şkentl Managua' 
ıwı merkezlndeld en sallam bl
nalardan bırııı "Banco Central de 
Nlcaragua" (Nlkaragua Merkez 
Bankası)nın esldden bulunduRu 
blnadır_ ,Bıı yapı, 1972 Yılında 
meydana gelen korkunç deprem
de bile, hiç hasar gönneyen bir
kaç yapıdan birisi olmuştur. Bi
nanın dördüncü katındald halı 
döşell odalarda, esldden banka
nın müdürlerı ulusal zenginlikleri 
nasıl Somoza "klanının" ve 
yabancı iş ortaldannın yaranna 
çarçur edeceklerini konuşurlar
dı_ 

Bugün merkez bankası ulu
sallaştınldı_ BinadakI madeni ta
belalar söldildü Bina, yenı bır 
amaca hizmet ediyor_ ' 

Banka şeflnln bulundu�u kat
ta - şimdilik daha iyi bır oLanak 
bulunamadı!!ı ıçın - hükümet ko
misyonu ve musa! Yenıden 
Kuruluş Hükümeti ortak toplan
tılannı yapıyorlar. Toplanblarda 

. en yoRun olarak üzerınde diıru� 
ian konuıar ekonomik sorunlar: 
ürün alıınIan, gösterilen çabalar, 
planlar_ Bu, Nlkaragua'lı uzman
ıahn görüşüne göre, diktatörlü
!!ün kötü ekonomisinin ve tala
nının sonuçları ile kurtuluş hare
keti arasında milli muhafızlar'm 
harekete ve halka karşı giriştiRI 
kınmIann enkazı ortadan kaldı
nlıncaya dek yıllarca sürecek_ 

Ancak bu arada umut dolu 
adımlar atılıyor_ Kanlı diktatö
rün son haftalarda üretımı durdu
ruJan, soyulan ya da tümüyle yı-o 
lUIan Somoza ailesine alt ulusal
Iaştınlnuş işletmelerin YÜZd. 
80'1 yenıden çalışmaya başla
mış durumda. 13 bin emekçi bu
ralarda yenı ve kalıcı iş sahibi 
oldular. Tanmsal alanda 700 bın 
hektar toprak Somoza ailesinin 
ve onun kaça� yandaşlarının 
elinden alınarak toprak işçilerl-

PRAVDA 

ne ve az topraklı köylülere da!!ı- kı "Walı Street Journal"ın geliş
tıldı. Hükümet, ülkedekl güç bes- tlrdl!!1 yenı biçimde bır Marshall 
lenme durumunu karşılayabil- planı ça!!rısı yaptılar. Buna göre, 
mek ıçın plrlnç, tahıl ve fasül- "polıtık bır radikalleşmeyi" 
ye üretimini özendlnnek amacıy- örılemek ıçın Nlkaragua'ya 750 
la krediler verıyor. En önemlı milyon dolar tutannda para ve 
dışsatım maddesi olan pamu!!iın gereç yardımı yapılacaktı_ Hatta 
yeniden eskl durumuna gelmesl- bu proje, Temmuz başında So
ni özendiriyor. ÇarpıŞmalar sıra: moza kaÇıŞ hazırlı!!ı Içindeyken 
sında Nlkaragua'nın Pasifik sahl- Dlkta rejimine umutsıızca 43 
linde bulunan ekili pamuk alan- milyon dolar kredi açmış ve 
larının yüzde 70'1 yok oldu. önü- muslararası Para Fonu Ile lIIşld
müideki Şubat ayına kadar yeni- Iiydi. 
den 600 bin balyalık bır pamuk Bununla birlikte musal Yeni
ürününe ulaŞılacai!1 hesaplanıyor_ den Kurtuluş Hükümeti, sadece 

Kurtuluş Savaşı'nın devrımcı ulusal onurunu zedelemeyecek 
atılımı kendisini önemli bır üre- yardımları kabul edece!!inl açık
tım gücü olarak ortaya koyuyor. Iadı. Bu arada Latin Amerika 
Şu sıralarda tüm ülkede "Sandi- Ekonomi örgütü SELA önümüz
nist Çalışma Millslerl" - önümüz- dekl on yıl içinde 2,5 milyar do
deki kahve hasadında ve ekono- larıık bır kredi açma sözü verdi. 
mlnln di!!er önemlı aIanlannda Kostarlka ve diRer Latin Ameri
görev yapacak genç gönüllü grup- ' ka devielleriyle, Petrol İhraç 
lan - da görev başında_ , eden U1keler örgütü acil krediler 

Sorunlannı etkılı biçimde 
karşılayabilmek için, Nlkaragua 
uluslararası yardım ve işblrli!!lne 
gereksinim duyuyor_ Bunun için 
bazı emperyalist Çıkar grupları 
spekülasyonlarını yoj!unlaştırdı
Iar_ özellikle Managua' daki ya
bancılar, Ekım başıııda ABD:de-

sundular_ Nikaragua'da sosyalist 
ülkelerden, başta Küba, Sovyet
ler Blrli!!1 ve ADC'den gönderi
len dayanışma yardımlan şük
ranla karşılanıyor ve bu doi!nıl
tuda karşılıklı çıkara ve eşitli!!e 
'day8ıı ekonomık ilişkilerin geliş
mesi için büyük olanaklar görü
nüyor_ 

NI""ragıuı hallıı devrim yolunda �ararlı IlerUyar 

ABD DENIZAL TILARıNA 
. YENI STRATEJIK ATOM 

ROKETLERI YERLEŞTIRlUYOR 

SOSYALIST ENTERNASYONAL'İN 
BARIŞ KONUSUNDAKI TUTUMUNU 

OLUMLU KAR ŞİLADı 

ABD Deniz Kuvvetlerlniıı emrindeki derılz
aitılara "C-4 ,; tıpı yerıl stratejık atom siiahia
nnın yerle,tIrI1dill bildirildI. Stratejık Silah
lann Sınırlandırılması An1qmaal (SALT ii) 
ve orta Avrupa'da kaqıhkh silah InıI1rIrrıI gi
bi ciddi ıorunlann tartı,lldıRı bır dönemde, 
ABD Derılzaltılanna stratejık atom roketlerl
nın konmaaı, emperyalizmin yerıl bır !a,kııt
maaı olarak nitelendiriidi. Derılzaltılara yer
leştirilen Atom roketlerlnln 6400 km_ menzU-
11 olduklan ve önümüzdeki gürılerde bu rokei
lerin denlzaltılara yerle,tlrDmeslnin ııürdürlDe
ceRI belirtiliyor. 

SBKP Merkez Yayın organı "Pravda" Sos
yalıat Enternasyonal bilrosunun Parls'te düzen
lediRI toplantıda Sl\ahslZlanılıa konUlUnda Çı
karılan karar üzerıne yaptı!!ı bır yorumda, Soı
ya1lat Enternasyonal'In ban, ve yumuşama 
konulannı ciddiye aldlRını bellrttl_ Pravda'nın 
yorumunda soayai Demokrat partı ve dernek
lerin 15 milyondan fazla kişiyi bünyesinde ba
nndırdlRını ve bu yıilınlann sılablanma yan,ı
na kar,ı aktif mücadeleye kazanılmalan gerek
tlRI beUrtlldl. Pentagon ve NATO'nun silahlan
ma ve sa!dm hlZırlıRını hızlandırdıRı kaydedi
len havda 'nın yazısında, sosyal demokrat LI
derlerin askeri yumuşama ve ciddi sorunlann 
masa başında çözümü ıçın çalınıarda bulun
m'alan olumlu karşılandı. 
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GüNEY AFRIKA'DA 
INTIHAR ETIlGI AÇıKLANAN 

OORENCI LIDERlNIN 
öLDOROLDOGO ORTAYA ÇıKTı 
Güney Afrika'da bır süre önce göııaıtında 

bulunduııu sırada Intihar ettiRI polis tarafın
dan açıklanan ılyah öRrencl lideri Pıpetla 
Mohapl'rı!n öldürlDdUIU ortaya çıktı. Bır ba· 
.. n toplantısı yapan sıyah öRrencl llderlrı!n e,I, 
gazeteeDen eşll\ln öldUrüldüRüne dair belgeler 
sundu. GUney Afrlka.da ırkçı yönetime karşı 
mücadele eden Sıyah lider Steve Blko'nun da 
pollı tarafından ıkı yıl önce katledIIdiRI hatır
latılıyor. Güney Afrika pollslnln- bu türden blr
cok cinayetler lşledl!!1 ve bunlara Intıhar süsü 
verdl!!1 bildiriliyor. 

Bo livya 
Darbenin ilk 
ve son günleri 

Bo/iuya 'da önce�i hDfıa yapılan fa,ül darbeden aanra, 
cunlacılar duruma ha�im olamadıIDr. FlJfü/ darbecilere Mr,I 
genel direni, harek.d _ü/�enin Mr yanına yayıldL Darb.cile
rin devirmeye çalı,hlılan Cumhurba,""nı Walter Gıuıu.ra Ie,
/im olmayı Mbul etmeyerelr darb.ye Mr,ı direni, IıDre�eti
nin /Ia,ına geçti. 

Bo/iuya 'da Albay ffalUlch tarafından düunlenen fa,W 
darbeye ""r,ı en elirili direni, lif en ",rt lep�i i,çl Iınıtın44n 
geldi. A,lreri yönetimi tanımayan BoUuya ;,çi wııtı, ",ndl
kalann çal".ı üz.rine genel gr • .,. gitti. Darb.cilerin g.nel 
grevi önlemelr için yaptıkla,n ,iddele dayalı liim giri,imler,i,
çi ,ını{ının ue Bo/iuya emelrçi hallrının direni, -duuarına çar
parak dalılmalr zorun44 ""ldl. 

Bu arada Boliuya 'da�i liim ilericiler, loıyaUıtler, Mmü
nütler darbeye ""r,ı aldıklan ortak tutumu büyük yılın göo
terileri ile ıürdürüyorlar. 1Iafunt La paz 'da her gün düz.nle
nen gö_lerileri dalıtmak için ıu�erler hal"" at., açıyor_ Bu 
gö.leriler ııraıın44 ,çok ",yıda antifa,ütin yaşamım yitirme
,ine ""r,ın, direni, hareked baıtınlamıyor. O/�.nin diler 
kentlerinde de darbecilerle hallı a"",n44�i çatı,malar ıiirii
yar. Bazı lUlıerler de fa,üt darbecilere �ar,ı direnen hallrın 
yanın44 yer alıyorlar. 

BoUuya i,çi federaryonu y.tlıiUleri bir açı�lama yapa
rak fa,ü/ darbecilere Iıar,ı dir.ni,in demo�ratilı /Wkü,... t  y.
niden göreue ba,layıncaya delin .eylemlerini ıiirdürec.�lerini 
bildirdiler. fa,üt darb.ye Mr" ,yürliliilen ,.nel greu ... diL". 
direni, eylemlerine hall"n ço� büyü� çolunlulunun ""tılma
ii, darbecileri büyü� bır çaru.izliJc içine dii,ilrdii. 

NatUlch darbeıinin hal� hDre�ed ""', .. In44�i :uı;'lfIılı 
geçtilimiz haftamn 'on günlerinde iyice açıla çıkh_ Cunllı 
yöneticileri .ıkıyönetim y ...... ıyla .. ,..ürlin kIlO ,iind. ""'''''
caitım lif 1980'd� genel .. çimlere gidilec'itini açıklama� zo· 
runda kaldılar. Bo/iuya 'da fa,iıt darbenin il� .,. aan IlÜllkrini 
yafadılı {Irtaya çıktı. 

ABD 'de faşizmin 
kanlı k'olu : 
KU-KLUX-KLAN 

ABD'de geçen hatta içinde 
Kuzey Carolina' da meydana ge
len olaylar kamuoyunun dikkati
rıl bır kez daha ırkçı-faşist Ku
Klux-Klan örgütllnün üzerıne 
çekti_ Kuzey Carolina'nın Green
sborg kentinde ilerici sendikala
nn ırkçıhea ve ırkçı terör örgütü 
Ku-Ku\x-Klan 'a karşı düzerıle
diklerl bır yürüyUşe otomatık si
lahlarla ateş açıldı. Ateş sonun
da dört kışı öldü, on kişi de ya
n1andl. Bu vabşi terör olayının 
TV kameralarıyla görüntülenmiş 
olması, bır anda olayı bır ilgi 
kayna!!ı durumlina getirdi. ABD' 
de ırkçı Ku-Klux-K1an örgütline 
karşı ilerici kamouyunun başını 
çektl!!i bır tepki ıı.,lgası yayıldı. 
Bunun sonucunda Başkan Car
ter, örgüt hakkında sonıştunna 
açılması ıçın emir verdiRini açık

, Iadı. 

Aslında, TV ekrarılannda mil
yonlarca kişiye ulaşmasıyla dün
ya çapında tepkiye yol açan 
olay, ırkçı Ku·K1ux-K1an·ın ne 
ilk marlfetlydi, ne de 'sonuncusu 
olaca!!a benziyordu. ABD'II göz
lemciler, son 18 aydan beri örgü
tiin bır terör dalgası estirdi!!irı! 
blldlrlyorlardı_ Bellrtlldlltlne gö
re, bu terör dalgası 1966 yılında 
ABD'nln çeşitli eyaletierini kap
sayan dalgayı andırıyordu. 

Olayın derlnll!!lne inlldl!!lnde, 
ırkçı Ku-K1ux-K1an 'ın bu saldırı
Ian tek başına düzerılemedl!!1 or
taya çıktı. Neofaşist ABD Naz! 
Partısı üyelerinin de saldırıda yer 

, aldı!!ı bellrtlllyordu_ Neonazller
le Ku-K1ux-K1an'ın ülke çapında 
bir lşblrll!!l lçlnde olmalan ve bu 
hareketlerin özellikle Batı Alman 
Neofaşist hareketi Ile IşbirliRI 
yaptıklan herkesçe biliniyordu. 
Yine herkesin blldl!!1 bır başka 

, gerçek, Amerikan neonazileri Ile 

ırkçı Ku-K1ux-K1an'a karşı dev
let örgütlerinin büyük bır "hoş
görü" içinde oluşlanydı_ Ameri
kan emperyalizminin, ülke Için
deki ilerici güçlere karşı wrucu 
güç olarak kullandıRı bu bareket
lerln mllltanlan, yasal bır yürüyü
şe serbestçe saldırabllıyor, rum 
çevirircesine TV kameralarının 
önünde ilericileri katledebillyor
lardı. 
. Olayın yarattı!!ı tepki üzerıne 

"soruştunna" emri veren ABD 
Başkanı Carter'ln tutunıu ise iki
yüzlülükten başka birşey deRlidl. 
Carter'ln bu faşist-ırkçı harekete 
'gerçekten karşı çıkabUmesl lçln, 
önce bu harekellerln arkasındaki 
gücü, yarıl ABD tekelci sermaye
sini karşı .. na almış olması gere
kiyordu ki, bu da ABD sisterrıl
nın kokuşmuşl!l!tu içinde karga
lan bile güldürecek bır olasılık 
oluyordu. 

Dünyanın çeşiW yerlerinde 
musa! Kurtuluş hareketlerine, 
ilerici güçlere karşı komplolar 
düzerıleyen ABD emperyalizmi, 
Ku-K1ux-K1an gibi ya da Nazl 
partisi gıbı örgütleri besleyerek, 
çatırdayan Iktldannı kurtarma
nın çabası Içindedir. Her gün 
dünyanın yenı bır yerinde ulusal 
ve toplumsal kurtuluş güçlerin
den yerı! bır darbe yiyen ABD 
emperyalizmi ıçın kendı , ülkesi 
de dikenslz .güI bahçesi deRiıdır. 
Ilerici güçleri a!tır bır terör baskı
sı altına alarak sindirme girişim
leri bunun bır kanıtıdır. Ne var 
kı, 60 yıldan beri tüm çabalara 
karşın yok edilemeyen ABD KP 
başta olmak üzere, ülkedeki ileri
ci güçlerin mücadelesi emperya
lizmin ve gericiliRın saldırılannı 
boşa çıkarma yolunda gelişmek
tedir. 



B ulgar halkı n ın  onuru 

Nikola 
Vapt sa rov 

Nikokı Yonkou Vaptsarau 
Bul,ar holkının ue iı.rici i,.."n· 
ııgın biiyiik bir ozanıdır. Onun 
,iirleri Bul,ar halkının faşizm. 
kar, i miiaıd.ledeki ""runlarını, 
pıikoloji.ini dil. ,.tirdikt.n ba,· 
ka, •• ki diinyaya karşı saua, u.· 
ren tiim iruanl"ın duygulannı, 
ya,ad"ı toplumıal'psikolojik .ii· 
reçleri d. ya_tıyor. ı,t. bu n.· 
d.nle ,iiri bugiin d. milyonlar· 
ca insana COfku, esin � inanç 
kaynaAı, .oıyaüzm ugrunda ueri· 
len miicad.led • •  ilah olmaktadır. 

ZA VOT KURACAGız (OL 

Zauot kuracaAız, 
ıağkım 

beton, 
duuarlı 

mU4Zzam ZQuot! 
Kadın, .rkek 
holk, 
hoyat zavodu kuracaRız 
y.klliicut olarak. 

OIiiyor çocuklanmız 
pill kokular içinde 
giine,. luuret 

Vaptsarau 1952 yılında Diinya 
Barı, Korueyi tarafından Onur· 
sal Barı, Odiilii'n. d. layık ,örüi' 
dii. 

Eski takııime göre 24 Kasım, 
yeni takuimı ,öre 7 Aralı' 'ta 
dagan Vaptsarau'u . 70. dogum 
yıldönümünde anma)'. bir ,örev 
biliyoruz. YVRVYVŞ, öniimiiz· 
deki 

'
haftalarda Vaptıarou 'un ki· 

şiligi u. sanatı hakkında yazılar 
ve onun ,iirlerin; yayınlamayı 
sürdürecektir. 

biz de bakıyoruz ona 
bön bön 

gizlem.d.n safdilliAimizi. 
TırnakkınmlZla oyduk kayakın. 
Tiin./ler açtık 

gra"jtten. 
Raylarla ku,attık diinyanın her 

yerini 
u. ke,f.ttik 

baAnndaki c.uh.rini. 
A nt.nler örlilii ,ökl.rd., 

,ökd.lenlerin 
mlere 

ıaplandlAı 
yerde, 

Nikola Yonkov VaptsalOv 24 
Kasım 1909 yılında Bansko ken· 
tinde do�du. Bansko yöresinin 
ve Vaptsarav 'lar ailesinin demm
ci geleneklerı, bir zaman son:a 
ülkenin tanınmış ozanı olarak 
yetişecek olan gencin kişili�inin 
biçimlenmesine olumlu bir etki 
yaptı. 1926 yılında Va ma kenti· 
nin Deniz Makine Okulu 'nda ö�· 
renci oldu. 

Okulu bitirince Koçerınovo 
köyü yakınlanndaki fabrikada Si' 
radan bir ateş çi olarak çalışma
ya başladı, Yaşamak ıçın, 
yaşamla günlük mücadeleye böy· 
le atıldı, Bu andan itibaren işçi 
sınıfının sorunlan,kavgası, acılan 
ve kıvançlanyla yaşadı. Vaptsa· 
IOV. ateşçilik gibi agır bir işte 
çalışmasına karşın, zamanının 
yazın yaşamına etkin biçimde 
katıldı. D�işik iierlci gazete ve 
dergilerde şiirler, röportajlar, 
eleştiri yazılan yayıınıadı. Bu 
dönemde bazı şiir yanşmalann· 
da birincilik ödülleri aldı. 1941 
yılında "Literaturen Kritik " 

(Edebiyat Eleştirmeni) gazete· 
sinde çalışmaya başladı. Ardında 
bıraktı�ı ' 'Motorni Pesni " (Mo· 
tor Şarkıları) adlı tek şiir kitabı 
1940 yılında yayımlandı. 

Vaptsarov'un şiirinin kahra· 
manı sosyalist kişidir. Yaşamı, 
insanı ve gelecek günlerin ay
dınlı�ını savunma yetene�1 ve gü· 
cüne sahip sosyalist kişidir, Işçi· 
dir, Vaptsarov 'un şiirinin kahra· 
manı. ödünvermez savaşeri, güç. 
lü arkadaş, yurtsever ve enter· 
nasyonallsttir. Sınıfsal çelişkiie· 
rln bilincine varınış insan, zama· 
nın en kannaşık politik, felsefi, 
ahlaki, estetik sorunlannı bütün 
belle�i ve kalbiyle yaşayan ateş· 
çi·aydındır. 

Nikola Yonkov Vaptsarov'un 
şiiri,Bulgar edebiyatının 13 yüz· 
yıllık tarihinin doruk noktalann
dan birini oluşturdu. Vaptsarov, 
iki ça�ın sınırında, devrim mü· 
cadelesinin coştu�u bir ortamda, 
halk ruhunun en güzel, en Iyi 
güçlerinin var kuvvetiyle ortaya 
çıktı�ı bir sırada, yaşamın ada· 
letini cömertçe ve coşkuyla diie 
getirdL Bilimsel sosyalizm ideal· 
leriyle haşırneşir olan azan, en 
içten, en sıcak, en esinleyid, en 
onurlu sözlerle insanı anlattı şiir· 
lerinde. Bundan dolayı şiirieri 
zaman ve mekanın dar çerçevele· 
rini tuzla buz ettL Her bulgar 
yurttaşının kişili�inin derinlikle· 
rinde yer bulan bu şiirler, insa
nın savunulması adına verilen ve 
henüz tamamlanmamış olan mü· 
cadeleye etkin bir biçimde katı· 

larak, bugün de dünyamızda yan
kııanmaktadar, 

Bulgar halkı, Komünist Parti· 
si yönetiminde, fqizme karşı si· 
lahlı mücadeleye başlayınca, 
Vaptsarov bu mücadelenin en 
a�ır cephesinde özverlyle kendi 
yerini aldı, Bulgaristan Komünist 
Partisi MK'nın Merkezi Askeri 
Komisyonu 'nda çalıştı. 

1942 yılının iikbahannda on· 
larca yi�in antifaşist tutuklandı. 
Vaptsarov tutuklananlar aruıo· 
daydı. Düşman polisin Işkence 
odalannda,devrimci ozanın 
direncini kırmak için boşuna ça· 
baladı. 23 Temmuz günü Vaptsa· 
IOV, daha beş arkadaşıyla birlik· 
te ölüm cezasına çarptırıldı. 
Idam karan, 23 Temmuz gecesi 
yerine getirildi. Böylece faşizm, 
Bulgaristan'da en korkunç ve 
kanlı suçlanııdan birini işledi ! 

Vaptsarov mahkemede son 
sözünü söylerken şöyle dedi: 
' 'Eylemleriml, yurduma hizmet 
etme bilinciyle gerçekleştirdim. 
Hiçbir şey için pişmanlık duy· 
muyorum. Kimseden merhamet 
istemiyorum." üzanın bu onur· 

lu sözleri, dizelerinin aydınlıj!ın· 
dan v� yi�itlik dolu savqından 
esinleniyordu. Bundan dolayı da 
faşist yöneticiler Için tehlikeli 
bir kişiydi. Sözün tam anlamında 
ozandı!  Baskı ve karanııeın kul· 
lan, üzanın aydınlık dolu, haklı 
sözleriı;ıden koı:ktu, lnaandı. In· 
sanlıtı ayaklar altına alanlar, 
O'nun karşısında titredller. 

.. iz kuliibelerd •. 
Diinya bir rnahpUMIn •. 
Kadın, erkek, 
holk, 
tiim giiciimiizle direnerek, 
hoyat zavodu kuracaglZ 
.Iele uererek! 

fakat, daho yiic.lerd • 
enginlerd. 

çelik kuz,unlar 
durmadan, uAuldar! 

Yolda,lar, 
EDEBİYATIN İ Ç  DİNAMİGİ 

Oliiyor çocuklanmız 
giin., • •  ıuamlfken ,özler 
boAucu kokular içind. 
Ya bizler? Vıcdanlızca 
boyun .Aiyoruz, 
LW , .... uyana, 
rezil« ıuıu)'oruz! 
ördiigiimiiz ,.b.k.lerd., 
MnımlZdır uılu IUlu ukan, 
.uel, bizim kanımız 

iletk.nlerd. 
ue hoyatı horek.te getiren 

her y.rde. 
Hayat lilip .iipiirliyor 

.iirlikliiyor bizi, 

açık konuşalım
b.n damga uu'"'yorum 

yiikl.Ii,e 
ue miik.mm.len biliyorum ki, 
bizleri doAan yiikıeli, deAiI. 
V. biz yiik •• lişi yıkrnayacaAız, 

Zauot kuracaAız 
.. Alam, 

b.ton duuarlı 
muazzam uvot! 
Kadın .rkek, 
halk, 

iyi bil! 

Hayat uazodu kuracaAIz 
y.klliicut olarak! 

(OL Zavot: ı,lik. 

----I.�IKTI ! -----ı 

Gençlik, Eğitim 
Meslek Iş İstiyor 

Genç Ö ncü 
Bilim, Eğitim,  
Araştırma Bürolarınca, 
bilim adamlarının 
ve üniversite 
ö ğretim üyeleri nin 
aktif desteği 
ile hazırlanmış tır 

25 TL 

A. HAŞIM AKMAN 

Türkiye edebiyatı nitel bir sıç· 
ramanın sancılarını çekiyor. Eski 
edebiyat dergileriyle şimdikiler 
gerek içerik, gerekse konuların 
yoğunluğu, tartışmaların niteliği 
ve saflaşmalar açısından kıyas
Iandığında böyle bir sonuca var· 
mamak olası değiL. Kuşkusuz gö· 
receli, tartışılabilir bir sonuç. 
Yakın zamanda kendimce yaptı· 
ğım bir değerlendirmeyle artık 
eskisi kadar güzel, oylumlu sa
nat . edebiyat dergileri çıkmadı
ğı sonucuna varmıştım. Yukarı· 
da yazdığım ikinci sonucu birin
cinin nedeni olarak görüyorum 
bugün. Türkiye edebiyatı nitel . 

. bir sıçramayı sağlayacak koşulla· 
rı oluşturuyor. 

Dünya edebiyatını etkileyen 
akımlar, çok küçük 1.aman far· 
kıyla ya da eş zamanlı olarak bu 
eski, "iyi:' sanat-edebiyat dergi· 
leri aracılığıyla Türkiye kamu
oyuna yansıtıldı. Türkiye edebi· 
yatının kendi iç dinamiği bu du· 
ruma uyum sağlayacak yapıda 
olmadığından, kimi akımlar salt 
bilgi düzeyinde kalmaktan kurtu· 
lamadı. Pratiğe de etkiieyipürün 
olarak ortaya çıkamadı. Örne· 
ğin, varoluşçuluk, bilinç akışı 
gibi akımlar, batıyla aralarında 
zaman farkı bulunsa bile bizde 
de yansıma buldu. Bu akımlar· 
dan varoluşçuluk ve bilinç akı· 
ŞI, pek çok yazarımızı etkiledi. 
öyle ki Uzantıları �nümüze dek 
sürdü. Oysa aynı sözleri klasik 
romanın reddi sayılabilecek "Ye
ni roman" için söylemek zor. 
Edebiyatın, özellikle romanın, tı· 
kanıp belli bir noktada durala· 
ması çeşitii gerekçelerle açıklan· 
dı. Tıkanıklıktan çıkıŞ, varolan 

yapıya aykırı akımların, yöntem
lerin denenmesinde arandı. Bu 
yetmedi doğal olarak. Bir süre 
sonra "okuma" denen olay tartı
şılmaya başlandı. Sanat alıcısı· 
nın, okuyucunun okuma bilme
diği sonucuna varıldı. Pratik bu
nu da çürüttü. Sanat üretiminde 
piyasa mekanizmasının etkileri 
kendisini kabul ettirmeye başla. 
yınca, biraz silkinir gibi oldu 
edebiyat çevresi. Ancak bu kez 
de toplumsal gerçeklerden ka
ÇıP, burjuva toplumda, bireyin 
bireysel açmazı ön plana çıkartı
larak, burjuvaziye beyaz bayrak 
çekildi. Böylece bir dolaşım ( de
veran circulation) başlamış oldu. 
Dergiler kapandı, dergilem ya
yımlandı. Yeni edebiyatçılar ye
tişti. Genç edebiyatçılar geçmi· 
şin tüm kalıtını yadsıdı. Daha 
sonra, daha da geri konumlara 
düşmekten, "Bodrum" edebiyat
çılığından kurtulunamadı. 

Bir iki yıl. önce Yansıma'nın 
eski sayılarını topluyordu. Yan
sıma ki, döneminin en cesur, en 
tutarlı dergilerinden biriydi. 
197 1 ' in yılgın ortamında yayın 
yaşamına girmiş, dört yıl boyun· 
ca kendi ölçüleri içinde işlev gör· 
müştü. Devam edemedi. O gün, 
elinde kalan dergileri uc.uz fıyata 
satan Yansıma'cı arkadaşla ko· 
nuştuk bir süre. Parasal yetersiz
likler vb. sorunları sıraladı dergi
nin kapanmasına gerekçe olarak. 
Yansıma gibi dört yıl yaşayan, 
ya daha az ya da daha çok yaşa· 
yan, uzun ömürlU olanlar için de 
aynı gerekçe savunulabilir mi? 
(Yeni Dergi, Yeni Ufuklar, So
yut örnekleri) Savunulması 
abartma olur biraz. Gerçek� so-

run, gerek dergilerin gerekse ya· 
zarların kendi okuyuculuını ·ya· 
raumamalarında değil midir? 
Burada sorumluluk dergi kadro
larında, roman,öyküvd. yazarlar· 
da. Bu işin .,çmişi de aynı yü
kün altında. Ancak sözü edılen, 
savunulan Populizm, kitle kuy· 
rukçuluğu değiL. Fotoromancı· 
lık hiç değil. 

Türkiye edebiyatının iç dina
miği zayıf. Bu eksiklik, Türkiye 
edebiyatının gelişiminde sürekli 
olarak kendini göstermiştir. Iç 
dinamiği n zayıflığı karşılıklı et
kileşimi de tek yanlı bozmuştur. 
Yazar okuyucunun ne dediğini, 
ne düşündüğünü bilmeden, top
lumda neler olup bitiyor görme
den, kimi kez özlerini npata
rak, kjmi kez de gözünün bir te· 
kini açık bırakarak hep "önde" 
gitmeye çalışmıştır. Okuyucu, 
belli ölçütlerden yoksun, bilinç
siz okuyucu, salt ke"",isine sunu· 
lanı kabullenmiştir. Ku,ılıklı et
kileşimin sağlıksız gelişimi, seç
me eylemini de etkilemiş, bu da 
yeni sorunlara yol açmışbr. Böy
lece niteliği ne olur1a olsun "elit" 
edebiyatı gelişmiştir. Önüne ge. 
çilmesi gereken bu durumda da 
gerek edebiyatı gerekse edebiyat· 
çıyı (Bütününde ele alındığında 
sanatı ve sanatçıyı) yanlış ko
numlara i tmiştir. Itecektir de. 

Eskilerinden farklı olarak çık
makta olan edebiyat dergilerinin 
çabalarını savunduğu politik gö· 
rüş bir yana, bu yönde değerlen· 
dirmek gerekmektedir. Yazar ne 
yapacaktır? Ne yapmalıdır? ça· 
balarının sonuçları kim tarafın· 
dan, neye göre değerlendirilecek· 
tir? Karşılıkları ilginç ve güzel 
sorulardır. 
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nlif ii i genclik c h 
ABDURRAHMAN 
ATALAY 

GENÇ öNCü, IGD, SGB 
ve DDKO faşizme karŞı genç
lilin � ve /ıyıem birllAlni 
ıqlarnak için blrflkte çalışma 
kararı aldılar. 

ülkemizdeki demokrasi güç
Itrinl bekleyen ııehlikeler IÖZ
ÖnOnde tutulduAunda, oluştu
rubn bu blrllAin önemi açıAa 
çıkmaktadır. Toplumun her 
alanında ;ıAırfaşan koşullara 
karşılık yapılması gereken ey
lem birliAinln önemlı bır adımı 
böylece gen�lik örgütleri tara
fından atılmış olmaktadır . .  

Demokratik ve sol sUçlerin, 
GENÇ öNCü, lG D, SGB ve 
DDKO'nin oluşturduAu bu blr
IIAi deAerlendirlrken, soruna 
bu birliAln dar bır yapı olduAu 
ve dışında birçok etkin gençlik 
örgütünUn kaldığı noktasından 
yaklaşmaları yanlış bır tutum 
olur. 

Gerçekten de bir araya 
gelen gençlık örgütleri bu yapı 
ile gençllAin çok bUyük bir 
çoAunluğunu birleştirmek ve 
eyleme sokmak durumunda de
Aildir. Ama IPlnilmUze kadar 
olan sUçblrllAi çalışmaları ince
lenditinde geçmişte oluşturu
bn, ilerici gençliğin tüm örgüt
lerini biraraya getiren oluşum
lardan daha sıhhatli bır yapısı 
_dır. 

Geçmı,ııe yUrUtillen Iş ve 
eylem birliAi çalışmaları göster
miştir ki, ilk yaklaşımlar açı
sından dUnya ve ülke obyları
na, eylem biçimlerine ilişkin 
asgari ortak deAerlendirmeler 
yoksa, çalışmalar geliştirile
memektedir. 

Bu nedenle dört örgüt ara
sındaki birfik kalıcı ve eylem 
açısından üretken özeliklere sa
hiptir. Kısaca bu birlik çekir
dek diye isimlendirilebilir. 

Ama bu çekirdeAin gUdI, 
yalnızca kendisini oluşturan 
gençlık örgütlerinin etki ııücü 
Ile sınırfı deAıldır. Ortaya çok 
açık bır anti-faşist pbtform 
koyablld.IAi ölçUde gerek mer
kezler düzeyinde gerekse okul, 
mahalle ve işyerlerinde diAer 
unsurfarı da kendı IPlcüne kata
rak eyleme sokabilmesı mUm
kUndür. Önceleri somut durum
larda ve belki sürekliliAI olma
yan biçimde kurulacak anlaş
malar yanlış eAillmleri törpUle
yerek kalıcı ittifakların oluş
ması için olumlu bir ortam ya
ratabilir. 

ÇeklrdeAi oluşturan örgüt
ler arasındaki ilişkiler ve pbt
form Ise, kendı dı,ındakl örgüt
lerle kuracakları anbşmalardan 
çok farklıdır. Anb,ma kısa dö
nemli bır eylem ıçın yapıbn 
birlik olmasına kar$ın pbtform 
ortak taleplerin formüle edildi
Ai, her yenı aşamada geliştirI
lip sUçlenmesl amaçlanan birflk 
temelldir. Bu nedenle Genç 
Öncü, dört örııütiln oluşturdu-

Au blrfl. taktik deAII stnteJlk 
bır oluşum gözüyle yakbşmak
tldır. 

GençllAln yaşamsal çıkarb
rını savunmak ıçın yaratıbn 
birlik örgüsü, örgütlerin her ıii
zeylnde yaygınbştırılmalıdır. 

Bu konuda, yan'i ııepede ve 
tlbandakl blrfiklerin geliştiril
mesi konusunda, bır anlayış 
birliAi de vardır; bu anlayış bir
liAI ıPIçlendlrilmelldlr. 

BuııiJne kadarki olumsuzluk
· Iar da dikkate alındlAında, 
eylem blrflAlnin ilk aşamaları n
da zorluklarb karŞılaŞılması 
dopl sayılmalıdır. GENÇ öN
Cü bu zorlukların bUyUk 01-
duAunu bilmektedir. ama bun
lardan korkmamaktadır. GUç 
bır görevin başlangıcındayız. 
OörtlU işbirliAini geliştirmek, 
adım adım yaygınbştırarak 
gençliAin anti-faşist tek cep-

ic in i l k  adım 
-

heslni yaratmak libi uzun bir 
süreç önUrrilzde durmaktadır. 

Gençlık örsütIerlnin işbir· 
ilAinin gelişmesini , bu örgüt. 
lerin kendi aralarıridakl ilişki
ler olduğu kadar, sol sUçlerin 
gençlik abnı dışındaki ilişkileri 
de etkilemektedir. Bu nedenle 
gençlik örgütleri, öncelikle her 
düzeyde aralarında saygayı da
yanan ilişkiler kurmayı başara
biImeli ; kendine avantaj sağ b
mak için lpıçbirliAini enwelleye
cek tavırlardan kaçınmalıdırlar. 
Ikinci olarak gençlik örgütleri· 
nin ilişkileri ne derece gelişir
se gelişsin sendikalardaki, diAer 

kitle örglitJerindekl anlaşmaz
lıklar da onları doArudan etki
ler. 

örneAln bır kitle örgUtilnlin 
konıvesinde birbiriyle kryasıya 
döAUşen gençler, ortak ey
lemde isııenen uyumu s;ıAlaya
mazlar. Bir sendikada ttsviye
tillAI destekleyen, bir partinin 
politik çalı,masını sendikal et
kinliAlni kullanarak yasaklama
ya kalkan eAilimi destekleyen_ 
gençlik örgütleri ile lşbirliAinde 
ister istemez sorunlar ortaya Çı
kar. Ya da başka bir açıdan ba
karsak, uluslararası gençlik ha
reketi ile ilişkilerde "tekel" ko-

numunu elde etmek libl bır 
amaçb Türkiye tençlik hııreu. 
tinln gerçek durumunu yansıt
mayan bilıiler yaymak, eylem 
biriiAine hiçbir yarar sqlarnaz_ 

Yine başka bir açıdan bakı
III'sa, gerek gençlık ıçınde, ID" 
rek dlAer a1anbrda kalıcı ı,bir
liAI yaratabilmek sorunların p0-
litik ıllzeydekl çözürrilne baA
Iıdır. Tabanda yapıbcak birlik
ler sorunlann polıtık düzeydeki 
çözümünU kuşkusuz etkiler 
ama, vazgeçnmez olan, başarı
nın kalıcı kılınmasıdır. 

Eylem bi r lisinde güc lü  ad ım 
Gericiiğin ve faşizmin 14 Ekim 

seçimleriyle politik güçler denge
ıini kendi yanlanna çevirme çaba
bnru, önümüzdeki dönemde gerici 
hükümet formülleriyle birlikte öğ
renci gençlik üzerindeki baskılany
La da yansatacaldanru bugünden 
görmek mümkÜ{ldüc. Öğrenci genç
lik, özclli.k.le de yübek öğıenim 
gençliği, eaıist terör od.akIa.rmın ve 
" yasal terörün" gene boy hedefi 
olacaktır. 

MHP'ii, OGD'Ii r",kllerin tiDI
veniteleri demokratik kuıu.miar oL
maktan çıkartnia, b,nalan kendi it
pUeri altına alma çaba1an. önümüz
deki öğrenim döneminde de anti
r",ist gençlik hareketinin karllSın
daki ba,lıca tehlikedir ve bu telıli
kcnin bertaıaf edilme.i yaşamaal bir 
görev halindedir. faşist terörü önJ� 
menin. öğrenci gw:nçUğin akademik
demokratik haklannın .onuna dek 
korunmasının yolu, ilerici gw:nçlik 
hareketinin ilkeli, kalıcı, sürekli güç 
ve eylem birliğinin olu,turulmalt
dır. 

Bu amaçla, geçtiğimiz hafta 
içinde biraraya gw:1cn dört gw:nçlik 
ö'I!Ülii DDIa>, GENÇ ONCO, IGD 
ve SGB böylesi bir birtikteliğin ilk 
adımlarını attılar. berici gençUk ha
reketinin birliği yolunda atılan bu 
bmikIFlik, önümüzdeki günlenle ya
pılacak 'miting, bildiri dağıtımı vb. 
eylemlerle somut y�ama geçirile
cektir. Dört gençlik örgütü 4 Ka.mn 
günü, yüksek öğrenim kunılu,lann
da yeni öğrenim döntminin batta
masına ilitkin bir açlklama yaptılar. 
Açlklamada ,öyle deniyordu: 

uYtnbinlerce öğrenci yeni bir 
öğrenim yıhna daha gU(,ken binbir 
zorıUk ve .ılunb içinde okullara 
başhyor. Hayat pahalıhğı ve zamlar, 

�en temel ihtiyaçlanndan 
olan kitap, defter vb. araç grreçlc
rin biJe alınınuını imkansızlaştırdı. 
Okumak için büyük ,ehirlere gelen 
işçi ve emekçi çocuklanrun çoğun· 
luğu, ate, pahası kiralar nedeniyle 
C'\Isiz barksız kalmı,tu. Yurtlarda 
kalan öğren.ciler .on derece kötü 
beılenme ve ya,am koıunan için
dedirler. 0Arendlere verilen bunlar 
ve krediler hayat pahalıhğı karı,· 
Ilnda giilünç bir düzeyde kalmakta
dır. En önemli .. de öirencl gençli· 
ğin, öğrenim özgürlüiü ve can gü. 
venllği ağır bir tehdit altıodadır. 

"Ote yandan, öğrenim yoluyla 
meılek ve i, sahibi olmanın, gelecc-

ğe güvenlc bakmanın artık bir ' ıam' 
etcri sayıldığı ülkemizde, yürürlük
teki çağdttı ve gerici eğitim siste
minin bir sonucu olar.ık yüzbinler
ce öğrenci, Fnç insan üniversite ka
pılanndan dönmekte, i,sizliğe ve 
açlığa terkedilmektedir. Bütün bun
lar karşısında bir çıkış yolu arayan, 
kendi grIeceğine sahip Çıkmak iste
yen öğrenci gençlik, burjuva siyasal 
iktidarların antidemokratik, baskıcı 
u ygulaınalanna maruz kalıyor. Bu
nun için, okullarda idari ve polD. 
jandamı. baskılan arttudıyor. Bu
nun için. antidemokratik yasalar, 
disiplin yönetmel..ik.lcri çıkartılıyor. 
Bunlarla da. yetinilmiyor; öğrenci 
gençliğe yönelik faşist saldınlara, 
cinayet ve katliamlara arka çılulı
yor, göz yumuluyor. Kısacası, Tur
kiye öğrenci gençlik hareketi baskı, 
tcTör ve 'cinayetlerle sindirilmek, 
susturolmak. isteniyor. 

, Ancaktilm bu liyual oaIdırılar ve 
baskılara karşın. öğrenci gençliğin 
hareketi yılmadı, susmadı. Aksine 
öğrenci gıcnçliğin mücadelesi · tüm 
dağımkbğına rağmen . ülke çapın· 
da yay�tı, güç kaz:ındı. Dmı, 
düıman herke. bilir ki. Türkiye öğ
renci gençlik hareketi onyılla.rdan 
beri, işçi SırufımlZ önderliğindeki 
ulusal ve s<ııya! kurtuluş savaşında· 
ki onurlu yerini a1mııtır. öğrenci 
gençlik yerd öğrenim yılına, aka· 
demik · demokratik haklanna sahip 
çıkmanın, bu uğurda etkili, yığın
sal ve örgütlü bir mücadele venne
nin bilinciyle giriyor. Bu anlamda 
1979·1980 öğrenim yık öğrenci 
gençliğin BirUk Miicadde ve Otgüt
lenme yılı olacaktır. 

"Urguderimiz, önümüzdeki �. 
lerde daha cb azganlqacak olan si
yaaal gericiliğe, faşizme ,ovenizme 
karı., halk ve gençUk güçlerinin 
Merkezi, Kalıcı Güç ve Eylem Birli· 
ğinin ıailanmasının ertelenmez, ta· 
rihsel bir görev olduğunu bir kn 
daha vurgulamayı gerekli sayar. 

"Örgüderintiz: öğrenci gençliğin 
dağıruk güçlerini birlettinnek., �a
ğ.da gösterilen akademik-demoknı
tik istemleri uğrunda mücadek:yi 
yiiluellmek için merkc'Zi yığanlal 
eylemler düzenlemeyi kararlaltu
mı,lardır. 

" Eğitimin demokratikJqtirilme-
si ve çağdaı,la,lmlmuı lçin: . 

"·Gerici ırkçı, şoven eğitime ıon 
vc:Tilmeli, 

ii. Oniversiteye giti,k aynca1ığa 

son vcribneli, tüm öğrencilere fınat 
eıitliği sağlanmalıdır. 

It_ Öğrenim özgürlüğü can güven
liği sağlanmalı, okuUardaki polis ve 
jandaıma basbJanna son verilmeli
dir. 

, - Oğrenci1criD den araç, gereç. 
leri parauz olarak vcrilroelidir. 

" .  Demokratik ve özerk üniver
site 

, - Ortaöğreaimcleki anıHlemok-

• 

ralik diaiplin yönetmelilderi k.akb
nlmalıdır. 

"- Meslek liselerindeki emek sö
miirüıüne son vcrilmeli, biJ.iaud ve 
klmik eğitim uygularunalıdır. 

"- Kredi ve bunlar yaşam .ca. 
dartlanna göre yeniden diiZ.enIeD.. 
melidir. 

' - Yurt yönetmelikleri demok
ntiUq�1i, öğr� �� 
lcoatıc ve bannma sarualan çösiim· 

'lenmdidir. " 

I GD'nin kapatılması 
antidemokrati ktir ! 

Istanbul Sıkıyönetim Komutanlılı'nın 6 Kuım gIiııJII ka
rarıyla lı.rlcl Gençler Demeli de kapatıldı_ .. DemomtUr. 
bak •• özgüılüklerl daha da pnl,letecell vudlyle iktidila 
gelen, ancak, önce yual düzenlemeı.de, daha lOIIft da 1IIa
yönetim lIaruyla DerlcI-demomtlk örg\itler ft vryuı oıpıı
ian üzerınde yual bır bukı aaı kuran CHP'nln, nlildlmetıeıı 
istifa ettiR! 'u günlerde, derneklerin keyft bır blçmde kapa
tılınasının siirecell ve bu uygıı\anıJlara MyIrcl biacaiı ania
,ı1ıyor. 

Buııwıe dek, cinayet ve katllaınluın bat lorumlUlU OIaıı 
faşlıt örgütleri, bırakalım MHP'yi, tlGD pbl bır demeli bD. 
kapatamamı, oiaıı sıkıyönetim komutaıılıJduınııı, lIUı 
edUl, gerekçelerinin çok dı,mdakl bu u)'llllamalanndan ıo
nıınIu olan CHP'dlr ve bu ıorumluluktan hiçbir zaman Inır
tulamayacakbr . 

Son günlerde yoRunlaf811 ve önümüzdeki günlerde daha 
da yolunlaşacalı anlaşılan bukılann ıon dunlı oiaıı IGD' 
nın Istan'lul Sıkıyönetim Komutanlılı taıafuıdan kaJll!tıI
muı üzerıne 7 Kasım günü bır açıklama yapan Genç öııc:ll 
Genel Sekreteri Mesut Vural, IGD De day&l\lfmaluuıuı ilir
dürillecellnl belirtti. Genç öncü'nün açıklamumda 'u &ö
riişlere yer verildi: 

"tllkemizde giderek artan bukılar, demokratik bak .. 
özglirlUklerl ıyıden lwıtlamayı ve pderek yoketmeyi amaç
layan girişimler Türkıye'yı iwanlık bır aaleeel. ıotıııü ıı. 
deflndedlr. 

"Demokratik kuruluşlara, Derici kitlelere kar,ı aiirdiiril
len saldmlann son duraeı dün lG D'nln kapablınuı oimUf
tur. IGD'nln kapatılmasının Deınlrel'ln ıkı gün öncekl açık
lamasıyla üstüste düşme", anlamlıdır, Ve bu uygulamadan, 
benzerlerinden sıkıyönetımı Uan eden poııtlk &üçler sorum
ludur. 

"Ancak, UerlcI eençıık hareketı ıçınde önemlı bır konu
ma sahıp olan lG D'nln kapatılmuı Isteneni -Ilayaınaya
caktır. Bugün Derici, demoknt, sosyalist eençDk haNlıeti .. 
rının erl,tlRI boyut bu tür yua1 olmayan kapatma lıarUIan
nı aşacak güçtedir. 

"Her gün cinayet ve adam öldünne olayım Içindeki rolU 
daha da açı Ra çıkan MHP, tlGD ve benzerı cinayet kunılu,
ian duruken IGD Genel Sekreterl'nın de belirttiil iibi 'blç
bır yasa dışı davnnıııı bulunmayan' bır öqilte ve beııııllllerl
ne. karşı glrI,lIen bu bukı1ar son bulmalıdır_" 
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