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F.Almanya 'daki işçilere yeni bir tuzak 

Kilise- Süleymancılık 
işbirligi 
( F. GON ) 

Federal Almanya Kuzey 
Ren Vestfilya Eyaleti resmi ma· 
kamlarının ve katolik knisesinin 
bundan bir süre önce aldığı il· 
ginç bir karar, her nedense Tir· 
kiye 'de kamuoyuna önemi ora· 
nında yansımadı. Söz konusu ka· 
rann temelinde yatan siyaSili ne· 
denler gözönü�.e alınacak olursa, 
Tirkiye 'deki resmi makamların 
ve basının, konu üzerinde bırakın 
açıklayıcı olmayı, perdeleyici rol 
sürdürdüklerinin nedeni anla�ılı· 
yor. 

Olay �udur : AP Istanbul 
Milletvekili Kemal Kaçar'ın ön· 
derlik ettiği "Süleymaneıiık" ta· 
rikatının Federal Almanya'daki 
uzantısı "Islam KiilWr Merkezle· 
p" katolik kilisesi tarafından 
"Karde� kurulu�" ve "Kilisenin 
dostları" ilan edilmi�ir. Kararın, 
Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti res· 
mi makamlarının daha önce yap· 
tıkları resmi inceleme ve soru�· 
turmaların olumlu sonuçlanması 
üzerine alındığı bildirilmektedir. 
I� bununla kalmamaktadır. "Is· 
lim- Kültür Merkezleri" kamu 
'kurulu�D sayılmak için Federal 
Alman makamlarına ba�vurmu� 
olup �imdi sonucu beklemekte· 
dir. "Süleymancılık" tarikatının 
Federal Almanya 'daki uzantısı· 
nın ''kamu kurulu�u" Silyılması 
halinde, bu ülkede i�çi ücretle· 
rlnden kesilerek katolik ve ordo· 
doks kiliselerine verilen "kilise 
vergisi" gibi Tirkiyeli i�çilerden 
de "Islim vergisi" kesilerek "Is· 
lam KülWr merkezleri"ne veril· 
mesi olanak içine girmi� olacak· 
tır. 

Ayrıca Federal Alman hükü· 
metinın, bütçesinde yer alan sos· 
yal yardım fonundan katolik ve 
protestan kiliselerine yaptığı gibi 
"Islam KülWr Merkezleri"ne de 
mali destek sağlanması mümkün 
olabilecektir. 

AP · CDU i şBIRLI�1 

AP ile Hıristiyan Demokrat 
Birliği arasında öteden beri kuru· 
lan ve yoğunla�tırılan ili�kilerin 
ürünlerinden biri böylece ortaya 
çıkmaktadır. Bilindiği kadarıyla 
AP, Federal Almanya 'nın bu ge· 
rici partisiyle sürdürdüğü iIi�kile. 
rin �imdilik fula duyulmamasın· 
dan yanadır. Bu da henüz Tirkı· 
y�' jeki tabanının, Federal AI· 
manya'daki "karde� parti "nin 
ilk adına duyabileceği antlpati
den ileri gelmektedir. 

Türkiye'deki özellikle Nur· 
culuk ve Süleymaneıiık akımları 
üzerinde insiyatifini kurmuş bu· 
lunan AP'I ın çeşitli kılıı.. v bi· 
çimlerde, Türkiye'deki "kardeş 
parti" MHP ile birlikte Federal 
Almanya 'da gizli .açık faaliyetler 
ve etkinliller gösterdiği bilin· 

mektedir. Şimdi sıra, daha ciddi 
"işbirliği" düzeylerınde, Federal 
Almanya'daki Tirkıyeli işçHerln 
beyinlerini ve ceplerini dolandır· 
mağa gelmiştir ... Aslına bakılırsa 
bu dolandırıcılık da yeni değil· 
dir. Ama bu kez iki ülke resmi i· 
deolojilerinin, her alanda olduğu 
gibi bu alanda da gerici bir do· 
nanımı ihmal etmediği önıeklen· 
mektedir. 
ILMI IRŞAD'LAR 

Federal Almanya 'da yayın· 
lanmakta olan ve para kaynağı 
hiç de sır olmayan "Anadolu" 
adlı gazetede, Süleymaneıiık tari· 
katının üstadı Süleyman Hilmi 
Tunahan'ın "ilmi irpd" ları yer 
almaktadır. 19.10.1979 günlü sa· 
yısında Nihat T arhan imzalı ve 
"üstadımız Süleyman Hilmi Tu· 
nahan (K.S.) Efendi Hazretlerin· 
den i�ittiklerimiz" başlıklı yazı· 
da "kabız" sıkıntısı çekenlere 
sağlık öğütleri yapılmaktadır. Bu 
öğütlere göre, kab ız olanlar unut· 
mamalıdırlar. ki, bu illet başla· 
rına, helaya "sağ" ayakla girdik· 
leri için gelmiştir. Hemen çıkılıp, 
tövbe ettikten sonra helaya "sol" 
ayak ile girilecek olursa, sıkıntı
dan kurtulmak işten bUe olma
yacaktır i.. 

Federal Alman resmi ma· 
kaml",ının ve katolik kilisesinin 
"kilisenin dostları"nı seçerken 
ne kadar isabetli kararlar aldığı 
ortadadır .. 

Yurt dışında çalışan 1 mil· 
yon 200 bin Türkiyeli işçinin bü· 
yük bölümünün yaşadığı Federal 
Almanya'da böyle bir ideoloji!.. 
komplonun tezgahlanması em
peryalist gericiliğin yeni bir gös· 
tergesidir. 

TUZAKLAR 

Bağımlı ve u gelişmiş bir 
toplumsal yapıdan kopup, geliş· 
miş kapitalist bir Ulkenin parlak 
görüntüsü altında ezici ve tüketici 
değerter mengenesine sıkışan Tür· 
kiyeli işçilerin bir bölümU, ya· 
şamlarının proleter olmasına kar· 
şın, geleneksel değer kalıpiarı i· 
çinde dalgalanan küçük burjuva 
bilinçleri Ile genellikle iki türlü 
savunma mekanizmasının ağına 
düşmektedirler : Şoven milli· 
yetçilik ve dincilik ... Ilki faşist 
Strauss'un ve Türkiy�'deki işbir· 
likçisi Türkeş'in kapısına, Ikinci· 
si de kiliseye ve "Kilisenin dost
ları"na çıkmaktadır. Daha doğ· 
rusu resmi Ideolojiler bu Iki hattı 
daha da tahkim etmeğe çalış· 
maktadır. 

ABD,ISLAMIYET, PAPA 

Son dönemde Amerıkan em· 
ryalizminin bazı milslüman UI· 

kelerde yediği acı tekmeler, em
peryaliznıin Islamiyeı üzerine 
daha "önemle" eğilme�i gereğini 

Papa ve Dışişleri Bakanı Erkmen: Kilioe·Demirelcilik i,birliti 

duymasına yol açmış görünmek· 
tedir. Emperyalizm ve işbirlikcisi 
yerli büyük sermaye grupları, son 
çözümde uzlaşabilir olmakla bır· 
likte, özellikle nazik ve duyartı 
dengeler üzerlndeki Orta Doğu'da 
küçük ve orta sermaye grupları· 
nı da içine alan geleneksel güçle· 
rin politik tepkilerinin oynadığı 
önemli rolün göz ardı edileme· 
yeceğinin farkındadır. Bu konu· 
da önemli deneyler de edinmiş· 
tir. 

ABD Başkanı Carter'ın Ulu
sal Güvenlik Danışmanı Zbigniew 
Brzezinki "The New York Times" 
gazetesi makale yazarı James 
Reston 'a bu konuda şöyle de
mektedir : 

.. - Daha önceki paoif olan 
(akat ,imdi hızla deRişen toplum· 
larda ulamiyet dini i,..,n/arda a· , 
,ırı tutucu bir t.pki meydana 
g.tirmekt.dir, yanı mod.rnlik
t.n bir kaçif ..... 

Brzezinski'nin dolambaçlı 
ifadesinin altındaki irkilmeyi gör· 
memek mümkün değildir. An· 
cak kendileri, gelişmiş ülkelerde 

.de dinin, emperyalist amaçlar i· 
çin taşıdığı çarpıtıcı önemin far· 
kındadır. Şöyle demektedir: 

"- Iı.ri batılı toplumlarda 
hedonizm, materyalum tatmin 
.dici görülm.mi,tir. Manevi olan 
şey. gider.k artan bir i.tek gö
rülm.kt.dir. Sanırım y.ni Pa· 
pa 'nın •• çimin., bir ilahi)/atçı o· 
lamk buna h.rM",i bir Hıri.ti· 

hayaller, dolandınCilıkla �ahla· 
nan SilvaŞÇı emellerin leşliği ne 
yazık ki dünyamızın gündemin
dedir. 

"HACı" IMPARATORLAR 

Osmanlı Imparatorluğunun, 
" Hacı" ilan edilen Alman Impa· 
ratorlarının emperyalist yularlan 
altında Birinci Dünya Savaşı'na 
sürüklendiği unutulmuş mudur? 
Alman emperyalizminin Orta 
Doğu'daki çıkarları Için Alman 
Kayzer'eri "Hacı" olmaktan mı 
çekinmi�lerdir? Bugün emperya· 
lizm Orta Ooğu'dan kazınma teh· 
likesi altında yaşıyor ve kilise 
gerçek görevlerde yerini alıyor ı.. 

Geçtiğimiz ayın sonunda 
Pap�, Türkiye'ye gökten zenbille 
inmemiştir. Washıngton ve Bonn 
merkezlerinin direktifi Vatikan' 
daki "görevliUye bildirilmiştir, o 
da gereğın

'
ı yapmıştır. 

Bu arada, gelmiş geçmiş Pa· 
pa'ların en yalakası olduğu anla· 
şılan bu zat, Esenboğa'da uçak
tan iner inmez secdeye gelmiş ve 
böyle ün perdeden prodüksiyon
larll) tamamlayıcı parçası Hürri
yetın deyimiyle ''Müslüman top· 
rğını öpmüşWrL" 

Unutulmamalıdır ki, emper· 
yalist örtü altında Papaıığın öpe· 
ceği daha çok şeyler vardır ... 

zıncırı olmadığının herkes far· 
kındadır. Tirkiye her yönden ol· 
duğu gibi bağımlı olduğu siste· 
min doğası gereği bu sistemin 
dinsel inanç ve vicdani kanutler 
üzerine kurduğu ve peki�tirdiği 
sömirgen ve Silva�ÇI Silld.-ılann 
ağırlığını da yapmaktad.-. 

Amerika 'nın on ydlardır do· 
laylı ·dolaysız yollardan finanse 
ettiği açık·ıizli bazı kurum ve 
kuruluşlar aracılığıyla derinleme· 
sine sondajladığı Türkiye harita· 
sında politik ve askeri amaçlarta 
hangi komplolan zamanladığı, 
Kahramanmaraş olaylarıyla en 
çarpıcı biçimde örneklenmiştir. 

Mezhep ve vıcdani kanaat ayrı· 
Iıklannın ırkcı, IOYen milliyetçi 
kıŞkırtma, baskı ve tehditlerle 
deşilmesi, emekçi halkın yapay 
bölünme ve kamplaşınalan sil· 
rtiklenmeğe çalışılmasının altın· 
da yatan emperyalist Çıkarlar bu· 
gün her zamankinden daha Çarpı
cı biçimde görülüyor. 

yan din adamından daha duyarlı . SERMAYE.KILlsE ·poLls 

Emperyalizm sadece para
sıyla, silahıyla, sonsuz propapn· 
da araç ve gereçleriyle değU, ki· 
lisesiyle saldırıyor. Sermaye.kili· 
se·polis sacayağının ıölsesinde, 
SilvaŞ doplııılyle bıçak sırtında 
tutulmağa çalışılan kapitalist Ba· 
tı Avrupa'da Amerikan emperya· 
lizminin sadık mutemedi Federal 
Alman katolik kilisesinin karan, 
işbirlikçiliğin hangi boyutlara 
vardığını göstermesi bakımından 
ilginç ve ibret vericidir ... 

olmaoı v. bUM eRilm.1i kıım.n 
n�den olmuftur ... " 

çarpıtıcı yanları düzeldiğin· 
de, Carter'ın Ulusal Güvenlik Da· 
nışmanı, Vatikan'ın son Papa'yı 
seçerken niçin bir Polonyalıya ö
zel bır önem gösterdiğini de iti· 
raf etmiş olmaktadır. Bu kendisi 
de Polony� asıllı olan Brezezinski' 
nin Papa seçimlerinin aslı.nda 
Pentagon'da yapıldığını itirafın· 
dan başka nedir ki? Son gilnler· 
de Hürriyet gazetesinde yayınla· 
nan "üçüncü DUnya Savaşı" adlı 
yazı dizisinde, savaşın "Polonya' 
da çıkacak ayaklanm�lar" ile pat· 
lak vereceği dünyaya muştulan· 
maktadır! .. 

Enıperyalist -kapitalist siste· 
min damarlarında dolaşan, kör 
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TEKELCİ 
SERMAYENİN 

FAŞİzM STRATEJiSİ 
GÜNDÜZ MUTLUA Y 

Faşizmin bnlı cinayederinin ilstüste demokrat bilim adamlarına yönel
mesi ile Prof. Tütengil'in cenaze töreninde sahnelenen terör arasında mutlak 
bir iliJki var. Bu iliJki tekelci büyük sermayenin faJizm p'lanınl sergiliyor. 

FiJist cinayetler bir süredir sistemli bir Jekilde, bazı ilericileri bile şa
şırtan bir taktik izliyor. Sosyalist bdrolardan baJlayan saldırılar, rasgele 
yurttaşlara karşı işlenen cinayetlere, Kahramanmaraş ve' benzeri toplu kat-, 
liamlardan otobüs, kahve taramalarına, vapur iskelesi, tren istasyonu bomba
lamalarına dönüştürülerek sürdürülüyor. Tek merkez4en planlanan bu cinayet
ler zincirinin rasgele seçilmiş hedeflere yönelmediği ve sistemli bir planın uy
gulanması biçiminde gelişJiği 'açıkça ortada. 

Faşizmin 1 968'lerden bu yana uyguladığı strateji, bugün gelinen nokta
da yapılmak istenene ışık tutuyor. Gelişen sosyalist hareket 1 965'de kitleler 
içinde yankılanmıştı. Bu yankılanma toplumun dinamik kesimlerinden öğren
ci gençlik 'içinde hızlı bir bilinçlenme ortaya çıkardı. Büyük sermaye öncelikle 
bu bağı kesmek ve sosyalist hareketi yalıtma hesabını yaptı. 

1 968'lerde gelişme hızını sürdüren demokratik harekete karşı, demokra
tik güçlerin en hareketli görünen kesimi gençlik içinde saldırı ve provokasyon 
planı sahnelendi. Olumluiuğu ve zaaflarıyla birlikte geniş bir kitleyi kucakla
yan ilerici gençlik hareketinin kitleselleşmesini durdurmak için saldırı ve 
provokasyon birlikte geliştiriidi. Sonuçta ilerici gençlik hareketinin kitle bağ
ları bir ölçüde budandı. Faşist saldırılarla birlikte, ilerici gençlik hareketinin 
öncü unsurlarının işçi sınıfının politik hareketiyle bağları kesildi ve henüz kit
le tabanı sağlayamamış faşist hareketin başarılı olacağı mücadele alanlarına 
çekildi. Bu 'saldırı ve provokasyon faşist hareketin stratejisinde ilk taktik 
başarı olarak kaydedildi. Sosyalist örgütün, TIP'in, bilinci ve deneyi ile gücü 
de bu planı tümüyle boşa çıkarmaya yetmedi. Işçi sınıfının !lolitik hareketi
nin gençlik bağı koparılmak istendi. 

12 Mart'tan sonra büyük tekelci sermaye, yarattığı çok elverişli ortam
da faşist lirgüılenmenin kadrolaşması ve kitleselleşmesi yolunda Önemli mesa
fe aldı. 

12 Mart aşıldı. Ama faşist örgütlenmenin sağladığı bunım onu iktida
ra tırmanan politibyı seçecek duruma getirmişti. Emperyalizm ve büyük 
sermaye, genl, halk kitlelerine karŞı faşist örgütlenmenin kazandığı ivmeyi 
korumak ve artırmak için elinden geleni yaptı. MHP 'nin stratejisi, yeni tak
tikleri bu noktada geliştirdi. 

Bu stratejinin esası sosyalizm için mücadele ile bağımsızlık ve demok
rasi mücadelesi arasındaki bağları koparmak ve ikisini de boğmak noktasında 
düğümleniyor. Ilerici gençlik hareketine karŞı saldırı ve provokasyon harekatı 
bu amaçla başlatılmıştı. 1 2  Maı!'ta TIp kapatıldı. Büyük setmaye çok önem
li bir adım daha anı. 

12 Mart aşıldıktan sonra faşist hareket büyük sermayenin bu politik 
amacını gerçekleştirmek için cinayetler planını uygulamaya soktu. 

Sosyalist kadrolara, sınıf örgütlerine, doğrudan işçi sınıfının bilimsel 
sosyalist partisine yöneltilen saldırılar da, kitle katliamları da bu stratejinin 
ürünleri oldu. Faşist tırmanışın önündeki en büyük engel olan bilimsel sosya
list hareketi güdükleştirmek ve geniş kitleleri mücadele dışında tutmak için 
saldırılar yoğunlaştırıldı. "Faşist olmayan herkes faşist namluların hedefi 
olabilir faşist örgütün gücü herkesi yenecek, her engeli a� .. cak güçtedir" pro
pagandası kitlelerin bilincine kazınmak istendi. 

Kahve, belediye otobüsü taramaları; vapur iskelesi, tren istasyonu bom
balamaları ve benzeri eylemler gerçekleştirildi. Kadınlar ve çocuklar öldürül
dü. Toplu katliamlar düzenledi. Apdi ıpekçi ve Prof.Karafakioğlu bu strate-
jinin kurbanları olarak seçildi. ' 

14 Ekim 1979 seçimlerinden sonra büyük tekelci burjuvazinin planına 
uygun olarak yeni adımlar atılmaya başlandı. Demokrat bilim adamları 
Prof.Doğanay ve Prof.Tütengil'in öldürülmesi ile faşizmin bu stratejinin günü
müzdeki taktik adımı iyice açıklık kazandı. Bu arada Darendelioğlu'nun öldü
rülmesi de ihmal edilmedi. Aynı stratejinin bir taktik adımı da böylece atıldı. 

Şimdi önemli bir nokta, MHP ve MSP destekli AP iktidarının bütün de. 
mokratik mevzilere birden yönelnlği saldırı planı ile faşist hareketin strateji. 
sı arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak. Bilimsel sosyalist hareket bu ilişkiyi za
manında gördü ve gösterdi. Türkiye Işçi Partisi, birbiri ardına işlenen cinayet
lere teşhisini koydu: "Bütün bu cinayetler tek merkezden planlanmakta ve 
uygulamaya sokulmaktadır, işlenen cinayetlerle büyük tekelci sermayenin pla
nı arasında doğrudan ilişki vardır." 

Bu ilişki de, büyük, tekelci burjuvazinin planları ve faşizm stratejisi de, 
Prof. Tütengil'in cenaze töreninde bir kez daha gözler önüne serildi. Vürüyüş' 
ün iç sayfalarında ayrıntılarını okuyacağınız cenaze töreni, büyük sermayenin, 
demokratik toplumsal muhalefetin ortaya koyacağı kitle harekederine karşı 
izlemek istediği politikayı sahneledi. 

Bu politika iki ana noktada toplanıyor: 

Bütün demokratik mevzilere karşı saldırıya geçen AP iktidarı ve baş yar
dakçı MHP, kitle hareketlerini dahabaşından boğmak, cenaze töreninde bile 
olsa kitlelerin biraraya gelmesini önlemek istiyor. Bütün halk düşmanı iktidar
ların en büyük korkusunu yaşıyorlar. Parlamentoda sağladıkları çoğunluğun, 
emperyalizmin ve büyük, tekelci sermayenin programını uygulamasına yete
bilmesi için demokratik toplumsal muhalefetin susturulması, bunun için de 
kitle hareketlerinin mutlaka önlenmesi gerektiğini Demirel gayet iyi biliyor. 
1971 önce ve MC iktidarları döneminde yükselen demokratik muhalefetin ba- . 
şansını demokratik güçler gibi büyük burjuvazi de değertendirdi, gereken ders
leri sınıfının ideolojisinin elverdiğince çıkardı. Kitlelerin topluca seslerini yük
seltebilecekleri ve kendi seslerinden güç alacakları her türlü eylemi önlemekte
ki ıca:rarlılık, bu dersin çıkarıldığını gösteriyor. Prof. Tütengil'in cenazesindeki 
terörün birinci nedeni bu. 

I kincisi ise, 12 Mart'ta yapılmak istenen ve bir ölçüde başarıya ulaŞ'ılan 
haseba dayanıyor. 1 2  Mart'ta koparılan sosyalist harekede demokratik hare
keder arasındaki bağın kurulması sosyalisder ve demokratlar için ne kadar 
önemliyse, engellenmesi de büyük burjuvazi için o kadar önemli. Sermayenin 
kitleleri bölerek zayıf düşürme politikası, özel olarak da bilimsel sosyalist ha
reketi, demokratik hareketten yalıtmak, böylece ikisini de boğmak şeklinde 
somutlanıyor. 

Aydınlar bu açıdan önem kazanıyor. Türkiye'de 1 2  Mart'tan bu yana 
sosyalist hareketle ilişkiled kesilen, sosyalist hareketten uzaklaştıkça da sesi 
kısılan aydınlara saldırılıyor. Demokrat aydınlarla birlikte zaten çok yaratıcı 
ve üretken olmayan bilimsel çalışma ortamının tahrip edilmesi de yan ürün 
olarak faşizmin kir hanesine yazılmak Isteniyor. 

Prof.Tütengil'in cenazesinde bilim adamları, yazarlar, gazeteciler yanlış
lıkla dövülmedi. Güvenlik görevlilerinin çemberinden tek tek kimlik kontro
luyla cami avlusuna alınan aydınlar, hiçbir "hata" ile izah edilemeyecek şekil
de terörte karşılaştılar. Güvenlik kuvvetlerinin zorla yaranığı olay başladığı 
anda halk topluluğundan ayrılmış olan aydınlara saldırıldı. Bugüne kadar bu 
tür topluluklara karşı girişilen terörün ilk örneği değildi bu saldırı. Ancak 
önemli bir farklılığı vardı. Daha önce uygun yöntemlerle ayrılıp bir köşeye 
kıstmlan gençlik grupları ezilir, "protokol"de bulunanlara ilişilmezdi. Bu kez 
öyle olmadı. Demokrat bilim adamlarına yönelen cinayetlerden "gerekli der
si" almayan ve ayak direyen aydınlar gerekli şekilde "uyarıldı". Büyük ser
mayenin faşizm planı için, demokratların bir cenaze töreninde de olsa sosya
listlerle temasa gelmesi 'istenmiyordu. 

MHP ve MSP destekli AP iktidarının bütün demokratik mevzilere bir
den yöneıniği saldırı, meclislere sevkedilmekte olan yeni anti-demokratik ya
sa tasarıları, aslında emperyalizm ve büyük burjuvazinin, 14 Ekim seçimlerin
de kazandığı sınırlı politik başarının ve kendi güçlerinin ilerisinde hedefler. Bu 
hedeflerin tümüne birden ulaşacak, bütün mevzileri düşürebilecek güçleri de 
yok. Toplu saldırıya geçmeleri de zaaflarını kapatmak isteklerinden gelivor. 

Türkiye'de bilimsel sosyalist hareketin ideolojik, politik ve örgütsel bi
rikimi de, kitlelerin mücadele geleneği de bu saldırıyı göğüslemeye ve püskürı
meye yetecek düzeyde. Ne var kı demokratik toplumsal muhalefetin güçleri 
arasında, özellikle küçük burjuvazide, 14 Ekim seçimleri sonucunda ortaya Çı
bn yılgınlık havası sermayenin Işini kolaylaşurıyor. Demokratik güçler der
lenip toparlanmadan mümkün olan en büyük mesafeyi almak isteyen yeni ik
tidar bu zaaftan yararlanıyor. 

BüYük tekelci sermayenin faşizm strateJisinin arkasındaki hesap bu. Bu 
. hesabın tutup tutmayacağı' ise, esas olarak demokratik toplumsal muhalefe· 
te ve onun öncüsO bilimsel sosyalist harekete bağlı. 

Bilimsel sosyalist hareket görevinin gereğini mutlaka ve başarıyla yapa
cak. Sağ yönetimi ve 14 Ekım bozgunu etkisiyle parlamentoda bile muhale
fet yapamayan CHP'yl temellerinden sarsarak, tüm demokratik güçlerin ,nü
cadele birliğini sağlayarak. 

Bilimsel sosyalist hareketin ve demokratik toplumsal muhalefetin gö· 
revleri bir başka yazımızın konusu olacak, 
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ODTÜ'NüN EN BÜYüK. 
DERSUCINE 

DR. BULUT'UN 
ADI VERILDI 

Ortadoğu Teknik Üniversi
tesi'nde, 14 Aralık Cuma günü 
üniversitenin en büyük anfisi 
olan "üçlü anfi"ye Dr. Necdet 
Bulut'un adının verilmesi 
amacıyla bir anma toplantısı 
düzenledi. 

Toplantıda aç;ş konuşma
sını Rektörlük adına Rektör 
yardımcısı Doçent Mehmet 
Orhon yaptı. Daha sonra 
ODTÜ Öğretim Üyeleri Der
neği Başkanı Doç.Ersin Tulu
nay, TüMÖD Genel Başkanı 
Doçent Türker Alkan ve Tür
kiye Bilişim Derneği adına 
Y .Prof.Dr. Güney Gönenç ko
nuştular. TÜTED temsilcileri
nin de çağrılı olduğu top
lantıda konuşmacılar bilim 
adamı Necdet Bulut'un kişili
ği ve mücadelesi üzerinde dur
dular. 

TÜMÖD Genel Başkanı 
Alkan konuşmasında üniversi
telerin bir "suskunluk" içinde 
olduğunu belirterek, görevin 
susmamak olduğunu söyledi. 
Alkan, Üniversitelerin konuş
ması gerektiğini bildiren I.Ü. 
Rektörü Alp'in bu konuşma
sından yarım saat sonra üni
versite öğretim üyelerinin dip
çiklendiğini hatırlatarak, sus
kunluğun halen sürdüğünü ek
ledi. 

Daha sonra konuşan Y. 
Prof.Dr_ .GÜney Gönenç ise 
konuşmasında Necdet Bulut 
için ölümünden hemen sonra 
gazetelere verilen ilanlarla ilgi
li bir anısını aktardı. Gönenç, 
"Büyük bir gazete ilandaki 
'faşist çetelerin kurşunları ile 
yaşamını yitirmiştir' deyimi
ni kabul etmedi, Ilan ancak 
bu deyimin 'bilinen saldırgan 
çetelerin kurşunları ile yaşa
mını yitirmiştir'biçiminde de
ğiştirilmesi koşulu ile kabul" 
ettiğini hatırlatarak şöyle de
di: "ıbret verici bir olaydır 
ki kardeşlerim, o büyük gaze
tenin genel yönetmenini aynı 
'bilinen saldırgan çetelerin 
kurşunları ile' yitirdik. Bütün 
kayıplarımil, hele bu örnek, 
'Çanlar hepimiz için çallyor' 
sözünü ne kadar doğruluyor." 

ian "ılımlı" görünümün, hükümetin 
gerçek niteııeini gizlemeye yöne
lik bır aldatmacadan ibaret oldu
eu, artık bütün alanlardakl kanıt
lanyla maya çıkmaya başladı_ 
llükümetIn ilk gIrIştiei baskı ya
sası hazırlıklanndan sonra, yak
laşık bütün kamu kuruluşlannda 
MHP'yle elele başlatılan işgal gi
rişinılnln, bu arada "yasal" terör 
uygulaınalannın açıeiı. çıkması, 
"ılımiı" görünümün parçalanıp 
daeılmasıyla sonuçlandı. MHP 
d�stekli AP hükümetinin temel 
amacının, gerici-faşist bır yöne
time geçişin' koşullannı yarat
mak, bır "polis devletl"nln te
mellerini örmek oldueu, demok
ratik çevreler tarafından da dile 
getirildi. 

MHP destekli AP hükümeti
nin, öncekl hafta sonuna doeru, 
sıkıyönetim yasasındakl deeişik
lik bazırlıklannı da açıklaması ve 
sıkıyönetimin "yetkilerini hiçbir 
sınırlamaya ueramadan" kulIana
caeının bildirilmesi üzerine, 
önemlı gelişmeler birbirini izledi. 
Bu gelişmelerin yönünü, Yanla 
dergisinin geçen haftakı sayısı
nın yorumu apaçık ortaya koyu
yordu. Yankı dergisinin "incele
me" yazan, Demlrel'in "askerin 
12 Mart sonrası kararlı tutumıı
nu yeniden saelamak istedieini" 
açıklıkla Ifade ediyor ve şöyle 
devam ediyordu: 

"Askerin, sıkıyönetimin ger
çekten sıkıyönetim olınasını, ve 
kanunlann hudutlarının sonuna 
kadar zorlanarak, devleti yıkınak 
isteyenlerin ezllınesinl istedıeı 
söylenebUitdi. Bu konuda, ken
dilerine Ecevit'in engel oldueunu 
düşünenler de çok olınuştu. Bu 
hususlar, geçen haftakl uzun 
toplantıda (Demirel'in başkan
lı�lDdakl koordinasyon toplan
tısı) ortaya belirgin bır şeklide 
Çıktı. Demirel de, başarısının en 
kolay bu alanda gözül<eceelrıl 
bildıeinden, 12 Mart sonrası tat
bikatından dolayı da umutlu 01-
dueundan yeşU ışıe i yaktı." 

MHP destekli AP hükümeti
nin, bır "are rejiın "in, 12 Mart 
türü bır baskı yönetiminin Iktl
dan olmaya yöneidıeini apaçık 
sergileyen bu satırlardan sonra, 
beklenen uygulamalann kamu
oyunun tepkilerini "askeri ida
reye" karşı oluşturmaması Için 
de "uyan" görevi yapılıyor ve 
"memnuııiyetsizııein tarafsız, 
aydın çevreleri de sarması" teh
likesine Işaret ediliyordu. 

'Ne var kı, 12 Mart sıkıyöne· 
timlerine doerudan geçiş Için ve· 
rilen Işaret, ister Istemez Yankı' 
nın "uyansını" dahi bir kenara 
Itip sonuçlannı verdi . önceki Pa
zar günü, faşist katıııerln hedefi 
olan Prof. Cavit Orhan Tütengil' 
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In cenaze töreninde meydana ge
len olaylar, "eınniyetslzll� ta
rafsız aydın çevrelerinin" ,dışın
da tutuJması için bııe en küçük 
çabaya gerek görülınedielrıl or
taya koydu. 

Hiç kuşkusuz, bu uygulaınayı 
en yüksek sesle alkışlayanlar da, 
"ara rejim" Çaerııannı hiç çekin
meden sıralayanlar oldu. TercU
man yazan Nazlı Ilıcak, bir yurt
taşın da hayatını yitizdiei cenaze 
töreni olaylanna ilişkin olarak 
geçen salı günü şöyle yazıyordu: 

"Deviet, bütün Imkanlanyla 
düşmana vurmak zorundadır. 
Demokratik otorite saelanamaz

. sa, boşlul!u totaliter bır otorite 
dolduracaktır. 

"Dikkat ediniz, sıkıyönetim 
sertleşmlştiz. Cenazede askerin 
uyarısını dinlemeyen grubun üze
rine ateş açılmıştır. Bu demektir 
ki, ben artık yurdumu IGD'li 
maceracılara, 'İ'öBDER'li 1!y
lemcilere çil!netmiyeceelın. Şu 
veya bu kuruluşun keyfi yerine 
geisin diye, bütün bır şehır hal
kını evlerine hapsetıneyeceeim." 

"Yasal" terörün tırmandırı1-
masına en gerici, antı-komünist 
aeızlardan böylesi gerekçeler 
sıralanırken; emperyalizme daha 
sıkı ba�ımlılık politikası, hükü
metin bir NATO üyesi olarak 
Iran 'a, Ortadol!u halklanna karşı 
açık. cephe alması boyutlanna 
ulaştı. Bu gelişme MSP'nin de 
sert tepkisiyle karşılaştı. Geçen 
Cuma günü bır konuşma yapan 
Erbakan, "NATO'nun islam ale
mi aleyhine bır kuruluş halıne 
dönüştürülmesine" karşı çıkarak, 
"NATO içindeki uşaklık bırakıl
malıdır" dedi. Erbakan, Türkıye' 
nın NATO içindeki bugünkü du
rumunun "işbaşındaki hükümet
lerin Batıya körü körüne baelı 
olınasının bır neticesi" oldu�unu 
belirtti. 

öte yandan ilerici-demokratik 
örgütlere yönelik yasaklamalara 
geçtil!inılz hafta yenileri eklendi. 
Ilerici Gençler Demeeı ve GENÇ 
öNCü'den sonra Ilerici Llseliler 
Deme�1 de Istanbul Sıkıyönetim 
Komutanlıeı tarafından kapatıl
dı. 

Bütün bu gelışmeler, demok
ratik, anti-faşist güçlere gerici
lIkle uzlaşmayı, antifaşist hare
ketin yükselışi için elverişli gün
leri beklemeyi öneren politikala
rın şimdiden inasını kanıtlamak
tadır. Geçtil!imiz hafta CHP 
merkezi tarafından açıklan"n sö· 
zümona "muhalefet"stratejisine 
damgasını vuran bu anlayış bu
gün demokrasi mücadelesinin 
karşısındaki başlıca tehlikedir. 

gündemin "aşında 

Kitle eylemleri 
Devrım hareketini ileriye götüren başlıca etınenln, kltie 

eylemlerinin yükselışı, bunlann devrımcı bır karakter kazan
ması oldueu bilimsel sosyalist öeretinln temel do�rulanndan 
biridir. Bu, bütün devrimler Için oldueu gıbı, devrım ��e. 
tinln bır parçası olan anti -faşist mücadele Için de aynı olçude 
geçerlidir. 

DiRer bır dey"le, devrım hareketinin ve antl-fa,ilt MÜca
delenin başını çeken güçlerin, örgütlerin bqanııı, her,eyden 
önce devrimci kitle eylemlerine önderlik edebUme, bu ey
leml;rI teşvik edebUme ve gellştlrebııme y.etenei!ine balılıdır. 
Sınıflar &rUIndakl güçler oranını devrım surecl ve anti - fatilt 
hareketin yükselışı lehine dei!lştirebUecek, "ula kendWlıin
den düşmeyecek olan" gerici egemenıı� devrlimelinin ko
,ullannı yaratabilecek olAn başlıca etmen, devrlmcl kitle ey
lemlerinin yükselışıdır. 

Bugün antı-faşist hareketin saflannı tehdit eden ba,lıca 
iki eenlm, kitle eylemlerinin yükselişi olAnaklanna ba1a4 açı
sında kendisini göstermektedir. Bunlardan birincisi ıosyal
demokrasinin, reformizmin tutumudur. Sosyal demokralinin 
sae merkezi ve onun antifa,ist hareket lçindekl uzantılan, 
kltle eylemlerinin yükselişi ıçın nesnel olAnaklann varlıi!ını 
bütünüyle reddetmekte, bu olanaklann artık belirsiz bır süre 
ıçın ortadan kalktıeı varsayımını yapmakta ve �uradan, anti
faşist hareketin yükselışı Için olanaklann yenıden doi!aca�ı 
günlerı beklemek gerektieı sonucuna varmaktadır. 

Bu eemm, sınıf uzlaşmacılıemın anti -faşist hareket Için
deki dol!rudan yansımasıdır ve pratikte, devrimci kitle eylem
lerini sonsuza dek ertelemeyi savunmaktadır. Bu e�mmln ka
çımlmaz sonucu, anti-faşist mücadeleyi sadece mevcut mev
zııerl savunmayla sınırlamak ve dolayısıyla sonu gelınez bır 
savunmayı . önermektir. Sosyal demokrasinin, reformizmin 
faşist tırmanışa karşı bulabndıei tek çözüm yolu, AP hükü
metlnln yıpranmasını; bUtçe oylamalan, devalüasyon gıbı en
gellere takılarak CHP 'nın yenıden Iktidara "davet edilmesini" 
beklemekten Ibarettir. 

Antl- fa,lst saflan tehdit eden Ikinci ei!ilim Ise, "sol" o
portüııizmln, goşlzmln tutumudur. "Sol" oportünizın, dev
rimci kitle eylemlerinin yükselişi Için neSllel olanaklann var
lıi!ını tek başına yeterll ıayınakta, bu eylemlerin �kIeLJ4L i
çin öznel etmenin de hazırlanması zorunlulueunu gormemek
tedir. meer bır deyişle, kitle eylemlerinin yükselışı olanakla
nnı, öznel etmenden, poııtlk güçler dengesinden, I,çl IIDL
rının müttefikleriyle baelannın, devrimci eylemlere hazweı
nın, demokratik güçlerin blrııelnln düzeyinden koparmakta
dır. "Sol" oportünlzme göre, kitlelerin ıokulacaeı her devrim
ci eylem, bır ıonraklnin koşullannı kendOlelnden hazırlayıp 
onu zoı;layacak, böylece devrimci eylemin en yüksek biçim
leri hızla olgunlaşıp gündeme gelecektir. Dolayısıyla her ,ey, 
Uk devrimci eylem ıçın karan alıp uygulamaya balllıdır. Bu 
eylem yenilgiye uerasa bne; hatta yenilgiye uerarsa daha da 
çok; daha yüksek eylem biçiınıerine geçişin koşuDannı yara· 
tacaktır. 

Bu kavrayışın iemelinde, kitle eylemlerinin yükselişini, 
devrım "!irecinin, antl-f.şlst hareketln politik güçlerinin olu,
masından soyu tlama yatmaktadır. Oysa kitle eylemlerinin 
devrımcı nlteııi!lnin özü, herşeyden önce, bu eylemlerin, dev
rlmcl-antifa,lst görevleri yerıne getirebilecek güçlerin olu,
masını ve toplanmasını, bu güçlerin devrımcı öncü etrarında 
gruplaşmasını sai!lamasındadır. Dolayısıyla, devrlmci- antlfa- . 
şlst görevleri yerıne fetlrebnecek güçlerin bU",lmlne, bu güç
lerin cephe blrlil!lnln oluşumuna, Işçi sınıfının Ittlfaklannın 
kurulmasına ilişkln açık bır perspektlfle yönlendlrUmeyen 
kitle eylemlerinin devrimci sonuçlar dol!urmaaı mümkün de
�Ddlr. An.cak böyle bır penpektif, devrimci kitle eylemlerinin. 
sıralanı,ını ve yükselişini nesnel ölçütlere ba!!lamayl mümkün 
kılar. Böyle bır penpektınn yoklueunda, devrımcı kitle ey
lemlerinin seçiminde, sıralaru,ında, yüriitülüşünde lradeclli� 
egemen olması kaçımlmazdır. 

Dahası bu, kitle eylemlerinin yübeıışı ıçın olanaklann 
çarçur edilmesine, batta bu olanaklann büsbiltün y1t1r1lmesl
ne yol açar. Hazırlanan baskı yasalannın, son olarak TöS
DER hakkında açılan Senato araştırmasının apaçık gösterdl!!1 
gıbı, burjuvazinin faşizme karşı kitlesel direniş mevzilerini 
ortadan kaldırma planlanna da hizmet eder. 

Bugün Türkiye'de anti-fa,lst hareketln başlıca gerek.,lnlml, devrimci kitle eylemlerinin yükseıışlnl, antl- faşist milcadelenln güçlerinin toplanmasına, bunlann mücadele ve eylem blrll!!lnln oluşmasına ve devrımcı öncünün, Işçi sınıfının etrafında gruplaşmasına yönelık somut programlara bai!lamak ve geliştirmektir. Kitle eylemleri ıçınde antı-faşist güçlerin programlı blrııeı, kltie eylemlerinin polltlk önderiiili, bu nedenle, asla taktlk deen, Öze ilişkin, yaşamsal bır zorunluluktur. Böylesi eylem programlannı oluşturup uygulamaya ıokabllecek oluşumlar hayabn ıçınde doemaktadır ve tüm anti-faşlsUerin görevi bu olu,umlan güçlendlrmektlr. 

-mehmet akôzer 
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dlıllllJın bilıncıne vardınnoyı ko
layla,hracak bir içerikle ve iWup-

lere kal11 çıkıldılttnı hatırlatarak. 
bunun dı,ındaki hjçbir karar �e 
kuralın kendilerini baj!lamayaca
eını söyledi. Günay. daha ıonra 
şunlan dedi : "Bo,m DGM'1g 
yCllGll, birçolr b .. lrı y ..... ı ve 
yöntemleriyı, önümüzdeiri /lÜn
lerd. bunalımı /lÜçle,tirmeye uIJ
"" acak ve kendi dolJal iHifalrl ö
tuinde, bu b .. kı yöntemlerini 
geliftirirlren kendiılne mümlrü,.. 
olduIJu kadar gmif .iy_1 .uç 
ortıı/tı bulmaya Ça/lf4CDlrtır_ 

d o·· D m e- ı i· d i· r 
ID ya����1:';;��Çb ifadelerin ar· 
dındakı nıyet açıkça CHP 'nin 
büyük. tekelci sermayenin Çıkar
lan doerultusunda gerici. terörist . 

MHP desteklı AP hükümeti. 
tekelci büyük burjuvazinin çıkar
ian Için demokratik hak ve öz. 
gürlüklerin boeuldueu. I,çi sını
rtnın ve emekçi kitlelerin muha
lefetinin dar ,ınırlar Içine hapse
dUdiR!. baakıcı bir yönetimin pe
şinde. MHP desteklı AP hükü' 
metl. halkın tepesine terörist bır POLIS devleti dikmeye çalışıyor ... 

AP hükümeti. daha kurulur kurulmaz demokrasiyi yalnızca 
kaeıt üzerinde bırakacak bır dizi 
yuayı parlamentodan çıkartmak 
Için kuUan sıvadı. Daha doRru
... CHP aRırlıkll hükümetten dev
raldıeı "önlemler paketi" ni daha 
da alttria,ara. .. ak mecliJlere sun
maya ve vakit geçirmeden yasa· 
Ia,tırmaya çalı,ıyor ... 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüş
leri Y uuı. Polis Vazife ve Sela· 
hlyetleri Y _. lı Idareleri Ya
..... Dernekler Yuuı. Emniyet 
T.,kUatl Yuuı. Devlet Memur
ian Yuuı ve Sıkıyönetlm Yasası 
öncekinden de gerici bır öze ka
vu,turulııyor. AP hükümetinin 
bu yolda atmaya çalı,tıeı adım
Iann başında da DGM'Ierin yenı· 
den kurulmuı geliyor. 

AP'nln bu yasalan çıkart
mak Için bazı Anayasa deelşlk
liklerine. bu deRı,lkUkleri yapmak ıçın de genl, bır deste�e ge
reksinmesi var. AP bu dosteRin 
aranııcaltt tek yer olan CHP 'den 
demokratik hak ve özgürlüklerin 
rafa kaldınlmuı ıçın kendislnl 
desteklemesinl latlyor. AP 'nin ta
lebi bugüne dek CHP tarafından 
oluııııuz bır biçimde yanıtlanma
dı. Tam tenine. yua tasanlan
nın biraz "ııılahıyla". bu desteeı 
yapacaeını açıkladı ... 

CHP' NlN DGM'LERE KARşı 
pOLITIKAsı 

AP 'nın fa,izmln kurumlanm 
olu,turmaktan' öte bır amaç ta,ı
mayan yasa ve Anayasa de�lşlk
likleri tasanlanmn CHP 'den des
tek bulması son derece önemlidir 
Ve bu gerici lşbirlieı demokra
siyi tehdit edecek nltellktedil". 
Oysa 12 Mart faşist döneminde 
yapılan Anayasa deei,lkllkler! ve 
DGMıerin kurulması girişimle· 
rine kar,ı CHP kararlı bır tutum 
almıŞtı. CHP merkez yöneticisi 
Hayrettin Uysal, 25 Aralık 1972' 
de. yapılma,ı düşünülen Anayasa 
de�işlkllklerine k8J11 çıkarak. 
"EIJer 'D�vlet Güvenlilı Mahke· 
meleri ' adı altındG bir özel mah· 
Iıem� Irurulma yetkin alınırıa, 
bu mahkemelerin, .iyaıal iktidar
/ara, Türkiye 'de en ba, m ıoıyal 
boyutlu mulıDlefeti ezmek için 
kuUanılacaltından hiç kimıenin 
ku,kuıu olmaıın " diyordu ... 

12 Mart dönemı ıçınde CHP 
DGM'Ierln kurulmasına engel o
lamadı. Anayasa 15 Mart 1973 
tarihinde bir kez daha deel,tI
rIIerek. 136. maddesine DGM He 
ii gOl hükümler konuldu. Böyle
likle DGM "anayasalaştmldı", 
ardından da. 26 Hazıran 1973 ta
rihinde " Devlet Güvenlik Mahke· 
melerının Kurulu,u ve Yargılama 
U .. Ueri Hakkında Kanun" çıkar
tılarak. bu mahkemeler kuruldu. 

DGM'lerin esas olarak sol. 
sosyalist güçler üzerinde baskı 
unsuru olarak kuUanılması üzeri
ne. demokratik güçlerin girişim
leri sonucu Anayasa Mahkeme
si'ne 1974'de açılan bır davanın 
ardından. 1975 yılında DGM Ya
sası Iptal edildi. Yeni bır DGM 
yasasının gündeme getirildıeı 
1976 yılı ıçınde anti -faşist güç
ler bu yasanın parlamentodan 
çıkmasam engellemek Için genış 
kampanyalar açtılar. Idtle eylem
leri düzenlediler. Işçi ,ınıfının ve 
emekçi kltlelerin DGM' lere yö
nelen muhalefeti CHP 'de de yan
kı buldu ve CHP 'nın girişimleriy
le yenl bır DGM yasası parlamen
todan çıkamadı. 

O günlerde CHP 'nln DGM'le
re k8J11 gerçekleştirilen. iIlIti-fa
jist direnişe nasıl sahip Çıktıeı. 
1976 Kasım 'ında yapılan CHP 
23. Kurultay Raponi 'nda ,öyle 
yerabyordu : "Cephe hükümeti
nin buna/ımı tırmandınn a giri
fimlm Devlet Güvenlik Mahke
meleri Yaıa Taıaruı 'nın görü,ül
düIJü dönemde iyice yoltunlo,
miltır. Sözkonu.u taıanya parti
mu ba,ından itibaren kar,ı çık
mı,tır. Or/IÜtlenme ve dÜfünce 
öz/IÜrlüklerini büyük ölçüde .. n .... 
laya ... k olan bu taıan aym za
mandG hukuk ilkeleriyle de çeli
,iyordu. Siyaıal iktidann güdü
münde kurulacak mahkeme/eler
le özellikle i,çilerin ve ör/IÜt
lenme çaba .. ndG olan d iIJer halk 
ke.imlerinin ba,ında bir 'De· 
mok1�. Kılıcı ' .. ılmak ilteniyor
du ... 

"Partimizin kararlı tutumu 
ve Parlamento �a zamana karfl 
verdilti mücadele .0nundG yaıa 
önlenmif oldu. Kamuoyu da bu 
konuda partimuin yanındG yer 
aldL .. " 

CHP'nln 1972 ve 1976 yılla· 
nnda gösterdl�1 bu dlrence ne 
yazık kı bugün ratlamak olanak
sız. CHP alıırlıklı hükümetin. te· 
kelcl büyük burjuvazinin Istemle· 
ri do�rultusunda düşündüeü ve 
asıtnda DGM 'den öte bır nItelI
Iıl olmayan "özel Ihtlsaa mahke· 
meler!" dü,üncesl. CHP 'yı bugün 
MHP destekli AP hükümetinin 
çıkartmaya çalı,tıeı DGM yasa
sını desteklemeye kadar getirdi. 
Gerçi ÇHP liderleri DGM'lerJ yal
nızca "koşullu" olarak destekle
yebileceklerinl belirtiyorlar !ma. 
bunun da hiçbir Ikna edici yanı 
olmadıııı ortada. 

DGM yasasının "törpülen
mesl" onun antı -demokratik ö
runU ke'lnllkle deelştiremez. Kal· 
dı kı. CHP daha dün DGM'Iere 
özünde antı -demokratik olması 
nedeniyle ka .. ,ı çıktıeını açıklt
yordu. CHP sözcüsü Ali Nejat 
ölçen, 8 Temmuz 1976'da, 'Vev
let Güvenlik Mahkemeleri Ana
ya.taTUn özüne ııe ruhuna aykVl4 
dır. Aykırıhltın gerçekle,meme
.i için. hukuk devleti için MC 'ye 
kar,ı direniyoruz. Anayaıa, hiç 
kim.enin olaltanüıtü mahkeme· 
lerin önüne çıkanlamayacaltını 
öngörmektedir " diyordu . . .  

BIR TESLIMIYET BELGESI 
D:AHA : " MUHALEFET 
STRATEJISI" 

CHP'nin tutarınzlıklarla örü· 
iü politikası onu bugün halkın 
düşmanı partlierle aynı aelZdan 
konuşmaya kadar getirdi. CHP' 
nın faşizme açık bır hükümete 
k8J11 Izledıeı ve hükümet Işba
şında kaldıeı sürece Izleyeceeinl 
açıkladıRı politikası. geçırdıeı o· 
luııııuz süreçten hiçbir ders al
madıeını gösteriyor. Geçtllıimlz 
hafta ıçınde açıklanan "Muha
lefet Stratejisi" bu teslimiyetin 
ve gericilikle uzla,manın tarllısi!1 
bır belgesidir ... 

AP hükümetine k8J11 muhalefet 
yapmayaca!!ıdır ! O,telik ' aynı 
"Muhalefet Stratejisi"nde. CHP' 
nln kendi dışındaki sola ka\11 
"pa.if deltil aktif bir tutum u

lemen " de kararla,tmlnu, ! 

"Hiçbir CHP 1i IıDngi Irade
mede y"tlrili olu,.., ollUn fU ya 
dG bu biçimde, 'u ya da bu Iro
fuldG DGM1ere evet diyemez. 
DGM1er A nayaıa 'mn öziine ay
kın olarak 12 Mart yöntemlmy
le eklenen bir urdur. Ve CHP li
YGMJI yeterlilJe ulaftılı andG bu 
uru Anayaıa 'dan IÖlriip am ... lr
tır. Onümüzdeki dönemde DGM' 
lere ka"ı tüm ""'Irı yaıa ve yön
temlmne kar,ı CHP 'nin Progra
mı 'na demokraıi illre/eriyle ke
linlikle baIJI� topluma ileric� di
nami/, kelimleriyle dGyanıımayl 
ıaIJlayacak bir olufum gerçelıl.,
tirilmelidir. " 

CHP "SOL KANAT"ININ 
MUHALEFETİ 

"Muhalefet Stratejı,ı" nde. 
CHP 'nin hedefinin yalnızca Ikti· 
dardakl "saf' parti ve ona des· 
tek olan öteki "saf' partUer ol
madıeı. aynı zamanda ve daha 
çok onla.nn ardındaki "çıkar çev
releri " olacaeı belirtildıkten son- . 
ra. aynen şunlar deniyor : "Fa
kat CHP o çevrelere mulıDlefe
tini IıDlkta kUfku ve ürküntü ya
ratmayacak bir içmkle ve üılup
la delJi� halkın duteRini kendiıl
ne kazandıracak, IıDttıı doltrudan 

CHP yaşadıeımız günlerde 
sosyal demokrasinin tarıhsel ya· 
nılgııının çok tehlikeli bır perde
sini oynuyor.ülkemlzde. Bu teh
likeli yanılgımn önüne geçmek i· 
lericl. demokratik sosyalist güç
lerin yaşamsal bır görevidir. Bu 
görev. aynı zamanda CHP'nin an
ti· fa,ıst özlemler taşıyan tabanı 
ve tabanın polıtık tercihını dOe 
getirmeye çalışan "sol kanat"ın 
da görevidir. CHP11 "sol kanat" 
parlamenterler. sae merkez yö
netiminin açıklamalanna k8J11 
ortak grup toplantılannda yap
akla.n konuşmalarda. DGM'lerin 
kurulmasına kesınlıkle karşı Çı
kılmasını Istedııer. 

CHP Ordu Milletvekili Er
tuRNI Günay 141. 142 ve 163. 
maddelere k8J11 mücadele edU
mesi gerekllltlnl belirttikten ıon
ra, CHP Progranu 'n� da DGM' 

CHP'nln saR merkez yöneti
minin sürdürdüRü polıtıka tekelci Iıi!Yiik burjuvaziye. gericl -fa,ıst 
guçlere teslimiyet politllwıdır. 
Bu politikanın terkedBmesi tüm 
anti faşist güçlerin bır ıorunudur 
CHP'nln antı -faşist salIaıdaki 
yerini kararlı bır biçimde almuı 
ülkemizde faşist terörün günde� 
güne tırmandıeı ko,uIlarda. an
ti-faşist dlrenlş ve mücadelenin 
çok önemil bır parçaıdır. 

CHP tabam da 
faşist teröıiin hedefi 

Gerici -faşist güçlerin demokratik güçlere 
karşı başlattıkla.n sindirme harekatı sürüyor. 
Gizli faşist Iktidar odaRı. MHP ve dllıer açık 
gizli faşist örgütleriyle kan dökmeye doyama
dı. Cinayetlerin ve katliamla.nn günlük ortala
ması artık ıkı haneli rakamlarla Ifade edilir ol· 
du ... 

Gerici · faşl,t güçlerin saldm hedefi yalnız· 
ca ilerici. sosyalist .güçler deRU. Faşist terör. 
hem de daha da az ölçülerde olmayan bır bl· 
çımde. CHP'yi de hedef abyor. Son haftalar 
ıçınde gerçekleştirilen cinayet ve katliamlarda 
ölen CHP 'Ii emekçUerln sayısı bır hayli kaba
nk ... 

Kayseri. CHP 'nin faşist terörün boy he· 
defi oldueu Illerin başında geliyor. 28 Kasım 'da 
Kayseri 'nın Fevzi Çakmak mahaUeslnde bulu· 
nan Çalışkanlar kahvesinde gerçekleştirilen 
kamamda ölenlerden 5'1 ,  yaralanmalardan da 
7 'si CHP üyesi ! Bu büyük katliam öncesinde 
Kayseri'de saldınya uerayanlar arasında da 
çok sayıda CHP üyesi bulunuyor : 19 Eklm'de 
CHP Kayserı lı Sekreteri Avukat ömerYılmaz 
24 Kasım 'da CHP Merkez !ıçe Gençlik Koııa� 
yöneticisi Hulusi Altun faşistler tarafından 
katlediidiler. Gene CHP 'Ii sayısız yurttaş saldı· 
nlar sonucu yaralandı. evleri sUahlı bombalı 
sald

,
ınlara u eradı. CHP 'II üç parlamenter. Kay

seri de yaptıklan bır inceleme sonucu hazırla· 
dıklan ve CHP Genel Merkezl'ne sundu klan 
raporda. "Kayıeri 'de CHP 'lilerin can ve mal 
güvenliIJinin keıinlihle kalmadıRını " belirtiyor· 
lardı ... 

Seydışehır'de geçtieimlz hafta ıçınde ge�· 
çekleştirilen ve apaçık MHP'1i faşistler tara
fından düzenlenen saldırılarda da 35 CHP üye
si yaralandı. 

Gazıantep'In Nızıp ilçesinde de CHP 'Ii Be· 
' Iediye B.şkan Vekili. Ikisi MHP Nızıp Iıçe yö· 

neticisl 3 faşist tarafından tabancayla vurula· 
rak aR ır yaralandı. 

Faşist saldırılann CHP 'yı de boy hedefi 
seçmesinden bazı dersler çıkartmak gerekiyor. 

Sonuçla.n çıkartması gereken de elbette CHP' 
,nln kendisidir. ıçınde bulundueumuz koşul
larda şu gerçeeı bır kez daha ylnelemekte ya
rar var : Faşist terör sıkıyönetimi de aşan öz
lemler taşıyor. Gizli faşist Iktidar odaRının 
MHP'nin amacı faşist bır dlktatörlüRü gerçek� 
leştirmektir. Ve faşizmin bu azgın saldrnıı as
gari demokratlan bile önünde kaldırılmaıı ge
reken bir engel olarak görecektir. Ya.nI CHP 
tabanı da faşiat terörün vazgeçemeyeceRI bır 
saldm hedefidir. O halde CHP antl ·faşist saf· 
lardaıd yerini bUell. fa,lzme ka\11 olan tüm de
mokratik güçlerle birlikte direnmeıldır. 

CHP bu konuda. özellikle de hükümet ol
duRu dönemde olumauz bır sınav verml,tir. 
Gizli faşist Iktidar odaRına tesilm olmuş. 
MHP ve dıeer faşist örgütleri kapatmaya ya
naşmamış. faşist h are ketln üzerine gldeınedlRI 
lçfn 14 Ekım seçimlerinde aeır bır yenilgi al
mış. dahası. bundan da ders çıkartmayarak 
Içine girdieı saRa kayış sürecini seçimlerden 
sonra da derinle,tirmeyl sürdürmüştür ... 

CHP 'nın demokrasiyi tehlikeye atan bu 
sa!!a kayışına dur d.nilmelidlr. CHP11 lşçBer. 
emekçiler. CHP 'nın "sol kanal"ı, demokratik 
hak ve özgürlükleri korumak Için faşizme kar
'I toplumun tUm ilerici. demokratik. sol. sos
ynııst güçleriyle blrle,mek gerektiRini CHP 'nın 
sae merkez yönetimine kabul ettlrmek zorun
dadır. 

CHP. 1976 yılında yapılan 23. Kurultay 
Raporu 'nda söylediRI şu sözleri bugün hatırla
malı. hatırlamanın da ötesinde bu sözleri daR
rultusunda harekete geçmelidir : "Faıumin 
tırmanışını durdurma mn gerçekçi yollDnntlon 
biri.i ve en etkini demok",Hk ve yaıal kitle ey' 
lemleridir. Buna inanan CHP cephecilerin bu 
tırmanışlanna demokratik kitle eylemleriyle 
cevap vermeyi yelledi... " 

Faşizmin yeniimesi bu sözlerde de de�l· 
şık bır Ifadesini bulduRu gıbı. Işçi ve emekçi 
kitlelerin biriiRI ve mücadelesiyle olanaklıdır. 
CHP de bu güçlerden biri ve önemlı biridir ... 
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Demirel 'in Adale t Bakanı UCUZAL YEDDIEMINLIGI 
SUİSTİMALDEN HÜKÜM GIYDİ 

MHP desteklı AP hükümetinin 
Adalet Bakanı ömer Ucuzal'ın, 
1964 Nisan'ında üzerine aldı�ı 
'bir yeddieminliRi suistimal ettl�i 
gerekçesiyle, Eskişehir Asliye ı .  
Hukuk Mahkemes!'nln 2 Ekim 
1970 tarihli karanyla hüküm giy
di�i belirlendi. 

Ucuzaı'ın, söz konusu olayda 
yeddiemin olarak kendisineteslim 
edilmiş olan 17 bin lira tutann
daki mallann satışını gerçekleş
tirdiRi için, mal bedelinin de 
kendisinden tahsil edildi!!i orta
ya çıktı. 

Eskişehir Asliye ı. Hukuk 
Mahkemesi'nin 2_10.1970 tarihli 
karar metninin ortaya koydui!u
na göre, olay şöyle gerçekleşti: 

Mehmet .Ipek adlı kişinin Ge
diz Madencilik Ananim Şirketi' 
ne olan 16 bin liralık borcu üze
rine, Gediz ıcra Memurlul!u'nun 
talimatıyla adı geçenin dükka
nında 6 Nisan 1964 günü 17 bin 
700 lira bedelindeki kumaşlar 
haczedildi. Ancak söz konusu 
mallar üzerinde, Mehmet Ipek'in 
orta!!ı oldu!!unu beyan eden Veli 
Şahin adındaki kişinin de hak 
iddia etmesi üzerine, haczedilen 
mallar yeddiemin olarak ömer 
Ucuzal'a teslim edildi ve onun 
üzerinde kaldı. 

Veli Şahin'in söz konusu 
mallar üzerindeki hak istemi 
1976 yılının Mayıs ayında yine 
mahkeme kararıyla reddedildi. 
Ne var ki bunun üzerine, Gediz 
ıcra Memurlul!unun .mallan mu
hafaza altına alma istemi üzeri
ne, ömer Ucuzai, mallann Veli 

Şahın'In borçlan yüzünden hac
zedlldli!lrl öne sürerek sat�dıltını 
bildirdi. Bunun üzerıne Gediz 
Madencilik Şirketi ömer Ucuzai' 
ın mallan üzerine 16 bin 791 
liralık haciz koydurdu. 

Daha sonra, Mehmet Ipek 
tarafından, haczedilen mallanyla 
borcu arasındaki fark ve ujtradı
�I zarar için, ömer Ucuzai aley
hinde 5 bin 300 liralık tazminat 
davası açıldı. ömer ucuzal da aç
tı�ı karşı dava ile, kendi ödenek
lerine Gediz Madencilik Şirketi 
tarafından konan haczin Mehmet 
Ipek 'ten tahsil edilmesini talep 
etti. 

Eskışehır Asliye 1. Hukuk 
Mahkemesi 'nde görülen dava so
nucunda, tanık ifadeleri ve di�er 
kanıtlarla birlikte, ömer Ucuzai' 
ın yedieminli!!i kötüye kullandı
l!t ve menfi tesbitte bulundu�u 
karara ba�landı. Mahkemenin 
2.10_1970 tarihli karannda, 
Mehmet Ipek 'in açtı!!ı davadan 
ötürü ömer Ucuzal'dan talep et
ti!!i alaca!!ın, MHP destekli AP 
hükümetinin bugünkü Adalet Ba
kanı 'ndan tahsil edilmesi gerekti
!!i de belirlendi. 

DEMIREL KİME 
"MEYDAN OKUYOR"? 

ömer Ucuzai' hakkında kesin
leşmiş olan ı'ıu mahkeme karan, 
MHP destekli AP hükümetinin 
kimlere dayanarak kuruldu!!unu 
göstermektedir. Tekellerin en 
mutemed adaınlannı devlet ku
tuluşlannın en sorumlu kademe
lerine yerleştirmekle işe başla-

UCUZAL'IN 
1 964'TE OSTLENDIGI 
BIR YEDDIEMINLIGI 

KÖTOYE KULLANDIGI 
MAHKEME KARARıYLA 

BELIRLENDI 

yan AP hükümetinin bakanlan
nın da hangi çevrelerle i�li-dışlı 
oldu!!u görülmektedir_ 

Demirel, bakaruannı, suçlan 
belgelerle kanıtlanmış böylesi 
kişilerden seçerek, ' . soygun 
düzeninin son bulmasını isteyen 
emekçi halkın taleplerine karşı 
mı "meydan okumaktadır'?" 

Gerçekten de Demirel iktida
rının, kimlere, hangi güçlere ve 
kimler adına "meydan oku
mak" için oluşturuldu!!u hergün 
biraz daha açı!!a çıkmaktadır. 
"Anar�iye meydan okuma" gös
terileri de, birer birer ortaya dö
külen gerçekleri giılemeye yet
meyecektir. 

FAŞ iSTLE R Ü LkE R 
PATRON UN UN B E KÇiS i  

Son' günlerde' Ankara ülker 
Bisküvi fabrikasında olağanüstü 
bir hareketlilik var Fabrikaya 
hergün yeni yeni işçiler alınıyor. 
Bu işçilerin özelliği ise, tümünün 
de önce faşist hareket içinde 
yeralmış olmalarıdır_ 

Yaygı{l bir söylentiye göre Oı
ker patronu Sabri Ülker, i stan
bul 'daki fabrikasını sökerek An
kara'ya kurmaya karar vermiş
tir. Bunun için Ankara'daki fab
rikanın' bina kapasitesi artırılma
ya çalışılıyor. Yürüyüş'te daha 
önce bu konuda çıkan haberler 

ve Ankara'dan Istanbul'daki çi
kolata makinelerini sökmek için 
gelen faşistlerin Istanbul Olker 
işçileri tarafından püskürtülmesi 
de bunu doğruluyor_ Patronun 
Ankara'ya yaptığı yatırım ise Oı
ker işçilerinin istedikleri ücret 
zammının çok çok üzerindedir. 

Olker fabrikasında alınan işçi
ler, daha önce Olkü Ocakları mi
I.ltanlığı yapmış faşistler tarafın
dan önerilerek fabrikaya sokulu
yorlar. Daha önce Hak Gıda-Iş 
sendikasına bağlı işçileri baskı 
ve tehditle sindiren bu MlsK mi-

. Samsun 'da Petrol Ofis 
MHP işgali altında 

CHP yönetimi, bütün kamu kuruluşlannda yeniden 
başlayan faşist işgal girişimine karşı sessizll!!lni sürdürürken, 
CHP hükümeti döneminde de faşist Işgale dokunulmayan 
Samsun Petrol Ofis Bölge Müdürlü!!ünde MHP yanlılannın es
tirdl!!1 terör doru�a ulaştı. 

200 dolayında işçi ile 30 kadar memurun çalıştlRı Böl
ge M,üdürlügü'nde, MHP'lileşmiş AP'lIIerln elindeki Petrol-Iş 
Şubesinin destegiyle ve atama yoluyla "temsilcilik" görevine 
getirilen MHP yanlılan, Demirel hükümetinin güvenoya alma
ını silahlarla kutladılar. Fasit kıyımlar eşi!!ine geldi!!i halde 
suskunluklannı sürdüren Petrol Ofis Bölge yöneticilerinin göz 
yumdu�u bu eylemler, geçti!!imiz hafta başında işyerinde si
lahlı saldırılara dönüştü. Saldırılar sırasında Makina Mühendisi 
\1etin Polat, başından kabzayla yaralandı. Bu saldırı da işyeri 
yöneticileri tarafından sessizlikle geçiştlrildi. 

Parti merkez yönetiminin gericilikle uzlaşma politikası 
yüzünden faşist tırmanışa teslim edilmek istenen CHP'nin 
antı-faşist tabanı için, bu politikaya dur demek, tutarlı de
mokratlann safında yet almak zamanı artık gelmiştir. 
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litanları, şimdi fabrikaya MlsK'i 
sokmuş ve patronun da yardı
mıyla Hak Gıda-Iş'i sindirmeyi 
başarmışlardır_ Bu arada eski 
Hak Gıda-Iş işyeri temsilcisinin 
evi kurşunlandı, kendisi t<:hdit 
edildi ve Hak Gıda-lş'li işçilerle 
kavgalar old u. Faşistler Hak Gı
da-I Ş üyelerini kendilerine çek
mek için çevreyi MlsK ve "Tek 
yol islam" gibi sloganlarla dol
duruyorlar. Sıkıyönetim bölgesi 
içinde, ellerinde fırça, diledikleri 
gibi 'yazı yazabiliyor MlsK'li fa
ş istler. 

Ülker işç ilerini fabrikaya geti
ren servis, Mamak ve Keçiören' 
den kaikmaktadır_ Bu da tama
men bir plan sonucudur. Bu 
semtlerde, faşist olmayanların 
servis arabalarına binmesi ola
naksız hale gelmiştir_ Zaten nor
mal koşullarda terflsi gelmiş 
olan işilere ücret vermektense , 
tazminatlarını vertrek on
ları işten atmak fabrikada alış
kanlık halindedir. 

Ülker almama kamp'anyasının 
giderek yaygınlaştığı ve çikolata 
üretimindeki eksiklik nedeniyle 
ciddi bir darbe yiyen Ülker pat
ronunun işç ileri sindirmek ve 
kannın azalmasını önlemek için 
her !Ürlü yola başvurması şaşırtı
cı olmayacaktır. 

• 

•• •. 
\,ll =:..��:....ıcu.::: Vi ", • .,.11 oi f� \,Iood ..... • 1.11 'f' .... J,.lWıı !ı.,.. ""'QIG 

'-I.1Ll1 .1l ... 1In Ha .. "ı._J"l." . ..  ,.clU. .. 1ıw. _ .... 0,1\ \O� 'I' .r,,.ı..a.. 
.,.rUı ... S1Ur• 

�� ..!'::'�"�;!.·lO ,,1 .. 0 .. 1.1 • .... .ı..u.: ... l .. � "Uıı.,,,."" 17.7w ı .. ,. .. lık 
bOI'.lon,ıun .ıulwıa.1u.;uun t......ı.. ; ...... ıı: 

u.",lı. O.,. uwı.ı' 10 .. ı.e.Ll . ....... u ... llA ,.ı&.<lt...uıt ",,1".1101 o-...ıı lını 

... -url ... :l\ıı:lWl 96./147 �)' .. J.a, ..... �.n ıl. "I'UChU,a jltlolJ.e� ,,,ı.uı,- 16.791.20 

Ur", ,ı .. u, 4&tu:ıul "�iJı..,.1tı I .. ti,,, •• I'.ıt.I..-.a.U . .ıu.1"IU .. ,.. ı.l� 17.11A.o.'" 

11nocı.ıo "lnaJ U h  ...rw",cl 1111:1" 1:'..u. ... ltlll )0...1,1 ..... 1.ı-.. ı..ı.J,.Q ..... .1. .. "'& .• ....:.0 

O ... ,. UOIıI.ı'w"n t.ıulU U. U.'f_ """.Lbi. ".L_ 1_ ... .  19 .... A..w.ı.ı.ıo...� 1U.,... ,.o.. 
ı-QUU.c:..II: " t:....wn1 t.ı. ıı. ,,"""u .... .. .-a.\. .. Oı •• ,: . ",,·.1. ...... 1 _ .  

.Lı.".Ol .... tı... t  .:. . ..  ". 1.ııı 1"�\.l,J, :n2.>.. ll .... .wı.� _ _  .r.ı.ı.u....ll 16a'f1>Ü. 

� •• r uo".lIl 'y, .. n "",L.ııı ll. 0.' •. 01 NI .... , ��& • •  ı_ e.ı. ... 
"'S.8c. 1ı n.nıll ","IulU " ..... ".J.ı. • ..  .ı. ... n... .ı .... ·.UG LI:i 1...r. ,,, 

tı.ıır. 'llıı.�ln • .. bal "J_l ;ıoe.. 
:-r Uc ...... .ı. · ıA """" LLLLO 1' ..... .1 •• 0. 01.71. , .. rtl • ...., .. 4 ...... 1�7.5ıO .ı.r. 

ıı.ıeOl Ucfttı UQ1.U,D J .. r uoııa..l·.,ı..,,Q ,..ıa...ı 1 ıı. ... a..." 1., ... , " ...... 1uı,. 

_Ir.ın., 

T.�ı&J. ..... 011 ol.� Ua.,.. h.rıo.t v.-111.r1o.o.Q ılıla ... ıod.A • .L .. ·.ı 
"rıuncı. -.. uc. ıcı..n.r v.rtllıll.2.ı....197 .. 

.uUp117) 

AP, 
hastaneleri de 
MHP ' l i leşt irmeye girişti 

Demirel hükümetinin yeni SaRhk Bakanı eski Demokrat 
Partili Münif Islarnoıııu bakan olur olmaz onbeş yıl başhe
kimlik yaptı!!ı Numune Hastanes!'ni "islah etme "ye girişt!. 

Ilk iş olarak, istifa etmek zorunda kalan Turhan Temu
çin 'in yerine Yakup Arısan'ı atayan hlamolllu, daha sonra 
Turhan Temuçln'in yaptırdı!!ı ve Numune Hastanesi'nde bü
yük bir ihtiyacı karşılayacak olan ve çagdaş nitelikte acil ser
vis binası olarak düşünülen iki katlı acil servis binasını yıktıra
ca!!ını söyleyerek harekatına başladı. Daha bir yılını doldur
rnıırnış olan MHP yanlısı Hilmi Şenel veRecep Kara da başhe
kim yardımcılan oldular. 

Daha sonra tayınıere girişIIdi. İ1ericl yöneticUerin tümü 
teker teker diller illere tayin edilmeye başlandı. Yan ödeme
lerin verilmesi için başhekimlige başvuran personele altır ha
karetlerde bulunan, başhekime karşı yan ödemelerin bir an 
önce alınması için yapılan direniş, hastane idaresinin sıkıyö
netim kuvvetlerinihastaneye çal!trmasıyla bastır�mak istl!n
di. 300'ü aşkın kişi sıkıyönetim tarafından gözaltına alındı. 
Hemşireler tartaklanarak, üstleri parçalanarak gö"türiildüler. 
Daha önce hemşire loımanlannı aratarak, hemşirelere olan 
kınını gösteren başhekim, böylelikle hastane çalışanlanna 
ve haklarını istemekten ve Ilerici olmaktan başka suçlan ol
mayan personele karşı kinini ortaya koydu ve kendisinden 
beklenenleri yerine getirdi. Bütün bunlardan sonra eski baş
hekim Turhan Temuçln 'den utanmadan yardım isteyen Ya
kup Arısan, "görevlerini" yerlne getirdikten sonra efendi
lerlnce başhekimlikten alındı. Yerine getirilen All Rıza Onal 
Demire!'1n liseden sınıf arkadaşı! 

Numune Hastanesi 'nde bugün ilerici sosyal hızmet uz
mAnından, ilerici hizmetllsine, hemşiresinden doktoruna ka
dar tüm çalışanlar büyük bır süratle başka Illere tayin edUl
yorlar. Bu tayınler o kadar ileri boyutlara varmıştır kı, 3. 
Cerrahi Kllnllti'nde eski çalış imlardan hiç kimse kalmamıştır. 

Numune Hastanesi 'ndeki i1erlci, demokrat, sosyalist ça
lışanlar, MHP destekli AP hükümetinin, "Saıllık" Bakanı Mü
nif Islamogıu 'nun Hastane'yi faşistleştlrmek için kalkıŞtlııl 
yo!!un saldırıya karşı bütün blrlmleroe direniyorlar_ Gltgid. 
yaygınlaşan ve tüm Hastane personellni Içine alan bu dıreni., 
faşlstlerin her türlü saldırısına karşın güçleniyor. 



Devalüasyon 
zamanlaması 
günd em'de 

TÜI1(iye'de bulunan Uluslararası para 
Fonu heyetiyle görüşmeler sürüyor. sü· 
rüyor da, pazarlığın sonuna gelinemiyor 
bir türlü. Sızan haberlere göre, kur ayar· 
laması, KıT zamlan ve yatırım progra' 
mında kısıntı Için baskısını yoğunlaştı· 
ran heyet üslubunu da sertle�tirmiştir. 
Deneyimli Fon uzmanlarının, ' ·sorun· 
iara iyi niye�i yaklaşım", "Hükümetin 
yeni kurulması nedeniyle başvurulacak 
önlemlerin zaman ve içerik yönünden 
somutlaştırılamaması" türünden maze· 
retlere verdiği yanıtın "o halde görüşe' 
cek bir şey yok. Biz gidelim" şeklinde 
olduğu belirtilmektedir. Demirel'in evin· 
deki hesap, çarşıya uymamıştır. 

Uluslararası Para Fonu, Türkiye'deki 
f'ıyatlarla dünya fiyatları arasında büyük 
farldılık bulunduğunu belirterek, Türk 
Lirası'nın rekabet gücünü yükseltmek 
amacıyla malum reçetesinin uygulanma· 
sını istemektedir. önce çapraz kur fark· 
ları giderilecektir. Yani, Türkiye'de ya. 
bancı paralann birbirleri karşısındaki de· 
jerteri ile yurtdışındaki değerleri arasın· 
da farklılık bulunmaktadır. örneğin, bu· 
gün gönderilen her alman markı karşısın· 
da 25 lira 95 kuruş alınabilmektedir. 
Buna karşılık, yurtdışmda 1 Alman Mar· 
kı i ngiılı Sterlinine dönü�türülüp yurda 
gönderildilinde 27 lira 65 kuru� alına· 
bilmektedir. Böylece, TÜI1(iye, yurt dı· 
Şında Sterlln'e' dönüştürülen döviz gelır· 
leri iwlılığında daha fazla Türk Lirası 
öderken, kendı döviz harcarmlarını 
yapabilmek için de bu Sterlinleri tekrar 
zarara utrayarak Alman markı ya da 
ABD Dolarına dönüştürmek zorunda 
kalmaktadır. Çapraz kur farklarının 
giderilmesindeki FClkmedendolayl Tür· 
kiye'nin her gün uğradığı zararın 1 00  
b ı n  dolara yaklaştığı savunulrmktadır. 

DEVALüASYON VE CILASı'" 

Uluslararası Para Fonu uzmanları, bu 
düzenlemeyi devalüasyonun cilası olarak 
görmektedirler. Yani önce devaıÜasyon 
yapılarak TL'nin yabancı paralar karşı· 
sındakl değerı dUşürülecek ondan sonra 
çapraz kur farkları giderilecektir. Deva· 
lUasyonun basında yer aldığı gibi yüzde 
24 oranında olması halinde, halen ABD 
doları karşısında "primlı" kuru 47,10 
olan TL, 62,5 liraya kadar dü�ürülebile· 
cektir. Oysa, 1979 yılında da, önce yüz· 
de 18,9 oranındaki bir devalüasyonla ye· 
tinilmesl hedeflenmış, ancak, fiyat artış· 
larının öngörülen düzeyde tutulamaması 
sonucunda yüzde 46,9 gibi hedeflenenin 
çok üzerinde bir devalüasyona gidilml�. 
tir. 

AP 
hükümetini 
ifba" M 
,etiren 
emp.ryalizm 
ve telıeller, 
iuedi bir 
deualiioıyonu 
zorluyor 

Benzer durum, Demirel hükümeti 
için de sözkonusudur.· Fiyatlaraaki ar· 
tış hızının yüzde 33'ten fazla olması ha· 
linde, devalüasyon oranı da yüzde 40'101' 
ra doğru tırmanacak ve dünya para pi· 
yasalarında değer kaybetmekte olan 1 
dolar için Türkiye'de ödenen miktar 
75-80 liraya çıkacaktır. 

Demirel Hükümeti'ni devalüasyon ko .. 
nusunda sıkıştıran yalnızca i MF değil· 
dir. Geçtiğimiz hafta Odalar Birliği Hü' 
kümet üyelerine, "ülkemizin önemli ve 
cil sorunlarına ilişkin görüşler ve öneri· 
ler" başlıklı bir rapor vermiştir. Rapo· 
run kur politikalarına ilişkin bölümünde 
�yle denilmektedir: 

"TUrk parasının dış değerinde sürekli 
düşüşleri önlemek için gerçekçi bir kur 
politikası uygulanması gereklidir. Çünkü 
ihracat gelirleri ve i�çi dövizlerinin öde· 
meler denFsinde istenen ölçüde katkıda 
bulunabilmesi, Türk Lirası'nın serbest 
piyasadaki satın alma gücüne paralel ola· 
rak, kur değişikliklerinin zamanında ya· 
pılabilmesine bağlıdır." 

Odalar Birliği, dış kaYOiık sağlanma· 
sında - belli yasal güvenceler getirilmesi 
koşuluyla - özel sektörün de görevlen· 
dirilmesini önerdiği raporunda, enflas· 
yona karŞı geliştirilen bayat bir önlem· 
den de sözediyor:ücretlerin sınırlandırıl· 
ması. Kendilerini hükümetlerin vazgeçiı· 
mez akıl hocaları tayin -eden örgütlerden 
biri olan Odalar Birliği, "genel bir Ucret 
politikasının saptanarak Ucretlerde üst 
tavan konulması imkanlarının araştırıl· 
mas,"ı" istiyor. 

Malların fiyatlarında ücretlerin hangi 
oranda yer �Idığını ve fiyatların da üc· 
retieri ne ölçüde belirlediğini ilkokul ço· 
cuklarının bile hesaplayabildiği bir or· 
tamda, enflasyon hızındaki artıŞ, Ucret 
artışlarına bağlanmaktadır. Fiyat artış· 
larının bir nedeni değil, soriucu olan üc· 
ret arttırrm istemlerinin de önüne bir 
set çekildiğinde, yüksek karlar daha da 
şi�ecek, cepler dolacaktır. 

Vergı yasalarından, devletleştirmeler. 
den, fiyat kontrolünden sözedildiği za· 
man kıyameti koparan, işçi ücretleri 
sözkonusu olduğunda ise papağan gibi 
enflasyondan lafa başlayan Türk özel 
sektörü, gerçek ücretlerin neden 1970' 
deki düzeyinin altına indiğini açıklaya· 
cak kadar çıldırmadı henüz! 

• Yüzde 24 'lük de""liJalyon anna, t 980 ' 
de fiyal artışlarının % 33 olacaRı ""rIO' 
yımıylo bulunmuş bir orandır. 

• • •  

İnsanlık suçu 
Istanbul üniversitesi Rektörü Pro· 

fesör Haluk Alp "Türkiye yer altından 
i�gal edilmi�tir"deyince ortalığın bır 
anda toz durmn orduğu görülmü�tür. 
"Yeraltı" dünyasıyla organik ilişkiler 
içinde olduğu bilinen, bir �irketler 
topluluğu gazetesinin bu olaydan biraz 
fazla rahatsız olduğu da dikkatlerden 
kaçmamı�tır. 

Öte yandan, Cumhurba�kanı Koru· 
türk, rektörden "tavzih" istemi�, rek· 
tör ise sözlerinin son derece "açık" ve 
anla�ılır olduğunu bildirmi�tir. 

Profesör Haluk Alp'in sözlerinden 
anladığımız, bu değerlendirmenin, TIp 
Başkanlık Kurulu'nun Fçen yılın $0-
nunda yaptığı ve Türkiye'de "varlığı ve 
etkinliği artarak hissedilen bir ikinci 
iktidar odakla�ması" şeklindeki değer. 
lendirmeye bir ölçüde de olsa benze· 
mesidir. 

Cumhurbaşkanı Sayın Korutürk 
acaba neyin tavzihini (aydınlanmasını) 
istemiştir? Niçin bu Freği ve Freksi· 
nimi hissetmiştir? 

Anılacağı üzere, CHP ağırlıklı hükü· 
metin Ilk i çişleri Bakanı ırfan Özay· 
dınlı Fçtlğimlz yıl (Bakınız Sayın 
Cumhurbaşkanı, 16 Temmuz 1978 gün 
ve 382'nci sayılı Yan kı Dergisi'nin 5' 
ncl sayfasına) "Tedhi,in kaYMRında 
neler var" şeklindeki soruya şu yanıtı 
vermişti: 

". Bir I"ıım cYIJMJI partiler de uar, 
Iıendilerini milliyetçi ",nanıar da uar .. " 

O günlerde Fne anılacağı Uzere, 
Özaydınlı'nın bu SÖzleri basında haber 
olarak yer almı� ama kimse kalkıp da 
kendisine, "ciddi bir iddiada bulunu· 
yorsunuz, biraz daha açıklar mısınız?" 
dememiştir. Içişleri Bakanı da bir daha 
bu konuya dönmemıştır. Bir "hukuk" 
devletinde, hem de terör, cinayet ate· 
�lyle yanıp kavrulan bir Ulkede, I çişle
ri Bakanı kalkacak "tedhişin kaynağın· 
da bazı siyasal partiler var" diyecek ve 
kimse kendisine sormayacak ... 

Biz, TIp Ba�kanlık Kurulu'nun 26 
Aralık 1978 günlü toplantısından son· 
ra yayınlanan bildirideki şu ifadelerin 
de altını çizmek isteriz: 

". MHP ve ülltüeü rençlilı ıibi yan· 
daşları fafillt terörizmin içinde olmalı
kı birlilett. t�rörizmin çap., pcü, ör
/liitl.ni,i MHP'yl ve benzeri h4rhonıi 
bir ör/liiIÜ afan boyutlardadır ... " 

Herkesin, sağın, ama çarpıtarak, 
arm şaşırtarak başka yönlere çekmek 
istese de, herkesin bildiği Frçek şu 
dur: Terörün kökü ve kaynağı MHP ve 
yan örgütleriyle bırlıkte tekelci serma· 
ye ve Amerika Ile tarmmlanrmktadır. 

Hesap nedir? 
TUrklye'de uzunca bir süredir bulu· 

nan ve Amasya yöresindeki faaliyetle. 
riyle pek apansız yakalanan ve geçti· 
ğimlz Mayıs ayında TUrklye'den Frl 
çekilmek zorunda kal,n CIA Ajanı 
Robert Aleksandr Peck'in yakın dostu 
Profesör Aydın Yalçın'ın Çıkarttığı 
Yeni Forum dergisinin 1 Ekım gUnlU 
2'n�i sayısında yayınlanan başyazıda 
şöyle denilmektedir: 

". Memleketin iki büyük ıiyaıl tc· 
şekkülü yan yana gel,in, ,orunlaranıza 
çabuk. tutarlı ii<! köklü çözüm yollan 
arayın. diye yıllardır yapılan telkinı.· 
rin "edenkri onlo,ılamomakta, do.t 
deuletlerin uyarıları kulak ardı edil· 
mekledir . . .  " 

Amerikanın provizyonsuz sesi "dost 
devletlerin uyarıları"nı ve' esas istekle· 
rini de ,çıklamı� oluyor bir kez daha. 
Ve b,�yazı �öyle noktalanıyor: 

". Fokal eklllı olan lIyali liderlilıtir, 
holka önderlilı edecek büyülı çapta 
deulet adamlıRıdı; ... " 

Herkesin pek iyi bildiği Metin To· 
ker de, 9 Aralık günü Hürriyet'teki kö
�inde, Demirel'in "tım yetki"ye sa· 
hip olrmdığını vurgulayarak "14 Elıim 
.eçmeninin Demirel 'e .,el· dediRi dahi 
kabul edilu bu, demolıraoinin mellCut 
kurallan içinde üllteyi yönet anlamın· 
dadır. Bir defa 'tam yetlıi' bizim OM' 
YIJMJmuda yolıtur: Ilıincili bunu par
lamento verir. Verine, uereeeRi kimu 
de bir cYIJMJI partinin renel baf_nı 
deRildir. Demirel hiç deRildir. 'Tam 
yetki' bU/liin diltünülmell henüz /liin· 
demde bulunmayan bir hUlultur. De· 
mirel 'den belıler"n, /Iiindemin o mad·. 
dellne ,./inmeden Türltiye 'nin .onın· 
Iannın, IJCJGd e/tiRi ıib� iiltellnden 'cl· 
me.uIir ... " 

Türkiye'de olup bitenler pek açık. 
Tezph örülüyor. "aeni, tabanıı " bir 
hükümete "tam yetki '1i bir "devlet 
adamı" aranmasının arefesindeyiz şim
di de. 

Ne olacak? I leride bir anayasa deği
şlkliğlyle parlamento bu "tam yetki" 
yi verir hale Ftirilir, "gündemin o 
maddesi"ne Flinmediği için de Türki· 
ye bu kanlı kıskacı yaşamalıdır deği 
mi? Türkiye'de kitabına uydurulan bir 
insanlık suçu iş!eniyor aslında. 

Bir tek işveren kurulu�unun bir bi· 
lim adamının öldilrillmesi üzerine bildi
ri yayınladığını duydunuz mu hiç? Ni  
ye yayınlayacaldarmış canım, Istanbul 
otellerinin salonlarında CIA uzmanla
rıyla mesai gösteren kendi "bUim 
adamları" varken ... 

Bır yandan da, Amwika'ya ve tekel· 
lere güven _medili gibi kontrolu da 
bir sorun yaratan MSP'nln bir zaman 
sonra kuvveden fiile çıkarmağa yelte
r:ebileceği olası bir CHP ortaklıtına 
karŞı da önlemler alındığı sözlenrnek· 
tedlr. Meclis koridorlan, "3,5 mllyorı 
nalıit, bir d. � bayiliRi " ve "15 
milyon nct, üz.rin. 1981 ıcçim UeYG 
bakanlılı garantili" ya da "lzmir'tU bir
matbaa" gibi transfer pazarlıkları söY· 
lentilerlyle çalkalanır hale gelmişse h0-
şuna değildir. CHP'nin siyaset yapan 
dernek halıne getirilmesi boşuna olma· 
mıştır ... 

Bunca oyun, bunca tezgah Türki· 
ye'nin bir "toplama kampı" haline ge
tirilmesi Içindir. 

Burjuvazi ve emperyalizm deneyli 
ve usta, anladık. 

Ama işçi sınıfı, ilerici, demokrat, 
devrimci, sosyalist güçler az mı deney· 
111 Hesap edilemeyen demiyelim, bü· 
yUk sermaye ve emperyalist çevreleri 
tedirgin eden husus da budur Işte: An· 
tlemperyalist ,antifaşist gUçlerln milca· 
dele birliği. Tarihin ve sosyal pratiğin 
örsUnde az deney ve ders geçirmemiş· 
lerdir demokrasi gUçleri. Ve artık hak· 
ları, yetkileri ve görevleri vardır birlik 
ol. :ıaya. 

ferhat Gün' , 
YURUYUŞ · 18 ARAUK 1 919 · 1 



ırupa/da avas lanı a 
" ikili anlaşmalar ABD 'ye müdahale ha yır 

Cumhuriyet Senatosu Milli 
Birlik Grubu üyesi Suphi Gür
soytrak geçtiğ im iz haftıı C. Se
natosu Başkanlığına verdiği bir 
önerge ile, Türkiye'de mevcut 
bulunan ABD ve NATO üs veya 
tesisleri veya benzerleri, bunla
rın adetleri, görevleri emir ve ko
muta ilişkileri; bu üs ve tesislerin 
yarattıkları ve yaratabilecekleri 
sorunlar ile bunlara karşı alına
cak önlemler ve yasal dayanak
larını belirlemek amacıyla bir Se
nato araştırması yapılmasını is
tedi. 

Sen .. tor Gürsoytrak'ın Senato 
B;oşkanlığı'na verdiği araştırma 
önergesinin ilk bölümünde Iran 
ile ABD arasında geçen ve gerili
mi artıran olaylara değiniidi ve 
ABD'nin lran'ı askeri bir müda
hale ile tehdit ettiği belirtilerek, 
bu müdahale için "ıncirlik Hava 
üssü'nde bulunan Amerikan 
H ... � Birliği'ne hazırlık emri ve
rildiği" yolunda haberler oldu
ğunu kaydetti. Başbakan'ın bu 
konuda sorulan soruları geçiştir
diğini kaydeden Gürsoytrak, ül
kemizi "beklenmedik bir anda sı
nır komşularıyla karşı karşıya 
getiren bu yabancı üsler, te�isler, 
silah, araç, gereç ve personel 
hakkında Millet Meclisi ve C. Se
natosu üyelerinin ve vatandaşla
rımızın" bilgi sahibi olmadıkla
rını belirtti. 

Araştırma önergesinde daha 
sonra ABD'nin Avrupa'ya yer
leştirmek' istediği Pershing-2 ve 
Cruise ruzeleri konusuna değinen 
Gürsoytrak, bu ruzelerin yerleş
tirilmesine Hollanda 've Norveç' 
in karŞı çıktıklarını, Türkiye'de 
bu yönde bir eğilim görülmedi
ğini kaydederek, nükleer ruzele
rin tesis yapımı için Türkiye'nin 
1 ,5 milyon dolar ödemek zorun
da kalacağını bildirdi. ABD ile 
Türkiye arasında önceki dönem
lerde yapılmış ikili anlaşmaların 
ABD 'ne çeşitli imtiyazlar tanı
dığını bildiren Gürsoytrak, Kıb
rıs çıkarmasından sonra hUküme
tin Amerikan Ambargosu'na 
karşı - önlem olarak Türkiye' . 
deki 25 Amerikan üssünün faa
liyetine son verdiğini açıkladı
ğını; ancak ABD yetkililerinin, 
üslerin kapandığından bu yana 
sadece 5 üssün faaliyetini durdur
duğunu, ancak geri kalan 21 üs
sün çalışmaya devam ettiğini 
söylediklerini hatırlattı. 1. MC 
hükümeti yetkililerinin, ABD ile 
"Savunma Işbirliği Anlaşması" 
yapıldığına da dikkati çeken 
Gürsoytrak, ABD ile bu tür an
laşmaların Türkiye'ye şimdiye 
kadar yarar getirmediğini de be
lirterek bu konuda bazı örnekler 
verdi. ABD üslerinin Türkiye'nın 
bugünkü ve yarınki yaşamıyla 

. hakkı veriy-..=.o=-r'_' __ · ___ _ 

yakından ilgili olduğunu belirten 
Gürsoytrak bu konuda şöyle de
di : 

"Adaletlerinden tutunuz da, 
nereye bağlı olduklarına yani 
Türk Silahlı Kuvvetlerine mi, 
NATO'ya mı, ABD'ne mi bağlı 
olduklarına ve hatta niteliklerine 
kadar değişik görüş ve iddialar 
resmi görevliler tarafından çeşit-
li zamanlarda ileri sürülmüştür __ _ 

Bu üs ve tesislerden yararlanan 
ABD 'nin, zamanın Türk hüküme
tinin haberi ve müsaadesi olma
dan Lübnan'ın içişlerine kanştı
ğı, Sovyetler Birliği'nin Uzerine 
U-2 casus UÇağı gönderdikleri bi
linen ve Arap-ısrail savaşlarına 
çeşitli şekillerde karıştıkları Ise 
ileri sürülen iddialar arasındadır." 

ABD ile yapılan ikili anlaş
maların da ülke zararına olduğu 
konusunda örnekler veren Gür
soytrak, ABD yetkililerinin elin
de bulunan ve 1 968 yılında ya
yınlanmış bazı "gizli" ve "çok 
gizli" belgelerden örnekler verdi. 
Bu belgelerden birinde "Anlaş
mayı yapan ülkede karışıklıklar 
Çıkar ve hükümetin aldığı ted
birler etkisiz kalırsa, o hükümet 
de yardırr, talebinde bulunursa, 
veya Amerikan komutanlığı, o 
hükümetin etkili bir şekilde karı
şıklığı önleyecek durumda olma
dığına kanaat getirirse, Ameri
kan kuvvetleri kendi güvenliğini 
korumak için o ülkenin bazı böl
geleri ile önemli tesislerini işgal 
eder" yazısının bulunduğunu 
hatırlattı, 

Saraçoğlu :  

Briiluel'deki lnu.lararaıı Miting Türkiyeli işçilerin de y�ınıal kahlımıyla gerç.lı�,tl. 

Senatör Suphi Gürsoytrak, 
",",ştırma önergesinin son bölü
münde de şöyle dedi: 

"Bu gerçeklerin ışığında, Tür
kiye'yi, sımsıkı bağlayan ve 

TBMM'nin iradesi dışında bir sa
vaşa sürükleme olasılığı da bulu
nan Amerikan üs ve tesislerinin 
ve de silahlı kuvvetlerinin varlığı
nın eskisi gibi aynen veya genlş-

letilmiş bir şekilde devam etti· 
rilmesi Türkiye'nin ulıısaJ Çıkar
ları ile bağdaşması mümkün mU
dUr?" 

"SAVAŞ i NSANlIGA KARŞ I OLMAKT ı R" 
ABD emperyalizminin Batı 

Avrupa 'ya orta menzilli yenı 
nükleer fıizeler yerleştlrmek için 
yaptıltı girişimler ülkemlzde ge
çen hafta da yıltınsal eylemlerle 
protesto edildi. Kocaeli'de geçen 
pazar günü yapılan ve 42 kurulu
şun katıldıltı yürüyüş ve mitingte 
ölüm fıizeleri pr"testo edildi. 
Anıt Park'ta başlayıp, çocuk 
parkında yapılan bir mitingle so
na eren yürüyüşte savaş kıŞkırtl
eılıltı ve emperyalizmin silahlan
ma çabalan mahkum edildi. 

öte yandan ABD emperyailı
minin Avrupa'ya "ölüm fıizelerl" 
yerleştlrilmeslyle ilgili çabalan 
TBMM kürsüsünden de protesto 
edildi ve Türkıye 'nin bu fıizelere 
karşı çıkması Istendi. Millet Mec
lisi Genel Kurulu 'nda geçen haf
ta gündem dışı bir konuşma ya
pan CHP Ankara Mmetvekili 
Erol Saraçoltlu, emperyalist ül
kelerin sö:nürü düzenlerini de
vam ettirebilmek için otuz yıl
dan beri olaltanüstü hızda bir 
nükleer silahlanma yanşı sürdür
düklerlnl belirtti. Saraçolllu, 
1950 'Ierden bu yana nükleer de
nemelerle silahlann azaltılması 
konusunda olumlu adımlar atıl-

mış oldultunu, ancak emperya
lizm ile gerici güçler ya da ırkçı 
ve faşist yönetimlerin bu banş 
girişimlerine karşı dayatmalarda 
bulundultunu söyledi. 

Şu sıralarda dünya kamuoyun
da tartışılan baş konunun " Ame
rlka'nın Avrupa ülkelerine yenı 
nükleer başlıklı fıizeler yerleştir
me planı" oldultuna dikkat çe
ken Erol Saraçoltlu özetle şun
lan söyledi:  

"ABD'nın dünya banşını teh
likeye atıcı bu niyet ve glrişlm
lerini hiçbir banşseverln olum
lu karşılamasına olanak yoktur, 
Çünkü: 

ı. ABD bu girişimi ile dünya
da kalıcı banşı sallıama yolun
da atılan adımlardan biri olan 
Salt-2 anlaşmasını çlilnemekte 
ve anlaşmanın güvenilirlilllnl yok 
etmektedir. Bu anlaşmayı izle
mesl beklenen Salt-3 anl.şması 
Için beslenen umutlann yitlrll
meslne neden olmaktadır. 

2. FUzelerin Avrupa ülkelerine 
yerleştirilmesi veya bunun plan
lanması dünyayı yenıden soiluk 
savaşın Içine itecektir." 

Ankara Milletvekili Erol Sa-

raçolllu, ABD'nln bu girişimleri
nin yenı bir sılahlanma yiırışına 
yol açacaRını, bunun da silab ya
pımı Için daha çok ekonomik 
kaynak ve emek tüketimlne ne
den olarak dünyada açlık ve se
faleti artbracaltını belirttı' A vru
pa'nın dengesinin bozulmasının 
dünya dengesinin bozulmasına 
da yol açacaltını kaydeden Sa
raçoeıu, Türkıye'nın de NATO 
üyesi olması nedeniyle Batılı em
peryalist ülkelerin ülkemize de 
bu fıizelerden yerleştirmek iste
yeceklerinl ve ülkemlzl bir nük
leer hedef haline getirmek iste
diklerini kaydettı' 

Türkıye 'nin bu rıizelerln yer
leştlrilmeslne karşı açıkça tavır 
almasını istayen SaraçoRlu, 
Isteklerini şöyle sıraladı: 

" ı .  Nükleer fıizelerin Türkıye' 
ye ve Avrupa'ya yerleştIrilmesI
ne karşı çıkılmalıdır. 

"2.  KomşulanmlZla dostluk 
lllşkilerlmlzl zedeleyici girlşim
lerden kaçınılmalıdır. 

"3.  Bütçemlzden aynlan si
lahlanma bölümü, sılahlanma 
yerıne Işyeri açmak, konut, salt
lık, eilltim gibi sorunlan çözme-

ye harcanmalıdır. 
"4_ Sürekli ve adlı bır dünya 

banşının saRlanması ıçın üzen
mize düşen görevle� yerine &etl
rUmelidir." 

Hükümetin uluslararası konu
larda takınılacak tutumlan Mec
lis'e getirmedlltini, bu nedenle 
parlamenterlerin bunlan sadece 
basından öltreneblldiillni anlatan 
SaraçoRlu, konuşmasının son 
bölümünde şöyle dedi: 

"Diledllt1ıniz odur kı, &enk 
Amerika'nın Avrupa ülkelerine 
yerleştirmeyi planladıRı fıizelere 
ilişkin ve gerekse Iran-ABD olay
lanna ilişkin bükUmet görüşü 
Meclislere sunulsun ve tartışma
ya açılsın. Bu yapılmad.ilı tak
dirde ülkemizin bekl�nmedlk 
emrlvakUerle karşılaşması kaÇı
nılmaz olacakbr. 

"Insanlık Için ölüm, sakatlık, 
açlık. sefalet, tüm dolta ve emek 
deRerlerinin yok olması anlamı
na gelen savaş, emperyalistlerin 
ve onlann desteRindeki faşlzmln, 
gericiliitın, ırkçılıRın ve mUltarlz
min sömürülerini devam ettlrebU
melerl ıçın başvurduklan bir yol
dur, Bir başka deyışle savaş, In
sana ve insanlıRa karşı olmaktu." 



i Avrupa banş güçleri ölüm füzelerlni reddetti 
Geçtıı� ııana toplanan 

NA TO Bakanı., Konseyı, örgüt 
ıçınde ortaya çıkan derın çat
Iaklan da gIzIeme)'! amaçlayan 
bır kararla, 1983 yılına kadar 
Avrupa'ya 572 adet yenı Ame
rikan nükleer fıizeslnin yerleş
tirilmesi planını onayladı. 

Amerıkan "ölüm füzelerine" 
ilişkin plan, gerek Brüksel top
lan bsından önce gere kse top
Ianb sırasında, bır dizi Avrupa 
ülkesi bii'tümetlerinin ve parla
mentoIannın da tepkisiyle kar
Şılaştı. uıkelerlndeki banş güç
lerinin yı�ınsa\ direnişieri so
nucunda "ölüm fıizelerlne" kar
Şı tam almak zorunda kalan 
HoUanda, Belçika, Danımarka 
ve Norveç bükümetlerinin tem
silcileri, Amerıkan planının 
ertelenmesi için çeşıtlı girişim
lerde bulundular. 

örgüt Içindeki derin çatlak
ların açı�a Çıkması üzerine, 
Pentagon ve NATO yönetici 
çevreleri, Brüksel toplanbsı ön
cesinde pakt üyesi devletler 
üzerinde yo�un baskılar uygu
ladı. Bu baskılar sonucunda, 
parlamentosunun aldıeı karşıt 
karara ra�n, HoUanda'nın da 
Amerıkan planını onaylaması 
sallandı. Ne var ki Hollanda ve 
Belçika'nın, Varşova paktı ve 
NA TO arasındaki sllabsızlanma 
&örüşmelerinin Ivedilikle 
sonuçlandırılması istemiyle, ka
rara "rezerv" koyınalan önle
nemedi_ 

Persblng-2 ve Cruise füzele
rine Ilişkin karann, ancak NA
TO içindeki derin çatlaklan 
açı�a vurarak alınabilmesi, Av
rupa banş güçlerinin yıeınsal 
direnişinin gelecek için de bü
yük bır potansiyel taşıdıeını or
taya koymuştur. Emperyaliz
min yenı savaş planlannı uygu
layabilmesi, bu güçlerin müca
delesiyle er geç önlenecektır. 

9 ARALIK 
ULUSLARARASı MİTiNGI 

ABD'nIn yenı füzeleri Pers- . 

'hlng-2 ve Crulse'lerln Avrupa 
topraklanna yerleştirilmesi gl. 
rişimine karşı Avrupa banşse
ver halklannın haftalardan be
ri sürdürdü�ü kitlesel protesto 
bareketlerl, 9 Aralık pazar günü 
Brüksel"de yapılan "Uluslarara
sı Mlting"le dorueuna ulaştı. 

NATO üyesi çeşıtlı Avrupa 
ülkelerinden gelen 50 bın 'I aş
kın banşsever, o gün Brüksel" 
In caddelerini ve meydanlannı 
çeşıtlı dillerde, fransızca, hol
landaca, alınanca, türkçe, kürt
çe, norveççe, yunanca, ispan
yolca, porteklzee, italyanca 
"ölüm fıizelerlne hayır!" slo
ganlanyla lrıIetti. 

Brüksel mitingi, Avrupa 
haIkIannın artık soeuk savaş 
ınasaIlann .. eskisi gıbı inanma
dıklannı, sosyalist ülkelerin ba
nşçıl girişimlerinin cevapsız 
kalınadıeını, banş ve güvenlik 
Içinde bır Avrupa yaratılması 
mücadelesinin artık büyük 
kitlelerin malı oldu!!unu somut 
şekilde kanıtladı. 

ABD silah tekellerinin ve 
Pentagon şahlrılerlnin mllltarist 
dayatmalanna NATO hükümet. 
lerinin çoRunlueu boyun 
eemış olsa bile, Brüksel mitin
gi, Avrupa halklannın bu füze
lere karŞı mücadelesinin sürece
eini, batta gittikçe büyüyen bu 
direnişin NATO saflannda çat-
1aınaIara, çözülmelere yolaça
bileceeinl, emperyalizmin bu 
saldırgan b lokunu sarsacajpnı 
gösterdI. 

> 

9 Aralık Brüksel Mitingi, 
Belçika'da kurulu CNAPD 
(Kalkınma ve Banş Için Ulusal 
Eylem Komitesi) tarafından dü
zenlendi. Dünya Banş Konse
yI'ne üye ulusal komıte ve der
neklerin 1 Aralık 1979 günü 
Brüksel'de yaptıeı bır toplantı
da, ABD'nIn gösterdieı bahane 
ne olursa olsun, Persbing-2 ve 
Cruise fıizeleri yerleştirilmesi
nın banşı tebllkeye düşüren bır 
girişim olduRu için banş güçle
rince kabul edllemeyece!!i 
belirtilerek, bu girişime karşı 

düzenlenen 9 Aralık MItingi' 
nın desteklenmesi kararlaştın!

.!!'Iştır. 

CNAPD'nln tüm banş güçleri
nin desteeiyle :ı Aralık'ta düzen
lediei mitinge Ise, çeşıtlı Avrupa 
ülkelerinden, hatta ABD ve 
Kanada'dan banş örgütleri tem
silcilerinin yanısıra, Avrupa ülke
lerinin yerU ve yabancı lşçll�ri 
kitlesel olarak katıldılar. 

Soeu�a ve zaman zarnan şld
detlenen ya�mura raemen, banş
sever kafileleri, sabahın erken sa
atlerinden ıtıbaren, protesto 
yürüyüşünün başlayaca�ı Rogier 
Meydanı'nda toplanmaea ·başla
dılar. 

Saat 14 'te yapılan bır kapalı 
basın toplantısından sonra en ön
de Belçika'lı parlementer ve ta
nınnuş kişiler, onun hemen ar
dından, araJannda üç Türkiye de
legesinin de buiunduRu "Enter-

nasyonal Grup" olmak üzere 
kortej yürüyüşe geçti. 

En öndeki Belçikalı parla· 
menterler grubunun içinde, nük
leer fuzal"re açıkça karşı çıkan 
Belçika Komünist Partisi, Sosya
list Parti, Flarnan Bölgesi Sosya
list Partisi ve Wallon Topluluiiu 
Partısı temsileUerinin yanısıra 
resmen fUzelerin konulmasından 
yana görüş açıklamış partUerin 
bu görüşe katılmayan milletve
kili ve senatörlerinin de bulun
dueu dikkati çekti. 

Yürüyüşün kitle sanannda Ise, 
Avrupa ülkelerlndekl Türkiyeli 
işçi örgütleri ve Kürt demokrat
lannın örgütleri, gerek sayısal 
güçleri, gerek kafilelerinin düzen
lenlş biçimi, gerekse taşıdıklan 
dövizler ve attıklan, banşÇI, en
ternasyonalist sloganlarla özellik
le dikkati çektiler. 

Di!!er ülkelerden gelen karıle-

Sargın 'ın Brüksel 
yürüyüşüne mesajı 
Brükael'dekl "ölüm füzelerine hayır!" yürüyüşüne katı

lan Türklye banş güçleri delegisyonu üyesi, Türklye Işçi Par
tisi temsilcisi Yavuz Çizmecl, Tertip Komitesi Başkanı Pterre 
Galand lle yaptıliı göriişme _nda, kendisine, TİP Genel 
Sekreteri Nihat Sargın'm özel bır mesajını da Iletti: 

TİP Genel Sekreteri sargın 'ın "Kalkınma ve Banş ıçın 
Ulusal Eylem Komitesi Başkanlılima" mesajı şöyledir: 

"Sayın Başkan, 
"Genel silahsızlanma ve detant'tan yana olan TürkIye Işçi 

PartıSı, son Iki hafta zarfında, Amerlka 'nın Penblng-2 ve 
Cruise füzelerini Avrupa 'lı NA TO ülkelerine yerleştirme tasa
nsına !<arşı protesto toplanblan düzenlemiştir. Tüm Batı Av
rupa'yı ve Türkıye'yı ölümcül tehlikelere açık tutacak olan bu 
saldırgan taaan mutlaka önlenmelidir. Bu füzelerin bedeU ola
rak ödenecek milyarlar ekonomık ve sosyal sorunlan çözüme 
kavuşturmada kullanılmabdır. Söz konusu füzelere karşı klt. 
lesel mücadelenen etklrıll!!1 arttırıiatak sürdürülmesi dUeelyle 
düzerıledli!iınlz yiirüyii4e katılıyoruz. 

"Persbing-2 ve Cruise füzelerine hayır! 
"Yaşasın dünya banşı! 
"Dostça se1aınlanmızla." ,,., 

leri, Belçika'nın fransızca konu
şan kesiminden gelen kafileler, 
onu da Flaman kesiminden gelen 
gru plar Izlediler. 

Yürüyüşe katılanlar o kadar 
büyük bır kortej oluşturmuşlar
dı ki, Place Rouppe'da düzenle
nen kapanış mitingi akşarnın ka
fl\nlıeında sona erdilii sırada, 
Flaman bölgesinden gelen kame· 
ler hiUii bu alana u!aşarnamıştı. 

Place Rouppe'da yapılan mi
tingte, dllier ülkelerden gelen de
legasyonlann temsUcileri de birer 
konuşma yaparak, Cruise ve 
Pershing-2 füzelerine niçin karşı 
çıktıklannı açıkladılar. 

Türkiye banş güçleri delegas
yonu adına ise, tIP temsUcisl 
Yavuz Çizmeci, alttaki sütun
larda okuyacaeınlZ konuşmayı 
yaptı. 

Sosyalist ülkelerin ve özellikle 
SSCB'nın Avrupa'nın her türlü si
lahtan arındırılması istemi ve bu 
yolda getirdIRi yapıcı öneriler or
tada iken, yürüyüşe katılan bazı 
gruplann Sovyet SS-20 füzele
riyle Cruise ve Persbing_2 
füzelerinl aynı kefeye koymala
rının yanıltıcı rolüne de dıkkat 
çeken Türkıye delegasyonu söz
cüsü Çizme,ci, "Bu füzelerin yer
leştiriimesini �k için kul
lanılan 'Sovyet tebdldl' iddiası, 
bizce, iplIRi pazara çıkıruş bır 
uydurmadır," diyerek Türkiye 
banş hareketinin tavrını vurgu

· ladı. 
Çlzmeci 'nin yer yer Türkçe, 

yer yer fransızca ve ingilizce ola
rak yaptıjp konuşma, mitinge 
katılan Türklyeli banşseverler ta
rafındaıı olduRu kadar, dleer ül
kelerin kafileleri ve BelçlkaJılar 
tarafından da sık sık alkışlarla, 
enternasyonalist ve banşÇI S10-
ganlarla kesildi. 

Bu taribsel toplanb, bazı 
anarşist gruplann pollsle çatış
ma çıkartmak Için yaptıklan çe
şitli provokasyonlare raemen, 
banş hareketinin kltlesel gücünü 
ve kararlılıliını kanıtlayan bır 
coşku ve disiplin içinde sona er: 
di. 

(Yavuz Çizmeci) AVRUPA HALKLARıYLA OMUZ OM UZA 
9 Aralık günü Brükael'de ya

pılan NATO ülkelerine Penblng-
2 ve Cruise nükleer füzelerl yer
I .. tlrme planlannı protesto mi
tingine, Türkiye bant güçleri adı
na, Ban, Demelil temsilcisi De
nizli MIlletvekili Mustafa Gazaı
cı, Türklye I,çl Partisi temsilcisi 
Yavuz Çlzmeci ve Türklye So .. 
y.alist I,çl Partisi Temsilcisi Gül
gün Tezglder'den oluşan üç kişi· 
Ilk bır delegasyon katıldı. 

Türklye ban, delegasyonu, 
miting günü sabahı, mitingi dü
zenleyen CNAPD (Kalkınma ve 
Banş ıçın Ulusal Eylem Komıte· 
si) Başkanı Plerre Galand ile gö
riişerek, Türklye'de üç örgüt 
tarafından ölüm füzelerine karşı 
düzenlenen eylemler hakkında 
aynnblı bUgl verdi. Bu arada 
Türklye delegeleri, )nItinge katı
lan dllier ülkelere mensup banş 
hareketleri delegeleriyle tanıştı. 

Türkiye banş delegasyonu, sa
at 14'te Rogler A1anı'ndan başla
yan yürüyüşün ön saflannda, 
"Uluslararası Delegeler Grubu" 
nun ıçınde yeraldı. 

Yürüyüş 'ün bltim yerı olan 
Place Rouppe'da yapılan kapa
nış mitinginde, çeşıtlı ülkelerden 
gelen ulusal delegasyonlar, bırer 
konuşma yaptılar. Türkıye Ulu
sal Banş Delegasyonu adına 
da, Yavu.z Çizmeci, büyük coşku 
ve tezahüratla karşılanan şu ko· 
nuşmayı yaptı: 

"Türklye banş güçleri ve ba
n .... verlerl olarak, Türklye Banş 
DemeRI, Türklye Sosyalist Işçi 

Partisi ve Türkiye Işçi Partisi 
temsilcileri adına, toplanbya ka
bian, Belçikalı, Avrupalı ve Tür
klyell tüm banşseverleri dostça 
selamlıyoruz. 

"SoRuk savaş bulutlannın ye
niden toplanmaya başladı!!ı bır 
dünyada yaşamakta�ız. Ancak, 
dünya banş güçlerinin zorlu ça
lışmasıyla, lIyasal ve askersel 
alanlarda, güçlü ve kalıcı bır ban
şın sa/ilaıiması yolunda Uerl 
adımlar atılınıştır. ABD'nin Av
rupa 'ya Penblng-2 ve Cruise m
zelerini yerleştirme girişimi, dün
ya ve Avrupa banşını tehdit et
mektedir. 

"Bu füzelerın yerleştirilmesini 
saelamak ıçın kullanılan 'Sovyet 
k.hdldl" Iddiası, blzee IpUel pa
zara çıknu, bır uydurmadır. 

"Bizler, Türkıye'nın banş 
güçleri olarak, Belçika da dahU 
olmak üzere, herhangi bır Avru
pa ülkesine bu fıizelerin yerleş· 
tlrilmeslne şiddetle karşıyız. Bu 
füzelere karşı, Türkiye'de yürü
yüşler, mitingler örgütledık. 
NATO Karargahı'na fUzelerin 
yerleştirilmelini protesto ıçın 
binlerce kart gönderildI. 

"Türkıye banş güçlerinin 
temsilcileri olarak bizler, sizler· 
le, yanı Belçlka:nın banşsever 
halkıyla, Avrupa nın banşsever 
halklanyla bırlıkte, Amerıkan 
Pershing-2 ve Cruise fUzelerlne ve 

sllahlanmaya karşı çıkıyonız. 
"Ve banştan yana olan tüm 

dünya halklannı da bu protesto 
eylemlerini desteklemeye çaiiın
yonız. 

dünyanın banş güçlerini Türki
ye'den tekrar .. lamIıyor ve bır 
daha haykınyoruz: Avrupa top
raklannda Amerikan ölüm füze
lerlne hayır!" 

. Türklye bant delegasyonu üy. 
leri, Amerikan nükleer fıizelert
nln Belçika topraklanna yerleş-' 
tlrilmeslne karşı çıkınaa dOe
Riyle Belçika Başbakanı WlIfrld 
Martens'e de bır telgraf çektiler. "Belçika'nın, Avrupa'nın ve Bu konuşmadan ayn olarak 

Boran : "Halkımız yokolma 
tehdidiy le karşı karşıyadır " 

Türkiye demokrcui ue ban, güçlerinin, Au
rupa'ya yerle,tirilmek i,tenen yeni A merikan 
"ölüm (fizelerine " kar,ı tüm yurt düzeyinde 

yüMittü/tü luımponya OO,anyla .onuçlandı. 
Türkiye I,çi Parti8i. Türkiye SOl)'ali8t I,çi Por
ti8i ile Ban, Deme/ti !<ırafındıın ortokla,a plan· 
lana",k yüMitülen kampanya ,eni, demokrcui 
güçlerinin, onların yl/tınlOl örgütlerinin de,t.
/tini kazandı. Kampanya. anti-fa,i8t güçlerin 
emperyalizmin planlanno luır,ı aktif eylem 
birli/tlnin üMinlerini ,er,iledi. 

NATO Bakanlar Ko_yi'nin BMikul'deki 
toplantılındıın önce TIP Genel Ba,luını Bo
",n do bir demeç uererek yeni '0110' planlan· 
nın reddedilme.ini i8t.di. Boran ,öyk d.di: 

"Yann Brük.el 'de Türkiye'yi çok yakındıın 
iı,ilendiren, Türkiye için ya,a"...,' ön.m ta,ı
yon bir konu ,öMi,ülecek, bir ko",", ba/tlan
"",ya çaıı,dacak hr. Türkiye bugün, hergün i,
lenen ve .ayıları durmadan artan kanlı ,ald.n· 
lann, cinayetlerin deh,.ti içindedir. Bu yüz
den dı, dünyada olup bitenler konıuunda ye-

t.rln"" duyarlı olalnDlnDk tudır. AInD yann 
BMibel 'de yapılacak NATO toplantıaınd4 ko· 
nutula."k, olan nükl •• r (fiz.I.r konUlU ,ele· 
cekte Türkiy. 'nin b." on, yüz de/ti� yüzbin
lerce, belki milyonlar." yurttaşının, halkının 
birnükleer ıoııo,ta bir andıı yokolup ,itmele
riyle ilgilidir. ABD yeni yaph/tı Pe,.hin,-2 ue 
Cruio. adını ""rdi/li /!izelerlni NA TO üy .. i 
deuı.tlere milyarlarca dolar luır,ılı/tl lOtrnak ue 
bu (fizeleri o ülkelere yerle,tirm.k Iokmekte
dir. 

"Füzelerin yerı.,tirilme,i planlaıııın ülk.",.. 
den biri d, Türkiy. 'dir. Türkiy. yann NA TO 
toplantılında ABD 'nin bu i8te/tini mutlaluı 
"dd,tm,lidir. G.n.1 bIT ,ilalınzlanlnDdan, yu
mu,amadıın ya"" bir polillluı izl.mek, AIII'U
pa'dıı LHI Ortado/lu 'do ban,ı koruyup güçkn
dirm,k yolunda ahlacck adımlar Türkiy. 'nin 
çıkannodır. 

"Vlk,mizin çıkarlan do/lrultUlundıı ABD' 
nın dünya ban,ını tehdit .d.n bu y.ni planı 
mutlaka "ddedl/melidir. " 
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MSP'NİN GÖREVDEN ALDlGI 
A YTEMİZ, ÇALI ŞMA 

BAKANLIGI MÜSTE ŞAR 
ADAYı 

MHP destekli AP hükümetinin birbiri ardına, büyük bir acelecilikle yaptığı tayinler ve atamalar, 
devlet kurumiarının nasıl bir gerici-faşist saldırıyla karşı karşıya 'olduğunu gösteriyor. Yapılan tayin ve 
atamalar, AP hükümetinin MHP tarafından hangi koşullarla desteklendiğinin de kanıtı durumundadır. 
AP hükümeti, bir bakıma da, CHP ağırlıklı hükümetin faşist kadroları devlet mekanizması içinden temiz
lemekte gösterdiği cesarelSizliği, ilerici-demokrat çalışanları sokağa atmakta göstermemektedir ... 

MHP destekli AP hükümetinin Çalışma Bakanlığı'na müsteşar yardımcısı olarak getirmeyi planladı
ğı Sabri Ayıemiz adlı kişi de, bu saldırının bir halkasıdır. Sabri Aytemiz, Birinci MC döneminde de bu 
görevde bulunuyordu ve müsteşardan daha da etkili bir konuma sahipti. MHP ve MlsK ile çok yakın iliş
kiler içinde bulunan Ay temiz, MSP'nin elinde bulunan Çalışma Bakanlığı'nda gölge müsteşarlık görevini 
MHP doğrultusunda kullandığı gibi, MSP ile anlaşmazlığa düşmüş ve görevinden alınmıştı. 

Sabri Aytemiz'in "kusuru" yalnızca faşist bir niteliğe sahip olarak tanınması değildir. Ayıemiz, 
Kahramanmaraş katliamı sırasında, "üç hilal"li amblerlerle süslettirdiği çin, K.Maraş'taki işyerlerini sal
dırılardan korumayı da başarmıştı!'" 

Sabri Ay temiz 'in, Birinci MC döneminde de iş müfettişieri üzerinde uyguladığı antidemokratik 
_ baskıları, AP azınlık hükümetidöneminde daha da yoğunlaştıracağı ve MISK'e bağlı sendikalara arka 

Çıkacağı belirtilmektedir. Özellikle ISOEM I R  ve Seydişehir gibi önemli işçi merkezlerindeki toplu söz
leşmelerde bu işlevinin daha öne çıkması beklenmektedir 

Sabri Ayıemiz gibi MHP'IiIerin yuvalandıkları yerler, umarız AP hükümetinin "ılımlılığı"nı bekle-
yenler için uyarıcı olur! \ 

• 
Hacettepe Üniversitesi 

T I P  FAKüLTES iNE  N ASI L 
AsiSTAN OLUN U R? 

86 günden beri süren grev bitti: 

.l\/armara tersanesinde 
mücadeleyi işçiler 

kazandı 

DISK'e ba�1ı LİMTER-IŞ Sendikası'run ızmit/Yarım· 
ca'da kurulu Marmara Tenanes! grevi sona erdi. 86 gün süren 
grev sonunda torsane işçileri mücadelelerini başarıyla nokta
ladılar. 

Uzun yıllar ilerici sendikal örgüUeri DISK'ten koparı
lan tonane işçileri artık kendı sendikalarında örgütlenerek sa· 
n ve korsan sendika Dokgemi.lş Sendikasına hayır dediler. 

140 işçinin ÇallŞtıel Marmara Teısanesi'nde 12 Eylül 
1979 tarihinde grev Ilan edilmlştL Grev süresince ızmit ve 
çevresinden Işçiler, sendikalar ve demokratik kitle örgüUeri 
yoeun bir şekllde destek saeıamışlardı. Sendika 3 aya varan 
grev süresince grev alanını bir okul olarak kullandı. Işçilerin 
mücadele kararlıheının daha da yükseltilmesi aınacıylJl_ e�i· 
tim ve seminerler yapıldı. Sözleşme sonucu işçiler ekono
mik haklannı daha · da yükselttiler. Tersane işçileri yeni mü· 
cadelelere hazırlanıyorlar. 

DENIZ IPEK 

Diyelim ki bir tıp fakültesin
de öğrencisiniz. D iyelim ki bu 
yıl fakülteyi bitirip hekim oldu
nuz ve bitirdiğiniz fakültenin bö
lümlerinden birisine asistan ola
rak girmek istiyorsunuz. Yapaca
lınız şey, herhalde 1 750 sayılı 
üniversiteler Yasası'nı açıp ilgili 
maddeleri okumak, ona göre ge
rekli koşulları sağlıyorsanız asis
tan sınavına başvurmaktır. Sınav
da da başarılı olursanız asistanlı
ğa başlamak için önünüzde her
hangi bir yasal enael kalmamış 
demektir. 

lere cephe alıyorlar. I şte asistan 
seçimlerinde oynanan oyunlar, 
bu Flişmelerin bir parÇası ola
rak değerlendirilmelidir. 

Geçen yıl okulu b itirip hekim 
olan öğrencilerden bir grup, öğ
renciliklerinin son yılında bir yıl
lık hazırladılar. Ancak bu yıllık
ta çeşitli mitingterden, forumlar
dan fotoiraflar yer alıyordu. Su
lu şakalar yerine de Nazım Hik
me!'in şiirleri konulmuşt'J. Ka
zanların kaynatılması için böyle 
bir girişim yeterliydi. Yıllık ko
mitesinde görev alan öğrencilerin 
adları dekan tarafından bütün 
bölümlere dağıtıldı, hekim ol
dukları zaman asistan olarak ka
bul edilinemeleTi istendı' Se na
tonun seçtiği sınav jlirileri' de bu 
istekleri karşılayabilecek biçim
de düzenlendi. 

HACETIEPE .ONIVERSITESI TIP F AKÜL TESI 
ÖCRENCILERlNIN YIL SONUNDA HAZlRLA
DlKLARI YILLIKTA ÇEŞITLI MITINGLERDEN 
FORUMLARDAN FOTOCRAFLAR VE NAZıM 
HlKMET'IN ŞIIRLERININ YER ALMASı ÜZE
RlNE, YILLIK KOMITESiNDE YER ALAN ÖC
RENCILERlN ASISTAN OLMA HAKLARI ANTI
DEMOKRATIK BIR BıÇiMDE KALDıRILDI. 

tık açık oynanmaktadır. Sınav 
jüresinin üyelerinden birisi açık
ça, "öteki aday için bize bilgi 
verildi, bu nedenle kazananlan 
iki kişi olarak açıkladık, üçün
cüyü almadık. Eğer bu aday için 
de bilgi veriıseydi, gerekeni ya
pardık, standardı öyle yükseltir
dik ki, profesör Flse giremezdi" 
diyebilmektedir. 

Ancak eğer sözü Fçen fakül
te Hacettepe Onivenitesi Tıp Fa
kültesi ise, bu süreç böyle işle
memektedlr. Kendilerinden tu
tarlı bilim adamı olmaları bekle
nen öğretim üyeleri yasadışı bas
kılar uygulamaktadırlar. Bu bas
kılar, bu yılki sınavlarda çok 
açık bir biçim almıştır. öğren
ciliklerinde forumlara katıldıkla
rı, beğenmediklerl tıp eğitimini 
deştirdikleri için, Fnç hekimle
rin asistan olma haklarına çeşitli 
yöntemlerle saldırılmaktadır. 

NASIL BAŞLADI? 

Hacettepe Tıp Fakültesi, yıl
lardır gıericl çevrelerin denetle
meye çalıştığı, ama hem öğren
cııer, hem çalışanlar arasında ııe
ricl potansiyelin yüksek oldulu 
bır okul. Son yıllarda, burjuvazi 
burayı başka biçimlerde denetim 
altına almaya çalışıyor. Yöneti
clier, başlangıçta arlusına sak
landıkları "demokratik" görüntü
sünden sıyrıldılar, açıkça ilerici-

1 979 yılı mezunlarının alına
cağı ilk sınavlar Temmuz ayında 
yapıldı. Bölümlere kaçar asistan 
alınacağı önceden açıklanmadı. 
Ancak bu sınavlarda, her yıl se
kızden az asistan almayan bö
lümlerln az asistan aldıkları dik
kat çektı' ıhtıyacı daha fazla ol
duğu halde, ömeğ in Toplum He
kimliği bölÜmUne dört, pediatri 
bölümüne yalnızca Iki hekim 
asistan olarak kabul edilmişti. 
Çünkü, toplum hekimliği asistan 
sınavının beşinci sırasını, pediat
rı bölümünün asistan sınavının da 
üçüncü sırasını kara listeye alınan 
hekimler kazanmıştı ! .  .. 

1 979 yılının Ikinci sınavları 
dört ay sonra, Kasım ayında açıl
dı. Önceki sınavlarda alınmayan 
bır yıllık komitesi üyesi, yenıden 
Toplum Hekimliğine başvurdu. 

YVRVYVŞ - 18 AıuLIK 1979 - 1 0  

ooRENCI TEMSILCiLıCı YAPAN BIR OOREN
ClNIN ASISTANLıCı F AKüL TE YÖNETIM KU
RULUNCA KAL DIRILDI. ÜSTELIK AYNI 00-
RENCI ASISTANLIK SıNAVıNI BIRINCILIKLE 
KAZANMIŞTı. 

Bu sınavlar da yapıldı ve "isten
meyen aday" üçüncü sırayı ka
zandığı ıçın, bölüme Iki kişinin 
asistan olarak alındığı açıklandı! 
Oysa, sınav öncesi Toplum He
kimliği Bölümü'nün dört-beş 
asistana gıerekslnimi olduAu �çık
lanmıştı. 

YA ESKI ooRENCI 
TEMSILCISI? 

Olaylar bu kadarla kalsa, Iş 
kitabına uydurulduAu Için, fazla 
ses çıkmadan kapanacaktı. An
cak, Toplum HeklmllAi asistan 
sınavını kaıanan ' Iki heklmden 
birisinin, üstelik sınavı birIncIlIk
le başaran Dr. Bekir Kuru'nun 
öğrenci temsllcıi�ı yaptığı orta
ya çıkınca Işler karıştı, Sınavı 
kazanmış olduAu ıçın artık Dr. 
Bekir Kuru'nun asistan olması 
hukuken engıellenemezdl. Ama 
fakülte yöneticileri, ellerinden 

Fleni yapma kararındaydı. Fa
külte yönetim kurulunda bu ko
nu görüşUldü. Asistan temsilcisi
nin hukuken olanaksızlığını gös
termesine karşın, Dr. Bekir Ku
ru'nun asistanlığına karar alın
madı ve konu fakülte kuruluna 
gönderildI. Fakülte kurulunda 
ise, dekan ve yandaşları ezici bir 
çoğunlukla yasalara aykırı bir 
uygulama Ile Dr. Bekir Kuru'nun 

asistan olamayacağı kararını Çı
kardılar. Gerekçe olarak, eski 
Hirenei temsilcisi olması nede
niyle öğrenci olaylarına karışmış 
olması gösterlllyordu. BUtUn bu 
gelışmeler sırasında dekan ve 
fakülte kurulu üyelerinin çoğu, 
konunun danıştaydan döneceği
ni, böyle bır uygulamaya huku
ken yetkileri olmadığını kabul 
ediyorlardı. 

NE OLACAK? 

öyle anlaşılıyor kı, kartlar ar-

Bu olaylardan eeemen çevn
lerin bekledili iki şey vardır: 
Birincisi, ölrencilere göz dalı 
vermek, "Bakın siz de yaramaz
lık yaparsanız, sizi de asistan 
olarak Hacettepe'ye almayız" 
demek, böylelikle öğrencilerin 
demokratik muhalefetini baskı 
altına almak. Ikinci amaç ise, 
ilerici-demokrat olarak tanınan 
bölümleri ve öğretim Uyeı«inl 
baskı altına almak, "gereklilın
de asistan kadrolarınlZı kesebi
liriz, bölümünüzü kapatırız" diye 
üstü kapalı olarak tehdit etmek. 
Böylece ünivenitenln akademik 
olarak egemen sınıflardan bağım
sız olması ve bilimsel doiruıaiı 
savunm;ısı engellenmek Islen
mektedir. 

Egemen sınıflar, her uman 
bilimi kendi doirultularında kul
lanmak istediler, bııım adamları
nı yalanlarına ortak olmaya ça
ğırdılar. Ama karşılarında Sok
rat'ı buldular, Gallle'yl buldular, 
Server Tanilll'yı buldular. Onl
veniteyl dikensiz g111 bahçesi 
yapmak, böylece bır yandan 
kendilerine kır Ftlren, bır yan
dan da kendi Ideolojilerini yayan 
br kurum haline getrmek Iste
yenler başarılı olamayacaktır. 
Demokratik ünlvenlte ıçın uğra
şan öğrenciler, asistanlar, öire
tım üyeleri ve tüm Unlvenlte ça
lışanları, yaptıkları haksızlıkları 
onların yanlarına bırakmayacakl 



YSE iJ�iler i hakları icin direniyor 
MHP destekli Demirel iktIda

n, hiç vakit geçirmeden işçi 
sınıfı ve emekçi halka, onlann 
örgütlerinde dört bır yandan sal
dınya geçti_ 

Türkiye Sanayici ve lşadamla
n Deme!!i (TOSIAD), Türkiye 
Işveren Sendikalan Konfederas
yonu ve benzeri sennaye örgütle
rinin açıkladı!!ı istemler hükümet 
programı olarak somutlaşırken, 
Köy Işleri ve Kooperatifler 
Bakanı Ahmet Karayl!!it'e de 
MlSK'i güçlendirme görevi veril
di. 

MHP'YE OLAN BORÇ 
öDENIYOR 

Karayll!lt, bakanlık koltultu
na oturur oturmaz ilk iş olarak 
Yoı-Iş Federasyonu 'na ba!!lı 
olan ve ilerici Işçilerin oluştur
dultu YSE-I Ş Sendikasının 5 Ka
Ilm 1979 tarihinde, üye.i 40 bin 
Işçi adma Imzaladı!!ı toplu iş 
sözleşmesini yürürlükten kaldır
dl!!1DI açıklayıverdi. 

Oysa toplu iş sözleşmesinin 
geçerslzli!!ine kar!ır verecek olan 
tek organın Iş mahkemeleri oldu
!!unu bakan Karayl!!it çok iyi 
bilmektedlr_ Ancak önemlı olan 
yasalar de!!il MHP desteklı AP 
bükümetinin yeni bakanının sinsi 
niyetl(ı1nli'ı yaşanta geçirilmesi
dir_ Ankara 9'ncu Iş Mahkemesi 
bakanın bu Işlemini yasa dıŞı bu-

EI<ONO\1j 
lHABERLER 

ECZAcmAşı 
YENI BIR 

ANONIM ŞIRKET 
OLUŞTURDU 

ıStanbul'da Eczacıbaşı Hol
ding'in katkısıyla 100 milyon 
lira sermayeli yenı bır anonim 
şırket kuruldu_ " Finsan Finans
.ınan Sanayi ve Ticari Yatınm
lar A_Ş_" adıyla kırılan şIrket
yapı malzemelerı, 61bhi tesIsat
lar, klmyevl maddeler, ilaç, ta
nın ürünleri, konserveler ve her 
türlü gıda maddelerinin satışmı 
gerçekleştirmek glbl kilrlı bır 
faaliyetln yanısıra dışsatıma 
yöneıık üretim ve satıŞ Işlem
lerinin de finansmanıyla ul!ra
şacak_ Şırket sermayesinde 
Mehmet Nejat Eczacıbaşı'nın 
8 milyon 551 bın liralık, Ke
mal Eczacıbaşı'run 227 bin ıı
ralık, Maıık Eçzacıbaşı'nın 730 
bın liralık ve Mehmet Şaklr Ec
zacıbaşı ile Haluk Eczacıbaşı' 
nın da 246 'şar bın liralık hisse
leri bulunuyor_ 

PETROL 
POLITIKASıNıN 

FATURASı 
öDENIYOR 

1979 yılında Izlenen petrol 
poııtlkalan dolar olarak Ithalat 
rakarnıanna yansımaya başladı_ 
Kesinleşen resmi verilere göre, 
Türkıye'nın bu yılın Ocak
Ekım dönemindeki ham petrol 
Ithalatı 743,2 milyon dolar 01-

larak tedblr karan verdi. 
Iş mahkemeslnln bu karan ta

raflara duyurulmasına karşın ba
kan Ahmet Karayll!lt 29 KJsım 
1979 güoü tabela sendikası halin
de olan ve faşistlerin yönetimin
de bulunan Köy YSE-Iş Sendika
sı ile 24 saat Içerisinde toplu iş 
sözleşmesi imzaladı_ 

Köy YSE-Iş Sendikası yöneti
cileri ve bakan şu günlerde bu 
sendikayı özenle "baRımsız" ola
rak lanse etmeyi de ihmal etme
diler_ Oysa �5 Mayıs 1979 tarih
li "Hergün" gazetesinde beş sü
tun üzerinden yer alan haberde 
de açıklandı!!ı gibi adı geçen sen
dika MHP'nln giic!ümünde bulu
nan ve birçok cinayete adı kan
şan MlSK'e katılmıştı_ 

Yasalara ve son mabkeme ka
ranna raıtmen Karayll!it YSE Iş
çilerine saldınyı dalıa da arttırdı. 
30 Kasım 1979 gün ve 1929 sayı
lı bır genelgeyl YSE Genel Mü
dürlü!!ü'nün tüm işyerlerine gön
dererek Köy YSE-Iş lle imzaladı
!!I sözleşmenin gere!!inin yapıl
masını emretmekteydi_ Işin il
ginç yanı genelgenin Ankara'da
ki bölge işyerlerine gönderilen 
nüsbalanna bır not düşillerek 
"mahkemenin tedblr karara ver
dl!!i, ildnci bır emrln beklenme
si" önerilmekteydi. Ankara dı
şmdakl bölge müdürlüklerine 
gönderilen aynı genelgede ise bu 
nota bilinçli olarak yer verIlnıe
miş, imzalanan korsan sözleşme-

du_ Bu miktar, geçen yılın eş
dönemindeki 863 milyon do
larlık bam petrol ithalatma gö
re yüzde 14 dalıa az_ Buna kar
şılık Ithal edllen fuel-oil, moto
rio, petrol gazlanna ilişkin ra
kamlar 1978'e göre önemli bır 
artış oldultunu gösteriyor _ Ge
çen yı1ın ilk on ayında petrol 
ürünleri Ithalatı 241,5 milyon 
dolar diizeylndeyken, bu yıl 
584 milyon dolara çıkb_ -

ABD'YE öDENEN 
BORÇ FAIZ 
ORANLARI 

YüZDE S'I AŞıYOR 

Türkıye 'nin Birleşik Ameri
ka'ya olan uzun vadeli 195,4 
milyon dolarlık borcu geçti!!l
miz hafta içinde ertelendi. 
Borç erteleme anlaşmasına gö
re,Türklye, uzun ya da orta va
deli borçlar ıçın uygulanan, 4 
yılı ödemesiz 9 yıllık bır ertele
me programını kabul etti. 
ABD'ye yılda yüzde 2,5 ile yüz
de 8,25 arasında de!!lşen oran
larda falz ödemesi yapılacak_ 

YATıRıMLAR 
i 979'DA DA 

KONUT 
SEKTöRONDE 
YOOUNLAŞTI 

1979 yılında, kamu ve özel 
kesim tarafından gerçekleştiri
len yatınmlann ulaştırma ve 
konut sektörlerinde yo!!unlaş
tı�ı belirlendi. 1979 Yılı Prog
ramı'nda, toplam yatırımlann 
yüzde 16 'sını oluştunnası 
öngörülen konut yatınmlan 
yüzde 21'e yaklaşırken, ulaştır
ma yatınmlannda yüzde 17,6' 
lık program hedefine karşın 
yüzde 20'ye ulaşıldı!!ı saptan
dı_ 

YSE i,çileri KarayiIJit 'in "M!SK7e,tirme " pkınına dironiyor 

nin hemen uygulanması isten
miştir_ 

MlSK'e _üye kazandtnnak mis
yonunu. yüklenen ve "I\ımIı bır 
adamdır" diyerek rehavete eri
şen kimi yazarlann yutturmaca
lanna karşm, bakan Karayl!!it, 
MHP 'ye. hükümete verdi�i deste
i!in karşılı!!mı böylece kendi ala
nmda ödemeye koyuldu_ 

Köy Işleri Bakanı 'nın yetkili 
sendika olan ve 40 bin ilerici iş
çiyi banndıran YSE-Iş üyeleri
ni MlSK'e kazandırma plaru pra
tikte işlemedi_ Köy YSE-Iş ile 
Imzalanan sözleşmenin derhal 
uygulanmasını emreden -genelge
ye gelen yanıtlar KaraYıi!it ve 
yardakçılannın sevinçlerini kur
saklannda koydu_ YSE bölge 
müdürlerlnden gelen -yanıtlarda, 
faşist sendikanın o bölgedeki iş
yerlerinde bıçbır üyesi buluruna
dı!!ı resmi yazılıır\a açıklandı_ 
öme!!in Samsun Bölge MUdürü, 
Bakan'a gönderdl!!i resmi yazıda 
"bölgemizdeki Işyerlerinde hiç
bir işçi sizin sözleşme imzaladı
!!ınız sendikaya üye bulurunadı
!!ından Imzaladı!!ınız sözleşme 
hükürnlerlıiln uygulanmasına ola
nak bulunmamaktadır" demiştIr_ 
Yine ömei!in Ankara ValUli!1 Ba
kan 'a 11 Anılık tarihinde 
gönderdilti yazıyla ayru Içerikli 
açıklantayı yaptı_ Kayseri, Antal
ya ve di!!er bölge müdürlüklerin
den aynı lçerlkte yazılar Bakan' 
a gönderildi_ 

YASA T ANIMAZLıGIN 
SINffil YOK 

Bır Iktldıır bır kez yasa tanı
ınazh!!a girlnce -nerede duraca!!ı
ru kendisi de hesaplayanıaz_ NI
tekim YSE işçilerine başlatılan 
saldında da yasa dışılı!!ın tüm 
sınırlan aşıl dı_ Bıleclk 11 müdürü 
olan MHP yarıllSl Nihat Turan 
makam odasindan Köy YSE-Iş 
şubesinin müteşebbis heyetini 
oluşturup atayarak görevle ndlr
miş, yenl heyetin oluştu!!unu bır 
genelgeyle Işyerlerine bildirmiş
tir_ YSE-Iş Bilecik Şubesi bu sal
dmya karşılık 10 Anılık'ta bır 
günlük "yasalara saygı"dlrenişl
ne geçmiş, direnişe tüm iş�Ue
rin katılımı, faşist hesaplan" sa
hiplerini yalnızlıklanyla başbaşa 
bırakmıştır _ 

Saldın dlRer bölgelerde de 
gündeme getırılmış, Antalya 
YSE Bölge Müdürü de 35 kadro
lu, 55 mevsimıık olnıak üzere 90 
lşçlnln Işine son verirken, Trab
zon'da da devreye yeni vali so
kuluyordu_ Trabzon vallli!!ine 
getlrllen All Rıza Yaradanakul 

aya!!mın tozuyla yasalara uygun 
olarak açılan sınav sonucu dalnıi 
kadroya geçirilen 103 muvakkat 
işçinin ücretlerinin ödenmeslnl 
engeııemlş, yapılan sınavlan da 
geçersiz )lllyoıa cüretlni göster
miştir_ 

YENI BAKANLAR 
NASIL T ANITILDl 

Hükümet kurulduktan bemen 
sonra "llerici" bazı yazarlar yeni 
bakanlann l\ımIı Isimler oldultu
nu yazarak, bükümetin ve kabine_ 
üyelerinin hangi sıruf adına görev 
yaptıklannı unuttunna işlevini 
yüklendller_ Bu kişiler üzerine 
umut, bile inşa etmeye çalıştılar_ 

Bunlardan biri Oktay Akbal 
oldu_ Sosyallstlere yer yer akıl 
vermeye pek meraklı olan yazar 
Cumhuriyet'teki köşesinde kabi
nenin açıklanmasından sonra 
y!lZdı!!1 bır yazısında yeni bakan
\ann bazısıyla tanışıklı!!ı olduııu
nu ve bunlann "ılınılı", "olum-

lu" kişUer oldultunu belirterek 
bunlardan birinin de Ahmet Ka
raylltlt oldultunu -açık1ıyordu_ 
Akbal, bu bakanla yıl1ar önce 
Afyon 'da taruŞıp gezdiıılnl, bu 
kişinin uyanık ve , çalışkan biri 
oldul!unu yazdı_ Dalıa yıl1ar 
ör;ıce Akbal'm "dikkatlnı çeken" 
bu kişinin ,önemli bır yere gele
cej!lni sezdiltini de kaydetti ya
zar_ Akbal'm kapalı bır övgü ile 
&özettilti bu bakan şlnıdi gerçek
ten önemli bır yere gelerek 50 
bini aşkın YSE işçisine saldınya 
geçmiş bulunuyor_ MlSK'e, 
MHP'ye, AP'ye ve övgü dizen 
dostlarına hayırlı olsun Ahmet 
Karayl!!it_ Ancak YSE lşçUeri bu 
bakanın ve yardakçılannın yaka
smı bırakmayacak, saldırılan ör
gütlü güçleriyle boşa çıkaracak 
güçtedlr_ Faşist saldırgarılar be
sapladıklan sonucu alamayacak
lardır _ Çünkü işçi sınıfırun bır 
parçası olan YSE-Iş üyesi IfÇUer 
örgütlü mücadelenin bilincinde 
ve içinde bulunuyorlar_ 

MAHKEME ELIYLE ALDlGIMlZ 
TEKZIPTIR 

CEVAP VE DüZELTME 

Derginizin 17 Eylill 1979 tarihli sayısının 9_cu sahlfe
sinde "A�mda faşist tezgalı "başlı!!ı lle yayınlanan ve tamamı 
ile yalan ve iftira'dan ibaret olan yazınızın muhatap oldui!u 
namuslu ve f�lIetll devlet memurlan olarak, davranışlannlZın 
hesabı sizler gibi parti militanian ile de!!U adalet önünde bak
edenlerden sorulacaktır_ 

A!!ın'da faşişst tezgalı deıııı adeletln yılmaz ve sarsıl
maz inancı ve onun temsilelleri vardır_ Ancak memleketln bu
zur ve güvenlil!lnl bozmaya yönelen her kım olursa olsun ada
let önünde hesap venneye ve cezasmı çekmeye mahkümdür_ 

Derginlzin millkü ve adlı hiç bır makamdan bUgi ve 
açıklama istemeye lüzum dalıl hissetmeden olayda bomba 
kul1anıldı!!lnı bilecek kadar bilgi sahibi olabllmekte ancak ya
zıyı yazan mütteri kişi hücuyetini açıklamak hususunda dalıl 
medeni cesaret sahibi olmadı!!mıda kendinl glzlemekte gös
tennektedlr _ 

Patlama hadesesine anında bizzat jandarma komutanı 
ta.rafından müdalıale edUmiş olup sanık Sedat Sano!!lu pat
lamaya müteakip olay yerinde jandarma komutanı tarafından 
yakalanmıştır, 

Parti binasındaki mevcut dergi, gazete, kitap, ve broşür
Iere bizzat tarafımdan hadise sonrası elkonulmuş; Propaganda 
mahiyetinde görülen kitap, dergi ve broşürler sıkıyönetinı sav
cılı�ına gere!!lnln Ifası için sanıklarla birlikte gönderllmiştlr_ 

Bir Cumhuriyet Savcısınm asli görevi sanıklan falakaya 
çekınek olmayıp suç delillerl lle birlikte malıkemeye sevk et
mektir_ Olayın sanıklanda suç deımeri lle birlikt'e Elazıi! Sıkı 
yönetim savcılı!!ına gönderDmişlerdlr_ 

Derginizdeki yazı lle olayla hiç lIgisi olnıuyan namuslu 
ve dürüst öıtretmen ve öıtrenciler kuıb olarak hadlseye kanş
tınlmak Istenmlştlr_ 

Basın ahlak yasasının ve hedef a1dıi!1 kişilerin meslek, 
hayslyet ve şereflnin varlı!!ını unutmamak gerektl�i hususunu 
göz önünde tutacai!mı umar açıklamalannın aynı sahirede 
aynı puntoda yayını rica ederlm_ 

2_10_1979 

Erol Canözkan 
c_Sav_Yrd_ 
A!!ın lmza 
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tran : 

Emperyalist 
provokasyonda 
yeni hal ka 

Iran ile ABD arasında, Tah
ran'da bır "casusluk merkezi" 
oldueu iyice açıııa çıkan ABD 
Bliyükelçilll!i'nin lşgali dolayısıy
la çıkan gerginlık sürüyor. Halk 

'katili devrik Şahı baıınna basan 
ABD, iran halkının t2pkilerine 
karşı önce tehdit yolunu denedi. 
Hint Okyanusu'ndaki uçak gemi
leri Basra Körfezi çevresine yak
laşırken , 6. filonun Doeu Akde
niz'e doilru yol a1dıel açıklandı. 
ABD, rahat rahat Iran'a askeri 
müdahale yapabileceeini ve böy
lece işbirlikçisi Şah eskisinin 
devrilmesiyle ve tran 'm yitirUme
siyle sarsılan konumunu güçlen
direbileceltlni sanıyordu. Ancak 
dünyabanş ve ilerleme gUçlerinln 
sert tepklsi ABD'ni şimdilik böy
le bir müdahaleden vazgeçmeye 
zorladı. 

Şeria/medari 

dıe i ve gerici yönü aitır basan 
Bazergan hükümetinin görevi bı
rakmak zorunda kaldıeı Iran'da 
ABD emperyalizmi kuşkusuz ye· 
ni entrika ve kışkırtmalara gerek 
duyuyordu ve bunda da kendisi
ne yardımcı olabilecek kişi, dini 
liderlerin en gerici kanadının çe
te reisi Şeriatmedari'den başkası 
de!!lldi. 

Ayetu//ah Humeyni 

tam iki ay önce 8 Ekım 1979 'da 
Yürüyüş 23!i. sayısında bu konu
da şöyle yazıyordu :  "Washing
ton 'da general Newsam başkanlı
j!ındaki bir grubun geçen Mayıs 
ayında lran'da yıkıcı faallyetle
rin yürütülmesi için görevlendi
rilmesinden sonra, bu faaliyetle
ri Humeyni'ye karşı en gerici 
dinsel kanadın lideri Şeriatme
darrnln yükseltllmeslne yöneldi· 
i!i bildiriliyor... Çamran eliyle 
kurulan yeni istihbarat örgütleri
nin Iran Kürt ulusal hareketine 
karşı düzerılenen provokasyon
larda baŞı çektllti, böylece bir 
yandan Humeyni'nin yıpratıla
rak Şeriatmedarı grubunun 
etkirıliltlnin artmasının saltlandı-

ABD Nikaragua'da 
işbirlikçi arıyor 

Amerika Birleşik Devletleri'nin Nikaragua'daki ilerici 
yönetimi yıpratmak ıçın özel sermaye çevreleriyle organik 
ba!!lar kurdu!!u ve bu ülkede özel girlşlmcililti teşvik ettiltl 
bildirildi. 

Somoza dlktatörlültünün yıkılmasından sonra kurulan 
Yenıden Kuruluş Hükümeti 'nln programında özel girlşlmcl
lıkten çok halk ekonomisine önem verilmesi üzerine, bu ülke
de sa,.ılan çıkarlannın tümüyle kurutulacaltını gören ABD 
emperyalizmi, ülkede çokyönlü karşı devrimci girlşlmlerde 
bulunuyor. Nlkaragua hükümetinin bir sözcüsü, bır süre önce 
emperyalizmin ülkede etkinlik saltlamak ıçın Nikaragua'lı sos
yal demokratlan destekledlltlnl açıklamıştı. Son olarak ABD 
Dışişleri Bakan vekill Vaky'nln yaptı!!ı bır açıklamaya göre 
ABD hükümeti Nikaragua'dakl özel girişime 75 mllyon dolar 
kredi açma karan aldı. Bu kararın "Nlkaragua'da Küba'daki
ne benzer bır gelişmeyi engellemek" amacıyla a1ın<!IRı belir
tildi. Nikaragua'da özel girişimi yeniden palazlandırarak poli
tik iktldar üzerinde etkın olmasını saltıamaya çalışan ABD' 
nın uzun vadede ülkeye yenıden sermaye olarak girmeyi, böy
lece Somoza diktatörlültünün ulusal güçler tarafından devril
meslyle ortaya çıkan Nlkaragua'nın antiemperyalist konumu
nu etkinsizleştlrmeyl ve giderek yok etmeyi amaçladı!!ı bildi
rillyor. 

j!ı da verilen haberler arasında .. . .  
Bu haber ve yaptı!!ı delterlen

dirmenin doilruluRu son olaylar
da karutlandı. 'Şeriatmedarl'nln 
başını çekti!!1 gerici provokasyo
nun gerekçesi de yeni Iran Ana
yasasıydı. ülkedeki tüm ./lericl
yurtsever güçlerin, bu arada iran 
işçi sınıfının partisi TUDEH'in 
destekledi!!i ve halkın büyük ço
j!urılu�u tarafından onaylanan 
yeni Anayasa lle "etnik gruplara 
haksızlık yapıldı�ı" iddia' edili
yordu. Iddialann kaynaklandıltı 
yer ise kuşkusuz tüm bu provo
kasyonlann '>ıışdüzerıleyicisl 
ABD ve onun Iran 'daki karşı
devrimci işbirlikçileriydi. 

Ancak "Azeri isyanı" provo
kasyonundan sonra ortaya çıkan 
belirtiler, bu provokasyonun ba-

şan şarasının' az olduRunu göste
riyor. Bunda da en büyük pay, 
kuşkusuz Iran devrimine aktif 
olarak katılinış olan ilerici Azeri 
halkının uyanıklı!!ının, TUDEH' 
in bir kolu olarak örgütlenen 
Azerbeycan Demokrat Partisi' 
nin devrimci politikasınındır. 
Tebriz'de işgal edilen Radyo-TV 
biruısının karşı devrimcUerin 
elinden burjuva basınında "Hu
meyni yarılılan " --olarak tanıtılan 
ilerici Azeriler tarafından alınma
Si bunun bir kanıtıdır. OrtadoRu' 
daki en güçlü jandarmasını yitir
menIn acısıyla çok yörılü saldın
larda bulunan AB D emperyallz
minin planlannın gerçekleşmesi
ne anti�mperyalist, Derici iran 
halkı izin vermeyecektir. Olaylar 
bunu kanıtlıyor. 

ABD'nin lran'da glrlşti�i bu 
kışkırtma harekatının nedeni de 
salt Tabran'daki casusluk merke
zinin basılması Ue de ilgili deltil
di. Azeri halkın Humeyni yöneti
mine karşı kıŞkırtl1rna denemesi, 
ABD'nin lran'da oluşan yeni du
rum üzerine yaptı�ı geniş kap
samlı bır planın sadece bir parça
sından ihııretti. ABD emperya
tizmi lran'da "casusluk merkezi 
baskıru" olayından Önce de çe- Yunanİstan ve Fransız KP 'lerİ 

ABD'nin lran'a askeri müda
haleden vazgeçme belirtilerinin 
ortaya çıktıeı sıralarda, İran'da 
yeni bir "iç savaş" provokasyo
nunun da ortaya çıktıeı görüldü. 
Daha önce Kürt ulusal hareketi
ne karşı açık provokasyonlar dü· 
zenleyen AB D, bu kez de Iran' 
daki bir etnik çatışmayı kışkırt
ma yolunu seçmişti. Tercüman 
Gazetesi'nin sürekli "Türkler Hu
meyni 'ye karşı savaşıyor" imajı· 
nı yaratarak Türkiye halkını da 
Iran 'daki antiemperyalist yöneti· 
me karşı kışkırtmak istediei 
olay, Şeriatmedarı öncülültünde
ki gerici dinsel kanadın yeni bır 
gerici ayaklanma başlatma glrişl
mınden ibaretti. 

şitıı provokasyonlar düzerılemiş, 
AET ' · · ı tilm · k :V�d���::r;�;�:=�ı�:� nm geruş e esme arşı 

Kürt ulusal hareketi ile ilgili 
demokratik bir çözüme yaklaşıl-

bir bır geri teptlrilmi
,
�ti. "Casus- AET'yi genişleterek Avrupa menli�1 saltlamlaştırma ve Or· demokratik yöntemleı;nln güç-

luk merkezi baskını olayından .. � halklan üzerindeki tekelci ege- tak pazar'a politik bir blok lenmeslne yol açacaktır. Ayn-

5 Ir.t ..... 
"'''r'.r 

PINOCHET, ŞILI 'NIN 
DEMOKRASIYE DöNMESINI 

ISTEMİYO RMUŞ! 

J 

1973 yılında Halk Biril!!i hükümetine kar
Şı düzenledllti ABD patentli darbe lle yönetimi 
ele geçiren Şili 'deki faşist cuntanın ııderl Pi· 
nochet, ülkede ."demokrasiye geri dönülmesi
ni Istemediltıni" açıkladı. Darbeden bu yana 
yaptı!!ı çeşitli açıklamalarda .. Demokrasiye 
dönüş koşullann (i)  .. yaratmaya çalıştıklarını 
iddia eden faşist general, açıklamasında, aske
ri hükümetin aynı yolda yürüyecelllni de oeıırt· 
tl. Şili'de Işçi sınıfının ve emekçi yıllınlann 
toplumsal direnişine cinayet ve karıla karşı 
durmaya çalışan faşist cunta, BM'de yapılacak 
"Insan haklan oturumu"na da .. Şili de bu so· 
runun olmadıllı" gerekçesiyle katılmıyacalıını 
bildirdi. 

NEW YORK'TA HER S SAATTE 
BIR CINAYET, IKI SAATTE BIR 

SALDıRı VE YEDI DAKIKADA BIR 
ffi RSIZLIK OLUXOR 

ABD'nin en kalabalık kenti New-York'ta 
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'ii nlteıı�i kazandırma glrişimleri- ca Ortak Pazar ülkeleriyle reka

suç oranının onune geçilemez bir biçimde 
arttıltı bildlrillyor. ABD New York eyelaUnde 
yapılan ve 1979'un ilk altı ayını kapsayan suç 
istat\stll!ine göre New York'ta her 5,75 saatte 
bir cinayet, her 2,25 saatte bir saldırı ve her 
yedi dakikada bir hırsızlık olayı meydana geli
yor. Yine aynı istatistlite göre suç oranlım 
1 979 yılının llk altı ayında, 1978'in ilk altı 
ayına orarıla yüzde 4,8 artıŞ gösterdi. ABD 
emperyalizminin çöküşünün göstergelerinden 
biri olarak kabul edilen bu istatistilte göre 
New York, ülkenin "suç işleme merkezi" du
rumunda. Eyaletteki tüm suçların yüzde 82' 
si eyalet merkezinde işleniyor. 

KANADA'DA RESMİ IŞSIZLERIN 
SA YISI 743 BINE ULAŞTı 

Kapitalist dünyanın en güçlü ülkelerinden 
biri olan Kanada' da işslzıık önüne geç ilemez 
boyutlara ulaşıyor. Kanada'lı yetkililerin en 
kısa zamanda alınacak önlemlerle işsizliCin 
önüne geçilecellini iddia etmelerine karşın, sis
tem bunalımı Işsizierin sayısının gittikçe art· 
masına yol açıyor. Resmi verUere göre geçtı!!ı. 
miz Ekım ayında Kanada'dakl Işsizierin say.sı 
743 bine ulaştı. Tüm çal.şan nUfusun yüzde 
7 ,4 'ünü oluşturan bu rakamın tam olarak ger· 
çekıeri yansıtmadılt. da kaydedUlyor. Endüst
ri bölgesi olan Ontario kentinde Ise tüm 
çalışarılann yüzde l 2 ,5'unun işsiz olduRu bU
dlrilrli . 

ne karşı kıta emekçilerinin ve bete girecek gerek sınai, gerek
oniann öncü örgütleri komünist se tanmsal birçok sektörün yı
partUerinin eylem birııRi geıışl- kımına neden olacak, kent ve 
yor. Yunanistan ve Fransız Ko· kırlardaki emekçilerin yaşam 
münist Partileri, 1 Aralık'ta ya- düzeyine ve çıkarlanna aRır bi
yırıladıklan ortak bir ça!!n ile, çimde vuracaktır. 
AET'nin genişletilmesine karşı . "Ortak pazar'ın genişletil. 
çıktıklannı açıklayarak, tüm mesi, Fransa için de, ekonomi, 
emekçileri bu yeni plana karşı Istihdam ve tüm toplumsal ko
mücadele birıı�ine çaltırdılar. şuUar üzerinde a�ır yaralar ge-

AET'nin genişletilmesine tirecektir. Sanayinin ve tannun 
karşı Izlenecek poııtlka sorunu, geniş kesimleri üzerinde all ır 
bir süredir Avrupa komünist bır baskı yaratacaktır. Aynı za
partileri arasında da tartışma manda, Topluluk kararlannın 
konusu olmuştu. Ispanya Ko· alınmasında oyblrıı�ı ilkesi 
münist Partisi, AET'nln Avru- yerıne çoj!unluk ilkeslnln geti
pa emekçilerinin birııllinl sa!!la- rllmesine yardımcı olarak, ulus
yabllecek bır oluşum olabılece· iar üstü süreci hızlandırmanın 
Ili gerekçesini öne sürerek, bir aracı olacaktır. Böylece Iki 
Toplulu!!un genişletilmesini sa· ülke de, kendilerini, Atiantik 
vunuyordu. Bu politika önerisi, blokunda politik ve askeri bü· 
diller komünist ve Işçi partileri tünleşme süreclnln içinde bula
tarafından ısrarlı biçimde eleş- caklardır." 
tirUiyordu. 

Yunanistan ve Fransız Ko
münist Partileri'nin ortak çall
nsında da, Yunanistan' ın AET' 
ye alınmasının ve örgütün 
genlşletllmeslnln, uluslaroras. 
işbirlillinin ve demokrasinin 
güçlenmesinin yaranna olac_ItI 
görüşünün hatalı oldultu belir
tilerek şöyle devam edildi: 

"Yunanlstan'ın Ortak Pazar' 
a katılması, ülkenin emperyalız· 
me ballımlılıltını pekiştirecek, 
halkın egemenııllinin daha da 
sınırlandırılmasına ve tekeiler 
hükümetlnın otoriter ve an tl-

Ortak açıklamada daha son
ra, AET'nin genişletilmesinden 
sadece AET'nin başta F. AI· 
manya'da olmak üzere en güçlü 
çokuluslu tekeUerin kazançlı 
çıkaca!!ı beıırtelerek şöyle den· 
di: 

"TekeUerin bu projesine 
karşı ülkelerlmiz emekç ilerinin 
yanıtı şudur: Kapitaııst Avru· 
panın tekelci ve NATO 'cu bü· 
tünleşmesine ve AET'nln geniş
letilmesine karşı ortak eylemle-
ri ve savaşkan dayanışmayı ge- � .. 
Uştirmek:' 'ii ii' 



Fransa : 

C;en�lik 
mücadele 
saflarında 

Gençlik: Bu konu Fransız bur. 
juva basınının önde gelen konulann· 
dan biridir. YorumcUıı:.r, sosyolog· 
lar, poUtikacılar sürekli olarak 18· 
25 yaş arasındaki 9,5 milyon genç 
Fransız kız ve erkeltinin sorunlany. 
la uRtaşırlar. Bu, geneUikle üniver. 
site ve yüksek okuUardaki uyuştu· 
rucu madde olaylanyla ve bu yaş 
grubunda suç oranındaki büyük 
art�larIa bal!lanWı olarak yapıl· 
maktadır. Sesler, çoltu zaman iki· 
lem ve çöziimsüzlük ıçınde yüksel. 
mektedir. Gençlil!in artık eskisi gibi 
olmadıl!ı, eski IdeaUerini terketti !!i 
ve toplumu oldul!u gibi reddettilli 
biçiminde. 

Çok deı!işik yönden, kısa süre 
önce Fransız Komünist Partisi Mer· 
kez Komitesi de konuyu ele aldı. 

Parti Politbüro üyesi Charles Fiter· 
mann 'ın açıkladı!!ı MK raporunda 
gençUk sosyolojik ya da psikolojik 
bir muamma olarak görünmüyor. 
GençUl!in ateşliUltinden yararlanma 
çaıtnlan da yok, ülküleştirme de. 
Fransız komünisUeri, gençlerin so
run18nnın kapitalizmin genel buna· 
lımı ile sınıf çatışmalannın çerçeve· 
s içinde anştırıyorlar ve bu bakış 
açısından bir dizi önemli belirleme 
ve sonuçlar ortaya çıkıyor. 

FKP MK raporunda, genel buna· 
lınun etkilerinin en başta işçi genç· 
Iil!i buldultu gerçel!i ifade ediUyor. 
Mücadele eylemlerinin sonucu ola· 
rak ulaşılan bazı göreli başanlar 
bile bu bunalım nedeniyle geriye 
itilebilmlştir. ömel!ln 1975·76 öl!· 
renim yılında üniversite ve yüksek 

Onbinlerei iş.iz Ingi/iz ailelerinden biri 

Kapitalist dünyada 
milyonlar başını 

sokacak konut 
bulamıyor 

Kapitaliı! dünyada tekelci deuletin ekonomik bunalımın yükünü 
emekçilerin ıırtina yükleme, ekonominin cuherile,tirilme.ini ve Bi· 
lahlanma ınalraflarını olaJ1anÜlIÜ hrmandı:ma politiha .. , toplumıal 

bütçelerin gitgide daha çok hıııtlanınalına ue oıgari düzeye indirilme· 

.ine yol açıyor. Bu, ge/işmiı hapitaliıt ülkelerde de halkın t�m�1 

gerek,inmelerinin ticare t konuıu yap"maıınl� ,
.
onucu olarak hıç bır 

zaman çözümlenmemi. olan konut 'orunu gıbı ,orunların daha da 
aJ1ırlaşmaıına neden oluyo�. Çalışabilir nüfu�un hızla ?rhşına 

.
k�rşın, 

emehçilerin uazgeçüme. bır yaşam duzeyını .aJ1laya bılecek bıçımde 
konut .orununu" çözümü yolunda hiçbir adım atılamıyar. Konut 

.orununun çözümünü gerçekleştirebilecek ,oıyol programlar iıe le
helci devletin giindemine hiç bir zaman girmiyor. 

Konut .orununun çözümleneme me,i, gitgrde artan iş.izlikle bir

le,erek, emekçilerin yaşam düze�inde h�lı �ir düşüşle ,onuçlan!yor. 
Bugün örne�in Ingiltere 'de on bınlerce adenın başını ,okocak bır ko

nut bulamadlJ11 heıaplanıyor. Fotoğrafta, onbinlerce Ifıi. Ingiliz aile· 
.inden biri görülüyor. 

Sou)'et 10. be, yıllık planının uygulanması kap.amında 1 9 79 yılı 
içinde 102.6 milyon metı:akardik alanda konu.tlarm işletilme�� 
açılacağının açıhlannuzıı, emekçı halk m yaşam duzeyı açııından ıhı 
.iıtem araıında varolan çarpıcı karşıtlığ, kanı tlıyor. 

okul öltrencilerinin yüzde 1 2,6'sl iş· 
çi çocuklan iken, bu oran 1977 /78 
döneminde yüzde 10'a düşmüştür. 

16 yaşındakilerin üçte biri bugün 
on sınıfiı okuUan diploma almadan 
bırakmaktadırlar. Ancak meslek 
e!!itiml görmüş yüzbinlerce genç de 
bugün iş bulamamaktadır. İş !>u1ma 
kurumlanna başvuran 1,4 mifyon 

. kişiden yüzde 55'1 25 yaşından da· 
ha küçüktür. Burılann üçte ikiı>ı ise 
genç kızlardır. Tüm güçlüklere kar· 
şın bır Işyeri bulabilen her iki genç· 
ten . biri ise vasıfsız ya da çırak işçi 
olarak' yasayla belirlenen asgarl üc· 
reti almaktadır. Ve bunlardan yüzde 
40'1 da bir meslek eltitiml görmüş 
ve kalifiye çalışmalan gereken 
gençlerdir. Emekçi gençlerin büyük 
bir çoltunlultu sadece sınırlı ve gün. 
lük işlerde yardımcı işgücü olarak 
çalışıyor. 

Burjuva basın organlannın "yiti· 
rilen kuşak "tan yakınmalan çok sa· 
yıda genç emekçinin, önceki yıllara 
göre artan ölçüde FKP'ye ve mü· 
cadeleci sendika CGT'ye yaklaşma· 
Ianndan da kısmen kaynaklanmak· 
tadır. Belfort Alstbom'daki işçi gre. 
vinde, Atiantik kıyısındaki tersan .. 
lerde yapılan grevlerde ya da gıda 
işyerlerinde pazar günü çalışmanın 
geri getirilmesi çabalanna karŞı ya· 
pılan grevlerde gençlerin katılımlan 
çok yüksek olmuştur. Aİlketler, 
genç erkek ve bayan Işçilerin yüzde 
42'sinin FKP'ni seçtil!ini ve bunla· 
nn 140 bininin de FKP üyeleri 
olduRunu -göstermektedir. 

öl!renci gençlik arasında !La FKP 
nin etkisi çoltalmaktadır. Her üç 
yüksek okul mezunundan biri, bu· 
gün, ilk işine girmeden önce uzun 
bır işsizlik dönemi yaşayacaltını bil· 
mektedir, 

FKP, genç kuşaltın ideaUerine 
özel bir duyarlılıkla yaklaşıyor. 
FKP MK raporunda, burjuvazinin 
ve sosyal demokrasinin gerçek, 
varolan sosyalizme karşı saldınlan· 
nın gençlieln büyük bır bölümü üze· 
rinde hiç etki yapmadıltı belirtili· 
yor. Parti, gelecek günlerde çok sa· 
yıda gencin dünya görüşünü yenlden 
gerçekçi bir temel üzerine oturtmak 
Için büyük çabalar gösterecektir. 
Fltermann, "gerçek midir" diye 
sormaktadır, "ki, gençlik devrim· 
den ve zafer kazanmış sosyalizmden 
hiçbir şey bekleyemez? Durum bu 
deeildir. Sosyalist ülkelerde açlık 
ortadan kaldınlrnıştır, e!!ltim herke· 
se açılmıştır. Sal!lık herkes Için bir 
hak halıne gelmiştir. Çocuklann ça· 
lışması kaldınlmıştır. Meslek eRiti· 
ml ve meslekte uzmanlaşma bir do· 
RaUıktır. Işsizlik ortadan kaybol· 
muştur. Eşıt haklar güvence altın· . 
dadır. Spor özendirilmektedir." 

Raporda tüm rartl örgütleri, 
özellikle işyerlerindekiler, gençlik 
arasında çalışmayı aktif biçimde 
desteklemeye çai!nlmaktadır, Bu, 
kongresini 1980 Ocak sonunda ya· 
pacak olan Komünist Gençlik Birli· 
ei il yönetimleri tarafından sistema· 
tik biçimde teşvik edilecektir. 

MK kararlannda FKP, gençliee 
şu çaenyı yapmaktadır: "Burjuva· 
zinin sömürüsüne karşı sınıf müca· 
delesinde, işçi sınıfının sanannda, 
tUm bölgelerde kendi yaşamımızı ve 
gelecei!inizi savunmak ıçın yer alın! 

ünya kapitalizmi 
için 1980 yılı bü· 
yük' önem taşıyor. 
1975 yılında dünya 
kapitalizminin dö· 
nemsel bunalımının 
ıyıce derinleşti!!i 
günlerde, gelişmiş 
kapitalist ülkelerin 
üye bulundul!u 
o ECD ,alınacak ön· 
lemlerle 1980 yılında bunalımın tümüyle aşı· 
lacaltını öne sürmüştü. Buna karşılık, Londra 
" Economist" dergisi, bu yılın Temmuz ı.ayı· 
sında bu öngörünün gerçekleşemeyecel!inl, 
tersine ' 1975 bunalımının bile hala tümüyle 
atiatılamamış oldueunu 1980 yılında yeni bir 
dönemsel bunalımın başlayacaeını savunuyor· 
du. Rakamlara dayalı yaşam pratieı ise bu ye· 
ni bunalım döneminin çoktan başladıl!ını gös· 
teriyor. ABD, Avrupa Toplulueu ülkeleri ve 
Japonya'da enflasyon oranındaki artışlar, 
üretimin düşmesi, yenl dönemsel bunalımın 
"1980'i beklemedil!ini" ve kapitalizmin 1980 
yılına baltlanmış umuUannın tümüyle söndü· 
l!ünü kanıUıyor . 

SSCB ve 1980 
Ama, 1980 yılı, dünyanın dilter cephesinde, 
sosyalist dünyada yaşam pratiltine dayalı, geç. 
mişin deneyimleriyle kendini kamUamış yeni 
ufuklar açıyor, sosyalist dünyanın Insanlarına, 
güvenceU umutlar getiriyor. SovyeUer Birlilt\' 
nde yaşanan ekonomik gerçekler bunun kanıt· 
Ianndan sadece biri. SBKP Merkez Komitesi' 
nin 27 Kasım' da yapılan olaltan Plenumunda 
okunan "1980 yılına ait SSCB ekonomık ve 
sosyal gelişme devlet planı"na ve "1980 SSCB 
devlet bütçesi Ue 1979 SSCB devlet bütçesinin 
yerine getirilmesl"ne ilişki� raporlar bu gerçe· 
ltı bir kez daha somutladı. . 

S ovyeUer Birlll!i Komünist Partisi MK Plenu· 
mu, "1980 yılına ait SSCB ekonomik ve S06. 
yal gelişme planı" ile"1980 devlet bütçesi"nl 
onayladı. Plenumda bir konuşma yapan SSCB 
MK Genel Sekreteri Leonid Brejnev, bu çalış· 
malann hazırlıklannı geçmişin başanlanyla 
baltladı. Brejnev konuşmasında, 1980 yılının 
sadece geçen plan döneminin son yılı olmadı· 
Itını, aynı zamanda gelecek beş yıllık planın da 
dayanacaj!ı temel oIduıtunu vurguladı ve 

-geçen ileş yıllık plan döneminin somut başarı· 
lannı ortaya koydu. 10. Beş Yıllık Plan'ın 
dört yılında, !I. plan döneminin 4 yılına göre 
ulusal geUr 323 mllyar ruble, sanayi ürünü ise 
600 milyar ruble artmıştı. Halk ekonomlsine 
dört yılda yapılan sermaye yatırımlan 500 
milyar rubiey! aşıyordu. Temel üretim fonla· 
rının Ise 1979 yılı sonuna kadar trUyon ruble· 
yi aşacaj!ı kaydediliyordu. 

Emperyalizmin çözümsüzlüeü bir kördül!üm 
halıne gelirken ,  sosyalizm tüm başarılannı lıal: 
kın yaratıcı gücü ve katkısıyla kazanıyor. Em· 
peryallst ülkelerde işsizlik grafikleri koordinat· 
lara sıltmaz hale gelirken, sosyalist ülke insan· 
lan her geçen gün daha yüksek bir yaşam 
düzeyine ,d aha iyi yaşama koşullanna kavuşu· 
yorlar. SBKP MK Genel Sekreteri Brejnev 
Merkez Komitesi Plenumunda açıkladı!!ı ra· 
kamlar bunun çarpıcı kanıUan. Buna göre Par· 
ti'nln tarım politikasının hedeflenen rakamla· 
ra ulaşması sonucu, sovyet.çiftllklerl son dört 
yıl içinde 1,5 milyon traktör, 426 bın tahıl 
toplama aracı, 1 milyondan fazla kamyon, 
317 mUyon ton mineral gübre, 7 mUyar rub· 
leyi aşan miklarda hayvancılık ve yem üretimi 

, için makine elde etti. 

D ört yılda 423 milyon metrekarelik konut 
yapıidlRınl açıklayan Brejnev, çok sayıda ço· 
cuk yuvası, okul, hastane, kulüp ve kütüphane· 
nın yapımının gerçekleştirildiRini de açıkladı. 
Brejnev konuşmasında 1980 yılına deRinerek, 
bu yılı halk ekonomisinin görevlerinın yerine 
getirUmesi ve komünizmin maddi teknlk teme· 
linin kurulması yolunda bır temel olarak gör· 
düklerinl söyledi. 

Kapitalizmin çözümsüzlüj!ü ve bunalımı ra· 
kamlarla ortada. Sosyalizmin baş an düzeyi ve 
sınıfsız toplumun kurulması yolunda Insanla· 
ra mutluluk getiren lierlemesi de ortada. Kapı· 
talizm yıkıilŞ sürecini yaşıyor, sosyalizm yük· 
selme sürecini. Her ikisi de kendı yoUarında 
Herlıyor. Biri çöküşe dol!ru, biri belirlenen 
amaca dol!ru. Ama sosyalizm, kapitalizmin 
çözümsüzlül!üııü kanı Uayarak ilerlıyor yolunda, 

• nail serikoğlu 
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Bulgar ozanı 
Vaptsarov 'un 
70. doğum yılı 

Şarkıdan daha 
guzel bir yaşam 

Georgi OGNANO V 
Bulgaristan Yazarlar Birliği üyesi! 

Eleştirmen 

1 909 yılında doRan u. 1 942 yılında faşütler tarafından kurşuna dizil.n bü· 
yük Bulgar ozanı Nikolo Vaptıarou'un 70. doRum yılı n.d.�iyle g.ç.n hafta 
ilk bölümünü yayınlodlRımız yazı",n diR.r bölümünü bu tayımuda yayıniıyo' 
ruz. 

Vaptsamv'un şiirinin. özellikleri, 
yenl, demokratik, devrimci ve insanlara 
açılan bir şürln Ukelerinl oluşturur. 
Vaptsamv'un şüriyle, Bulgar şürinde 
gerçeklilte yepyeni bir yaklaşım kazan· 
dmldı. Gerçeklilte yaklaşım sorunu bir· 
çok deCa irdelenmiştir Bulgaristan'da. 
Fakat her defasında, şürdeki yanılgıla· 
nn ve aldamşlann, yaşama, önceden 

. hazırlanrmş şemalar gereltince alguJama· 
dan, düşünce yoluyla be11rlenmiş kötü· 
lük ve iyilik kavnıınlanndan, yalan ve 
gerçek reçetelerinden, insan ve yaşamı 
kousunda önceden saptanrmş modeller· 
den kaynaklandıltı ileri ılirü\mekteydi. 
Nikola Vaptsarov, tamamen başka bir 
yol izledi sanatsal uıtraşısında. Olayla· 
ra katıldı, halkın yazgısım paylaştı, güç. 
Iükler ve sorunlarla yüzyüze geldi, ya· 
şamın çeUşkUerinl açıklayıp irdeledi, 
önce her sorunu yaşadı, sonra oturup 
dizelerine döktü duygu ve düşünceleri· 
nl. Birbiri ardından şürler yazmadı. 
Yazdıklannı yayımlarnakta acele etme· 
di. Bu kötü yaşama koşuJlan, zaman ye· 
tenizlllti ya da sansür sakıncaJanndım 
kaynaklanan bir durum deltildl elbette. 
Tek izahı vardı bunun: Vaptsamv'un 
şürleri, hergün yazılan şürler türünden 
deltildi. 

Nlkola Vaptsarov ardında bıraktıltı 
yirrnl-otuz kadar şürinde Insan ruhu· 
nun her tellne dokunmayı, halkın geliş· 
me yollanndan kişlnln geçim derdine 
deltin, kişisel kıvancı ve acılanmn lçdö· 
kümünden bır babanın evlat1an üzerine 
titremeline deltln, doltanın güzel1k1eri 
karşısındaki coşkudan, burjuva sanatı· 
nın bayaıtılıklanna deRin, aşk tutkusun· 
dan ayn1ık ve ölüm sezgisine deltln, In· 
sanın her duygu ve yasanbsına dokun· 
mayı baŞardı. Fakat bu duygu ve ya· 
ş&hblann ber biri bir ana konuda, Bul· 
,aristan konusunda dültümlenmekteydi. 
Bu, Bulgar ulusal ozanlanmn belirgin bir 
çizgisidir. 

Nikola Vaptsarov, Bulgaristan 'ı ca· 
myla, kanıyla sefiyordu. Onun Için, an· 
nesinln şeCkatlnde, okula götüren patı· 

.kalarda, alCabe ve okuma kitabında, 
ayaklanma ve devrim öykülerinde, Insan· 
lık kültürüne verdllti katkıda, adalet, gü. 
zellik ve uyum coşkularında, acı ve çUe· 
lerinde, tinsel boyutlannda, konuştultu 
dilde Bulgaristan sevgisi vardı. Söyledilti 
her sözde, söyleyemedilti sözlerde, nefe· 
sinde, nabzında, onu yaratan her şeyde, 
yaşadıltı her anda, düşünceleri ve düşle· 
rinde Bulgaristan vardı. 

Ozan, yaltmalanan, satılan, ezilen 
çiltnenen, Cakat gene de uzlaşmaz, ylltlt' 
çıkar gözetmez ve emekçi kalan Bulga: 
ristan'a adadı kendini büsbütün. Ve 
katiller türeklerini doldurup göRsünü ni· 
şan almazdan önce, yine ona seslendi 
son sözleriyle: 

Idam mangeuı. ve .onra kurtlar . . .  
Anla,ılmayacak bir ,ek yok bunda. 
Ama birlik te olocaRı yine {orhnada 
Halkım, .. ni öyl.';n . .. udik. 

Büyük bır ruhsal dengenin simgesi 
bu! Büyük bir Iç huzurun simgesi! Ozan, 
geri dönüşlerin olanaksız olduRu uçu· 
rum kenanndayken, korku ve dehşet 
içinde çırpınmıyor. ölümüne birkaç saat 
kala geçtllti yolun bilançosunu yapıyor 
ozan. Hem de geçtilt; yolu yadsıma k 
Için deitil, doRruluRunu bir kere daha 
gerçeklemek için. Bu, ozanın inancının 
güclinden kaYnAklanan bir olgudur. Bu, 
tüm dönüşümlere karşın yaşamın "şar· 
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kıdan da ha  güz.1I bir bahar gününd.n 
daha güz.ı " olacaeına sonsuz Inancın 
simgesidir. Böyle bir sonda, ozan ve hal· 
kın, yann bir bütün olmaması olanaksız· 
dır. Yalnız umut ve. Inançlannda dize 
gelmemiş gerçek yielUer ölebilır böyle! 

Nlkola Vaptsamv, yine "Kavga" şü· 
rinde ateşli bir insansever oldultunu gös· 
terdi. Kalbi, büyük ve küçük sorurılan, 
kişisel ve toplumsal sorunlan, ahlaki ve 
sosyal sorurılan, ulusal ve uluslararası so· 
rurılan aynı duyguJanunJa yaşadı. Ozan 
olguJan önemsiz ve önemli, geçici ve 
sonrasız şeklinde deRil, sezilmlş, payla· 
ŞılmlŞ, yaşanrruş ve insarıla ilgisi olma· 
dıkian için onu da ilgilendirmeyen olgu· 
lar şeklinde algıladı. Hatta en yetkin es· 
tetık tartılar bile, ozanın, Paris 'teki ço· 
cueun, Teksas'taki işçinin, Cezayir'deki 
liman işçisinin, "aralıksız öksilren" ve 
"her gece oniki :ıaat kömür aktaran" 
SoCya'daki ateşçinln durumundan duy· 
dueu acıyı, "Farnagusta üzerindeki iri 
iri yıldız1ardan" esin alan coşkusundan 
ayırt edemez. 

Sorun, Nikola Vaptsaroy'un yapıt1�. 
nnda andıltı coi!rafi yer ad1annda dü· 
Rümleniyor elbette. Birçok başka Bulgar 
ozam da yaratıcılıltında bu çizgiyi Izledi. 
Çünkü her biri, baskı altında tutulan 
halklar ve sımflarla dayamşma ıçınde ol· 
malan, onlann yanında olmalan gereei· 
'nln bUlncindeydi. Sorun, şiirin baskı ai· 
tında tutulan halk ve sınıflara yakınlı!!ı· 
nın ölçüsü ve boyutlanndadır. ŞUrin, 
yalnız şUr kurallanna göre yazılmış, 
uyaklı ve ölçülü bir duygu paylaşımı de· 
ltil, dilden dile, Insandan insana u1aşa· 
nık, araJıksız tinsel patlamalardan geçe· 
rek, bizi yieitllk ve özverilllte eslrıleyen 
bir içsel duyguJanım obıasındadır. 

Herşeye arşın, Bulgaristan gibi küçük 
bir ülkede, bu derıll güçlü mekan duygu· 
suna sahip bir ozanın yetişmesi hayret 
uyandmcı bir olgudur. Nlkola Yaptsa· 
rov'un sanata yaklaşım açısı tüm ülkele· 
ri ve halklan, yeryüzündeki tüm Insan· 
lan kapsamına aldı. Nikolay Vaptsamv 
bu yaklaşım açısından insanlıltı bölÜn· 
müş, darmadaRın, çellşkUer ve çatışma· 
lar Içinde bocalarken gördü. Insanlıeın 
bu durumu, ozana sonsuz bir acı kay· 
nai!ı oldu. Kısa ömrü boyunca InsaniıRın 
birliei biçimini aradı. Nikola Vaptsarov 
bu blrlıeı, yepyeni bir dünya ülküsünde, 
adalet ve özgilrlültün egemen alaealtı, el· 
blrllltlyle çalışılaca!!ı bir dünyada, bilim 
ve tekniein, güneş ve aydırılıltın dünya· 
sıda, barış ve arılaşmanın dünyasında 
saeduyu ve soyluluRun dünyasında kül· 
tür ve tinsel deeerlerln alabiidieine geli· 
şip serpilmesinın dünyasında, her 
Insanın öz klşUiltlnl tam deRerli ve her 
yönlüce geliştlrebilecelti, sözün tam an· 
lamında bir kurucu ve yaratıcı olarak 
gerçekleşebileceeı bır dünyada gördü. 

Bugün artık Vaptsarov Inancı olarak 
bilinen bu Inanç Işte böyle yanmaktay· 
dı. Dünyanın dört bir bucaeına esinleyi· 
ci kıvılcımlannı saçan bu inanca işleye· 
cek kurşun, bugün de bulunmuş deitil· 
dır. Fakat romantizm esintileri ve tutku· 
lan ne denli güçlü olsa da, Nlkola Vapt· 
sarov, gerçekçi bir ozan olarak göklerde 
dolaşamazdl. Inancının gözle görülür 
çizgilerini ya da ilk belirtilerını varolan 
gerçeklik te açıklamalıydı. Ve ozan bu· 
nu, sosyalist toplumda, Sovyet uıkesl 
örneltlnde açıkladı. Ozan, dızelerinde 
sanatsal sima ve okurlarını etkileme ara· 
cı olarak yararlanmak ıçın, Sovyet ülke· 

sındeki ya�aını, olayları, Sovyet Insan· 
Iannın her yiltltllltlııl günü gününe Izledi. 

Nlkola Vaptsamv'un şiirlerlnde Is· 
panya halkının mücadelesi de yer buldu. 
İspanya halkının �Izme karŞı mücade· 
leslne adadıeı şür/erinl "Bir Olkeden 

Şarkılar" başlı Rı altında topladı. Bun· 
lar, ıspanyol coşkusu, ıSpanyol ritmi, 
IspanyoUann ölüm ve dirilişin kaçınıl· 
mazlıRına inancıyla, bır ıSpanyol anti· 
Caşisı; tarafından yazılmış dizelerdir san· 
kL.. Bir ıspanyol kadını mektubuna şu 
sözlerle giriyor, ozamn "Mektup" baş· 
Iıklı şürlnde: 

Ann., 
Femande. vuruldu. 
Fernanck. 
artık ölü. 
Femande. 
artık, 
Madrit kapılon önlerinde 
gömülü . . .  

Yalnız Ispanya'da deltil, fakat tüm 
dünyadaki olaylar da Nikola Vaptsarov' 
un ülküsüyle çakışan yollarda ıelişti. 

Vaptsarov her gerçek ozan gibi, olaylan 
önceden gördü, önceden bildirdi. Kalbi, 
onun dünyayı tanıma, öi!renme ve olay· 
lan sezlrılemede yararlandı!!ı tek araçtı. 
Iyilikle dolu, dilrüst bir kalbi vardı oza· 
nın. Ve bu kalb, o derıli duygusaldı kl, 
yeni eylemlere ve gerçekllkte dei!lşlkUk· 
lere yol açabUecek her kıpırtıyı rncecten 
sezebillyordu. ozan böylece, sonruızlı· 
Ila dellln sanatsal delierini koruyacak 
olan gerçekler açıkladı. 
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14 Ekım seçimlerinin hemen 
ardından kayıtsız·koşulsuz 
destek teraneleriyle işbaşına ge. 
tirilen AP azınlık hükümetinin 
MHP'ye hangi ödünleri verdiği 
yapılan uygulamalarla kısa u· 
manda ortaya çıktı. MHP'1i fa· 
şist kadrolar ilk günlerden baş. 
layarak Milli Eğitim, Gençlik· 
Spor ve Kültür Bakonlıklarını iş· 
gale başladılar. 

Kültür politikasında 
MHP/lilesme 

çok �ndika, dernek ve kuruluş· 
lar haklı protestolarıyla Devlet 
Tiyatrolarında tezgahlanan baskı 
girişimlerini kınadılar. 

KÜıtürü, ne idUğU belirsiz bir 
"millilik" kalıbına sokmak üzere 
ilk iş olarak, Devlet Opera ve 
Balesi Genel Müdürü Gürer Ay· 
kal " ferhat ile Şirin" balesinin 
afişinden Nazım Hikmet'in adı· 
nı sildirmediği için görevden 
alındı. 

Geçmiş MC hükümetlerinin 
"milli" mlisteşarı Emin Bilgiç, 
karMnamesi imulanmadan müs· 

teşarlık koltuğuna oturdu ve "ic· 
rutıarına" başladı; Önce "mem· 
leketin temelini dina(l1itleyen ki· 
tap�rı" alelaccle depolara kal· 
dlrttı, baskıda olanların basım iş· 
lemlerini durdurdu; basılanlar da 
daha mürekkepleri kurumadan 
depoları boyladılar. Bakanlığın 
duvarlarını siisleyen tabloların 
yerine ''Türklerin Avrupa'ya Ge· 
çişi", "Türk Bayrağının Doğu· 
şu" gibi "milli tablolar" asıldı. 
Ve böylece sıra "tiyatro yoluy· 
la düzen değiştirmeye kalkışaıı-

"F�rMt i� Şirin " 

Nazım Hikmet'e saldırı 
Kültür &luını T�ufi/c Koral· 

ilin lıiiltiir ... OG1I<Ito hiicu"", ı�ç· 
ii. IIIı it oltmı/c da ıen.' müdürlii· 
I. ''luırpuz .ç.r" gibi bir "nel 
miidür .çti. 

&.ında da y.r aldılı üz.re 
Koralton Opera ... &� G.nel 
MüdürWlü,"ü "ı.rici ue Na· 
zım Hilımd dü,manı ol"", "/co· 
,uluyla iM�Y' çı/cardı. Koral· 
ton 'm ıöreoo.n aldılı Gürer Ay· 
/cal'dan bo..,lan koltu/c için te/c 
/cOfuI /conuldu: o da Nazım Hik· 
�t'in yazdılı "F.rMt il. Şirin " 
ba�ıinl y ..... /clama/c. Bu ""OfuI, 
lu iM� " ıonundo MHP yanlııı 
ı.�t Kurt 'a luıldl. 

Ancolc I._t Kurt ue Kültiir 
&"anı 'nm Nazım Hi"met'. "" .  
dın planı umulan ,onucu "'erme· 
di. Bu oyun be,ta kurum ",nct· 
çılan ue çalı,tinları olmak üzere 
i�rici luımuoyunca bo,a çıkanı· 
dı. 

&muoyu ue b",mda balenin 
kaldml"",ıına genit tepki gö.te· 
rilince planın ikinci a,am",ınc 
ıeçildi. I.met Kurt bir Mf ta 
içinde göreuinden iıtifa ettirildi. 
N"," o"" oyun y ..... klanmlf. 
Kurt 'un "i,levi " .ona ermişti; 
"hılmı. limon arhk çöpe ahla· 
bilirdi. 

Koral/an da, yardakçılan da 
.in.i he"'plannın bo,a çı"hlmı 
ue Ilerici güçler ue aydın kamu· 
oyu önünde ne denli yalnız ue 
gülünç duru"", dü,/üklerini gör
_yı ba,ladılar. Biz bu arada 
"p/yon" göre u/n/ yerine geiiren 
Kurt.un, iıtif",ını açıklarken go· 
z.tecilerln .orulan har,ııında 
dIJ,tiilü gülünç ue "acıklı" du· 

ruma Jelin�k iıtiyoruz. 
ı.�t Kurt "artiıtik Mr.ket· 

I�rle " adı "çen be/eyi yeterıiz 
ıördülünü 'Nr üzerinde daM 
fazla çalışı/maıı ıerehtifi luınııı· 
11<1 IJGrdıll için oyunu erteledili· 
ni, bunun "YGlaldamtı " anlamına 
gel�yec.'ini .öyledil 

Bu ı.rekçe üzerine bir gazet.· 
ci Genel Müdür 'e y ..... kladılı bo· 
lenin prouolannı, özellik/e d� 
.on pro_ını iz/eyip izlem�dili· 
ni .arunca Kurt. "hoyır izleye
nwdim ii ,özünü afzmCÜln kaçJ� 
nuerdi. 

"Jzlem�diliniz, ıörmediliniz 
oyunu n"," yeterfiz bulup 
erteleyebiliyoTlunuz f "  .oru.una 
iıe "Oyle duydum, IIIcdanen O 
hanaate ""rdım " ıibi çocukça 
bir yanıt verdi. 

Böyı .. i bir yanıtla himıeyi 
kandıra'Myacalml anlayınca da 
e.kimi, bir yalana ba,uurdu: 

'Ee .fendim bomba ihbarlan ya· 
pıldı, or/am ıerginle'ti .. " gibi 
.özleri alzında geuelemek ten 
ba'M çıkar yol bulamadı. 

Çocuklar babalarıyla onur 
duymah iıterler. Oy", J.met 
Kurt 'un euindehi ıohbetlerde bu· 
nun te,.,ine tanık olunuyor. Tel,� 
uizyonda ,ampuan reklamlarıyla 
büyük .ermayenin "tühe timi 
kamçılama" propogandalma 
"d.'erli" hatkılarını hatan kızı, 
baba.ına ' Ferhat ile Şirin "i ya· 
",klaman IJz.rin • •  ohala bile ra' 
hatça çıhamıyorum. herh .. bun· 
dan bah •• diyor" ıibi .özlerle 
çeuruindeki tephileri dile Iletiri· 
yor . . .  

lar"a ders vermeye geldi. 
Herhangi bir neden gösterme· 

ye gerek duyulmadan Devlet Ti· 
. yatroları Edebi Kurul üyeleri, 

Vedat Günyol, Sevda Şener ve 
Cevat Çapan görevlerinden alın· 
dı Ve yerlerine, seçeceği oy�n· 
larla tiyatroları iki·üç sıra �yirci· 
ye oynatma ve mahküm etme ye· 
teneğinde, azminde ' ve gücün� 
olan (ve elbette milli görüşten 
yana) Mehmet Kaplan, Tarık 
Buğra ve Ahmet Muhip Oranas' 
tan oluşan üçlü göreve getirildi. 

üzere bir kulp bulunursa Orbey' 
in görevinden alınacağı söylenti· 
leri dolaşmaya başladı ve haber 
gazetelerde ye, aldı. 

Bu arada "ferhat ile Şirin" 
oyununun Genel Müdür Vekili 
MHP yanlısı ısmet Kurt tarafın· 
dan kaldırılması üzerine, Devlet 
Opera ve Balesi çalışanları, diğer 
girişimlerinin yanı sıra "Carmina 
Burana" adlı bale yapıtına katıl· 
mama korarı aldılar. Genel 
Müdür vekili ısmet Kurt, çalışan· 
ların bu kararlı tepkileri ü_ine 
görevinden istifa etmek zorunda 
kaldı. 

Hergün gazetesi de bu vesiley. 
le Orbey ve sanat hakkında "ya. 
pıcı neşriyatına"girişti. 

Bütün bilgiçliğini kitap top· 
latma, oyun yasaklama ve kıyım 
konularındaki uzmanlığına borç· 
lu olan Emin Bilgiç'in 20 yıllık 
Gökçer saltanatını Devlet Tiyat· 
roları çalışanlarının desteğiyle 
yıkan Ergin Orbey'e ve tiyatro 
bünyesindeki ilerici kişilere ta· 
hammül edemeyeceği de belliy· 
di. Danıştay yolu açık olmamak 

Bu haberlerin bakanlık tara· 
fından tekzip edilmediğini gören 
ve günlük politikaların aleti 
olmayı sanat ve insanlık onurla· 
rına yakıştıramayan Devlet Ti· 
yatroları çalışanları bir imu 
kampanyası başlattılar ve topla. 
nail 710 imza Cumhurbaşkanlı· 
ğına:Başbakanlığa ve Kültür Ba· 
kanlığına gönderildi. 

Bilgiç'in marifetleri elbet bu 
kadarla bitmeyecek ve tüm me· 
mur kesimine layık görülen bas
kı, kıyım ve zulüm Devlet Tiyat· 
roları çalışanlarını da hedd ala· 
caktır. Bu ne�nle sorun hiç bir 
zaman 'Genel Müdür Ergin Or· 
bey'in görevden alınıp alınma· 
ması sorunu değildir. Ne Devlet 
Tiyatroları çalışanları, ne de tep· 
kı gösteren diğer kurum ve kişi· 
ler kendilerini bu sınıra hap�t· 

Çalışanların bu haklı tepkisi· 
ne destek olmak üzere �yirci 
kidesinden gelen imu kampan· 
yası talebi de, sanat alanında bas· 
kıyı reddedenlerce başlatıldı. Bir memelidirier. 

Yeni tiyatro mevsimine girerken 

" MİYATRO" YA DA 
DEJENERE SINIF 

SEZAI BABAKUŞ 

Kimi politikacılar vardır, yıllarca aynı şey. 
leri ağzında geveleyen. Kinii köşe yazarları 
vardır, gazetelerde yıllardır aynı şeyleri yazan. 
Ve kimi sanatçılar vardır hep aynı şeyleri 
yineleyen. Bu insanlar kendilerini hiç yenile. 
mezler. Zaten iste�ler de yenileyemezler. 
Çünkü bunlar toplumdan ve insanlardan lIuk· 
tırlar. T opulumun gelişmesini görmezler, göre· 
mezler. 

ıstanbul'da yeni tiyatro mevsimi ile birlikte 
birçok topluluk perdelerini açtı. Bazıları i� 
daha perdelerini açamadı. Burjuva toplumla· 
rında ödeneksiz tiyotroların durumu hep böy· 

· Iedir. Kimi açar perdesini, kimi açamaz. Ama 
Türkiye'de bu tiyatroların durumu daha bir 
başka gözUkUyor: Elle tutulur bir yapıt, bir 
ürün vermeye çalışan tiyatrolar �p açamaz 
perdelerinil Veya açarlar perdelerını de bir 
müddet sonra kapatmak zorunda kalırlar. Ne· 
deni çok basıt: Bu topluluklar örgütlü değiller· 
dir ve daha da önemlisi için� yaşadıkları dU· 
zenin "nimetlerinden" faydalanmasını bilmez· 
ler. Bu yUzden de salon kirasıydı, rüsum vergi· 
siydl... bir müddet sonra yazgı�rı çıkar oru· 
ya: Çalışamaz hale gelmek. 

Bu yeni �zonda Istanbul dııvarları renk 
renk afişlerle, iI.nlarla süslendl: "Ali Poyraz. 
oğlu Tiyatrosu - Isteyenin Bir Yüzü Kara, 
Vermeyen Zenci", "Nejat Uygur Tiyatrosu -
Alo Orası Tımarhane mi?", "Miyatro (Vatan· 
daş Tiyatrosu) - Vatan veya Memleket" ve 
başkaları. Bunlar sabah·akşam aynı şeyleri yi· 
neleyen "sanatçılar"dan oluşan tiyatrolar. 
Gelgelelim fena da iş yapmazlar. 

Geçenler� bunlardan Mivatro'ya, "Vatan 
veya Memleket" oyununa gittim. Meğer tiyat· 
ro ne imiş? Oyundan çıktıktan sonra düşün· 
düm: Ne gerej!i var "Ana" oyununu oynama· 
nın, ne gereği var "B itmeyen Kavga"yı oyna· 
manın? Ne gereği var bunlar gibi tiyatro yapıt· 
larının? l stanbul'da "bütün tiyatro �yircilerl", 
"tiyatro anlayanları", "gerçek sanatın ne 
olduğunu bilenler", Miyatro'daydı. Kiminin 
vizon kürkü vardı ,  kimi piyasada ne kadar 
boya varsa sürUnmüştü Kiminin � kucağında 

cici elbi�ler giydirilmiş cins finolMı. Bu ti· 
yatrodan allıayan, bu sana�ven insanlar salo· 
nu tıklım tıklım doldurmuştu. 

Ve yıllanml$ "sanatçı" Müjdat Gezen, ııene 
yıllanmış "sanatçı" arkadaş�rıy� gerçek '?ir 
"sanat" icra etmeye koyuldular. BüyUk sanat· 
larına başlamadan da neden adlarının M iyat· 
ro (Vatandaş Tiyatrosu) olduğunu açıkladılar. 
Bu açıklamalar içinde, vatandaşın artan 
günlük sorunları; hayat pahalıhğı, kuyruklar 
vs. konuları işledikleri için kendilerine bu adı, 
Vatandaş Tiyatrosu adını koyduklarını belirt· 
tıler. Sıraladığım özellikteki "vatandaşlar" bu 
sunu Ş konuşmasını dinledikten sonra �r ne 
hikme� uzun uzun alkış tuttular ve oyunu 
Izlemeye koyuldular. 

Bizim kahramanlarımız oyunu küfllrte açtı· 
lar, mUstehCln konuşmalarla devam ettiler, ah· 
lak dışı espi-i ve el kol işaretleriyle bitirdiler. 
Her kUfıirde coşkulu ve istekli alkışlar, her el 
s.vnlamada kendilerini bravo çığlıklarıyla yıp· 
ratan �yirciler! Meğer vatandaşlarımızın soru· 
nunun büyUk kısmı kllfUr, bir kısmı da el kol 
işaretiymiş. Bu v:ıtandaşlar günlük yaşamların· 
da bol bol kllfUr işitmiyormuş. Bundan büyUk 
sorun olur mu? Ve bunları dile getiren bir "sa· 
nat" yapıtından gayrı daha büyük bir sanat 
olur mu? 

Yanımda oturan arkadaşlar dizginleme�y· 
dı ben de kalkıp "sizin gibi sanatçının ve de si· 
zin gıbı �yircinin ... " diye basacaktım kUfUrü. 
Neyse ki kendimi tutmuşum; yoksa ben onu 
söyler söylemez bu çılgın "vatandaşlar" �r· 
halde beni alkış ve bravo sesleriyle "en büyUk 
sanatçı" ilan edeceklerdi. 

Dedim ya, meğer sanat neymiş? Siz AST 
oyuncuları, siz Dostlar Tiyatrosu çalışanları, 
siz garajlarda, kahve köşelerinde tiyatro oyna· 
maya, sanat üretmeye çabalayanlar! 

Boşuna uğraşıyorsunuz! Hiç sizin oyunları· 
nıza bu sanat izleyicileri geliyor mu? Ne 
önemi var demeyin. Gerçek sanattan anlayan 
ve onu değerlendirebilen insanlar bunlardır. 
Ne önemi var SILın oyunlarınızı izlemeye gelen 
işçi ve emekçilerin? Onlar sanatt"n anlıyorlar 
mı? ... 

'" 



önceld hafta 7 Aralık Cuma 
glinü (.,Ist cinayet örgütleri tars· 
lından katledUen Prof. Cavit Or
han Tütengil 1n cenaz. töreni, 
başından sonuna d.k tam bir 
"yasal" terör göst.ruı halind. 
geçti ... Prof. Cavit Orhan TUt.n· 
gO Için Istanbul Onlversltesi ye-
rine Sıkıyönetim Komutanlı!!ı . .  . . . .. .. 
tarafından düz.nI.n.n tören da- gozleri önunde surdu bu saldın
ha başından çok büyük ol�ylar lar. Herk.s, olay çıkması kesin
çıkaca!!ı vanayılarak abnan ola- \ikle olanaksız olan bir c.naze 
ilanüstü güvenlık önleml.ri ile törenlnın nasıl bır t.rör gösterı· 
başladı. si.n. dönüştüRünü gördü. N. dlp-

Onivenite M.rk.z Binası, çık, ne tekme, ne yumruk ne de 
Karaköy, Emınönü, Beyazıt, Be· başka bır ş.y bu kadar gerç.k 
şıktaş, TakJim, Osmanb.y, Şişli, de!!Odl ... Bu olaylar Istanbul'da 
Zincirilkuyu v. kentin dii!er ö· anti -faşist bir Insanın faşlsUer 
n.mll m.ydan v. bölg.ı.ri .rken tarafından katı. dilmesi üzerine 
saatlerden Itibar.n zırhlı araçlar- düzenl.nen cenaz. tör.ııinln, an
ve askeri birllkl.r tarafından ku- tl -faşist bır gösteriye dönüşme
şatılmıştı. lin. tahammül edem.y.nler tara-

Alınan önlemler adeta 1979 fından mı planlanmıştı? ... 
1 Mayıs'ında alınanlann bir ben-
zeriydl. Sanki y.r yer k.ntin ba-
zi keslmı.rind. sokaea çıkma ya- "KITLE HAREKETLERI 
sa� vardı. öz.llikle ŞişU, Osman- GELIşIP GOÇLENECEKTIR" 
bey çevresınde hiç klms. evin-
den dışan çıkmaya cesaret ed.. Prof. Cavit Orhan TUtengil'ln 
medl. Nışantaşı'nda Şişli Çocuk cenaze törenin. düzenlenen olay
Hastan.si 'n. gitme k Ist.yen bir lar, birçok kuruluş v. kişi tera
araç süıücüsüne bir güvenlik gö- fından protesto edildi. Türkly. 
reviisi, "oraya gidecei!lniz. ilk Işçi Partisi d. yaptı!!ı bır açıkla
yardıma gidin" diye yanıt v.ri- maya, halk, öl!retim üyeleri ve 
yordu. Şişli yolunda kurulan ba- gazeteciler üzerinde yaratılan te
rikatlan aşmak olanaksızdı... rörü kınadı. TIP Basm Bürosu 

,ONGOLERtN GöLGEStNDE 
CENAZE TöRENI 

S.kreteri Gündüz Mulluay tara
fından yapılan açıklamada şu gö
llişlere yer verildi : 

Istanbul Oniversltesi m.rkez " Faşizmin katl.ttl!!1 Prof. 
binaandald tören., .. kı güvenlık TütengIJ'n c.nazeslnin kaldıni
önlerul.ri ned.nlyle çok az sayı- ması sırasında yaratılan terör, 
da kişi katılabildı. Törene katı- MHP ve MSP desteklı AP IktIda
lan öl!retim üye v. yardımcıla- nnm d.mokratlk bak ve özgür
nnıo sayısı 40 _ 50 kadardı. Sa- lükl.re kıırşı tutumunun bır gö ... 
londa bulunan 250 - 300 kişinin tergesidir. 
g.ri kalanını ise TUtengil 'In yakın- . . " Bi�blrl ardına sosyallstl.r, · 
ian ç.,ltU kurulu,lann t.msilcl- ıI.ncl bilim adamlan, aydınlar 
ı.ri: ıktısat Fakültesi öl!rencüeri, öldürülürk.n kdlannı kıpırdatıiı�
baAn ve TRT görevm.ri oluştu. yanlar; faşist clnay.t .. ş.bekelen
ruyordu ni ortaya çıkannak şoyl. dursun 

Onh-ersIte'dekl törenin LO- yakalanan .. katlU.ri e�erind�iI ka· 
nunda öl!rencU.dn " Kahrolsun çıranıar dun Prof. Tutengll e son 
fqlzm", "Bilime kalkan raşlst görevlerini yapmak �ere top
eUer kın1acak" biçimlndeki .ıo. Ianan balka kar,ı bıçbır yual g7 
gaııian Sıkıyönetim görevm.rlnln rekçeyl. Izah edU.m.y.cek bır 
nedense bUYÜk tepkisiyi. kartı- terör uy�ladılar. Faşlstı.rin s'.�
Ia,tı. Törene katılan az sayıda kı- beatçe duzenledikleri cenaze tö
'I, çevrelerinin IÜngiilü askerl.rI. renl �.ricilere yualdandı. 
uınIdıRını deh,eU. gördüler. Demirel ıktıdannın amacı 

ŞI,1ı CamII 'nın çevresı de o. açıktır : Yenı baskı �asııIa.':""a, 
la!!anÜ5Ui bır askeri kordon altı- demokratik hak ve ozgurlükl.· 
na abnrnı,tı. Binl.re. asker, zırh- rln kıalUanmasl v. ortadan kaldı
b araçlar panzerler havada uçan n1masına karşı demokratik top
hellkopı.:rler, koş�,an YÜks.k lumsal muhalefetin dlr.nı,i daha 
rütbeli subaylar, eUerinde Iklş.r başından susturulmak, boRuI-
tan. t.lslzle yüzlerce görevlı ... mak .'.s
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· . .  f i t Karşılannda ise, Prof. Cavit Or- "'ec .... . gencı - a.ş s 

han TütengIJ 'e karşı son Insancıl ÇoRunlu!!.a r��?len emp.rya\lz.m 
görevlerini yerine getlnn. k  Ist.- v. tekelcı buyuk sermaye h�r LS
yen ailesi yakınla ö!!retlm ü- t.dlRlnl yapamayacaktır. BiI�
yeleri... ' 

n, sel ao�aII�tl�r, demokra�lar, i1.-
TütengIJ 'In cenazesi eU.r ü- rlcUer orgutlu birleşik mucadele

zerinde arabaya taşındıktan son- d.� hızla yol almaktadırlar. Bu 
ra, cenaze törenını bır güç göste. guç faşizm. g.çlt vermey�ektir. 
rlslne dönüştiinnek IIt.yenler, Kitle bar.k.Uerl g.uşlp, guçl.n .. 
sayılan 60 _ 70' g.çmeyen Tü- cek; Demirel ve destekçilerinin 
tengnn aUeslnln, yakınlannm, de hrell

,�
rinı kursaklannda bıra-

öl!retim üyelerinin, baan ve kaCl tır. 
TRT görevlilerinin üz.rin. yü· Gündüz Mutluay, TGS Gerildüler. "Daeıtın" emrını alan nel Başkanı Oktay Kurtböke'y. mavi bereııı.r ve askeri Inzlbat- gönderdIRI bır telgrafta da, gaze. lar, kendilerine ve�en .mrl. acı- tecUerln görev yapmasının en�.ca. yerine g.tirdiler. Tu�n- gellenmeslnl ve saldınya uRramagIJ In �şı, kızı. ve yakınlan De o�- sını lanadı. T.Igraf ayn.n ,öyretim uyelerı, gazetecUer ayaklar leydl . 
altına alındılar. TRT görevlisi . 
yazar Omlt Kaftancıo�ıu beUne " DUn Prof. TütengO 'In cena-yediRI çok sert bir dipçık dar- zeslnln kaldınlması sırasında halbeslyle yere yıkddı. Yerde kıvra- ka, öl!retlm üyelerine ve gençlere nan Kaftanc\o�lu 'na yardıma ko- kartı glrişUen terör görev y&p. ,anlar yine dlpçiklere hedef ol- makta olan basın mensuplanna dular. Durumu gören bır y.tklli, da yönelmlştlr. 
aakerlerin duyamıyaca!!ı bir ses
le, " Vurmayın" dedlyse de dip
çık ..ıdıruı çocuk -yaşlı deme· 
den sürdürüldü. Bu arada, yazar 
Türker AcaroRlu saldın sırasında 
kalp krizi geçirdI... 

CHP Genel se kreter Yar· 
dımcısı Altan öym.n, htanbul 
B.ledlye Başkanı Ay tekin Kotll, 
btanbul Barosu Başkanı Orban 
Apaydın ve daha birçok kişinin 

"Halkın demokratik bır hak
kını kuUanmasına karŞı girişil.n 
terörün olduRu gıbı, gaz.t.cil.r. 
yöneltilen saldınlann da hiçbir 
yasal dayana�ı yoktur, olamaz. 

" Olaylan üzüntü ve öfkeyle 
yaşadık. Yaralanan, tartaklanan 
üyelerinize geçmiş olsun dilekle
rimlzl ııetlr, saldınyı bır kez da· 
ha protesto ed.riz." 

e okratik haklar 
kullanılacaktır 

Yasal terör Adana'da 
tırmamyor 

Adana'da ",..aı" terör, y�"tiıı geçen 
iıaftald ayuıııda yer alan, "yazaı Teröllin Mer· 
kezl Adana" bqbklı yazımn boyutlanDı a,lI. 
Adı geçen yazıCıU anlatılan, Tekel Sigara Fab· 
rlkau'nda, Yapı Medek Llaes\'nde ve DerlcD .. 
rln oturdutu birkaç mahallede IÜrdliıülen o� 
ruyonlar tüm Derici mahalle ,.. fabrlkalan da 
Içine alarak daha ilat düzeyde lilrdÜlÜldU. Geç
tilimiz gUnlerde Akbenk 'm 7 ,ubellnde patla· 
yan bombalann ardından. çok .. yıda Derici, 
demokrat kl,ı özel timlerin seri bukınlan LO
nucu evı.rlnden ve yoOardan abnarak karakol· 
\ara götürüldü, çetitil bukı ve ı,kenc.lere tabı 
tutuldu. On glin önce 25 I,çınln gözaltına a
bndılı Tekel Sigara Fabrlkazı'ndan bu hafta 
da 1 1  I,çl gözaltına alındı_ Yine aynı günlerde 
Adana '!lın en bUyük fabrikalanndan olan, 
SABANCı Holdıng'e alt BOSSA fabrikasında 
çalıtan 70'In üzerınde I,çl hiçbir gerekçe göıı
t.rUmekllzln gözaltına abndı. 

5 Aralık 1979 günü ... t 24.00 1ıralannda 
TIP Adana Iı Sekreteri 'nın evine Akrep 'U, 
G - S 'lü, M - l 'lI 20' nln Uzerinde pollı ve asker 
komando, bqlannda poUs seDeri ve llitbell au· 
bayıanyla baskın yaptılar. b Sekreteri Hacı AU 
!tık kendlalnln Parti Sekreteri ve Avukat oldu· 
Runu, ,..aı proaedüıll hatırlatmauna ni!men 
küflirle bırlıkte lartaklanmı" evi didik didik a
ıanlNt, evde mI .. nr olaral kaiaıı TIP üyell 
Serol AYDn ve tüm kitap ve dergilerle bırlıkte 
(klaılk romanıardan ,lIr kitaplanna, Van.Gogh 
ve PlCUIO 'nun tablolanrun taklltlerine kadar) 
malıaldekl yetkUl karakola götiirlllmeden bq
ka bır karakola götürülmü,ı.rdlr. Daha ıonra 
batka bır ıemttekl bır kahvede yapdan arama
lar sonucu aynı gerekçe Ile (yasak yayın bu
lundurmak!l  Erol Çıçek adh ba,1ıe bır TIP 
üyesi de aynı karakola getlrUmlş ve özeUllde 
Serol Ayan ve Erol Çlç.k 'e çe,1t1l kahve ta· 
ramalan Ye adam öldürdükl.rlnl kabul .. meleri 
ıçın ı,kence yapıımı,tır. TIP üyeleri ve Iı Sek
reteri .. baha kadar manevi baskı altında tutul
muş, çe,ltll hakaret ye sövmelere maruz kal· 
mıştır. Gerek evde, g.rekse karakolda tutulan 
tutana!!ın altının lı Sekreteri tarafından Imza
lanmayışı yetkıııı.ri çileden çıkarmış, evde 
annesi v. kızkarde,lnln önünd. ve karakolda 
a!!ır saldınlara ui!ratılmı ,tır. Iı Sekreteri v. 
Partililer 6 Arahk 1979 günü sabah 8.30 sırala· 
nnda kltaplaria blrllkt. asd y.tklll mahal ka
rakoluna götürülmü,ler, 7 Aralık 1979 ak,a
mına kadar bu karakolda tutulmuşlardır. Bu 
karakolda gece nöbttçl amiri tarafından lı 

Sekreteri tIhrIk edlınek ıateıımı,. çetltll ba· 
kuetlere manuı Ulııılttır. � eıııııın Ü1UII 
Adana Bıao.l'BılD anya � NW 
S .. cı1lk lı SelıNt.Il ye ıkı TIP U,.iıbıI ...,.. 
bllalanı,tır. Bua yayın_ ile ÇetIUl ..... 
meler _6ııclu ,..ııJaııdıIı pntc;ellJle el 
konulmu,tur. Böylelikle awlıallar lıÜIııııda 
tahkikatın, büro .,. mıwı __ ...ı: 
Dvcı1ar tua6ııclu yapılaalı bükuıdül ,..ı 
Ob de çl!!nenml, buluıııııaktaclır. Yine Aalıatl 
'Yargıtay\n dört ay önce ,.emıl, oldu Lu bır ka
rarla bellıtOen "erinde. Uzellnde ya da bUrO
sunda bulunduruJan k\taplanıı mülkıyet baJıJa. 
nndan oldullu," ve yaak yayın kapuımna po 
meyecel!l kuan da çlllnenml, bulunmaktadır. 
Bu Dkeler koBuk kuvvetleri tua6ııclu Ada· 
na'da sürekli Ihlal ediıme ktedir. 

Yine 7 Aıalık 1979 gec:eli Adana'D1D C;. 
,ltll semtlerinde yapılan leII "Of*UJoıılar" 
ıonucu, eme yapılan bukında TIP üyel! Ley. 
la Y dınaz, "yaaiı yayın bulundurmak" .. 
rekçes\yle gözaltına alınmıştır. Leyla YıImu 
halen gözaltında bUıunmaktadır_ 

Bu gell,meler Uzedne, TIP Adana lı Bat· 
kanlı!!ı buına yapa!!ı bır açıklaınayla, an&\
demokratik bakı UYgUJamaIanm protelto .... 
Yapılan açıklamada 'u göJ'litlere YK ,.ıllldi : 

"1'utlmlz lı SelıNterI AY. H. AU !tıt, ftl 
5.12.1979 gec:eli ıı.ıarü didik didik ...... 
ve partDI arkadatJIIIIZ Seml Ayan'la bIıUkta 
götiirWerek göz altına aIııımı,tır. A� Bu
kal semtinde yapılan bır a_da putiii arka
dqımız Erol Çıçek ,öUiriDerek ıtıs altına alın· 
mı,tır. 

• Antidemokratik olan bu uYJUlaıııalu, 
I,çl DnıtılDlZln b81mnl llOlYallIt putIa\; TUrkJ. 
ye I,çl PartllI'ne yönelık bır zaldındır. Yenı 
hükümetin kurulmauyla bırlıkte PartIııı\D YI 
partDDere yönelık zaldınlar bllla artJnattadır. 
Demokratik hak ye özgürlüklere yönelllı bukı
lar ve cinayetler ve yazal terör yenı bUkllmıt 
dönemInde bUyük boyutlar kazanmıştır. Bu o
lay aynı zamanda Avukat olan Partimiz Iı Sek· 
r.terl H. All I,ık'ın avukat mellelllne zaldın· 
dır. 

"Sıkıyönetimin olallanilatU ..,uar öne iii
rülerek bu tür antldemokıatlk uYlUlamalara 
ned.n gölterUtmez. Gerek Partlmlze ve partDI· 
lere, gereltae d.mokratlk hak ve özglirlUkleft 
yöntılk her tUrlU bukıya antldemokıatllı olan 
tutu klama Ye gözaltına almmalan ıon verUme· 
sını tal.p ediyoruz. " 
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