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CENYO'DAN • Se,im yasası
'· BüYüK SERMAYENiN 

SONRA üzerine KONUT 
soru,lurma VURGUNUNA SON! 

Bulgaristan' da 
halk okuma 

odalan örgütü 



Elazıg: 

Sosyalistler 
sindirilemeı 

MHP ve yan 
kuruluşlarından 

hesap somlmalıdır 
Elazıit' da, bir süredir "yasal" bir klsveye bürün· 

düriilerek sürdürülen ve demokratik güçleri hedef 
alan sindirme girişimleri, i. Şube ve Pol·Bir'lI polIs
ler eliyı. sürdürülüyor. 

Faşist odaklar sıkıyönetimden önceki saldırgan politikalannı, ii· 
layönetim altında da daha de!!işik biçimde �diiri!yor�. 

Faşist terör olaylannı asıl olarak sıkıyonetım bölgele�
, 
dışına 

kaydıran ve bu bölgeierde de sıkıyönetimin "zorunluluilunu kabul 
ettirmeye çalışan faşist güçler, sıkıyönetim kapsamı içinde l!alan ille
rin bazılarını da ihmal etmediler. Bu illerin 

.
�ıı;ıda, lfçi 'ıı;ııfı hare· 

ketinln kalbi tstanbul ve Türkeş'in seçim bölgesı Adana gelıyor .• lIer 
Iki il de, faşist terörün dunnakslZın artırıldı!!ı iller oldu. özellikle de 
Adana'da saldırı, yaralama, ölüm, bombalama 'Olay�� olmadı!!ı 
gün bemen hemen olmadı. Adana'ya bunca önem verilmesının nedeni 

25 Ocak 'ta gözaltına alınarak 19 gün süreyle Iş· 
kenceye tutulan TİP E1azıi! İl Başkanı Necati De· 
mirerden sonra, İl Yönetim Kurulu üyesi Yaşar 
Yıldırım da "komünizm propa· 
gandası" yaptı!!ı gerekçesiyle 
gözaltına alınmıştı. Demirel ve 
Yıldırım'ın serbest bırakılmasını, 
bu kez yine İl Yönetim Kurulu 
üyesi Ali Okutan'ın, üzerinde sol 
yayınlar bulundurdu!!u gerekçe· 
siyle ı. Şube tarafından gözaltı· 
na alınması izledi. Kısa bir süre 
sonra TİI' İl Başkanı Necati De· 
mirel, geçen Kasım ayındaki bir 
olay gerekçe gösterilerek yeni· 
den gözaltına alındı. 

Geçti!!imiz Kasım ayında, Fı· 
rat Üniversitesi Veteriner FaküI· 
tesi' ne üslenmiş bulunan faşist 
saldırganlar, ilerici öi!rencileri 
okula sokmamak amacıyla silahlı 
bir saldırı düzenlemişlerdi. Jan· 
danna assubayı tsmet Pamukçu, 
faşist saldırıya karşı seyirci kalır· 
ken, ilerici öi!rencilerden bazıla· 
rıru gözaltına almıŞtı. Olay dola· 
yısıyla gözaltına alınanlar arasın· 
da Necati Demirel de bulunuyor· 
du. 

Veteriner Fakültesi'n� yöne· 
len faşist saldırıyı ve saldırıya 
ui!rayan ilerici öi!rencilere karşı 
yapıla!! uygulamayı protesto 
eden öi!renciler, bu protestolan· 
nı 1 günlük boykotla dile getir· 
mlşlerdl. 

Necati Demirel, son olarak, 
K asım a}�ndaki olaylar sırasında� 
"bir grup ö!!rencinin derse gir· 
mesine engel oldu!!u" gerekçe. 
siyle gözaltına alındı. Veteriner 
Fakültesi'ndeki boykotun, ilerici 
öi!rencilerin katılımıyla gerçek· 
leşti!!i "ortaya çıkınca" serbest 
bırakıldı. Demirel' in serbest bıra· 
kılmasından birkaç saat sonra, 
bu kez yine aynı okulda okuyan 
7 ilerici öl!renci gözaltına alındı. 
3 gün gözaltında tutulan öl!renci· 
lere sorulan soru, "TİP tı Başka· 
nı'nın kendilerine zorla dergi sa· 
tıp satmadı!!I, kendilerini rahat
sız edip etmedi!!i" idi. 

Bu uygulamalar, Elazıi!'da fa· 
şist tırmanış ın en yüksek boyut
lara ulaştı!!ı sırada TIP ii örgütü· 
nün kurulması üzerine Parti'yi ve 
yöneticilerini heder seçen faşist 
terörün, şimdi "yasal hüviyeti" 
olan kimileri tarafından sürdüriii· 
meye çalışıldıilını gösteriyor. Bü •. . 
tün bunlar, sosyalistleri sindirme
ye yetmeyecektir. 

• 

neden' 
[BU:.Yif 

- �====---:========::::::_��=. :::==-=. =:..:.::... faşist hareketin bu iii, böleedekl 
r-----------ı diller illere bir sıçrama tahtası 

Raif Çiçek 

"yenidenn tutuklandı 
Başbul'un Elazı!! bölge. 

lindeki en .. dık adamı RaU 
Çıçek'In "maceralan" Yürü· 
yüş'ün önceki sayılannda 
aynntııanyla yeraldı. "hgUI. 
\er"e RaIf Çıçek'In suçlan· 
om bır dökiiınü sunuldu. Bu, 
adı türlü çeşıtlı saldın, clna· 
yet, yaraJanıa olaylarına ka· 
rışmış ,akl, eeçtlRimiz eün· 
lerde bir kez daha tutuklan· 
dı!" 

RaIf Çıçek qıye tutukla· 
mr, aslında bun"un ııım çö

. zülmUş dei!U!... Çünkü bu 
fqist daha önceden de bır 
çok kez tutuklandı, sahverlJ· 
dı ve bu uygulamalar kendı 
lItel!ine ,öre yapıldL RaIf 
Çlçelı.'ln hem Ellzıl Veteri· 
ner Fakültesi'nde. hem de 
Ankara tTlA'da 4923 No ile 
"öRrencl" olarak kaydmm 
bulunduRti yazılmıştı Yürü· 
YÜŞ'te. Sonradan öRrenlldl· 
iılne göre, bu duruma gönlü 
razı olmayanlar(!) Ankana 
Aİ'I1A'ys yazı yazarak, RaIf 
Çıçek'In kayıtlı olup olma· 
dııımı sordular. Kimileri bu· 
nu yaparken, Raif Çiçek, 22 
Şubat 1979 günü AİTIA 
Malı . Bilimler Yüksek Oku· 

. lu 'nda, "Şirketler Muhaae· 
besi" sınav saatinde saldırı· 
lar düzenllyordu ... Emniyet 
tarafından da arandıl!ı gün. 
lerde, Malı Bilimler Yüksek 
Okulu yöneticileri, Raif Çı· 
çek'ten olay hakkında Ifade 
vermesini "rica ediyorlardı". 

RaIf Çiçek gibi elebaşıla 
ra bu denli Mzaketli davra· 
nanıar kendUerine gelmell· 
dır. 

İşte terörizmin 
kaynağı 

SlkıyllMtim .. YguIG ...... ınl I"rlc� d.malınıtilı �LerIn 

üzerine çewme)'e yönelO. bilfiin uyguIGıııal<ı'" ""tMrı, ,eç' 
tiltimiz ilıi aylık dönem MHP'nin .... yan k .. rulUflarımn fa'ı.� 
tv'Ör Içindeki ",ruml .. ı",unu telınır IlIk",r luımtlayan yem 

örnelı/erl ortaya Iıoydu. Satü". b..,une luıd4r ortııya çıluın . 
luımtIGr bile, faf;'t terörün birey .. 1 ı/riflm/erden kGy".,"IGn· 
dılı .-yımının terlıedlltMılnin artık luıçınılmu old"'unu 
.. .,ılemiştir. A,aluJ4lıi örnekler bu kGnıt/arın ",dece çok 
kliçük bır böliimüdlir. 

27 Ocak: 20 Kuım 1978 11ÜDü Ankara Demetavlu lkin· 
ci cadde üzerinde bır belediye otoblllUnlin duıdur.ılarak til,· 
Ianmuı mumda ııtıvenllk ku-netlaıine de eaiduaıı MHP An· 
kara b BqkanvekWI 8e1eIıattln TıI!1ıa lıaklwıda 6 yıla kadar 
hapla cezuı latendl. AçıIaıı daft1W1 l&ILJkLan aruuıda OGD 
üyeleri de bulunuyOl'. 

2 Şubat: Taraua'da Itleaen baı ıılyuI clııqetlerln f.nı 
olduau belirtilen MHP Tanua Ilçe Bqkanı otuz ÖZCIın ... 
ı.enderun'da yakalaııdı. 

6 Şubat: 22 fqı.t tarafından 20 NIan 1971.1 ııuıııı MHP' 
ye alt olduau belirtilen otomobllle prçekIeftlrllien �cu 
IOYl\Uluyla iJCIIL da ... ı.taııbul ı. Alır ceza M,hlıemeııl ..... 
fından Sıkıyönetim Mıhlıemeıılne. dnredlldl. Sonımca
M1;!P)I1aııbul GençUk Kolları Batkanı'yla da lfbIr\iII yaptık. 
larıru açıkladılar. 

9 Şubat: ızmir'in Kıraz Uçeıılnde ii ldtIy� tab�1a 
ateş açan ve bır Idtlyi yaralaJU1 UGD ... MHP tiJeIari yaIıa. 
landı. 

ıIaıı 1 2  Şubat: MHP BakırkÖJ bçe Merkezl'nda yap ara' 
mada 3 tabanca ve bır namlu bUıundu, 9 ı.ltlııözaltına ahndı. 
Arama muıııda bazı MHP'Iiiar arka pencereden kaçmaya ça' 
Iı,tılar. 

......_1_ 16 Şubat: OGD'nIn ÇıkarılıAı "Beneı" adlı d_� 
Bandırma bÜfOlUllda yapıIaıı ·uaıııada bır tabanc:ıı., 6 mermı, 
bır av tüfatl, 18 fl"k, 3 kama, 7 tornovlda, betbuçuk ıne� 
dinarnit fitili ve sahta ıkı oto PJakaSı Ile 'UOD, olD ve MHP 
ye alt evraklar, afl,ler ve dooyalar bUıundu. 

19 Şubat: lzmir'de çe,ltli tarihlerde meydana lıe1en 
olaylara kanıtıklan aaptanan 7 faflat yakalandı. Bir kltiYı de 
öldüren sanıklann MHP İl Gençlık Kolu yönetleUerI olduklan 
açıklandı. 

2 Mart: Ankara'da 24 Mayı11978 !IÜnü Demet Slnemuı 
önÜDde çıkan çatı,mada ıkı kI"yl yaralayan ta,iat Abdullah 
Bıçakçı 28 Şubat ııünü Yenlınaba1le MHP İlçe Merkezl'nden 
çıkarken yakalandı ve tutuklandı. 

yapmaya çalışmasıydı. 
Faşist terör ıllInyönetim sü· 

resince de bazı illerde, K.Maraş 
benzeri toplu katliamlar düzenle
meye kallaştı. Trabzon, Amasya 
ve son günlerde öne çıkan Adıya· 
man'da bu amaca yönelık tertip
lere girişiidi. Adıyaman'da geçti· 
!!irniz bafta içinde, ardında çe· 
şitli kuşkuiar bırakarak meydana 
gelen MHP Ilçe başkanının ölü· 
mü, faşistlerin çok bilinen me· 
todlanyla tam bir uygunluk gö&
teriyordu.: 

MHP ve yan kuruluşlannın 
üyeleri sıkıyönetim süresince bir· 
çok terör olayının içinde yer al· 
dılar. "Meçbul" failler bir yana, 
yalnızca ele geçirilenler bile, 
MHP'nln bu olaylar içindeki ro
lünü açıkça ortaya koyuyordu. 
Bu örgütlerin üyesi faşistler yine 
bombalar atıyorlar; cinayetler iş. 
liyorlar: MHP yöneticilerinden 
ılIah alıyorlar; MHP binalarında 
barınıyorlar ... Yakalananlar da, 
"tek başına karar verip cinayet 
işleyen bir avuç manyak" görün· 
t:üiüyle kamuoyuna yansıbldı. 
Bu katillerin ardındaki eücün ne 
oldui!unun ortaya çıkanlması 
için ise, ciddi biçbir çaba göste· 
rilmedi. Hükümet tam bir kayıt· 
sızlık, çaresizlik Içindeydi. 

MHP'nin sıkıyönetimi ka· 
ranlık amaçlan için basamak ola· 
rak kullanmaya bazırlandı!!ı, sı· 
layönetimin ilanından önce defa· 
Iarca vurgulanm14tı. Ne var kı, 
öteden beri istedi!!i sıkıyöneti· 
min ilan edilmesi MHP için ye
terli olmadı. MHP, gizli faşist ik· 
tidar odal!ı Içindeki etkinlil!ini, 
daha büyük bir kumar için kul· 
Ianmaya çalışıyordu. Bu odak 
Içindeki MHP etklnll!!inln arttılı 
bu iktidar odailının yasal iktidan 
devirebilecek bir güce dönüştü· 
rülınesi Için faşist güçlerin neler 
yaptıklanı bUlnlyordu. lIHP'nin 

"'dıreanlıiıı, bu dönüşümü daha da bızlandırmak içindi. 
r·_ .. -'-·_ .. _ .. �·_ .. _ .. _ .. ;ı 
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Ne var kı, oyunun bunc';, açık oynanmasına kl111ın, Ecevit hükü· 
metl biiiii pasif bır tutumla, bildi ilin i okumayı sürdürmekte; tebllke
nın boyutlarını kavramaktan çok uzak bir politika izlemektedir . 
MHP ve yan kuruluşlarını açlRa çıkarmak, onlan teşbir 'etmek Için 
hiçbir çabası görülmemektedir. Kaldı kı, bunlar atılacak Ilk adımlar· 
dır. ve demokrasi güçleri bu adımlann atılmaaıyla da yetinmeyecekler· 
dır, Vazgeçilmez görev yıllardır ısrarla belirtilmektedir. Bu, r.qnı ve 
yan kuruluşlannı kapatmak, gizli faşist örgütleri daRıtmaktır. . Demokratik güçlerin bu talebi, ne denlı gözden kaçırı1maya çalı· 
,ı1ırsa çalışılsın, güncellilıinden hiçbir şey kaybetmemı,tır. Tenlne, 
bugünkü sıkıyönetim koşullarında daha fazla dayatmıştır. Hükümetin 
başı demokrasi güçlerinin bu talebine kulak verecek yerde, faşllt 
güçleri "bır avuç katil" gıbı göstermenin anlamsız ısranndan vazeeç· 
melldir. Hükümet, bunun ne denlı sorumsuz bir tutum oldui!unu ve 
bu tutumunun nereye varabllece!!inl artık iyi dUşünmek zorundadır. 
tki buçuk aylık sıkıyönetim dönemı içinde gelişen olaylann, ı"HP' 
nın, faşist örgütierin kapatılması Için yeterli oldulunu ve bu &örevln 
yaşamsal önemini Ecevit ve hükümeti bugün bır kez daha delerlen· 
dlrmek zorundadır. 



EMEKÇi' KiTLELER 
SEÇENEKSiZ DEGiLDiR 

ZEKI KlUÇ 
Büyük dış ticaret açığı, çok yaygın işsizlik ile Iuzlı enflasyo

nun oluşturduğu ekonom!k bunalım had safhaya çıkarken, CHP 
hükümeti, artık beklentilerle işçi ve emekçileri, dar gelirlileri avu
taınamaktadır. Ekonomik bunalınun karşısında kitlelerin, CHP'ye 
yonelik küskünlük, ilgisizlik şeklinde somutlaşan tavırları, giderek 
değişmeye ve ona karşı 'mücadeleye dönüşmektedir. Bu durum, 
MC partilerini, özellikle AP'yi kampanya açarak, tepkili hale gelen 
kitleleri etrafına toplamaya yöneltmektedir. 

AP son günlerde yürüttüğü "erken seçim"e çağn mitingleriyle 
iki amacı birden gel'Çtlkleştirmeye çalışmaktadır. Bunlardan biri, 
ı 2 Mart'ın faşist uygulamaları ve sonuçta bunalımların faturasım 
kitlelere ödettiren ekonomi politikıisı ile onun bir başka biçimde 
devanu olan MC hükümetleri dönemlerinin, yıldıncı, baskıcı politi
kasının ve sonuçlarınıp unutturulmasıdır. Bu uygulamalar nedeniy
le MC partilerinden ve özellikle AP'den kopan emekçilerin yeniden 
toparlanması hedef alınmaktadır. 

Diğeri ise, MSP'nin ve MHP'nin oy potansiyelini AP'de top
lanmaya çabalanmasıdır. Bu noktada MHP, hem örgördüğü hükü
meti ne şekilde olursa olsun hemen düşürme hedefıne ulaşılması 
konusunda AP'nin farklı bir .tutum içerisine girmesi; hem de son 
seri mitingler kampanyasının kendisine de yönelik bir yarunın ol
duğunu görmesi yüzünden AP'yi hükümeti ayakta tutmakla suçla
maya başlanuştır. 

Burju 'aZİ, hiçbir zaman. bile bile kendisinin has partisini yıp
ratrnanuştır. Ama sosyal demokrasinin yıpratılmasından çekinmez. 
Hele, sosyal demokrasinin şalısında, genel olarak sol imajın etkinli
ğinin ve saygınlığının yıpratılması da sağliınabiliyorsa, o zaman öz
nel olarak da bu, burjuvazinin gündemine girebilir. AP'nin bütün 
hesabllU, CHP'nin başarıslZlığı temeline oturtmasllUn mantığını, 
burada aramak gerekmektedir. Yine, CHP'nin emperyalizm ve bü
yük burjuvazi ile uzlaşma politikası sonuçta ona destek olan kitle
lerin kendisinden ·kopmasına neden olmakta, bu da, AP'ye ve �C 
partilerine arzuladıkları zemini hazırlamaktadır. 

CHP, 1977'de MC iktidarları döneminin faşiz\11İ tırmandıran, 
kitleleri terör ile susturup baskı altında tutan uygulamaların karşı
sında, MC iktidarlarııu nasıl bir propaganda aracı olarak görmüşse; 
AP de bugünkü ekonomik bunaIınu CHP hükümetine karŞı bir pro
paganda olarak değerlendirmeye çabalamaktadır. Başka bir deyişle 
AP, CHP'nin iktidarda kalmasıru kendisi için bir oy toplama vasıta
sı olarak görmektedir. 

Ancak AP'nin, CHP hükümetini bu şekilde değerlendirmesi, 
onun, CHP'yi iktidara hapsetmeye çalıştığı anlamına gelınemelidir. 
CHP'nin iktidardan uzaklaştırılması, her an onun gündeminin ilk 
maddesi olarak yerini korumaya devam edecektir. 

MC partilerinin, özellikle AP'nin ekonomik bunalıma ilişkin 
bu hesaplarının karşısında CHP tam bir şaşkınlık içerisinde görün
mektedir. CHP hükümetinin önünde. uygulayabileceği bir ekono
mik politika seçeneği vardır.Ama CHP'nin,olkemizin emperyalizmle 
olan bağımlıIık ilişkilerini gevşetecek, bunalımın etkilerini azalta
bilecek bir seçimi yapmak yerine, emperyalizm ve büyük burjuvazi 
ile uzlaşma yollarııu ararnayı, böylece işi dalgalanmaya bırakınayı 
tercih ettiği anlaşılmaktadır. 

Başbakanın DISK, Türk-Iş ve işveren temsilcileriyle yaptığı 
son toplantılar. bir yaruyla AP'nin son çıkışlarına cevap vermek 
anlamına gelınekle birlikte, asıl olarak büyük burjuvazi ile uzlaşma 
çabalarından biri olarak ele alınmalıdır. Halil Tunç'un Ecevit ile 
görüşmesinden hemen sonra "işçi-işveren-hükümet" üçlüsünün ger
çekleştiğini görmekle duyduğu memnuniyeti dile getirmesi, her
helde rastlantı değildir. Burjuvazi ile işçi sllUfının uzlaşması gerek
liliğini ifade eden bu simge, aslında bugünkü bunalımın temel nede-

nidir. Diğer yanda, DISI('in bu biraraya gelişteki tutumu, bu uz
laşma gayretine karŞı olumlu olınuştur. 

Fakat, karşı öneriler getirirken, özellikle işçi ve emekçi sıruf
lar adına öneriler ileri sürerken. dikkat edilınesi gereken çok önemli 
bir nokta vardır: Önerilerin yapılabilirliği gerçekçi ve öncelikleri ' 
iyi saptanmış, anlaşılabilir ve somut bir biçimde hazırlanması. işin 
slogan düzeyinde tutulınaması gerekınektedir. DISK'in yaklaşınu 
doğru oIınakla birlikte, sözkonusu ilkelerin esas alınarak önerilerin 
hazırlarup sunulduğunu söylemek mümkün değildir. Tabandaki mi
litan yapı karşısında vaziyeti kurtarınak, daha çok ön plana alın
nuş görünmektedir. 

Emperyalizmin ve büyük burjuvazinin CHP hükümetine da
yattığı "çözüm" önerilerinden başka, buruiIımdan Çıkışı sağlayabi
lecek öneriler vardır. Ve bunalımdan Çıkışı sağlayacak bu önerileri 
hayata geçirecek güçler de vardır. Bütün sorun, hükümetin. ülkemi
zin emperyalizmle bağımlılık ilişkilerini daha çok artınp perçinle
yecek, bunalımın tüm yükünü işçi ve emekçi sınıflarla dargelirlilere 
yükletecek önerilerde mi; yoksa emperyalizm ile olan bağımIıIığı
mızı giderek gevşetip azaltacak ve yükün kitlelerin omuzlarına da
ha az yükletUmesi arılanuna /!Ielen öneride ıpi karar kılacağı siyasal 
tercihine bağlı bulunmaktadır. 

Dergimizin bu sayısında Galip Tekin arkadaşırruzın da belirt
tiği gibi, emperyalist güçler ve büyük burjuvazi öngördüğü ekono
mik politikanın iki temel özelliği yüzünden CHP hükümetini "te
mel bir ekonomik ve siyasal tercih yapmaya zorlamakta ve 'bu ter
cihi bizim istediğimiz yönde yapmazsan, yardım falan bekleme' 
demektedirler." Bu dayatılan seçenek karşısında. ona karşıt ve uy
gulanabilirlik koşulları her zamankinden daha fazla olan çözüm 
yolu vaıdır. 

Içeride kamu denetimini artıracak bir ekonomik polit�ka ile 
tekelci, büyük burjuvaZinin gücünü sınırlamak. böylece bunalınıın 
yükünü işçi ve emekçi kitlelere fatura etınek yerine. sözkonusu fa
turayı bunalınun gerçek sorumlularına ödettirmeyi sağlayacaktır. 

Diğer tarafta, başta ·sosyalist sistemin ülkeleri olınak üzere 
O çüncü Dünya ülkeleri olarak nitelendirilen ülkelerle iişkileri artır
mak, onlarla yapılnuş olan ticaret anlaşmalarının kapsamını geliş
tirmek ve yeni arılaşmalar yapmak gerekir. "Emperyalizmden yar
dım alınamayıncs, o halde diğerlerinden aIınrnalıdır" arılayışı esa
sında, sosyalist ülkelerle bu arılamda kurulan ilişkilerin özünü sak
lamak anlamına gelir. 

Bugünkü ekonomik bunalımı atlatabilmek için ivedi çözüm is
teyen sorunlardan biri, ihracattınızı artırmaktan başka. ihracata 
uzun vadeli pazar sağlamaktır. Bir diğeri de, döviz darboğazını at
latmak. dolayısıyla gerekli ithalatı yapmaya yeterli dövizi bulmak-
tır. 

. 

Sosyalist ülkelerle yapılan ticaret sözleşmeleriyle. ihraç edile
bilecek ürünler açısından uzun vadeli ve planlı, şu ya da bu k07 
şulun neden olabileceği dalgalarunalar yüzünden değişmeyen bir 
ihracat rejimine kavuşulabilmektedir. Yine sosyalist ülkelerden ya
pılan ithalat, döviz kaynaklarına başvurulmadan yapılabildiği için, 
hem .gerekli olan ithalat sağlanabilmekte; hem de döviz bulına zo
runluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Bu durum. ayru zamanda. pa
ra değerindeki değişikliklerin ve bu nedenle meydana gelen olum
suzlukların da etkilerini azaltmaktadır. 

CHP'nin ve hükümetinin önünde duran bu seçenek, yalnızca 
doğru ve geçerli olduğu için değil; bununla birlikte. özellikle CHP' 
nin geleceği açısından yaşamsal bir öneme sahip olduğu için de se
çilmek durumundadır. Önemli olan bu karan verebilmektir. Bu ka
rarın hayata geçirilıııesini sağlayabilecek güçlerin varlığından hiç
bir kuşku duyulınamalıdır. 



.DENGE POLiTiKASıNDA 
CIKMAZ SOKAK 

Hükümetin izledik; denıe po!itiJra.ıI. eltonomik bunalıma çözüm getirme
yeceki. gibi, bUMiımı daha da derinleştirerek hükümetin k.ndiıini de UÇU
rumun henanna getirecektir. Hükümet, emperyalizmin ve büyük burjuuo
zinin da yattılı politika karşısında keıin tercihi yaprr'ICJk zorundadır ... 

Hesaplar ve 
figüranlar 

• 

YOROYOŞ'ün elinizdeki sa
yısı hazırlandı�ı sırada, hükümet 
tarafından hazırlanan ekonomik 
önlemler paketi henüz resmen 
açıklanmamıştı_ Ne var kı ön
lemler paketinin. hükümetin 
önündeki çeşitli seçeneklerin or
talamasını almaya yöneUk oldu-

"RlMOD FAŞIST 
SUiitiURBAN 
nLMAYACAKTIR-

TIIm ötretlm Oyeleri Der
DelI-TOMöD'1iıı 4, OlaR'" 
Geııel KıınıIu II Mart ıünü 
yapıldı, o...el Kunı1lOııruuı
da DI .... Bqkaııı Prof. Fehmi 
Yımıa _fındaıt baana yapı
lan açıldamada, yiibek titre
Dim , .. tulaAına U"kin TO
MöD ,öriltleriııe ,er verildik
ten ıoara, alayöDetim ve fa
,lot ..ıdınlAr lıaklwıda da fUll' 
lar deııl\l,ordu: 

·'S;yGMl Ilılid4nn dengec� 
uzlafmııcı ile lıDIV1W1Z 10 ..... -
dan c/iretknen {o,iz"., le" 
lelı ıaldırılannı arlırl7Uf. en 
ıon K.MorıJf loplu kl)'ımı ik 
"kıyöneHmin ilanını ""la· 
mı,1ır. Ne .... r ki, ,,"lyöneH
me Ira"ın fOliıl l"rör, Ilrman-
1711Uınl ıiirdürnuılıle, nereden 
,eldili opaçık ortada olan 
{Oliıl cinayet ve ",ıdırılara, 
hti14 'nereden reliru ı./oin' 
mantılı ile yalılafılmalıtadır. 
SiyGMl ilıHdor bu ""ra ..... 
be"kyifi terkotmek, demolı
raalı ,üçkrln .indirilme.ine 
.. yirel Iuılmamalı durumun
dadır_ TIJMOD lıitkM/n Ira
rarlılılını dile ıetiren ,ell$1 
lıu",lumuz {Oliıl ıııldırılar 
Ira" ... � /rorlı"""yo"",ıınu� 
yıl"""yacatım .. � demalıratılı 
mücodele çizgimlztkn ,eril.
meyecelimlzl "amuoyuna du
yurmayı bir ,örev bUir. " 

TOMöD Genel KıınıIu ay
nca. Lotıdra'da ı.cıavı edUen 
Doç_ Dr. IMr ... r T..,UU'ye de 
...aıdald me&alı ,önderdi: 

"FOfilll Iıu"unlar oramız
da olman .. ı .TII.lledl. Ama 
her zaman ile her y.rde birl/Iı
t. oldukumuau billyoruz_ Bır 
an önc. ""Iılın .. a kaVll,aralı 
TUrlıiy. 'nin alradem/lı v. de
molıraHlı g.lifim mücadele
.inde yer ol"""n.. dikbiyk 
ullflilerlmLıI euI\QTU, " 
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� belli olmuştu. 
Maliye Bakanı Müezzino�lu' 

nun Paris dönüşünden sonra eko
nomik önlemler paketi DPT uz
manlanna gönderilirken, yeni pa
ketin dayanaea�ı anlayış şöyle 
özetleniyordu: Ekonomık istik
rar programı. Türkiye'ye hiç dış 
yardım gelmeyecekmiş gibi. ya
ni ülkenin kendı kaynaklanna 
dayalı biçimde hazırlanacaktır. 
Bu, IMF'nin taze para muslukla
nnı açmak Için öne sürdü�ü tüm 
koşullan uygulamadan ve IMF' 
nin tutumunu sonradan de�iş
tinnek üzere bır "önlemler pake
ti 'nin hazırlanması anlamına geli
yordu_ 

Ne var ki bır yandan DPT or
ganlannda paketle ilgili çalışma
lar sürdürülürken, di�er yandan 
IMF'nin desteeini koparmak üze
re el altından yo�un çabaların 
da sürdürüldü�ü görü\üyordu. 
IMF Geçici Komitesi'nin önceki 
hafta yapılan toplantısından son
ra biraraya gelen Amerikan, Ingi
liz, F.Alman ve Franm Maliye 
Bakanlan ile Japon Merkez Ban
kası Başkanı, IMF Ue Türkiye 
arasındaki anlaşmazlı�a çözüm 
bulmak üzere kendi kendiietini 
görevlendlriyorlardı. 

Ecevit hükümetinin IMF'nin 
bu önerilerine kapılan kapatma, 
ma çabası. aynı IMF toplantısına 
katılmak üzere Washington'da 
bulunan Maliye Bakanlı�ı Müste
şan Vural Güçsavaş Ue Merkez 
Bankası Başkanı ısmaıl Hakkı 
Aydıno�lu 'nun temaslan bakkın
da elde edilen bllgUerden de an
Iaşılıyordu. Güçsavaş ve Aydın
o�lu Washington'da IMF yetki
lilerine. Türkiye'nin Ivedi bır de
valüasyon koşulunu kabul etme
mekle birlikte IMF Ile ilişkileri 
koparmaya da niyetli olmadı�ı 
konusunda güvence vermeye ça
lışmışlardı. 

Hükümetin. ekonomik buna
lıma karşı programını, karşıt se
çenekler arasında bır denge "'�
Iayarak uygulamaya çalışması. 
ülke ıçınde de hafta boyunca iş
adamlan ve sendika temsııcııeriy
le sürdürülen görüşmelerde ken
disini gösteriyordu. Salı günü bü-
yük, tekelci sermayenin temsUcl
leriyle yapılan Uk görijşme, hükü
metin DPT tarafından hazırlanan 
önerilerin büyük ço�unlu�nu 
lşadamlannın Istemleri do�It:ıI-

sunda budarnasıyla sonuçlanmış
b_ Bundan sonra sıra, önlemler 
paketinin bu biçimiyle sendika 
temsilcilerinin onayından geçIriI
mesine geliyordu. Hükümetle iş
veren ve sendika temsilcileri ara
sında sürdürülen görüşmeler, Per· 
şembe günü ortak bır toplantıda 
bır "dek\arasyon" çıkanlmasıyla 
sonuçlandı. 

Hükümetin çabası, uygulama
ya geçece�i ekonomik önlemle
rin. hem büyük sermayenin hem 
de işçi sınıfının deste�lne sahip 
oldu� Inancını yaratmak, böy
lece önlemlerin uygulanmasının 
ilk aşamasında geiebUecek tepki
leri mümkün oldu�unea zayınat
makt\. Başbakan'm, dizi görüş
meleri sözlü açıklamalarla de�il 
de yazılı bir ,deklarasyonla so
nuçlandırmaktaki ısran. bu asıl 
amacından kaynaklanıyordu. 
Tasla�ının Başbakan tarafından 
önceden kaleme alındıeı beDl 
olan ortak açıklamada, hükümet
le ortak toplantıya katılan kuru
luşlann. "ekonomiyi güçlendlr
nie programının amaçlan. kural
lan ve temel ilkeleri konusunda 
kendilerine hükümetçe verilen 
bilgileri Türkıye'nin ıçınde bu· 
lundu�u koşullarda ana çizgisiy
le do�ru ve uygun buJduklan " 
özeUlkle belirtiliyordu. Ortak 
açıklama, toplantıya katılan Işçi 
ve Işveren kuruluşlarının işçi-Iş
veren ilişkilerini "düzenlemek" 
üzere de biraraya gelme karannı 
verdiklerini de vurguluyordu. 

Hükümetin, ekonomik önlem
lerin uygulanmasında karşıt 
seçenekler ve karşıt güçler ara
sında bır denge oluşturma çaba
sı. belki bır ölçüde politikasına 
karŞı çıkabilecek tepkileri yumu
şatabilecektlr. Ne var ki böylesi 
bır denge politikasının sonuca 
ulaşması. ülkeyi ekonomik buna
lımdan çıkarabilmesi mümkün 
de�lIdir. Dolayısıyla yoeunlaşan 
ekonomık bunalımla birlikte hü
kümetin kendisini de uçurumla
rın kenanna getirmesi kaçınıl
mazdır. Hükümet. ekonomık bu
nalımın karşısında da, emperya
lizmin ve büyük burjuvazinin da
yattı�ı çözüm yolu ııe. Işçi sını
rının ve emekçi kitlelerin önerdl
eı çözüm yolu arasındaki terclhi
nı artık açıklıkla yapmak zorun
dadır. 

Son eıınımıe faşist iktidar oda� hızmet ed8ce1i düşü
nülen bır tablonun zIhlııIere yerleştirilmesiiçin çaba Jıarean. 
�I göze çarpıyor: Bır yanda yurtlaıuıdan atııaıı ve camiye 
R� zorunda kalan "ıııuum" liJkiieü pnçler, dller yan· 
da ise birbiri ardına terör eylemleri diIzeııleyen "101" eylemci
ler. Sözde "101" grupların eylemlertne �kin olanlı: llUlllfet
lerde sürdürlilen yaymlann ardından "ıııuum WkIICII Ilençler" 
edebIyatUwı yapılmuı bu amaca Iı1zmet edlyor • .  

SOL adına hareket ettlklerl öne IiirIlIen taıörilt UIIIUIIarUı 
son ııralarda "yoıunlaşan" eylemleri, AP'nin IIkıyönıttiıııe 
�kIn hııIaPIannın bUtiiııiiyle ve tıpa tıp gerçeklefmedlli ko
fULLarda IÜDIKIktedir. Y uatılmaya çah,ıian böy\eiiııe blr tab
\o Ue, kitlelerin göziiııde IpUk1er! bırer bırer ııeıı- çılaııaya 
başlamı, olan MHP'ye baRh faşist terör ııIiriI1erLııLı eylemleri 
de ıözlmIen ırak tutulmaya çah,ılınaktadır. AmaçlaDu)-a1-
nızca bu kadarla da kaiııwııaktadır. çizilmeye çalıfı1aıı tablo 
Ue, MHP'ye bal!h terör gruplarıııııı eylemleri, kaqı ey\emlere 
verilen haldı bırer cevap gibi ııÖ1ıertlmekte, bu eylemlerin gl. 
derek meşıu.lq,trimuıııa çalışılmaktadır_ 

Bu görilnüınün yaratılmuı ıçın gtzU fatısı Iktidar ocıaaı
nın eUnde yardımcı 1IDIIIrIar, fi&UnUıLar oldulu açıktır. Kış. 
kırtıcı ııjaıılara yaptırılanlar ve yaptmlab1lecekler, emekçi klt· 
Ieler ıçın bırıu delildlr.Adımn başına blr "ınarkstat-lenIDlot" 
�ünün eklenmesi de Ihmal edilmemiş olan "SUabb J>ro.. 
papııda BlrUII" Ue 19i1i olarak resmi çevrelerce dUe getIrIlen
ler hatırlardaıı çıkmamıştır. 

Ne var kı bu uıısurlmn yardımcı uıısurı. oldu� ve nes. 
nel konumlan ıtıbarıyle bu planlann fiııüraıu olmaktan öteye 
geçemeyen sözde "marksist-leninist "lerin bu deRlrmene Lu 
taşıdıklan ca açıktır. IGtlelerden kopuk o1rnanın ötesinde, 
kitlelere tepeden bakan bireysel terlZlst grupluın demokru! 
mücadelesini balta1a>,cı nlteUll, ne Türkıye devrlmcl'pratlli 
ıçın, ne de dünye devrımcı pratıll ıçın meçhul dell1d1r, Teni. 
De be1l.rU toplumsal ko,uUardan kaynaklanan bu tiir küçük 
burjuva ıörüşlerln mahkum edılmeo! her zaman devrımcı mU. 
cadelenin lIÜJldemlnde olmuştur. bullÜD de olmaktadır. 

� 
Demokratik güçler bır "12 Mart deneyi" )"&fiii\ifiardır 

ve bır daha da � .. şarnak niyetinde deıııııerdir_ Görüııııı odur 
ki, 12 Mart fqızmlnden gerekli denled çıkaraınayan INpla. 
nn Akhlsar'de ıırglledlklerl "eylemler" Demırel'I "kabıaman" 
yapma hemplannın bır parçası olabUecek kadar sonunlUzdur 
ve demokrıW nıücadele&lnden kopuktur. Yapan1ann niyetleri. 
ne oluna oliun, "bombab ant" nıaskaralıkJanndan, dller hı. 
rey.el terör eylemlerine kadar tilmUııi!n demokratik IÜÇler! 
hedeneyen adak1ar tarafından deterlendlrmekte oldulu bır 
kez daha bUWn netlllıl Ue göriilınektedlr. 

Faşist güçlerin tüm olanaklanyla cirit attı� bu alanda 
olup bitenlerin. faydacı çözUınJer peşinde ko ,an CHP aRırhk. b hükünıet tarafından da "aoın salta da aşın sola da karşıyız" 
diyerek. antldemokratlk bazı girişimlerin gerekçesi )-apıldıllı 
gözlenmektedir. Gizli Iktldar adalıınca 'tasarlanan hesaplan, 
niyetiere ve yapılanlara IIglsiz kalarak bütün demokratik güç. lerı daha pri mevzilere IÜrÜkieyen bu tür antidemokratik dü. 
zenlemeler yalnızca r .. llt gUçlerin ı,ine yarayacaktır. 
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� Eylll 1955 

J Kaaıa 1955 

NIoo,ıı 19Si 

29 Ekım 1956 
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: Al>D Dı,itlm Bab.ru DuiJa. Ankara'yı 
ıdadt omelolU'da bır .. kal poktm Im
_ moıııunu hükUmetie gölÜ,ti!. . 

: Tilrıı.;� ilc P.1ılnan .......,da Ittifalu ön
pcıı Kar:ıçl uılqmuı imulandL 

: 1nIt'1a Tilrtl� ...... da ıavunmo l,lıirJi. 
/iIDI öngömı Bağdat Mtı ImsaluıdL 

: 1ııP!t=. Ti1rtjyc ik lnIt arumda &ldat 
M_ ......... btddL s.,.,yctkr Blrıııı 
bır biidlrl yıymlıy ...... ıı.. kaıan ,iddctic 
kmodı. 

: lIoIelat M_ hkio_ ela .......... btıl· 
cı.tma oçıllaılı. 

: ı- _eti Belelat Mtı·... b_ı 
,,-LaiDI amamLadL 

: ABD. lIoiclat hk_ "Ebao..ıır. Ko .... 
tai" ile .......... Faan,aJaf ooııane 
KomlıaI' '* LIYe __ 

: ı...ıı Muor'a aldiıdı. liaIdın, Balelat M· 
tı'ııdıı Dır. dalıı ınu.m. yın'" 

: Eiooailowa, ABD KOııPaıIıX )'OLIadItı 
6zd � id _trIıOIDI Dıa etti. 
ABD'ye �p'yı mIdOIUIO oı-p Ia
...,.... .... __ Maıdaa ...-ctı tanı-
fadıuı oIkqla ....... 

: ABD ik L1irIıiYe ... PUiOtaa -. 0_ 
lIIIaO CENTO ey ... _ WB .......... 
ı.-...ı.. 

: T __ 19S5'c!e It ........ -
lnIt YiIOıOtLIııL Bqdat Pü-...,...... 

Türkiye'de 

CINTO'yu 
kurtarma planı 

İran ve Pakistan'ın CENTO'dan ayrıldıklarmı açılr· 
lamalarıyla bu aldır&an ukeri paktın rulen dalılmum
dan sama. TürJdye'de klml çevrelerde CENTO'ya yenl
den can vermenln yollannı bulmak için hummeh bir 
faaliyet ba,ladı. CENTO'nun uzun ııiiredir işıev.eıtıılnl 
yitirdii!!. bu öf8ÜtIi ciddi kanıtlarla &a'l'Ullma ohırıaluwı 
ka1me<!ıa1 bUJnlyordu. Fakat tlmdl giindeme, tapatıp 
CENTO'nun bndlalnl detU, onun daha ..nı. bpaarn· 
b bir yenlıinl ayatlan üzerin. kaldırma sorunu ııelırılttl. 
özeWkle bu kaz OrtadOlu'ullD "auue, KuNI" deııeu 
ülkeleriyle 'rurkıy ..... mda bir ukeri pekiın ohı,turuı· 
lIIM1IW1 propepı>daaı için yotua lıuırlıkl8r batJıyordu. 

CENTO'nun datıJmuuıdan aoııra a1arm çanlanna 
uılarak büttiıı pıılcllere Ortadollu'da :renl bir aaJdın 
paktalil yliatrııa1ı: Için birletme çatma çık-nıaıuı .... 
,ıda yine meDCU. Aycluılık plJyordu. Aydmhk'a ım. 
CENTO'lıun. "ABD'nin ıtilçlerinl MClIkova'nm 6nIine 
yıtmaya yöneldilii bir .... da dalılmıt olmuı, büytl1ı: bır 
telılibnin lpıellydL Hel. İran ve Pa1ı:Utan'ın, bu ö .... 
(IÜtteD, • Ku, yayılmuuıı 6nleyeeek bpulteda bir ör
gUt olınadıtı' Cenkçealyl. ayrılmaınıf oIınalarl. daha 
da büytl1ı: bır kanı veoiieoi o1malıydı. Oyl.,.. 

, IIU ııo.
luk bır an önce dolclU1'Ulmabydı!" 

21 AiUIOt 1959 : JoIdat ....... _ adı CENTO olaıU dCiIt
ddIıLL 

CENTO anlaşmaana i_a ıtoyan Adnan Jlıınaere,. 
Ingiliz Dlfiş/eri Baloanı Anthony Eden 'la ... 

Eın� TIlr1ı:iya'yl Ortadolu'da 1oiı:maJa 
çalıflıtı terIIplerbı lIt lpıetiııIA �dmhk tu PımeoI, 
ınııoculanıı eml*)'&llamin bethıd kolu Itlmıı. iWçek. 
tu bak LıUaDC\ıIını pek d. Iyi ıı.ı,.ııyordu. 

CENTO' 
dan 

sonra Ortadoğu'da 
yenı Saldırgan 
pakllara hayıri 

Türkiye Ue ink aruuıda 24 
Şubat 1966 'te imzalaııan ve 
daha ıoma üç ülkeyi daha içine 
alarak ,eni,leyen Batdat Paktı' 
nca temeli atılan CENTO, bu adı 
alıtuwı yirminci YıIıııa bir süre 
kala Iiilen dalıldı. Sıruıyla Pa
ldatan ve İran'm CENTO'dan çe
kildiJderini remıen açıklemala
rmdaıı ıonra, özııütün geriye ka
lan iki ülkesinden biri olan Türki
ye de, antlatmanın ıone erdiriı· 
mesi için ,ereken i,lemlere baş
lanı:ııa.sı karannı açıkladı. 

CENTO'nun 80n yıllarda bir· 
çok i,levini artık fiUen yerine 
getiremez duruma dü,tüitü, uzun 
.üredir çok çeşitli kesimlerce be
!irtiliyordu. Ne var ki CENTO' 
nun ııit&ide işlevaiz bir kurulu, 
haline dönüşmesi, CENTO'nun 
varlık nedenini olu,turan amaç
lann ortadan kalkmaııınm bir 10-
nucu dellildl. CENTO, ,eçerlili
itini oiirdüren bu amaçlan yeri
ne ,etiremeyen bir özııüt duru
muna gelml,tl. 

CENTO'nun kurulu,u, Ame
rikan emperyalizmi tarafından 
ıoituk .. vaş politikuıllm uygula
meya Ioku1muındaıı ıoma aske
ri bloklar yaratma stratejWnin 
bir 80nucu oldu. Bunlardan bi
rincı.i NATO olmu,tu. Kore'de 
bir aldın .. vaşı başlatan Ameri
kan emperyalizml, UzakdoRu'da 
SEATO'nun (Güneydoitu Asya 
Antlatme Te,Jdlatı) kuruluşuna 
önayak olmu,tu. Soayalist siste
me içinden saldımıa poUtik88l
ilm bir ıonucu olarak yine 1960' 
lerin başmda Yu,oolavya, TürJd
ye v. Yunanı..t.an'ı içine alan bir 
Balkaıı Pakll denemesine &iri,U
ml,ti. Ortadolu "Kuzey Ku,a
ilı" (Northern Tler) denen böl,e
sinde kunılacak bir ukeri pakt 
da. İJdncl Dünya SavOfI ertesin
d. emperyalizmln allır yaralar al-

dıitı bu bö!&ede emperyaliat ege
menliitin canlandın1ması ve "11-
lamlOftırılması amacını taşıyor
du. CENTO'nun doitu,une gi
den yoi, önce Tiirkiye-PakI.otan 
ve ıonra TiirJdye-Ink antla,me
lannın imzalanmesı; bunu izleye
rek TiirJdye-Ink Balldat Paktı' 
na sırasıyla Pakistan, İran ve 
Irak'm Baitdat Paktı'ndan ayrıl
masıyla, antlaşma CENTO adını 
alarak ııünümüze kadar ,elecekti. 

Ba�dat Paktl'lIm kuruluşu, 
ayru zamanda Ortadoitu 'da Arap 
ülkelerinin birUitinin önlenmesi, 
mümkünse parçalanmesı amacını 
taşıyordu. Emperyalizm, Arap 
ülkelerini birbirlerine kar,ıt uke
ri bloklara bölerek hem gerici re
jimleri aaAlarnlattırahUeceklerini, 
hem de İsrail'e &Üç katabilecekle
rini planlanu,lardı. 

Yine Baldat Paktı ve daha 
ıonra CENTO, diller amaçlan 
ara.mda, k&iliz emperyaUzmine 
de Ortadoitu'dald Çıkarlannı ko
ruma. Süvey, 'ten çeldlmeye 
mecbur kaldıktan ıonra hiç ol
maz .. diller ülkelerde ukari iia· 
ler elde etme olanaılını venneye 
yöneUktl. 

Ne var ld CENTO'nun .ürek
li bunalımlara dü,melinin teme
linde de, dayandıllı bu amaçlar 
yatıyordu. Arap ülkelerinin birU
Iline engel olmak amacı)la olu,
turulaıı Baitdat Paktı ve CENTO, 
Amerikan emperyalizminin ve 
İsrail .iyollizminin Arap halldan
na kar,ı düşman niteillli açılla 
çıktıkça yeni bir darbe yiyor
du. Türldye, tran ve Paldstan'm 
nesnel nedenlerle Arap ülkale
rinln yaruııda' yor almak zorun
da kalı.tlan, Arap halklarına kar
'I çevrilmı, bir silah olarak 
CENTO'nun ı,levlerini dara!tı
yordu. 

Tek tek CENTO üyesi ülkele-

Klllln,er. CENTO &Ioanlar Konıeyi Toplantıııııda 

rin ber biri. bu özııüte. her zaman kaynaklan bakımından daha ya
tekrarlaııan "SoV)let tehdidi" ba- ,amaaı önem ta,ıyan "&üney ku
han�oinin yaıııtır&. emperyaliat ,alı "nda CENTO'nun yerini dol
merkezlerinin desteAlne muhtaç durma hazırbııı içindedirler. 
birer ülke konumlanru öne .üre- CENTO'nun dallılmasından he
rek ıokuimuşlardı. örnellin Paki.o· men ıoma bu hazırlıklarm yo
tan'ı CENTO'ya baııtayabilmek lIunla,ması. bu çaba!arm çok da
için emperyaliat merkezler. bu ha eskilere dayandııtını ,öster
ülkenin HlndlStan'la anla,mazlık- mektedir. Ne var ki ,Imdi empe ... 
!arını .ürekli körük!eme ve kendi- yaUst &üçler. yeni bir paktm 
sine destek aramaya zorlamayı olu,turulmasına. "e,kiden dallıl
denemi,lerdl. Bu klfkırtmalar nu, olmuı" gibi sahte bir ,erek
çoitu zaman meyvesini verdi. Ne çe ,öste�eye çalı,acaklardır. 
var ki bu. CENTO'nun &ücünü 
artırmadı. tom tersine onun ka- Ecevit iktidan. CENTO'nun 
ranlık i,levlerinl daha da açık bir reahedilmeoini. bütünüyle kendI
biçime bilründürdü. si dı,mda olu,an bir sürecin 10-

CENTO'nun .. dece ",özlem- nucu gibi yansıtmaya özelliJde 
ci üyesi" .. ratmı ta, ... da bu ör- titizlik ,östererek. böylesi bir 
&ütün asıi patronu her zaman anda bile CENTO'nun patron
ABD oldu. CENTO'nun İran' da !arını ,ücendlrmeme titizUline 
antiemperyaUst halk hareketinln sanldıllmı göstennektedir. Şim
zaferi ve kendı içinde derinlefen di ıorun. yenl bir ukeri paktm 
bunalımı sonucunda bu,ün dallıl- ortaklıilmı TürJdye'ye dayatma 
m88I kar, .. mda da. CENTO'yu &iri,imlerine kesinliJde kar,ı 
deııı,ik bir ten arkuında dirilt- çıkabilmektir. Emperyalizmin 
me planlarını yapan da yine saldırı ve yenl-sömü"eCıUk aracı 
Amerikan emperyaUzmidir. CENTO'dan ıonra OrtadoAu'da 

BaRdat Paktı. Ortadoilu'da yenl bir saldırı paktmın olu,tu
"kuzey ku,ailı"ru birleştirme ,e- rulmasına Türkiye'nln ilerici. de
rekçeslyle kurulmu,tu. Emper- mokrallk. anti-emperyaUst ,üç
ya1lıt merkezler ,imdi de petrol leri izin vermeyecektir. 

Görevinden ayrılmak ü
zere olan NATO Avrupa 
Müttefik KuV\Oetlerl Başke>
m utanı General Alexandar 
Hai,. "veda ziyaretlerinde' 
bulunma gerekçeliyle geçti
Ilimiz Pazar &ünü Türkiye'ye 
geldi. ABD Başkanlıilı için 
adaybita hazırlandıRı bUdi
rIlen Haig'in • &bn ,örevi' . 
Türkiye Ue Yunanıstan ara
amda E,e hava sahası konu
sunda varolan arıla,mazlıllın 
dellerlendirilmesiydi. 

Ancak Haig'in ziyareti
nin ABD Senato.u·nda ço
jtunluk lideri Robert Byrd 
w-a.fından yapılan bir açık
lama ile aynı zamana raatla· 
mu. dıkkatlerden kaçma
mı,tı. Byı"d. Türkiye'ye A
merikan ekonomik yardımı
nm artırılmuı konusundaıd 
önerisini. Sovyetler Birlilli 
ile imzalanacak Salt-2 anla,
muuwı ııereklerine baRh
yordu. Byrd'a ,öre SoV)let
ler Birliili'nin Salt aniaşma
sma uyup uymadlRml denet
lemek için Türldye 'deki din
leme telislerinin ya,amsal 
önemi vardı. Bunun için 
'rurkiye'ye ekonomik y .... 
dım artırılarak bu tesislerin 
etkinle,tirilmesi gerekUydi. 

Halil'in de Tiirkiye'ye 
ekonomik yardımın artırıl
muından 'öz etmeli, emper
yalist merkezl_rden bekl.· 
nen ekonomik yardımın, 
emperyalizmin saldırgan i· 
maçlanyla baıılantııını bir 
kere daha sergiliyordu. 
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Yeni seçim yasası geriye dönUklUr 
rr--------------"T\ (Son Genel Kurul'unda TOMöD C-eııel Bı$kanı seçilen Türker Alkan seçim yasası soruşturmımızı yınıtiıdı) 

EkONCYt1j 
lHABERLER . 

KÖMüR SAHALARı 
KAMULAŞTlRILlyqR 

Soma Işıklar, Çan, Keleş ve Orhaneli 
kömür sahalan kamulaştınldı. Kanıulaş
tırma bedelleri olan 170 milyon 430 bin 
lira, hak sahipleri adına bloke edildi ve 
böylece toplam 374 milyon ton kömür 
rezervinin kamulaştınlmaSl tamamlandı. 
Dört saharun kamulaştınlması sonunda 
TK! tarafından işletilecek önemli kömür 
sahalarının kamulaştırma işlemleri ta
mamlandı. 

BOTÇE HARCAMALARı 
9 AY ıÇİNDE YüZDE 52 ARTII 

1978 yılı bütçesinin Aralık ayı so
nunda 12,1 milyar lira açık verdi!!1 belir
lendi. Maliye Bokanlıııı IIluhasebat Ge· 
nel Müdürlüııü taraCmdan hazırlanan 
" Kamu Hesapları Bültenı "nde verilen 
bilgiye göre, 1978 lllali Yılı Bütçesi Ge
lirleri, \l11Irt ·Malık dönemi içinde yüzde 
52 artışla 245,7 milyar liraya çıkarken, 
bütçe harcamalan da yüzde 46 düzeyin
de yükaelme ıröstermiş ve 257,8 milyar 
liraya ulaşmıştır. 

öZEL BANKALAR 
GüÇ DURUMDA 

Türkiye'de döviz işlemleri yapmaya 
yetkili özel bankaların, Merbz Bankası' . 
na olan borcu 150 milyon dolara yaklaş
tı. Aynca, özel bankalann ham petrol 
ve (Übre ithalatı için ırerçekleştirdikleri 
döviz transCerlerinin de 200 milyon do
layında eksik olduııu saptandı. özel ban
k.alann döviz işlemleri Merkez Bankası 
ıaraCmdan inceleniyor. Bilindi!!i gibi, 4 
Ekim 1978 günlü Resmi Gazete'de ya
yınlanan Maliye Bakanlıııı tebliııi ile, 
özel bankalara ihracat döviz gelirlerinin 
dörtte birini Merkez Bankası'na döviz 
zorunluluııu getirilmişti. Aynca özel 
bankalar ıreriye kalan döviz gelirleri top
Ianunın yansını da ham petrol ve ırübre 
ithalatı için ayırmakla yükümlü kılınmış
lardı. 

SOVYETLER B IRLlOI'NDEN 
YAPILAN JTHALA T 

HIZLA ARTIYOR 

Türkiye'nin ".anlaşmalı ülkeler ithala· 
tı "nın en büyük bölümü Sovyetler Birliiıi 
ile yapılıyor. Ocak 1978'de 3,2 milyon 
dolar olan ithalat iki kattan fazla artarak 
7 ,6 milyon dolara yükaeldi.. 

IHRACA TI A VERGI IADESI 
ORANLARI DÜŞÜRÜLDü 

1978 yılında ihracatın, önceki yıla 
göre yÜZde 30,5 oranında artmasına kar· 
şın ihracatta verıi iadesi oranlanrun dü· 
şürü!mesi &Onucunda verli iadesi ödeme· 
lerinin azaldıııı belirlendi. 1977 yılında 
) 6.563 milyon liralık ihracat verıri iade. 
ıbe konu olmu, ve bunun yüzde 20,8'i
ni oluşturan bölümü vergi iadesi olarak 
ıreri ödenmişti. 1978 yılında, vergi iade. 
sinden yararlanan ihracat yüzde 19,1 
oranında arttı, ancak ödenen vergi iade
ıinde yüzde 14 ,8 oranında bir gerileme 
kaydedildi. Diııer bir deyişI •. 1978'de 
çeşitli sektörlerde 19 milyar 734 milyon 
liralık ihracat için, bu tutann yüzde 
1 4 ,9'u oranında, 2 milyar 938 milyon li
ralık verıri iade'; yapıldı. 
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Doç.Dr. 
TüRKER ALKAN 

* . .  Ülkemizde da�ın fare 
dojtıırmasına alıştık. Söyle
nenlerle yapılanlar arasındaki 
farkın her gün biraz daha bü
yümesi, toplumsal ve sıyasal 
yapımlZda şizofrenlk bir bu
lamı oldu!!u izlemini veriyor. 
Da�lmlZın dojtıırdu!!u son Ca
lerden birisi de, Partilerarası 
özel Komisyon tarafından ha
zırlanıp Meclis Başkanlı!!ı'na 
gösterişli bir biçimde sunu
len, seçim yasalarında de!!l
şiklik yapılmasına ilişkin öne
rilerdir. Seçim düzenimizde 
iyileşmeye yol açaca!!ı ileri 
sürillen bu önerilerin, eski uy
gulamadan çok daha olumsuz 
sonuçlara yol açması olasılı!!ı 
var. 

.. önerilerden bir bölümü, 
uygulamadaki süreç ve ayrın
tılara ilitkin olan, seçim 
düzeni ve sonuçları üzerinde 
çok önemli etkiler yaratması 
beklenemeyecek konulara 
ilişkin. EI iliinlarına resim 
koyma yasa!!ının kalkması, 
seçmen karb kullanımının bı
raJ.alması, itiraz ve şikayetlere 
ilişkin yenı düzenlemeler; so
nuçta çok büyük bir yenilik 
getirmiyor. Belki seçim meka
nizmasının biraz daha iyi işle
mesini sa!!layacak, ufak tefek 
bazı yakınmaları önleyecek, o 
kadar. Çok önemli gözüken 
televizyonla propagandanın 
serbest bırakılması bile sanıl
dı�ı kadar olumlu bir deeişik
lik de�il_ Kitle iletişim araçla
rının siyasal davranış de�i,ik
lilıi yaratmaktan çok, siyasal 
davranış ve tavırları pekiştir
dilıini biliyoruz. Televizyon 
gibi güçlü bir iletişim aracı
nın devreye girmesi, olsa olsa 
mevcut siyasal tavırların daha 
da pekişmesine yol açacaktır. 
Şu anda ülkemizde bulunan 
siyasal güç da!!ılımından ve si
yasal dengeden memnun olan· 
lar için, televizyonun seçim 
propagandasında kullanılması 
sevindirici olabilir; dej)işlklik_ 
Isteyenler için aynı şeyi söy
lemek zor. 

"Seçim sürecindeki düzen
lemeyle ilgili olarak, sürekli 
güncelleşen seçmen kütü!!ü 
uygulaması olumlu olabilir, 
rakat, bu kütük sonuçlarının 
Seçmen Kütül!ü Genel Müdür
Iü�ü'nde kurulacak bilgisayar
lara aktarılması, ka!!ıt üzerin
de gözüktül!ünden çok daha 
zor bir işlemdir. Milyonlarca 
kişiye ait bilgilerin yanlışsız 
olarak bilgisayara beslenme
sinin nasıl bir iş yükü ve za· 
manı gerektirdieini bilmek ge-o 
rekir. Yedi ay sonra yapılacak ' 
Senato üçte bir yenileme se- · 
çimierinde, bilgisayarın da 
girdi ei böyle bir düzenleme
nın kullanılmak istenmesi, 
Içinden çıkılmaz kanşıklıkla
ra yol açabilir. 

* "önerllerin asıl önemli 
ve sonuçları etkııeyici bölü· 
mü, şu anda yürürlükte olan 
siyasal - toplumsal durumun 
güçlenmesini ve süreklilik ka-

Seçim YLUO tlUOMll, parlamentoyu burjuIJQ partilerinin 

amaçlıyor ... 
zanmasını sa�layacak madde
leri içeriyor. Son seçimlerde 
Meclis' e en aZ bir üye ile gi_ 
ren partilerle, mevcut ıııerin 
üçte birinde oy vem.e günün
den alb ay önce ii ve ilçe ör
gütlerini kurmuş bulunan par
ti seçime katılabiliyor, dl!!er
leri katılamıyor. Seçime ka
tılma konusundaki sınırlama 
bununla da kalmıyor, baeırn
sız adayların, en yüksek dere
celi memurun brüt iki aylı!!ı 
tutarında bir parayı (bugün 
için 38,400 TL), avans olaıak 
yatırması, seçim sonunda, o 
ilde seçilecek milletvekili için 
gerekli baraj oy sayısının 1/3' 
ü kadar oy alamazsa, bu para
nın hazineye geçmesi öngörü
lüyor. Birleşik oy pusulalan
nın hazırlanış biçimi de, ha
�ımslZ adayların seçimde iyi 
sonuç almasını önlemeyi 
amaçlıyor. 

, Küçük ve yeni kurulmuş 
partilerle ba!!ımsız adaylarm 
seçime girmeSini zorlBftır
mak, Meclis'te temsıı edilen 
siyasal güç kompozisyonunun 
kökleşmesini ve süreklilik ka
zanmasını saelamak anlamma 
geliyor. Aynca, ba�ımsız 
adaylar için bir tür para ceza
sı konması, ancak gelir düzeyi 
yüksek olan kişilerin baeımslZ 
aday olmasına yol açacaktır. 
Bu da, parti-dışı siyaset 
yapma olanadı!!ını bir sınıfın 
tekeline vermek anlamına ge
lir. Ba�lmslZ adayların seçim 
kazanmasının zaten çok zor 
oldultu bir ortamda, bir de 
böyle bir para cezasının uygu
lanması, çok az sayıda ve yük
sek gelir grubunda olan kişile
rin, özellikle toprak al!aları
nın, arada bir siyasal kumar 
oynama zevkelerini doyurur, 
o kadar. 

"Demokrasiyi, topluma, 
egemen güçler tarafından ku
ralları saptanan ve bu güçle
rin kendi aralarında oynadık
ları bir oyun sayarsak, mesele 
yok. Fakat, demokrasinin, 
toplumsal de�işime, yenı gö
rü,lere, yenı güçlere açık ol
ması gerek ti!!i kanısındaysak, 
bu yeni düzenleme önerisi, si
yasal yaşamımız için geri atıl
mış bir adım demek tir. Tüm 
küçük partiler ve baeımsız 
adaylar, salt Iktidar olmak ve
ya seçim kazanmak Için bu 
işe glı:mezler. Kamuoyunun 
sonderece duyarlı oldueu se
çim. dönemlerinde, seslerini 

duyurmak, yeni görüş ve öne
rilerle ortaya çıkmak, gelecek 
adına yatırım yapmak isterler. 
Bu yasa tasarısı, bu yönden 
antidemokratik oldueu .gibi, 
blZlı bir altyapısal deeişim sü
recinden geçen toplumumuz
da, siyasal yapıda kemikle,
meye yol açarak, dengesizlik
lerin daha da Ifın boyutlara 
ulaşması sonucunu doeurabi
lir. 

* "Yeni seçim tasarısın
da, statükoyu koruma konu
sunda alınan önlemler burada 
bitmiyor. İlçe seçim kurulla
rının ve sandık kunıllarırun 
olu,umu da bu amaca uygun 
olaıak del!iştirilmi, bulunu
yor. İlçe seçim kurullarında, 
siyasal partiler arasında ad 
çekme ile üye alınmasına iliş
kin eski yöntem yerine, son 
mıııetvekili genel seçiminde 
en çok' oy almış olan ilk dört 
partiden asıl ve yedek üyeler 
seçiliyor. Bunun anlamı, ilçe 
seçim kurullarında, bir yar
gıç, Iki kamu görevlisinin ya
nında, CHP, A1', MSP, MHP 
üyelerinin yer almasıdır. Böy
le bir düzenlemenin, CHP'ye 
bııe nasıl bir yarar getireceeı 
çok lartışılabilir. Tutucu-sae
cı siyasal görüşün &eır basaca
eı bu kurullarda, sol görüşü 
temsil eden adayların şansı 
iyiden iyiye azalmaktadır. 

"Sandık kurullarının olu
şumunda da benzer bir düzen
lemeyle karşılaşıyoruz. Altı 
sandık kurulu üyesinden birisi 

kısıtlayan Komisyon, kendisi 
ile son derece tutarlı olmu" 
seçme bakkını genitletmeme
ye özen göstermittir. Statü
kocu e�i1imi açıkça vuıgula
nan bu Komisyonun, toplum
sal deei,1nı yanlw olaıak bili
nen gençlere ve yurt dışmda 
"zararlı görüşler" edinmit 
olabilecek emekçilere oy 
hakkı tanımamU! son derece 
doRal. 18 ylfım bitiren genç
ler, yurt savunmU! Için ölebI
lecek kadar olgunlqlDlftır 
ama, toplum yönetiminde oy
larını. belirtecek kadar deeıı. 
Yurt dı,mda' çali,an I,çüed
miz, ülkemizi &ıkıntıdan kur
tarmak için dövlzlerinl ıönde
recek kadar sorumluluk duy
gusu ta,ırlar ama, yönetim 
konusunda Cazla da 8ÜftnU
memelidirier. 

* "Kı, gelince hatırlanıp, 
yazm unutuian Ankara'nın 
hava kirlUilıi sorunu &ibi; se
çim gelince hatırlanan, sonra 
unutulan bir önseçlm klrliliet 
sorunu var. Demokratik bak
ları kısmada büyük ustalık 
gösteren özel Komisyonun, 
nedense bu konuya hiç deetn
medieıni görüyoruz. Komis
yon üyelerinin çojtıınlul!u, bu 
önseçim sistemini pek de sa
kıncalı bUlmamı, olmalı. De
lege a1lm-sabmlannın çok ee
çerli oldueu bu sistemin ko
runması için en azından bazı 
gerekçeleri olmalı. Hiç olmaz
sa kamuoyuna gerekçelerini 
açıklasalar da aydınlansak ... 

köy veya mahaııe ihtiyar * "özet olarak, Partiler
kurulu üyelerinden belirleni- arası özel Komisyonun öneri
y�r, di!!e� beşi

. 
de, son g�nel - leri, yaptııtından çok yıkıyor. 

milletvekıli seçıminde o ılçe Yeni görüşlerin ve akımlann 
çevresin�e en çok or alan seçime girme şansını genış öl
be, partiden. İlçe seçım ku- çüde kısıtlıyor. Bu enceııerl 
rullarının ve sandık kurulları- aşıp seçime girebııenlerl de, 
nın seçim sürecinde oynadık- hçe Seçim Kurullarının ve 
ları son derece önemli rol göz sandık kurullarının olu,um 
önüne alınacak olursa, sol gö- biçimiyle ba,arısızlıea uerat
rüşlü partııerin, hatta CHP'nln mayı amaçlıyor. Siyasal yaşa_ 
nasıl sorunlarla kaffılaşabile- mımlZa yeni boyutlar ııetire
ceei daha Iyi anlaşılır. bilecek olan (ve getirmesi ee-

* "Partilerarası özel Ko
misyonun önerileri bunları ge
tiriyor. Bir de getirmedikieri 
var ki, en az getirdikleri kadar 
düşündürücü. Seçmen ya,ının 
Indirilmesi ve dış ülkelerde 
çalışan yurttaşların seçime 
katılma hakkı konusunda bir 
öneri göremiyoruz. Seçl1ıne 
hakkını yukarıdaki önerilerle 

reken) seçmen ya,ının dü,ü
rülmesi ve yurt dı,mda çalı
,an emekçilerin oy hakkı &ibi 
konulara hiç dellnmlyor. Bu 
arada, son derece kötü 1,Je.. 
yen önseçlm sistemine hiç 
dokunm�ayı yel! tutuyor. 
Bu durumda, bu önerilerlı. 
yasala,ması, Tlirk siyasal ya
,ammdaki olumsuz yönlerin 
sürmesını ııllayablleceeı &ibi, 
yenı olumsuz ıell,meler! d. 
Ciindeme getlrebllecek tir." 



Basmda tel<elci 
oyunlar 

Buın hayatındaki aon lıeUşmeler bu işkolunda çabşanlar açııından. - bum yayın 
orııanJanııın kamuoyu olu,turmuıııda etkinUill ııözönüne alındıilında - Iliderek ülke
miz ııelecea; açwndan kayııı verici durum alın\ştır. K1ml1erince, ' Küçük Amerika 
olma latea; bu kez baanda ylne ailırWt kazandı;' \dmIlerlnce de "Baanda 12 Mart 
muhtıruı lıeUyor," ,ekUnde yorumlanan kayııı verici lıeU,melerin odak noktasını 

-Geiel Kml nedeı 
ABan'd. topluıyor!-

11OI0B.,. baiiı .-Ilk OdaIID. te 
bır lııdIııa DI kOııPIIi1ııI tUıaıııIUıııI 
buhmuJOl. MIıııaJIIr cıcı.. ile bqlayaıl. 
__ bıllllııı!wmw,aıı Genel Kurulu ile 
bu tek lııtIIIIaYı olu�or. MImuIar 
oduuıııı Aııbra'da çab"",lIma bqlA. 
JIII ko ..... İllaııbul AlllyeHukuk MbIı· 
keııınlııcleıı aIııWı tedblr karın nede· 
ııiyle aıteı.ııını. duıııında. 

MIıııaıLIr Odaııııda koııcıenııı me
lIIUııııııIııe )'01 açan ııeUtmeler. koııcre
ııiıı toplaııaealı yen IIltIdn olualı: o<:a 
Yöllltlııı Kıuulu'nun lIkıyöoatlme bat· 
wıı. liIIrIDt lıqIuııq&ı. oda Ybtlm 
Kuralu, pçaı yıl toplllwı 0-1 Kurul 
taı:aflııdaıı tu yıl toplalllClk Genel Ku· 
ıaluıı toptaııtı YeıIııJıı İItaııbUI olualı: 
� kaqın. bu konuda 1IkıyQ
ııetIıııe bk ,uı ile lıaf"llmıııttu. cd 
Yöııetım Kunılıuıwı tmıı .ı,..ı ıöıiiı;· 
lILde ola uç U,.IııIıı baIıed OLmada\I 
JIIIIIaı bD bapımı DI lIkıyöııltlın ka
nıIııa � te fIÇ8II yıl aIııWı 
bııpe karın IııdalMılııııbmn kollp'e: 
ıda Alıma'. 1iOPIe_ IIItIdD YÖ· 
.... KıınIU )'OIUDIIIIUL "teJIdi" lite:: 
DLJUrda. 

MIaıUfar odat JIIııetIcIIIdııI AD. 
"-da topiıaiıııia dıınımllllda Geııel 
KıaaIda klllCll ..,... çt&cIIeIlııtıı � 
-.. dıuuıııda OIIaIma ıı..aıııa� 
aııIqıJıııı tutııııılaıı 1OIl_da, GeııOI 
Kurul lçın Aııbra'da bır ün tutuldu. 
ILIr ZI!!!ID yapılaııııı teniııe ün ıçın 
kI(IIIO -ıım.di te üııwı kiruı peıin 
OIUak ödeııdl 

KGawıun ölaııllmellııcleıı ıoııra, Ge
nel Kurul karadanııııı u)'llllaıımuı 1.
tektqlııl belirten İllaııbul ve fzmir ,ube· 
lıIrIııIıı ltInZI llzerlııe Oda YiSııetım Ku· 
rulu taıafıııdaıı lIkıyönetlnıe bır kez da· 
ha 1ıqwruIclu. Bu kez lIkıyöııetlm ko
ımıtuılılı terafJııdaıı IZIn verllmeslı:e 

, lwtın Genel Kurul lWaıIaıım uy,wa. 
ıııaIda bIrIııd CIaNeede IDrumlu buluııan 
oda Yöııetim Kurulu zaııwıııı pç oldu· 
...... ..ıoııwı tutuklulunu ve dııyurub· 
LDL yapıldıımı belirterek Koııpe'nin kı· 
Dıa'da toplaıııııuıııda lInr etti. Kon'j· 
nun TMMOB YöııeUm Kurulııııda ,örU· 
ılllıneli)rle de ıonuç deRllmedl ve TMM
OB Yöııetım Kıuulu tuafıııdaıı beıızer 
... tç ..... dokuza bat çotwılukla ah· 
nan karalia, Gen,1 Kurulun Aııbra'da 
topiaıııııuı u)'lllll 1Ö\'Wdu. Aııbra' dı 
çalıfıııiluıııa bqlayaıı Genel Kurul, .... 
teııbai AlllytHukııkMalıkaıııellııe, Genel 
Kurul lWaıIaıım Jayata IfÇtrmek kODU· 
ıııııda yapılan bqvuru IonuCllllda, b J 
lllllıua.nIn aJdıIı teclblr karın uyam· 
ca IIttIndl. 

MIıııadaı odaa Cleul Kurulunun ya. 
m bır .. _tt. topluııııuı bekleniyor. 
oda Yöııetıııı Kurulunun öndııdı hlU 
ikl �k bulunuyor. M1ıııarIar Odası 
Genel Kurulu ya İltanbul'da toplanacak. 
tır ve böyleUkll Bya Iradeli hayata ,eçl. 
rUecektlr; ya dı yapılanı ,eçerli kılabII· 
mak ıçın çeıltlJ hukuld forııılil1er arana· 
caktır. V. hiç kıııkuııız yöııetlmde 1ıaI
mak uAmna Byı lradellıılıı blçe ııyılına· 
LIDda imr IdDJIIIII, ııııük odaIannda 
oluııılıö. bır liIreCLıı bqllJlllCl olacaktır. 

kaj!ıt darbilı olu,tunnamaktedır. 
GeUşmeler ilk olarak İzmlı'de 

b .. lamış, Hürriyet Gazeteal, çok 
aayıdaki maaazin ııazeteııiııe sahıp 
olınuına kar,m, özendiııi ABD'U 
baan tekeUeri llibl yerel ııazetelere 
el atmış, Eııe Eltapril Gazeteoi'nI 
.. tın almı,tır. Böıııe ııazetesi olma
ana kar,ıIık, öteden beri tekelle,
me .. vdaanda olan Yeni Am pat
ronları, Hiiıriyet'in Eııe Eltaprel'l 
almaa üzerine harekete ııeçmi,
"r, çaba altmdan aosyal demok
rat bir milletvekili de çıkartan ve 
de çab,anla:.ma hiçbir ıosyal hak 
vermeyen ve toplu i� sözleşmeal 
yapmaya yanqmayan sol lIörü
nümlü Demokrat· İzmir Gazeteli' 
ni yönetecek kadar 1ıIueyl ele Ile
çlrmlştir. tıdnci lıeU,me de Yeni 
Am patronJanııın, ,irketin ba
kanbkça onay1amaandan aonra, 
Demokrat İzmir'I ekonomik Ila
zeteye dönüştürme kararlannın, 
Hürriyet'e yeni bir düşünce v�
meli oldu. Demokrat İzmir'in kı
iık dea;,timıeııiııln ya.ıııma, la
tanbul'lu 101 ııörünümlü ııazetele
rin İzmlı'e ııeç ııelmeal ve hAber· 
eIIikte ııeç kalma1an nedeniyle, 
E4e'de ortay. ç,ı,... ..,1 ııazete 
bo,luilunu doldurma hazırbııma 
b .... dı Hiiıriyet. Elde edılen bil
ııUeıe lIöre Hürriyet, ya poUtika
nın da yer aldıııı maaazin ııazetesi 
Eltapreı'j ylne aynı teblold olarak 
bırakacak bir b .. ka yerel ııazete 
çıkaracak, ya da Eltapreı'in adını 
deil14tırerek bir aol ııazete olarak 
okurlara IUnacak... . 

Yeni Am patronJanııın daha da 
büyük tekelle,meye ,imdilik maU 
iÜç"rinln elveri,U olınaınuına 
kar,ıIık, bu özelliile fazlaayla 
&ahip olan Hiiıriyet, beklenilme
yen bazı olaylar yüzünden yerel 
ııazete"r dÜfüncesiııi ııeçici bir Iii
re için bir kenara iterek, ııözlerini 
iyice büyük i,"re çevinnl" her,e
ye eııemen tekel olabilmek için 
çalı4ma1annı latanbul·a kaydır
mıştır. Bu kentte amaçlanan, ilk 
olarak Türk Haberler Aj ..... 
(THA)'na &ahip olabilmektir. 
THA'nın iyiden iyiye maU bunalı
ma ııirmeal üzerine harekete ııeçll
mi" Alalılin &ahibi durumunda 
olan Kadri Kayabal'a 10 milyon 
ura önerilmi,tir. Pazarbllın kealn 
olarak ne zaman ve nUlI aonuçla
nacailı bekleniyor artıle. 

Hürriyet'in hırıı bu kadarla da 
kalmıyor. Amaçları belli kI,lIerce 
öldiiriilen Abdi İpekçi'nin bo,lu
ilunun doldurulamamaa nedeniy· 
le bocalama içine ıılren MUUyet 
Gazeteal'ne de alımkar oltluJludü
,üncede o"n Hürriyet pa1.tonunu 
kayıııJaıu:\ıı:an iae, çalı4anlann bu 
aatı,. kar,ı çıkmaları aonucu ay
nIınaLan üzerine verilmeli Ilereken; 
yakll,ık 400 milyon Urahk tumi
natiardır. 

Hürriyet bu konudaki önlemie
ridü,ünürken, burjuvazi 14i kotar
mak için Ml1llyet'e bir batka abcı 
Çıkardı. Bir zamanlar en çok para 
veren fakat bir &aman alevi ııibi ça
bucak yanıp sönen Yeni latanbul' 
un &ahibi, Milliyet'in yeni patron
iuııuna taUp oldu. Burjuvazi kum
PUL kunnu., Milliyet emekçileri
ne "Eller aatıJacak. kötülerden az 
köW olanı olaun," dedirtma uilra
,ına ııirmi,tir. 

• • •  

"Sol" kolI • • •  

İlkönce Dünya gazetesinin 22 Ekim 
1978 güniü sayısının birlnci sayfasında 
yayınianan şu haberi okuyalım: 

'·- Içişleri Bakanlıkı Emniyet Ge· 
nel Müdürliikü bünyeıinde kurulan (A· 
na Komuta Merkezi}nin yaphkı ıan 
dekerlendirmeler (Markıiıt-Leniniıt 
Propaganda Birliki) adlı örgütün .olu 
prouoke etmek için yabancı ajanlarca 
kuruldukunu ortaya çıkarmıştır. 

'·Mark,iıt-Lenini".t Silahlı Propa
ganda Birliki adlı örgüt ilk defa Sibel 
Erkan alayında göre u alarak HÜleyin 
Cevahir'i öldüren emekli deniz yarbay. 
Cihangiz Erdeniz 'in ölümünü üttlene
rek ortaya çıkmışh. Aynı örgüt ikinci 
kez MHP Istanbul Iı Başkanı Recep 
Haşatlı ve oklu Murat Haşatlı ·nın ölüm
leri olayını üıtlenerek şimşekleri üıtü
ne çekrnittir ... " 

Dünya gazetesinin Ankara kaynaklı 
haberi Ilginç bir şekilde devam ediyor 
ve Emniyet Genel Müdürmltü önemli 
İşler Dairesinin konuyla ilgili (Çok 
Gizli - Zata Mahsus) başlıklanyla üst 
kademe görevlilerine gönderdilti bir ya
zıdan da söz ediliyor. Onu da okuya
lım: 

"- Emekli deniz yarbayı Cihangir 
Erdeniz. IStanbul Iı Başkanı Recep 
Haşatlı ue oklu Murat Haşatlı ·nın 
ölümlerini üıtlenen Marksiıt-Leniniıt 
Silahlı Propaganda Birliki adlı' örgütün 
.01 hareketi bölmek. tedhiş ue terör 
yaratl7l4k için Türkiye ·den çıkan olan 
yabancı ulıular tarafından fiM,..e edil
dilli kanlıIM uanlmışhr. MLSPB adını 
taşıyan örgütün üıtlendilli eylemleri 
dellerlendiren Emniyet Genel Müdürlü
IIÜ Ana Komuta Merkezi ve konuyla i/
gi/i kouuşturl7l4YI yüküm�nen birim�-' 
rimizin uerdilli raporlann deller�ndiril· 
me,; bu .onuca varmamlZa etken al· 
mUflur . . . •• 

Adından ··çok sıkı solcu'· oldu,p 
aniaşılan bu örgütle ilgili olarak çıkan 
bu haber, aradan dört ayı aşkın bir za
man geçmesine karşın ilgili resmi ma· 
kamlıırca tekzlp edilmiş de�Udir. Ha
berde önemli Iddia ve resml bir belge
den tırnak içi alıntılar vardır. 

Aynı örgüt, daha önceki bır tarlhte 
de mlzansenle babasından 800 bın lira 
koparmalta çabşan bir iş adamının olt
lunun ortaya çıkanlmasında adı geçen 
örgüttür. Söz konusu olayda, bır Iş 
adamının oltlu, zengin babasına, iÜya 
bu örgütün mühüriinü taşıyan tehdit 
mektuplan göndermiş ve o mektuplar
da da şöyle demlşti: 

"- 800 bın lirayı filan yere bırak· 
mazsan olılun öldürülecektir ... " 

Ve güya hayırlı evladın birkaç per
delik bu oyunu açıııa çıkanlmış ve on
dan sonra olay karanlıklara gömülmüş
tU. Ve bu arada burjuva gazetelerinden 
birinde polisin bir açıklamasına yer ve· 
rIImlşti. Polisin açıklamasında, adın
dan dehşet saçan bu örgütün kontrol 
altında tutulduRu ve bu işin açı�a Çı
kanlmasında işe yaradıltı söylenmiştl. 

Iş adamı na gönderilen MLSPB mU· 
hürlü mektuplan polis postalamıştı. 
İşin bu yanını öbür gün gazetelerden 
öl!renen hayırlı evlat da, arazlye uy-

uş, poUs tarafından alınan Ifadesin
de, kendisinin bu örgüt tarafından ka
çınldlRı süsUnü verince yab)'! eie ver-
mişt!... 

. ' � " ' - '  

Bizce olayın bu kısmı burjuva bası· 
nının yeri·sırası geldikçe koruyucu ka
natlannın altına gizlenen rezilUklerle U
gilidir. 

Dünya gazetesinin tekzip edilmeyen 
haberi üzerinde dunnak gerek. 

Ancak, Milliyet gazetesinin 23 Şu
bat 1979 güniü sayısının 9. sayfasında 
yayınlanan şu habere de göz atalım: 

"- Siyasi polis tarafıhdan ortaya Çı
kanlan MLSPB örgütü üyeieri ile ilgili 
soruşturma sürdürülürken, yakalanan 
sanıklar, Recep Haşatlı ve ol!lunun öi· 
düriiJınesl olayına katılmadıklannı, cl
nayeti işleyenleri de bilmediklerini 
kaydetmiş, (Haşath ve ol!lu ba�lı bu
lunduRumuz örgüt tarafından öidürül
dü. Ancak biz bu olayın içinde deAII
dik. Kendilerini kimierin öidürdül!ünü 
de bilmiyoruz) demişlerdir .... . 

Şimdi sayın okurlar. bazı olayların 
tIIınlerde saptanmasına benzer biçimde 
bir geriye döniiş yapalım ve filmin ilk 
bölümünü gene hatırlayalım. 

Ne denlyordu Emniyet Genel Mü
dürlültü önemil İşler Dairesinin üst ka
demeye gönderdil!i "Çok giz1i . zata 
mahsus·· başlıklı yazısında? Lütfen 
dıkkat: 

"- ... Marksist-Leninist Silahlı Pro
paganda Birlil!i adlı örgütün sol hareke· 
tl bölmek, tedbiş ve terör yaratmak 
için Türkiye·den çıkan olan yabancı 
uluslar tarafından finanse edlldilıi kanı
sına vanlmıştır .. :· 

Şımdı de 4 Mart 1979 tarlhli Hürri
yet gazetesinin manşettekl haberlni 
okuyacaltız. İstanbul· da Cerrahpaşa 
Hastanesi personellnın maaşı olan 15 
mllyon 181 bın 704 liranın silahlı soy
iWıIa gupedilmesiyle ilgili haberinde 
Hürriyet bakın ne diyor: 

,.- Türkıye'nın en büyük soyıunu-
nu gerçekleştirerek, Cerrahpaşa Hasta
nesl personel muşı olan 15 milyon 
181 bın 704 lirayı ele geçiren MLSPB 
militenları, gUvenlik kuvvetierinin dün 
de süren tüm araştırmalanna ral!men 
buıunamadı .. :· 

Görüyor musunuz "Marksist-Leni
nist Silahlı Propapnda BirURi" adlı ör
gütün serüvenini? . 

Şimdi belleklerinlZl bir yoklayınız, 
ya da burjuva basmının büyüklerinin 
son bir yıllık terör haberlerini nasıl ver
diRini merak edenenlz bir kanştınnız 
koliekslyoniannı. 

- MLSPB! .  .. Yanı Marksist·Leninist 
Silahlı Propaganda BlrUltl! .  .. 

Şu Işe bakın: Emniyet Genel Mü
dürlültünün önemli şubeleri bu örgütün 
ne amaçla ve hangi kaynaklarla kurul
dul!unu saptamış durumda! Daha son
ra · 'ortaya çıkartılı!ıltı·· baber veriien 
bu örgütün bazı üyeleri, kendııerinin 
bu örgüte baRlı bulunduklannı itiraf 
ediyorlar, ama öldürme olaylanna ka· 
nşmadıklannı söylüyorlar. 

Ve daha sonra gene bJ örgüt üyeleri 
15 mllyoniuk soygunu yapıyorlar! . .  

Görüyor musunuz siz Işi? . 

• • • 

Bu ilginç ve IRrenç oyun, televiz
yon reklamlannın süslediei "Snllj. 4 9 
grup" sahnesinde dans eden "halkın 
çocuklan"nı besleyensennayenln "sol" 
koluna, yani beşinci koluna armaltan 
olsun ... 

Sizin aklınıza başka birşey geliyor 
mu? .. 



• 

HÜkümet kesin 
tercihi yapmak 

zorundadır 
GALIP TEKIN 

Türkiye son birkaç yıldır tarihinin en 
büyük ekonomik bunalımını yaşıyor. 
CHP aeırlıklı hükUmet, kuruldueundan 
bu yana, umudunu taze paraya baelayıp 
günlük önlemlerle durumu idareye çalış
lı. Ancak, ne taze para geldi, ne de IMF' 
nin ünlü yeşU ışıeı yandı. Umudunun 
gerçekleşmesi için Türkiye halkına b�k
lemeyi, sabn öeüUeyen hükUmet, bekle
mekle kendi umudunun gerçekleşmedi
eini gördü. Bu duruma son gelişmeleri 
de ekledleimizde, iktidann bır yol ayn
mına geldieini ve .  temel bır ekonomık 
ve siyasal tercih yaparak önündeki seçe
neklerden birini seçmek zorunda oldu
eunu söyleyebiliriz. Çünkü artık "geçici 
<' .. 1Iemlerle bugünü kurtarma" poııtikası
nın yetersizliei, iflası apaçık gözler önü
ne serilmiştir. öyleyse, nedır iktidann 
önündeki bu seçenekler? 

EMPERYALiZMiN VE TORKIYE 
BURJUVAZIsININ SUNDUCU 

SEÇENEK 

Burjuvazi, özellikle son sıralarda, 
önerdi!!i programı açık seçik ortaya 
koymuştur. IMF 'nin programının he
men hemen aynı olun bu programın iki 
temel özelli!!i var. Gerek Türkıye burju· 
vazisi, gerek emperyalist güçler, herşey
den ö�ce, bunıılımdan ÇıkıŞı Türkiye'nin 
kapitalist dünya ile daba fazla bütUrıleş
mesinde görüyorlar. Bu nedenle de, Tür
kiye'nin baeımlllıRınl azaItacak tüm glrl
şimiere karşı çıkıyorlar. Bu karşı çıkma· 
nın en belirgin örnekleri son aylarda gö
rüldü. CHP a�ırlıklı hükUmet, kısmen ka
pitalist dünyayı tehdit amacıyla da olsa, 
veni mali kaynaklar, yeni tıcaret olanak
ian arama yoluna gitti. Bu arayışlar, kısa 
dönel!ıd. fazla somut bır sonuç vermese 
de, gerek gelişmiş kapitalist ülkelerde, 
gerek Türkiye burjuvazisinde kuşkular 
yarattı. Bu çevreler, Türkiye'nın geri ül
keler ve komşu sosyalist ülkeler ile iliş
kilerini yoeunlaştırrnasına karşı çıktılar. 
Ecevit'in Libya gezlsi konusunda, dinci 
basında bile, takınılan olumsuz tavır da 
aynı kayg�ardan kaynaklanıyordu. 

Çünkü emperyalist güçler Türkiye'yi 
kendi etki ve denetim alanı Içinde tut
mak istemektedirler. Sürekli olarak ulus
lararası mali kuruluşlara avuç açma du
rumunda olan bir ülkenin bu baeıınblık 
zincirini kırması çok güç olacaktır. Batı
nın Türkiye'ye karşı izlediRi "ne on dur, 
ne öldür" politikası buradan kaynaklan
maktadır. Oysa, almaşık mali kaynakla
rın, yeni ticaret kanallannın ortaya çık
ması, bu politikanın etkisini azaltacak
tır. Başka bır deyişle, özeıııkle son sıra
larda, emperyalist güçler hükUmetin dış 
politikada yeni bır yöneliş arayışlannı 
ciddiye aln;ış görünmektedirler. 

Nitekim Guadeloupe zirvesinde ve 
onu Izleyen Bonn toplantılannda Türki
ye'ye ivedi yardım konusıınun görüşül
müş olmasında, Iran olaylan ile birlikte, 
sözü edilen bu kuşkulann da rolü olmuş
tur. Açıktır ki bu durumun sonucu, Tür
kiyenin kayıtsız şartsız desteklenmesi 
olmamıştır. Aksine, "Ivedi" yardımın 
l\!F önerilerinin uygulanması koşuluna 
ba�lanma61 yoluyla, baeımlılık zinciri
nin pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. 
L\IF önerilerinin özüne inildlRlnde, yu
karda sözü edilen, burjuvazinin progra
nıının ikinci temel özelli�1 ortaya çık· 
maktadır. Bu, Tıirkiye ekonomisi üzerin
deki kamu denetiminin azaltılması ve 
e konomide piyasa mekanizmasının gide· 

DöNEMEctN E 
rek artan ölçüde egemen kılınmasıdır. 
TosİAD yetkUilerinln Şubat başlannda 
Avrupa'ya yaptıklan gezl sonrasında hü
kUmete sunduklan "dış yardım notu"n
da bu özeUik çok belirgin bır bIçimde 
sergUenmlştlr. Şöyle denIyor bu notta: 

"Türkiye • çıkmazdan' kendı gücü ve 
uygulaması ile kurtulabilir. Türkiye çık
mazdan kurtulmak ıçın uygulayaca�ı 
polltlkalan kendı seçme durumundadır. 
Bu politikalar dleer ülkelerde denenmIş, 
başanlı oldueu görülmüş akılcı ekonomı 
kurallanna dayalı olmak zorundadır." 

KAMU DENE11MlNE KARŞI 
Ph' ASA MEKANIzMASı 

Ve büyiik burjuvazinin temsUcUerl bu 
"denenmiş ,  başanlı oldueu görülmüş 
akılcı ekonomi kurallan "nın neler oldu
eunu açıklamakta gecikmiyorlar: 

"Türkiye 'çıkmazdan' kurtulmak için 
dinamik faktörlerı eskiden oldu�undan 
daba fazla tahrik etmel< ve kulianmak 
zorundadır. Ekonomide 'dinamik' !ak
tör rekabet unsurudur. Türkiye gibi bır 
ülkede ekonomik faaliyet, yansı 'bürok
ratik karara dayalı ve zarar esası' Ue sür
diirü\emez ... önemlı olan mülkiyetl ister 
kamuya Ister özel sektöre alt olsun tUm 
kuruluşlann 'piyasa mekanizması' Için
de üretimlerini sürdürmeleridir." 

TüSIAD yetkilileri özeUikle kamu ik
tisadi kuruluşlannın durumuna de�ln
mek zorurılulu�unu duyuyorlar: 

"önemlı olan, bır ülke ekonomisinde 
Kamu iktisadi Kuruluşlannın payının 
büyüklü�ü veya hükUmetierin bu payı 
büyütme arzusu, girişimleri de!!ildlr. 
E!!er hükümetler Kamu Iktisadi Kuru
luşlannın 'piyasa mekanizması' içinde 
üretimlerlrıl sürdürmelerine imkan vere
cek koşullan sa!!lıyorlarsa ekonomık 
açıdan sorun ortadan kalkar." 

E!!er Türklye ekonomisinde bu "de
nenmiş,  başanlı oldu!!u görülmüş a�ılcı 
ekonomı kurallan" geçerıı kılınırsa, ya
ni "ekonomisi kinn esas oldueu bır pi
yasa mekanizmasına dayalı biçimde lş
ııyorsa",  Türkiye "batının ekonomık 
entegrasyonuna katılabUIr". Demek kı, 
piyasa ekonomisi koşullannı geçerıı kıl
manın ödUlü kapitalist dünya Ile daba sı
kı bır bütürıleşme olacaktır. 

TOSIAD'ın notunda, bu reçeteye 
uyulmazsa ne olaca!!ı da yer alıyor: 

"Bır ülke 'piyasa mekanizması'nı ta
mamen Ihmal ederek de ekonomısını 
yönetmek tercihini yapabilir. Ancak bu 
tercihi olan ülkenin, batı ülkeleri toplu
lu!!undan ekonomık işblrıı!!ı ve anlayış 
bekleyişinde olmaması gerekir. Batı ül
keleri toplului!u, kendı inançlanna ters 
düşen bu tıp hatalı politika uygulamaIa
nnın faturalannı ödemeyi hiçbir zaman 
Istemezler. " 

Aynı görüş, bır kez de ekonomiyi 
planlama çabalanna llişkln olarak ylne
lenlp vurgulanıyor: 

"Batı ülkeleri toplulueu, ülkelerin 
planlama çabalanna ve Iddialı ekonomık 
planlanna hiçbir zaman karŞı olmaz. Fa
kat bu planlar, herşeyin bürokratlarca 
yönlendlrUebUece�1 Inancına dayanıyor
sa bu tip planlann batı ülkeleri toplulu
eunca gerçekçi sayılıp desteklenmesi 
beklenmemelidlr ... Türkıye bugüne ka
darki uygulamaya devam etme tercIhIn
de bulunabilir. Ancak ... bu tıp bır poıı
tika uygulamasında olan Türklye'rıln so
runlan batı ülkeleri topıuıueunu ilgilen
dirmez." 

KI LA VUZU IMF OLAN 

Bu görüşler, "karma Jkonoml" a1dat-

TtJSIAV'ın hükümete dayathgı ekonomi po-r:======::=::::::;:;;;;::;;;;;� 
litikaBl, devlet denetiminin piyallJ mekaniz 
muına terkedilrrusini öngörüyor .. .  

macasının ve "dış yardm18 dayalı planlı 
kalkınma strııtejlsi"nln gerçek rılteııelnl 
sergilemekte, bu politikalann lfiasını 
vurgulall)llktadır. . 

Emperyalist güçlerin ve Türkıye bur
juvazlsinln Iktidara sunduRu seçenek 
çok açıktır: "E!!er yardun Istlyoısanız, 
iktisadi hayata kanşmayı, planla yönlen
dlrmeyl bır kenara bırakıp piyasa ekono
misinin gereklerini yerıne getirin." 

Devalüasyon konusundaki tartışma 
da buradan kaynaklanmaktadır. çünkü, 
hükUmetin tasarladı!!ı katlı kur sistemi 
(yani yurda giren dövizlerln kaynaktan
na göre farklı kur uygularırnası, prim ve
rilmesi) TL'nın fıilen devalüasyonu anla
mına gelir. Ancak böylesine bır uygula
ma, ekonomik hayata devlet müdahalesI
nIn artması demektir. Oyas, devalüasyon 
böyle bır soruna yol açmadan piyasa 
mekanizması aracılıeıyla etknerlnl ııöste
rir. Aradaki bu önemlı fark nedeniyledir 
kı IMF ve bUyük sermayenin aeır basan 
kesimleri devalüasyon konusunda dlren
mektedir. 

Burada, burjuvazinin bır dI!!er Iste!!l
ne de deRinmek gerekir. çünkü yalnızca 
piyasa mekanizmasının lşlerııeınln artı
rılmasını deeU, aynı zamanda devlet ay
gıtı üzerlndekl denetlmlerlnl artırmayı 
da Istemektedirler. Istanbul Sanayı Oda
sı Başkanı Nuruliab Gezgln 'In şu sözlerl 
bu özlemi dile getlrlyor� "". uygul8D18da 

. bürokrasıyi yapıcı, dinamik bır çalışma 
gayreti içinde üretıcı kuruluşlarla gönül 
ve lşblrıı!!ı düzenine getirmek temel llke 
olmalıdır."  (Milliyet, 3 Mart 1979, s. 12) 
Yanı bürokrasinin sanayı burjuvazisi Ile 
"gönül ve lşblrııRI" ıçınde çalışmasını, 
daba açı!!ı, devlet aygıtının kendı emlr
lerlne verllmeslnl lstemektedlrler. 

Gerek Türkıye burjuvazisırıln, gerek 
emperyalist güçlerin hükUmete sunduk
ian programda IMF'rıin çok önemlı bır 
yerı ve rolü vardır. TOSİAD notunda bu 
nokta da büyiik bır açıklıkla ortaya kon
maktadır: "Türkıye yannın orta ve uzun 
vadeli ekonomık poııtikalan konusunda 
açık bır Inanç yaratmadan bU�nkil 
probleminin çözümünü saRlayamaz. Bu 
Inanç, ekonomlrıln piyasa koşullan Için
de güçlendirilmesine dönük asgari ve LO
rurılu ekonomık kurallann uygulanaca
Rını gösteren davraruşlarla yaratılabilir ". 
Türklye'rıln doeru yöndeki uygulamala
ra geçtlRlnl dünyaya duyuracak organ 
olarak IMF önem kazanmaktadır. IMF' 
nin, Türklye'rıln doeru ekonomık poııtl
ka uygulamaya başladı�ma lIIşkln duyu
rusu olmadan, batı ülkelerl toplulueun
dan Türklye'rıln finansman kayna�ı bul. 

BURJUVAZI öZEUlIWi 
SON SıRALARDA, ÖNERDI· 
tL PROGRAMI AÇIK SE
ÇIK ORTAYA KOYIıIUŞ
TIJR. DIF'NIN PROGRAMI· 
NIN HEMEN HEMEN AYNI 
OLAN BU PROGRAMıN id 
TEMEL ÖZE�I VAR. G&
REK TCLUCIYE BUR· 
JUV AZıSı, GEREK EMPER· 
YALlS'r GOÇLER, HIR. 
ŞEYDEN öNCE, B� 
DAN ÇIKIŞI 'l"ORKIYE'NIN 
KAPITALIST DON\' A ILI 
DAHA FAZLA BOTONLBş
MESINDE GöRoYORLAR. 
BU NEDENLE DE, TtlUIJYE' 
NIN BAtIMI.II.LtINI AZAL
TACAKnltI GlRlşIMLl!RE 
KARşI çıKıYORLAR. 

ması Imkansızdır." 
Görüld�ü gıbı, yerlı ve yabancı te

kelcl büyiik burjuvazi, ıktıdan temel bır 
ekonomik ve Sıyasal tercih yapmaya zor
�ta ve " bu tercihi bizim iltedltlrnlz 
yönde yapmazsan, yardım falan bekle
me" demektedirler. 

IşÇI SINlFININ 
VE EMEKÇi KITLELERIN 

SEÇENECI 

Iktldann önündeki dlRer seçenek ile 
Türkıye Işçi PartW'rıln Vemolıratilıle,· 
me Için Puın'ında açık bır biçimde orta
ya korımuştur. Bu seçenek, herşeyden 
önce, bulli\nkü bunalıının nederılerl, kay
naklan konusundaki çözürrılemeye da
yalıdır. Buna ııöre, hızlı eııtlasyon, bü· 
yiik dış tıcaret açılı ve yayıım IfIIZLIk 
biçiminde ortaya çıksın buliinkü bunab
mm kökenlnde Türklye'rıln Iç ekonomık 
yapısı ve dış ekonomık ılışkılerı yatmak
tadır. Dolayısıyla, bunalımın çöziinıil bır 
yanda dış ekonomık nıtkilerde köklü bır 
dellşlkllll, yenıden yörılendlrmeyl z0-
runlu kılmaktadır. Açıktır kl böyle bır 
poııtika, burjuvazinin dayattılı, "bplta
nst dünya ne llIşkilerl ııkıla,tımıa" pon. 
tıkasının tam karşıtıdır. Çürıkü Türkıye' 
nın emperyalizme balımlılılını azaltma
yı, giderek ortadan kaldırmayı amaçla
maktadır. Bunun ıçın de, Türkıye'nın 
dı, ekonomık llIşkllerlnln, bqta orta 
DoRu ülkeleri olmak üzere dller prl ili
kelere ve özellikle sosyalist ülkelere yön
lendlrllmeslnl zorurılu görmektedir. 



İNDE HÜKÜMET 

Hükümet korşuında büyük .ermayeyi 
temail eden Odalor Birliifi deua/üoıyonu 
kaçınılmaz görüyor ... 

Ote yandan, Demokrutikle,me Için 
Plon, Türkıye'nin iç ekonomık yapısın· 
daki köklü de�ikliklerl de ekonomık 
bunalımın çözümü Için ön koşul olarak 
görmektedir. Bu, herşeyden önce, plya-
18 mekanızmasmm işlerlli!lnin artmlma· 
IIDL dei!il, aksine, gerçekten etkili bır 
planlama ile ekonominin daha büyük öi· 
çüde kamu denetimine alınmasuu gerek· 
tlrmektedlr. Dış ticaretin tümüyle devle· 
tin denetimi altına alınması, Iç plyasarun 
etkin denetimlnin saltlanması bu doi!rul· 
tuda ilk adınılan oluşturacaktır. Kuşku· 
suz, tüm bunlan gerçekleştirmek için, 
tekelci sermtyenin, büyük burjuvazinin 
gücünün hedef alınması zorunlu olacak· 
tır. Başka bır deyişle, burjuvazinin bu· 
nalımdan çıkış programı, doi!al olarak, 
beraberinde Işçi ve emekçilerin kemerle· 
rl llkma zorunda bırakılmasını getirirken 
Demokrutikle,me Için Plon, bunalımdan 
çıkışın faturasıru, bu durumun sorumlu· 
su olan tekelci, büyük sermayeye ödet
meyi amaçlamaktadır. 

Görüldüj!ü glbl bu seçenek de siyasal 
Iktidarın belirli doi!rultuda bır ekono· 
mik ve siyasal tercih yapmasını zorunlu 
kılmaktadır. 

ORTA YOL ARAYIŞI 
BOŞUNADıR 

Bunalımdan Çıkış için bu Iklsl dışın· 
da başka bır seçenek yoktur. Ancak, 
CHP a!!ırlıklı hükümetin bu iki seçenek 
dışında bır orta yol aradıltı da dikkatier· 
den kaçmıyor. Bu durum, hazırlanan 
önlem paketlerinin açıklanan içerl!!inde 
ve başta Başbakan olmak üzere hükümet 
yetkllilerlnin yaptıklan açık1amalarda 
açıkça görülüyor. Ome!!in, Paris toplan· 
tı1annm ertesinde Maliye Bakaru "IMF' 
yi gömıezllkten gelemeylz",  diye demeç 
verirken (Milliyet, 4 Mart 1979, s. 8), 
Başbakan Ecevlt hazırlarum yenı önlem 
paketini, "bu ekonomiyi güçlendirme 
programını dışandan yardım almayı ko· 
laylaştırmak içIn dei!il, tam tersine dış 
yardımsız ekonomımlzin darboi!azlarını 
aşabilmek amacıyla hazırlıyoruz... So· 
run Türklye'nin kendı başına ayakta du· 
rabilme, kendı gücüyle kalkınmasını sür· 
dürebilme ıorunudur" dIye sunuyordu. 
(Milliyet, 10 Mart 1979, s. 12) Ote yan· 
da, adı açıklanınayan bır hükümet yetki· 
lisl, "IMF ile hükümet arasındakI görüş 
aynlı!!ı ilkelerde ya da önlemlerln nlte· 
ilRinde dei!il, öncelik sırasında ve uygu· 
lama zamanlarnasıyla ilgilIdir" ,  demek· 
teydi. (MiIliye/, 6 Mart 1979, s. 8) Dış· 
lşlerl Bakanı Gündüz Okçün'ün AET ül· 
kelerlnin büyükelçileri lle yaptı!!ı top· 

lantıda, Türkıye'nın bu ülkelere Ihracab 
üzerindeki tüm kısıtlama ve kotaların 
kaldmlmasını Isteyerek, "aksI halde, beş 
yıl sonra Türkiye'nin ticaretl çok de�l· 
şık bır biçim alacak, alışverlşlerlmlzde 
a!!ırlık AET dışındakI ülke ve bölgelere 
kayacaktır" (Milliyet, 5 Mart 1979, s.8) 
dedl!!1 günlerde, Devlet Planlama Teşkl· 
latı'nda Türkıye'nin dış tIcaretinin alabl· 
leceltl yenı yönler konusunda bır araştır· 
ma başlatılıyordu. 

Bu yazı yazıldı!!ı sırada "Ekonomlyi 
Güçlendirme Prognını" henüz açıklan· 
mış olmadıRı ıçın, bu programın dış kre· 
di sa!!lamaya mı yöneleceltı, yoksa Baş· 
bakanın dediltl glbl dış yardımsız yaşa· 
manın koşullannı mı düzenleyece!!1 açık· 
lık kazanmış dei!ildlr. Ote yandan, lkin· 
cl yol benImsense bile, hazırlanan prog· 
ramın bu doi!rultuda atılması gerekll 
önemlı adunlan Içerip Içermedlltı, böyle 

HOKOMET, YA EMPERYALIZM VE 
BOYOK BURJUVAZI lLE UZLAŞMAYA 

DAYANAN POLh1KA YI SONUNA KADAR 
GöTOREREK, EKONOM1NlN IŞLE\1şlNt 

PIYASA MEKANIZNASJNJN 
"DENENMlş, BAŞARILI OLDUCU 

GöROLMOŞ AICLLa EKONOMI 
KURAU.ARlNA", DOLA VlSIYLA 

EMPERYALIST GÜÇLERIN VE 
BOYOK BURJUVAZININ EMIN ELLERINE 

TESLIM EDECEKTIR; YA DA, GENiŞ 
EMEKÇI KITLELERIN T� VE 

çıKARLARı DOORULnısUNDA 
BIR POLh1KA IZLEYEREK, DEMOKRAT

TlKJ..EŞME IÇIN PLAN'DA 
YöNO BEı..bUJ!NEN KöKLO DEClşlK. 
LIKLERI GERÇEKLEŞTIRECEK UYGU

LAMALARA GIRIŞECEKTIR. ANCAK 
BU IKINCI YOL SEçlLDltlNDE ECEVlT1N 

SöZONO Erntl, "VURl'TAŞLARIMIZIN 
BOVOK KATKıSı" GERÇEKLEŞECEK, 

ANCAK O ZAMAN "HALımUZ 
TONELIN UCUNDAKI IŞıtl GöREREK 

. GEREKIl öZVERİDE" BULUNACAKTıR. 

bır dei!işlkUi!i gerçekleştirip gerçekleş. 
tlrmeyeceltl konusunda da kesin birşey 
söyleme Olana!!1 yoktur. Açıklık kaza· 
nan tek nokta, bu konudaki siyasal kara· 
nn henüz verilmemiş olmasıdır. 

Burada önemil olan, Ecevlt hükümetl· 
nin bır an önce, bugüne kadar izledIliI 
"orta yol" arayışlarının başamlZlıi!lnı 
görüp, artık gelip dayatmış olan, "temel 
ekonomık ve sıyasal tercih" zorunlu�u. 
nu göi!üsleme ve önündekI seçenekler. 
den birinI seçme zamanının gelmIş ol· 
masıdır. Bu konudakI kararın daha fazla 
ertelenmesI bunalımın daha da yoi!un. 
laşmasından başka bır sonuç dollurma· 
yacaktır. Türklye'nln ıon yıllardakI de· 
neyiml, bunalımlann ertelenenık çözüle· 
meyecei!lnl açıkça göstermiştir. 

Hükümet, ya emperyalizm ve büyük 
burjuvazI ile uzlaşmaya dayanan polltl· 
kayı sonuna kadar götürerek, ekonomı· 
nin Işleyişini plyaaa mekanizmasının 

"denenmiş, başan\ı olduj!u görülmu� 
akılcı ekonomı kurallarına", dolayısıyla 
emperyalist güçlerin ve büyük burjuvazi· 
nin emln ellerine teslim edecektir; ya da, 
geniş emekçi kitlelerin talepleri ve Çı' 
karlan doi!rultusunda bır polltlka Izleye· 
rek, Demokrutikleşme Için Plon'da yönü 
belirlenen köklü dei!lşiklikleri ,erçekıeş. 
tirecek uygulamalara ıırışecektir. Ancak 
bu IkInci yol seçlldli!lnde Ecevit'in sözü· 
nü ettilii, "yurttaşlanmızın büyük katkı· 
sı" gerçekleşecek, ancak o zaman "hal· 
kımlZ tünelin ucundakI ışıııı ,örerek ge· 
rekll özverlde" bulunacaktır. Aksi tak· 
dırde, siyasal lktldar, başta işçi sınıfı ol· 
mak üzere tüm ilerlcl, demokratik güçle· 
rı karşısında bulacaktır. Çünkü, emekçi 
kitlelerin büyük burjuvazi lehine çözüm· 
lerin ve orta yol arayışlannın yükünü 
çekmeye ne gücü kalmıştır, ne de niyeti 
vardır. 
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Büyük 
• sermayenın 

konut 
vurgununa son! 

çai!unız yo�!! bır kentleşme sürecine ta
nık olmaktadır_ 1940-60 yıllan arasuıda dün
ya nüfusunun yüzde 31 artmaaına karşın, 
kentsel nüfus yüzde 74 oranında artInı4tır

, özeDlkle gerikalmış ülkelerde, bu arada ülke
mizde de yüksek oranda nüfus ıırtışınm ya
nında, hızlı ve sa!!lıksız bır kentleşme yaşan
maktadır. öyle kı aynı dönemde gelişmiş ül
kelerde keııtsel nüfuz yüzde 50 dolaylannda 
artarken, gerikalmış ülkelerde bu oran yüzde 
120'yi aşmıştır. Bu bızlı ve saRlıksız toplum
sal de!!işim, toplumun mevcut yapısıyla çi). 
zemeyecei!! çalkantı ve bunalımlara neden 
olmaktadır. _ 

Ülkemizde kırdan kente akım, kentlerin 
reel çeklmlnden dei!U, kırların 
besleyemedii!! nüfusu Itmesinden 
kayna.klandıet ıçın, kentler, dal
gı" dalga yıRılan kalaba1ıklara ne 
insanca çalışabilecei!! bir Iş, ne 
de Insanca yaşayabDeceRI hiz
metler sunabDmektedlr, Bu du
rumun öne Ç�I sorunları da 
burjuvazi kendı çıkarlan doilru1-
tuJunda sonuna kadar kullan
maktadır. Konut sorununu ele 
alalım. 

Burjuvazi nlcel boyutlu bır 
konut sorunu yaratarak, "her ai
leye konut" a10ganını genlt kitle
lere yaygmlaştırmakta, mülkıyet 
edinme ei!Dlmlerlni kamçılaya
rak, küçük mülk sahibi olmaya 
şartlandırmaktadır. Konutım 
oturma gerekalnimlnden öte, ha
yatın en önemlı ve sai!lam güven
cesi oldu� telkin edilmektedir. 
Mutlu ve ınırenDecek bir hayatın 
en vazgeçDrnez unsurunun bir 
"yuva" oldu� ısrarla ve her fır· 
satta vurgulanınaktadır. Banka 
ikramiyelerl, gazete kuponlan, 
özel çekDişler bu yüzden mutlu
luk yuvalan dailıtmayı vaad eder 
bu yüzden küçük mülkiyete sa-

, hip olmanın adı "Hadi gene ıyı
&iniz" ys da "köşeyi döıımek" 
olur. Burjuva partileri ise soru
nu, "mutrai!ında tencere kayna
yan bır ev", "yuva hasretl çeken 
vatandaşlar" biçiminde geçiş tır
rnektedirler. Hükümet program· 
lannda yanın yamalak söylenen
ler de kaRıt üzerınde kalmakta
dır. 

BtllIJUVAZl SORIDIU 
EKONOMIK AÇıDAN 

SOMURUYOR 

Ernekçi halkın ödediRI vergı
le';c k\ll\lwn kentsel altyapmm 
arsa haline getirdiRI topraklann 
vurgunu ve inşaat sektörü, burju
vazinin ençok raRbet ettlRI alan
!ardır. Dışa baRuniı ekonominin 
yarattı!!ı yüksek oranda para de
ileri düşüşü sonucunda kitlelerin 
reel de�erl�re yönelı:,-,I (arsa, 
altın, mal vb), bu vurgunun mad
di temelini hazırlar. öme�1n 
1955 yılında ıStanbul'da beledi
ye ıınırlan rlışında 20 milyon 
metrekare toprak satıldıRı, arsa 
fiyaııannın korkunç bır hızla 
arttıRı bilinmektedir. 1952 yılm-

da Maçka'da ıne!rekaresl 150 LL
ıa olan arsanın, 1953 yılmda 350-
400 llraya, 1954 yılında Ise, 
2500 - 3000 llraya yükseldiRI, yi
ne o gürılerln gazetelerinden ö!!
renllebDlr. YaşadıRIIDIZ gürılerde, 
glilicl lotarya gazeteil Ten:üınan' 
ın "ıstanbul' da 9 arsa, 9 yanın 
milyon" başlı!!ıyla daetttıRı ku
ponlar konumuzaçısından Dginç
tır. 

Konut yapımıne gellnce, özel 
kesimin 1954-57 yıllan aruı sa
nayi yatırımı 695 milyon Iken, 
!aşmamaza yatırdıRı para ise 1,5 
mılyar llraya ulaşıyordu. Yine 
1958-61 yıllan aruı özel kesim, 
yatınmlarının yarısından fazlası
m konut yapımına yatırrmştır. 
1971 İt'.atlstlk Yı11ıRma göre ise 
toplam 56 bın 113 olan yı11ık 
konut yapımından yalmz 655 
adedini kamu, 55 bın 548 adedi
ni özel kesim yapmıştır. Yapı 
kooperatlt\erlnln bu orandakı 
payı ise yüzde 4 dolay1arındadır. 

ıkıncı Dünya Savaşı sonlann
dan 1960'a ve helli sınırIaınalarla 
günümüze kadar, her türlü konut 
yapımı !çln vergı baR!lIiklıj!1 tam
narak, ,laylçte verilmesi gereken 
milyonlarca liralık vergı sermaye
dar1arın kaaıısında tutıı1muştur. 
Böylece arsa vurgunundan, ko
nut yapımından, Inşaat malze
mesi satıınından (özenllde gece
kondu yr.pımı Için) kazanılan 
milyarlarca llramn üstüne yenDe
ri eklenmiştir. Bu vurgunlar hep 
maaum slogan1arın gölgesinde yü. 

'rtımUştür. !)mei!1n ""rıt.�ş Türk'e 
bır oda" karalaması kullanılarak 
ıStanbul'da 1953 yılı "Inşaat yı. 
lı", 1957 yılı ise "imar yılı" Ilan 
edllınlşt!:. Me�1eıes Iktidan 
1956 yı1ını emlak ve Inşaat ser
mayesinin ısteklerı uyannca, gör
kemli bır şekilde '1.mnbul'u ye
niden fetih " plam Ile açmıştır. 
T->pnü yaRınasının en yo�n ol
du� yörelere milyonlarca lira ıs. 
:Im1Bk hedell ya da kentıçı kamu 
arazisi ya da binası verilerek ge
niş asfalt yollar açılıruştır. (Sır
kecl-Ha1ka1ı yolu, Vatan Cadde
si, Londra Asfaltı gıbı) Böylece 
Istı.nbul'un her yöresı gözü doy. 
mak bilmeyen vurgunculara peş
keş çekilmiştir. 

BtllIJUVAzI SORUNU 
poLITIK AÇıDAN SOMURUYOR 

Büyük burjuvazi, enflasyonlst 
polltlkanın sonucu başdöndUrucü 
bır bızla artan kentsel rantı kitle· 
lerln gözünden aakiamak ıçın, 
"gecekonduya tapu" aloganını 
ö7eDlkle seçim öncelerinde kul
lanarak, �tlelere yapay bır hayat 
güvence&! vaad ederek, hem onla
n sözümona bu ranta ortak et
miş, hem kendlalne pollt1k 1kt1-
darm yolunu açan oylan saitla
mıştır_ 

Memurlara hiçbir zaman ko
nut edinme hakkı tanımayan 
burjuva lk'tidarlarııı.ııı işçilere ta
nımak zorunda kaldı!!ı yetersiz 
konut kredısı De de Işçiler, ömür 
boyu kurtulamayacaklan bir 
borcun Içine ItDrnekte: borcu 
ödeyememe korkusu Ile greve 
gitme ve hak Isteme gIrIşkenDRI 
aza1nıakta; kentıçı ulaşım güç
lükleri ve konut sıkıntısı yüzün
den fabrika patronlarmm dayat
tıRı koşu11arda çalışmak zorunda 
ka1maktadırlar. Bütün bunlar bü
yük burjuvazinin halkı mahkum 
ettiRi olumsuz şartlann doRur
du� sorunlardan bile, yine bü
yük burjuvazinin sömUrlisünü ve 
sömürü düzenlnl sürdürmek ıçın 
ne Ince hesaplarla ve ne denll 
akı11ıca yararlandıRmm gösterge
sidir. 

Verili koşullarda kentlerde 
konut sorunu, Türkıye ışçi Parti
si tanıfından yayınlanan "De
mokratikleşme ıçın Plan, 1978-
82"de heUrtlldlRI gıbı, Işçi sınıfı 
ve emekçi kitlelerin geıekalnim
lerini karşılayacak kamu ellyle 
yapılan klralık konu tlar yoluyla 
çözüınlenebDlr. Bunun yanında 
1975 verilerine göre nüfusun 
yüzde 41,9'unun nüfusu onbln
den fazla' yerleşim merkezlerınde 
oturan ülkemizde genel olarak 
kentlerin ve kentleşmenln do
�rdırl!tt 'sorunlan, özel olarak 
konut sorununu; kentin sorunla
rını kazanç getiren bır kaynak, 
konutu klir getiren tıcaret malı 
olarak gören kapitallat düzen 
ıçınde kalarak tam olarak çÖZJT' 
olana!!ı yoktur. 

• 

Yeni kira yasası 
konut 

sahiplerine 
kanat geriyor 

Kira artışlarının en çok olduğu yörelerin 
başında, hızlı ve düzensiz kentleşme olgusunun 
en Çarpıcı biçimde ortaya çıktığı büyük kentler 
geliyor. Istanbul Ticaret Odası'nın Istınbul'u 
upsayan bir araştırmasına göre, ülkenin sanayi 
merkezi durumundaki bu kentte 1978 Ocak'ın
dan 1979 Ocak'ına udar ev kiralarında yüzde 
1 18'Iik bir artıŞ oldu. Istanbul Ticaret Odası'nın 
araştırması, kiraların son on yılda her geçen yıl 
daha büyük oranlarda arttığını belirliyor. Kira 
artışı konusunda asıl belirlemede bulunmaları 
gereken devlet kuruluşları DPT ile DIE'nin elin
de ise hiçbir bulgu yok. Bu iki kuruluşun kira 
konusundaki görüşleri şöyle: "Vlkemizıle kira 
{iyatum sabittir"! 

Kiralar konusunda birtakım yasal düzenlemeler var. Örneğin 
6570 sayılı yasa. Ancak bu yasanın kiraların belli tarihlerdeki rayiç
lere göre dondurulmasını öngören 2. ve 3. maddeleri, Anayasa �ah
kemesinin 26 Mart 1963 tarihli urarıyla ye "maddelerde öngörülen 
biçimiyle kira parasının saptanmasına ilişkin düzenlemenin mülkiyet 
hakkının özünü zedeleyeceği" görüşüyle iptal edildi. Anayasa Mahke
mesi, bu maddelerin yeniden düzenlenebilmesi için altı aylık bir de 
süre tanıdı, ancak bu yapılmadı. Bu yasanın tam 15 yıldır 2 ye 3. 
maddeleri An .. yasa Mahkemesi'nin geriye dönük kararı nedeniyle iş-
lemiyor. 

' 

Ecevit hükümeti de kira paralarının saptanması konusunda bazı 
girişimlerde bulundu. 4. Beş Yıllık Planda bu konuda şu hüküm yer 
alıyordu: "Bir yandan yasal kira denetimi yolları etkinleştirilirken, 
bir yandan da kentsel arsa üretimi ve konut yapımı hızla artırılarak 
kiraların düşük düzeyde tutulması sağlanacaktır." 

Bakanlar Kurulu geçtiğimiz yıl 6570 sayılı "Gilyrımenkul Kira
ları Hakkında Kanun" yerine bir "Taşınmaz Mal Kiraları Kanun Ta
sarısı" hazırladı. Bu yasada kiraların saptanmasına ilişkin birtakım 
düzenlemeler getiriliyordu. Tasarının ilk b.içimine göre, kira değeri 
şöyle saptanıyordu: 

" ... Her yıl Şubat ayında Maliye Baunlığınca yayımlanacak 
olan, binaların metreure normal inşaat maliyet bedellerini gösteren 
cetvelde, her inşaat türü için ayrı ayrı belirtilen en az ye en çok met
rekare maliyet değerleri ortalamasının, kiralananın yüzölçümü ile 
çarpım suretiyle bulunacak olan sayının onbeşte biri en yüksek yıl
lık, yüzseksende biri en yüksek aylık kullanma karşılığı kira parası 
bölümü olarak kabul edilir." 

Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleririn imzal"rıyla Millet Mec
lisi Başkanlığına sunulan gerekçeli yasa tasarısında kira paralarının 
saptanmasına ilişkin bir değişiklik yapıldı. Buna göre kiranın saptan
ması şu hükme bağlanıyordu: "Konutlarda kira paral"rının hesabında 
kiralananın bir önceki takvim yılı esas alınarak her yıl Şubat ayında 
Maliye Bakanlığınca yayınlanacak olan o yıla ait binaların metrekare 
normal inşaat maliyet 'bedellerini gösteren cetvelde her inşaat türü 
için ayrı ayrı belirtilen en az ve en çok metrekare maliyet değerleri 
ortalamasının kiralananın yüzölçümü ile çarpımı ve buna arsa payı 
değerinin eklenmesi suretiyle bulunacak sayının yirmide biri yıllık, 
ikiyüz kırkta biri aylık kira olarak kabul edilir." 

Tasarı, kira sözleşmelerinin bu hükümlere uygunluğunun, dene
timini sağlayacak hiçbir somut önlem getirmıyordu. 

NASIL BIR DÜZENLEME YAPILMAU? 

Gerek eski yasada, gerek hazırlanan yenı yasada kira paralarının 
saptanmasında "kiraeının durumu" deAII, "mülk sahibinin öz,1 mül
kiyet hakkının özüne dokunulmam ... ı" esas alınmaktadır. üstelik, 
öngörülen düzenlemede bile nasıl bir denetim ya;ıılacaııı somutlan
mamaktadır. Böylelikle yeni yasa da "kiracı aleyhine" bır durum al
maktadır. 

ülkemizde kiracıların çoğunluğunun işçi ve emekçiler olduAu 
düşünülürse, kıra düzenlemelerlnin belli bir "asgarı ücret oranlam.ısı
na" göre yapılması, "kiraeıyı gözeten" tıir uygulamanın temel şartı
oır. Emekçi kitlelere devlet eliyle kiralı�·. konut üretilme,inin yanın
da, sorunun köklü çözümü, kiraların asgari ücretle bağıntı içinde sap
tanmasından geçmektedir. 



· Bu�n d�yanın üçte birinde. dünya ıosya· 
b.t ".temını o(u,tun.n ülkelerde iktidarda 
olan I,çl ıınüı. ilk kez. 18 Mart 1871'de Pari,' 
te "Pari. Komünü" ile kendi iktidarını kurarak 
kendi devletini 73 eün yafatmış ve dünya I,çl 
aırufı banıkotine çok önemli bir deneyim ka
zandırmı,b. Fransız ı,çi sınıfı, Fransa 'nan tüm 
emekçilerini baakı altında inletenlerin 

Paris K omünü JOS yaşında 
Genç öncO'nDn 

1. yılı 
kutlu olsun Franu nın düşmanları ile i,birliA! ya: 

parak - ülkeyi yabancı inale teolim 
edenlerin iktidarını a1aşaill etmiş. o Iii-
ne dek dünyanın biçbir yerinde görül-
meyen yeni bir iktidar yaratmıştı. "Pa-
ris Komünü' tdıyla tarihe geçen hu ye
ni Iktidar deneyimini Karl Marks şöyle 
tanunlıyordu: 

" Komün, Fransız toplumunun bü· 
tün sıhbatli unsurlannı temsil eden. do
layısıyla da gerçek ulusal bükümet ol
dul!u kadar ve aynı zamanda. yani bu 
süatla. emeilin özgürlüRüne kevu,ma
sının sürekli savaŞÇısı ve sözün tam an
lam!yla Enternasyonal·dir. tki fransız 
ilini ilhak etmiş olan PrUlya ordusu
nun gözünün önünde Komün de bütün 
dünyanın emekçilerini Fransa'ya ilhak 
ediyordu.' (Karl Marx. Fransa'da tç 
Savaştan) 

Dünyanın ilk sosyalist devletinin 
kurucusu Lenin, Paris Komünülnü de
ilerlendirirken yeni iktidarın üç önem
li karakteristiA!ne işanıt ediyordu: 

ı. İktidann kaynailı. halk kitleleri
nin aşaRıdan yukarıya ııeleli insiyatifi 
olmuştur. 

2. Halktan ay" ve ona karşı kurum
lar olan koliuk kuvvetlerinin yerini. 
halkın doi!fudan dol!ruya silahlandıni
muı almıştır. 

3. Memurlar ve tüm bürokratik gö
revlerde bulunanlar seçimle i, b1l41na 
gelmekte ve kendilerini &eçenler tara
fından pri çai!nlabilmektedirier. 

İŞÇt SINIFI 
BURJUVAZİYE KARŞI 

18 Mart 1871 eünü. mevcut hükü' 
metin. Fransa'yı işııaJ etmekte olan 
Prusya'yla işbirliA!ne girişmesi üzerine. 
halk tarafından oluştumian Ulusal 
Muhafız Merkez Komitesi harekete ge
çerek. Paris' teki tüm r .. mi devlet da
irelerini inal etti ve yönetimi ele lıeÇir
di. Merkez Komitesi önce. silahlı işçi
lere kentte düzeni &ai!iama görevini 
verdi. Silahlı ordu kaldınlarak onun 
yerini silahlı halkın temsilcileri olan 
"l'lusal Muhafızlar" .:ldı. 

ulusal Muhafızlar Merkez Komitesi 
yönetimi ele ııeçirdikten tam 8 eün 
ıonra. 26 Mart 1871'de Komün seçim· 
leri yaptı. Genel oyla seçilen Komün 
Meclisi üyelerinden yirmi biri burjuva 
mahallelerinden. toplam 85 üyelii!in 
Ileri kalanının yarısı işçilerden. diiler 
yarısı da aydınından olu,uyordu. Bur
juvazinin temsilcileri Komün'e karşı Çı' 
karak bir süre sonra Meclis'ten çekildi
ler. Komün ıledisi devletin en yüksek 
kuruluşu olarak. bakanlıklann yerine 
yeni komisyonlar kurdu. Bu komis· 
yonlar çalışmaları He ilgili oIaiak Ko
mün Meclisi'ne hesap veriyorlardı ve 
yasaları Komün Meclisi çıkararak uy
gulamaya koyuyordu. Ko";ün, toplum
da bir demokratikleşme sürecini başa
rıyla uyııuluyordu. Uygulanan önlem
lerle işçi ve emekçilere önemli kaza· 
nımlar aaillandı. Ancak bütün bu başa· 
rılara kar,ın Komün'ün bazı eksiklikle· 
ri vardı ve burjuvazi de bo, durmuyor' 
du. 

KARŞI SALDıRı 

Komün'ün en önemli eksikliklerin· 

özgürlük için 
i leri !  19 .-!art. 1"1. KöyW. oL

,..,ncl G�nç öneUlu Demeli -
Genç öncü'nUn kurulu, yıldil
nl.bnU. 19 l.-!art 1978·de. 60 bl. 
limlel soeyaUst genç tarafmdan 
kurulan Genç öncü'DÜn. bugün 
tlin Türkiye'de 60'dan fazla 
fUbell ve 500'den fazla bırım 
örgütü bulunuyor. 

Genç öncü kuruluşUDdan 
bugüne. "NATO'ya Hayır" mi
ting ve toplantılannda. ı Mayıs 
1978 mitlııglnde. 16 Mart Be
yazıt katllanunı protesto ey
lemlerinde, Dünya Barış Günü 

bulundu, ıran halkıyla dayanışma 

GeDÇ öncU 7 militan sosyalist ve IosyalIst bDlm adamı 
Necdet Bulut lçbı yapılan "Fqlzml Ezecel!lz" mitingleriDIn 
de eD başında yer aldı, Genç öncü'ye yapılan saldırılar yal· 
ııızca fIW IIIlclınlarla kalmadı. lruı halkıyla daYBlll4ma lçbı 
di.izenledlRl gösteriler ve MHP'nin kapatılmIlIIDl ilteyeD bildi
riaI hakkında davalar açıldı. Bu örneklerin ya-, UYıIanııı 
belirlemenin olaııalıllz oldutu birçok 1IIlcIınya, dawlua gö
tüs germek zorunda kaldı GeDÇ öııcü. BııgiiD birçok ceza. 
evinde 100'den fazla GeDÇ öncü mII1tUıı buluDUyor_ 

Paris Komünü'nün en önemli kazanımJ, işçi .m,(ının iktiCÜln ele 
geçirebılmesinin ve ülkeyi yönetmesinin olanakaız olr7UJdıktnı ka· 
nıtlar7UJ" oldu. Komiin. bu özelliğiyle ifçi .ınıfı hareketi için 
tulr7UJZ bir deney oldu. 

Bal!ımsızIık. demolırasl. sosyl!lzııı mücacıeıe,ıııde. PDçI1· 
ein en başta gelen güvencesi olduauııu dostlaruıa 'fe cilit-
maıılaruıa kabul ettiren Genç Oncü'ııiID biriııci kuıulu, yılda. 
nümü !tutlu olsun. 

den ' biri. işçi .ınüını politik olarak 
yönlendirecek işçi sınıfı partisinden 
yoksun oluşuydu. Bu nedenle öflÜt
lenme tam olpak &ai!lanamıyor ve alı· 
nan önlemlerden yeterli .onuç elde 
edilemiyordu.· Fransa'nın düşmanın eli
ne geçmesinit işçilerin eline geçmesine 
yeilleyen burjuvazi kısa sürede Paris dı
şında toparlandı ve Komün'e karşı sal
dmya geçti. Prusya'nın da deste�ine 
sahip olan Fransa burjuvazisinin silahlı 
kuvvetleri 20 Mayıs JÜn� Paris'e girdi
ler. Komüncüler, örliitaüzlük nedeıiiy· ' 
le, bu saldmya karşı ancak 21/22 M�: 
yıs eocesi direniş görüşmelerine ba,la
yabildiler. nk i,leri. bütün halkı direni
şe çailıran bildiriler yayınlamak oldu: 

"Bütün iyi yurtta,lar. ayaila! Bari
katlara ko,wı ! Düşman duvarlannızın 
içindedir! Cumhuriyet için. Komün 
için, ÖZlÜlük için, ileri ! Silah Ba,ına! ii 

Pariı'te burjuvaziye bai!lı birliklerle 
Komün'cüler oruında göilüs göilüse 
ça:rpışmalar oldu. Silah gücü olarak 
çok üstün durumda olan eski hüküme
te baillı aakerler. kadını, erkeiıi, çocu
iluyla direnen Paris halkına insafsızca 
saldırdılar. 28 Mayıı eünü işçi mahal
lelerind. ayakta kalan ıon barikat da 
düttü. Bundan &onra Komün'cülere 
kar�ı tam bir kıyım hareketi başladı. 
30 binden (azı. I(omün'cü yargılanma
dan kurşun. di·l.i ldi � O  bin kişi hppse 
atıldı. Fransız i,çi sınıfının 73 rün .ü
ren iktidar deneyimi böylece sona erdi. 

Komün, i,çi sınıfının daha sonraki 
yıııa:rdaki mücadelesinde unutulmaz 
bir örnek oldu. Komün1ün en önemli 
kazanımı. i,çi sınıfının iktidarı ele ge· 
çirebilmesinin ve ülkeyi yönetmesinin 
olanakaız olmadti!ını kanıt1amaaıydı. 

Kurultaya dogru CHP 
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyük 

Kurultay'ı yaklaştıkça parti içi ekipler 
aruındaki mücadele de yoilunlaşıyor. 
CHP'nin Ankara il kongresi bazırlıilı için
de yapılan deleııe seçimleri bu mücadeleyi 
kamuoyunun dikkatine daha da yaklaştır
dı. Buında yer alan ve CHP içindeki çe
,itli grupların sözcüleri tarafından 1 ...... 1a 
do�rulanan haberler. delege seçimleri sıra
sında bugünkü yönetimin tüztiile ve yaaa
ya aykın girişimleri yürüttüilü yolunday
dı. Böylece CHP 'nin hemen her kurultay 
döneminde biıinci sıraya çıkan "delege 
ve seçim sahtekarlıilı" tartışrr}8ian yeni
den bu partiyle iliili deilerlendirmelerin 
başlıca konUlunu olu,turmaya başladı. 

Edinilen bilgilere göre CHP'nin Ankara 
il kongresi için yarı,an gruplann .. ytaı 
dörde ula,ıyordu. Bunlardan birincisi. 
,imdi ki il ba,kanının başını çektiili "ümit 
Gmuna" grubuydu. İkinci grup "Bele
diyeciler" adıyla anılıyordu ve Ali Dinçer' 
le Ali Topuz bu grubun yöneticileri ola
rak gölteriliyorlPdı. Semib Eryıldız da bu 
grubun aktif elemanları aruında deilerlen
diriliyordu. Üçüncü gruP. iki dönem önce 
belediye ba,kanlıilı seçimleri .ıramıda 
Vedat Dalokay'ın karştaına çıkmasıyla ta
nınan Murat Belovacıklı 'nın adıyla anılı
yordu. AnJ.ara Milletvekili önder Sav'ın 
önderliilinde olduilu belirtilen dördüncü 
grubun ise Deniz Baykal'ın ve "Baykalcı
lar" diye nitelenen çevrelerin desteilinde 
olduilu bildiriliyordu. 

almadıilı noktasında blrle,iyordu. Tıpkı 
AP'nin ıon kongresi önoeaindeki çeki4me
le. gibi, CHP içindekllerin de. "Genel 
Başkan 'ın çevresi" üzerinde düilümlendiııı 
vurgulanıyordu. Ne var ki yine bütün 
açıklıilıyla orteya çıkan olgulanlan biri. 
artık Ecevit'in ki,isel ailtrlıilının. tak b1l41-
na CHP Içindeki gruplar arasında bir den
geyi "illamaya yetmediiliydi. Bu. Büyük 
Kurultay'a doilru, Ecevit'in kendisinin de 
gruplar ar ... ndakl çeki,med. ve pazarlık
larda bır rol almak zorunda kalacailı anla- . 
mma ııeliyordu. 

Diller bir deyi,le. CHP içindeki bütün 
eklpler tarafından. parti içindeki tartı,
maya. CHP 'nin politik doilru1tulUn& Ill,
kln ciddi bir boyut ekiemekten bugün de 
titizlikie kaçınıldıitı anlaşılmaktadır. Bun
dan öncekilerde olduRu gibi yakl1l4an Bü
yük Kurultay'a hazıriarurken de. CHP ta
banının dikkatleri. parti yönetimindeki 
tek t�k ki,lierin üzerine çekilmektedlr. 
Böylece CHP'nin öflÜt tabanında da gitgi
de derinle,en buzunuzlutlann politik 10' 
nuçlar vermeslnin önlenecei!i umulmakta
dır. 

aM"�---'������----�--
Ankara ili çevresindeki delegelik se

çimlerinin geçen hafta Içinde orteya Çı
kan lOnuçlarına göre. ,imdiki il b1l4kanı
nın bqını çektiRi grubun kazandıilı dele· 
ııelikler toplanıın ancak dörtte birine u)a
,ıyordu. öte yandan "muhalefette" de
nen gruplar aruında da çetitil "Ittifak" 
olasılıklanndan &öz ediliyordu. Bunlar 
aruında Ali Topuz ve ALI Dinçer ekibiyle 
"öndez Sav grubunun" bir orteklık kur
muı oı ... lıllına clddl gözüyle bakılıyordu. 
Yine ıararla üzerine basılan olasılıklardan 
biri de. BJiyiik Kurultaya dönük geli,me
ler ıçınde. Denız Baykal'ı destekleyen 
eklbın Genel Ba,kan Eceylt'le bır "uzlaş
mayı" aaitiama.sıydı. 

CHP yönetimindeki ki,i1erin ya da bir
birlerine akip çıkan gruplann bireyoel b.
.. plan, ın yanıyla sadece kenuilerinl illi· 
lendirir. Polıtık demokratlkie,mo yönün
deki vaaderini veri alarak CHP 'ye oy vo
ren ya da onun tabanında yer alan emeko 
çi kitleler için. bu hesaplar kar,llIDda ta
ra! olmak &öz konUlU deıııldir. Oniar için. 
CHP· ..... CHP'nin politik demokratikle,
me yönündeki vaatleri doi!ru1tuaunda tu
tarlı bir politika Izlemesi. emperyalizme 
ve büyük burjuvaziye ödün verme politı
kaaını terketmesi, ra,iam lehlikeli karşı
lIDda kararlı bir tutum talunması ön.m 
ta,ımaktadır. Dah .... CHP Içindeki tartlf
malann politik boyutuna aanaÜf konarak 
ki,isel çeki,me boyutlanna lııdir,enmesl. 
tabanındakI huzurauzluitun faş1at d.ma-
1ı0JI lehine çevrllmeslne de olanak a&i!1a
yacaktır. 

CHP'nln Büyük Kurultay hazırlıkiarına 
ııı,kln dellerlendlnnelerin tümü, parti 
Içindeki farklı gruplar a:rUllldaki çekl,
menln Genel B1I4kan'ın konumunu bedef 

BUlÜDkü CHP Iktidannm oldullu ,ibi 
CHP'nln kendiainln de önünd.. politik 
bakımdan belirleyici bır tercih ,.lip da
yannu,tır. CHP 'nin yakla .... Büyük Ku
rultay'ı. ancak bu terelh k&rfıamda CHP' 
nin konumuna açıklık ,etlrdilli ılirecI po
litik bır lIIiam t\l4lyacaktır. 
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Yumu,amaya kartı soğuk 
barı, 
denemesi 
ERCAN : ,  ü BOGLU 

Günümüz dünyasından somut 
gözlemler. Emperyalizm, buna· 
lım içinde. Gelişmiş kapitalist Ü1. 
keler reConncu yaklaşımlan 
benimsiyor. Ingiltere'de, Federal 
Almanya'da sosyal demokrasiye 
teslim ediyor işlerin yönetimini. 
Ispanya ve Portekiz'de aynı giri· 
şimi yinelemenin peşinde. Sos· 
yal demokrasi kuşkusuz tek gü· 
vence deRU. Daha saldırgan, daha 
!:aba yöntemler de kullanı1ıyor. 
Neo·faşizm canlı tutuluyor. 

PEÇELERİ YıRTMAK 

Iran, gözler önünde. Iran, ya· 
nıbaşımızda. Ama Iran bize ne 
denli uzak! Haber ve yonımlan 
bize çoj!unlukla batıdan geliyor, 
oysa iran bizim doRu komşumuz. 
Son günlerin gelişmesi, Humey· 
ni'ye karşın lran1ı kadmiann çar· 
şarı kaldırıp atmalan, peçeleri 
yırtmalan. Bu, lran'da daba şim· 
diden çok şeyin deRiştiRinin bir 
kanıtı. Ama daba başka peçele. 
rin de kalkması gerek. 

Iran, şu anki konumu ile bile 
emperyalizm için bir gerileme. 

Büyük bir gerileme. lran'ın daba 
getirecekleri de var. Iran artık 
emperyalizm için güvenııır deRil. 
DoRusundaki Afganistan'dan 
sonra iran da emperyalizmin et· 
ki, nüCuz, sömürü alanından çık· 
ma sürecinde. 

Iran, öncülük sorununu da 
öne çıkardı. öncülük, önemli. 
Humeyni önemli bir rol oynadı, 
ama olaylar şimdiden onu aştı, 
geride bıraktı. Topluınsat. geliş· 
menin nesnel yasalan, eR111mleri, 
gelişme yönleri var. Bunlara kar· 
ŞI çıkmanın ergeç bir yaptırıını 
olmalı. TUDEH olaylarda ne ker· 
tede bir öncü Işlevi gördü, bilin· 
miyor. Ama b111nen, olaylara so· 
nımluluk bilinciyle yak1aşma ge· 
reRi. Büyük beklentiler büyük 
düş kırıklıklan doRurab111r. Ama 
şlp1dlden lran'da hiçbir şeyin ar· 
tık eskisi gibi olmayacaRını, ola· 
mayacaRını söylemek Ilerek. 
Şab'ın gidişinden hemen sonra 
üretimin yenıden başlayabilmesi . 
işçi sınıfının bııınç düzeyini vur· 
guluyor. lraıi derslerinden biri de 
bu. NiceliRI ne olursa olsun, ön· 
cü (/Üç, etkin, belirleyici (/Üç, her 
yerde Işçi sınıfı. 

Iran derslerinden biri de şu: 
CIA yanılmaz, yenilmez deltil. 

SOVYETLER BIRLıCı VE HlNDIST AN 
ARASINDA GöRÜŞ BIRLıCı 

5Qvyeder Birliği Devlet Başkanı ve SBKP MK Genel Sek· 
reteri leonld Brejnev, Hindistan'a yaptığı resmi gezlnln son 
gilnIInde, Hindistan ile Sovyeder Birliği arasındaki ilişkiler 
üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada, her iki ülkenin bir· 
çok uluslararası sorunlarda görüş birliğine varıldığı belirtili· 
yordu. Açıklamada yer alan ilginç bır nokta da, Sovyeder 
Birliği'nin Hindistan'ın uzay araştırmalan progvmına yeni. 
den yardım etıneyi kabul etınesiydl. 

Hindlstan'ın Banplore kentindekı uzay merkezini ziya. 
ret eden Brejnev, uzay arqtırrnalan ve teknolojisi konusunda 
ıkı OIke arasındakı işbirliğinin derlnleştlrl�lnl belirtti. 

Hindistan ile SO':yeder Bırlığı arasında uzay araştırmala· 
n alanındakı işbirliği, dört yıl önce kesilmiştl. Sovyeder Blrli· 
ği 1975 yılında ilk Hındıstan yapma uydusu bir Sovyet flizesi 
Oe Sovyet topraklarından uzaya fırlatılmış, 1978 yılı için ön
görülen ikinci bir fırlatına projesı ise gerçekleşmemişti. 

BIRLEŞMIŞ MILLETLER AVRUPA EKONOMIK 
KOMISYONU RAPORU'NA GöRE 

AVRUPA ÜLKELERİNıN 
EKONOMIK BüYOME ORANLARI 

Blrlqml, Milletler Avrupa Ekonomık Komisyonu tara· 
fından yayınlanan YıIIık raporda, Türkıye Avrupa lUkeleri ara
ıında bu yıl en yüksek kalkınma hızlDI gerçekleştirecek ülke 
olarak gösterildi ve gayrısafi mıllı lWıIanın büyUme hızının 
1979 yıb ıçınde yüzde 7 'ye u1a'8A:�1 belirtildi. 

Hükllnıet prograınlanna dayanılarak hazırlandıAt sanılan 
raporda, Batı Amıpa ülkelerindeki ortalama ekonomık bUyU· 
me oranının yüzde 3,5 düzeyinde kalacaeı belirtilirken, bu 
oran Yunanistan ve Yugoslavya ıçın yüzde 6, Portekiz için ise 
yalnızca yüzde 3 olarak verilmektedir. 

BIrIe,miş M111etler Avrupa Ekonomık Koınlayonu yıllık 
raporuna lIöre Inııütere, lrıanda ve HoUanda dışında tüm Batı 
"vnıpa iikelerinde ithalat, geçen yıla oranla artan bır hızla 
yülıJeleCllk, buna karşılık büyük Ihracat artışı saelanma.lı bek
ı..en Hollanda'nın dışında tüm ülkeleriD Ibracatlan, geçen yı· 
iın dÜ7.eylnde kalacaktır. Ancak Norvec;'1o ihracatında öneml 
bır düş",ı. karşı kar,ıya ıw.acaaı da Qporda belirtUııı\ftlr. 

ABD yanıirnaz, yenilmez deeil. 
Kendi iç çelişkileri onlan yanıl· 
tabiiir, ama asık kararlı bir dile· 
nlş ve karşı koyuş gerekil bunun 
Için. Vietnam'da, lran'da oldueu 
gibI. 

Türkıye'nin SAVAK'çllan da 
ders almalı Iran'dan. DÜljmez 
kalkmaz bır AUah, derler. Doeu 
sınırında "altımızı oyan" bir ha· 
bls dÜljman yok artık . 

AMERİKAN Bj\RIŞI 

' 'Pax americana" sonunda 
gerçekleşlyor mu? Nobel'ln ıkı 
banş melelti Sedat ve Begin so· 
nunda sözlerini tutuyorlar nu? 
Pax americana, Amerikan banşı, 
ya da Amerikan usulü banş de· 
mek. özeUllti, adaletsiz, tek yan· 
lı olarak Amerikan çıkarlanru 
gözetıııesi. 

Bir zamanlann Kissinger'lnin 
ünlü mekik ve kahvaltı diploma
slalni benimseyen Carter, Kudüs' 
le Kabire 'yi aynı masaya otun
mayı başardı. Geride kalan hafta 
ısrail ve-..Mısır hükümetleri Car· 
ter'ın önerilerini benimsedikleri· 
nı açıkladılar. laraU'in yeri, ko· 
numu, çizgisi, emperyalist ve ırk· 
çı nitelikleri bUlniyor. Ama asıl 
Mısır'm son birkaç yıldır içine 
yuvarlandıj!ı gericilik ve ba!!ımlı· 
iık çizgisi önemli. 

Gelişmelerde eiıillrnler, elt111-
min yönü önemli. Bellrleylci 
olan, bu. Ortadoeu'dakl gelişme· 
Ierin gösterdl!!1 elıııım, emperya· 
lizmln ve gericUij!1n gerilemesi ve 

• çöküşü. Ei!ilim bu yönde, ama 
kuşkusuz çöküş, kesin çöküş 
kendillj!inden oirnayacak. Em· 
peryallzmln çelişkileri ve halk
iann kurtuluş mücadeleleri böl· 
gede güçler ilişkisini emperya· 
lizm aleyhine dei!lştlrlyor. Iran 
örne!!i ortada, Yemen gözler 
önünde. Demokrat ve ilerici (/Üç. 
ler tutucu ve gerici saldırganlan 
püskürtüyor. Suudi Arabıstan, 
bir çeUşkiler yumaeı. ABD em· 
peryallzmlnln yedirip, lçlrlp giy
dlrdıeı, besleylp donattıi!ı bır or· 
du ile ayakta duruyor. Ayru ko· 
numdaki bir Israil'le'ise banşma· 
ya karşı. Ama ABD Suudı Ara· 
bistan'ı Mısır'ın yanına çekmek 
ıçın uRraşıyor. Pax americana 
ancak bu koşuUa saRIanır çUnkU, 
düşünce bu. 

YANLıŞ HESAP 

Yanlış hesap artık Hanol'den 
dönüyor. Deng, "Isteseydık Ha· 
nol'ye kadar gldeb111rdlk" buyu
ruyor. Neden gitmedikierini ken
disi kendince açıklıyor, ama 

Inandıncı deeil. Gerçek neden 
başka ve başk_ yerde. Onu Tur· 
han Selçuk gösterdi. lki Pazar ar· 
ka arkaya Cumhuriyet'te çıkan 
ıki gerçekten nefis çizgisi Ile 
Turhan bir çaeın tarihini özetle· 
di: Japon, Fransız ve Amerıkan 
emperyalizmini yerie bir eden 
Vietnam halkı, hiç kuşkusuz 
"Çin sosyal emperyalizml"ni de 
ayru akibete uRratacaktı. Deng'ln 
saldırııan1ıRı bu Destan'ın bir ka
fiyesi olurdu ancak. Ve işta bu 
yüzden Hanol 'ye gitmekten vaz· 
geçti üstad. Kabul etmek gerekir 
kı bu hesap doeru bir hesapta. 
Ama bunun gerisindeki yanlış 
hesap neydi, nereden kaynak1a
nıyordu? 

Ilk Amerikan uçaklannın 
Çin 'e sefer yapmaya başlamaBı 
ve Ilk Coca-Cola'nın Pekin'de 
içilmesi karşıbltında Tayvan 'ın 
bir sorun oirnaktan çıkması uan 
edilme ktedlr. Teng, bir yandan 
Iran'da Sovyet tehlikesine dikkat 
çekmekte, öte yandan Carter'm 
"yumuşak tutumunun Sovyet
Ier'lo işine yaradıltını", oysa 
ABD'nin SSCB 'ye karşı daha 
sert, kararlı ve enerjik damınına
Si gerektlj!1nI vurgulamaktadır. 
Bir yandan Vietnam sınırına as· 
ker yıi!an ÇHC, kuzeyde de Sov
yet sınırındaki komando birUkle· 
rinin sayısını artırmakta, öte 
yandan Nixon ve Klsalnger'i Pe
kin'e çaeırmaktadır. TILrn bu ça· 
balann takdir görmemesi, deeer· 
Iendlr\1memes! mümkün mü? 
ABD de, ÇHe'nl tanıması için 
Endonezya'ya baskı yapıyor. En· 
donezya'dakl korkunç katliama 
yolaçan "devrimci çılgınlıklar" 
dönemı artık çok gerilerde kaldı
ltına, ÇHC artık Bandung'u ter
kedip uslandıeına ve sosyallzm 
düşmanblımda Subarto'yu bile 
geride bıraktli!ma göre, ABD 
"hadi kucakla ablol de banşın 
bakim" diyor bu küçük (sosya· 
lizme) düşman kardeşe! 

Çın, uzun yıllar üçüncü Dün· 
ya 'ya devrım ihraç etmenin şam· 
piyonlueunu yaptı. Bu görünüm 
pekçok kişi ve k�uşu etkiledı, 
yarulttı. Emperyalizmin nice us
ta yöntemlerlyle atbaşı giden bu 
yaklaşıma göre Sovyetler Birllltl 
kalkınmasını saelanuş, rerah dü· 
zeylnl yükseltmişti. Artık dünya
nın bqka ülkelerının devrımcı 
mücadeleleri uRruna bu refahı fe
da etmezdi. Bu yüzden de Sov
yetler tutucu, status quo'cu bır 
ülke sayılırdı. Vietnam'a yönelen 
ıon Çlo saldınil bu yalaıu da 
yerle bır etti, yıktı götürdü. Balt· 
lantıslZlar hareketinin, Vietnam'ı 
ata, ıçınde tanıyan ulusal kurtu-

luş hareketlerinin Çın 'in Ilerçek 
yöneli,ını görmeleri bu olayla 
noktalandı. Hatta "Sovyet sosyal 
emperyalizmi" ortak paydası 
üzerinde zlhin cimnast\j!1 yapan 
nice karada bile kanşıklıklar 
doj!du, çatlak sesler çıktı. Geli,
menin öteki yanı, Sovyetlerle il
gilI. SSCB 'nin konu ile ilgili ka· 
rariı dayanışma tam biliniyor. 
Ama bunun bir de geçmişine göz 
atmalı. Vietnam 1965'den bu ya
na çok yo!!un bir biçimde oirnak 
üzere Amerika 'nın sUahlı said ın
ama karşı dileniyordu. ABD 'nin 
en ileri teknoloj111 sUahlanna kar
şı Vietnam, sosyalist ülkelerden 
"eladıeı sUalMan, araç�ereçleri 
kullanıyordu. Sosyalist lUkelerin 
yardımlan da SSCB kanalıyla ve 
ÇHC topraklan üzerinden Vlet· 
nam'a ulaşıyordu. zaman zaman 
basında haberier çıkardı: "ÇHC 
Vietnam'a giden savaş malzeme· 
ıinin sevkiyatını engeDedi." ina
nılmaz bir haber gibi geHrdl bu 
ve "gene bir Sovyet yalanı" diye 
geçlştlrillrdi. Inanılmaz gibi ge
len "yalan" gerçekmiş, baksıım· 
za. 

Vietnam 'ın ueradıAt saldırı, 
ilk deiıil. Japonya, Fransa, ABD 
bu girişimlerden cürnlenlo malu
mu olan sonuçlan aldılar. Çlo . 
yöneticileri de ilk dene girmiş 
bulunuyor. Turhan'm nefis çızcı
lerinde dile gelen gerçek,bir anı
yı tazelemeyl gerektirdI. 1972 
yılı Ekım ayının 15'Inde Paris'te 
100 bini aşkın genç Vietnam 
ıçın yUriiyor. Gençlerin paris so
kaklannda yürümesi (/Ünlük, sıra
dan bir olay, ama bu gençler Av
rupa'nın tüm ülkelerinden geD· 
yor. Kapitalist ülkeler gıbı sosya. 
list ülkeler gençilli de Vietnam'a' 
banş istiyor. Faşist Portekiz' 
den, faşist Ispanya'dan, faşist 
Yunanistan' dan ve 12 Mart'ın 
Türklye'ıinden binler, onbinler 
yanyana, omuz omuza, dayaruş
malannı dile getırıyor. Yürüyiiş 
gerçekten görkemli. Ak,ama, 
Jean·Plerre Timbaud soka!!ı 94 
numarada Metalurjlstlerin evinde 
kabul gecesi var. Kabul gecesinin 
konuklanndan biri de Bayan 1'1 
Blo. Bayan Tl Blo, o zarııanki 
Güney Vietnam Geçici Devrim 
Hükümetinin Dışişleri Bakanı ve 
Paris'te yapılmakta olan göri!ş
melerde GDH SÖZCÜSÜ. Fransız 
arkadaşlar tanıştıidılar. Benim 
içlo kişisel bır onur olmanın öte
ıinde bu yanm saatlik ayaküstü 
görüşmeden buraya ıkı IJılnç 
anıyı alacaj!ım. Uluslararası da
yanışmada sosyalist ülkelerin ye
ri, öneml ve katkılan konusunda 
Çın 'In adı geçince şimdi daha Iyl 
anladıltım "diplomatik" bır Ifade 
ile konuyu başka noktalara çe
virdi Bayan Tl Blo. Ikinci nokta, 
Bayan Tl Bın 'in vurgu\adıAt ka· 
rarlılık ve zafere olan Inanç, sar· 
aılmaz güvendi. Yeneceitiz. dı· 
yordu, yeneceeimlz kesin. Savaş
tan da korkmuyoruz. Ama biz 
savaş deiıil, barı4 istiyoruz. Bu· 
nun ıçın bant ,örüşmeleri Iilr
dürdültümüz direnlşlo en önemlı 
sava, alanlanndan biri. Japonya, 
Frıınaa ve şımdı de ABD. Zafere 
olan. Inancımızı bır an ollun yl. 
tlrrnedlk. Bayan Tl Blo 'lo bugiin
kü yeri, konumu, liörevi ne, bil
miyorum. Ama Japonya, Fransa 
ve ABD'ye şimdi ÇIO yönetleOe
ri de eklendi. DeLi.. bqey 
yok. Vietnam IıalIunın karaılıIıAt 
ve ona dayalı yenUmeallll 1iIrÜ
yor. 



carter yönetiminin ısrarlı çabala· 
rııidan sonra Mısır'la İsrail arasında 
bir banş anlaşmasının imzalanması 
için görüş birlij!ine vanldı. Bir süre 
önce Mısır Başbakanı f,fustafa Halil 
ve ısrail Dışişleri Bakanı Moşe Da· 
yan ile Cuter ve ekibi arasında Was
hington'da yapılan görüşmeler başa. 
rwzlıkla sonuçlanmıştı. Cuter'ın,. 
İsrail'in katı tutumunu yumuşata· 
bilmek amacıyla Başbakan Mena· 
bem Begin'i Washington'a çqırması 
da sonuç vermemiş, Begin böyle bir 
davete uymayı daha başından red· 
detmişti. 

Soruna bölgede çözüm bulmak 
üzere ABD Başkanı Carte:'ın önceki 

_bafta sonunda Tel A viv' de başlattı· 
fı temaslar, genellikle bir sürpriz et· 
klsi bırakarak, bir "banş anlaşması" 
nın ilkelerinin saptanmasıyla . ta· 
mamlandL Anlaşma sa!!lanması üze· 
rine carter ülkesine muzaffer bir ba· 
vayla dönüyordu. 

İsrail'le Mısır arasında ayn bir 
banş anlaşmıw Imzalanması konu· 
sunda Cuter yönetiminin ilk adımı, 
Sedat ve Begin'in geçtij!imiz yıl 
ABD'nin Camp David yöresinde bu· 
luştunılması olmuştu.Camp David' 
de gerçekleştirilen anlaşma ile Mı· 
sır'ın Sedat yönetimi, İsrail'in iste· 
dij!i temel ödürıleri vermeyi kabul 
ediyordu. Bu ödünler, berşeY.den 
önce Filistin balkının kendi gele· 
cei!ini tayin bakkının bölgedeki 
gerici rejimler tarafından sınırlandı· 
nlmasına ilişkindi. İkinci olarak Se
dat yönetimi, ka!!ıt üzerinde İsrail' 
in çekilmesi öngöriilınekle birlikte, 
slyonist yönetiminin Sina üzerinde· 
kı Işgalini meşrulaştıran bir tutumu 
benimslyordu. 

Camp David' de Filistin balkının 
gelecej!i üzerinde ba!!lanan pazarlı· 
!!ın sonuçlandırılması sanıldı!!ı ka· 
dar kolay de!!i1di. Sedat yönetimi, 
kendisine biç olmazsa tutucu Filis· 
tin'U toplulukların deste!!inl sa!!la· 
yacak ve onu tüm Arap dünyasının 
karşısına yerleştirmeyecek bir for· 
mülü arıyordu. Buna karşılık Begin 
yönetimi ise, Filistin halkının ba· 

'RunSlZ devlet kurma bakkını kabul 
etmesi anlamına gelecek bir anlaş. 
maya Imza koymaktan kesin olarak 
çeklnlyordu. Hatta Beiln yönetimi, 
Filistin halkının gelecekteki duru· 
mu için "özerklik' deyiminin kul· 
lanılmasına bile Camp Davtd'de ya· 
nqmamıştL 

Bu gelişmeler, Camp David "iha· 
net zirvesi"nl izleyen dönemde ayrı 
bir ban� arı!aşmıw yönünde ciddi 
adımlann atılmasına olanak .venne· 
di. Daha dıı önemlisi bu dönemde 
OrtadoRu'dıı güçler dengesini em· 
peryalizmin müttefiklerinin aleyhi· 
ne deRlştiren çok önemli �elişmeler 
oldu. Afganistan' da devrımcı bir yö· 
netimin kurulmasın'dan sonra İran' 
da Şah diktatörlü!!ünün yıkılması, 
bu gelişmelerin en önemlııerlydi. 

Bu köklü de!!lşlkllkler, Mısır'la 
İsrail arasında ayrı bir barış ırı!ftt· 
masının imzalımması yönündeki 
ABD politlkasında şu önemli so-

Mısır-tsrail anlaşması 

Yeni 
bir 

ihanet 
--elgesi 

nuçları doRuruyordu. Birincisi İran' 
da ulusal güçlerin iktidara gelmesi, 
Filistin halkının bölgedeki konumu. 
nu büyük ölçüde güçlendirdi. musal 
İran yönetiminin Tahran'daki İsrail 
BUyUkelçilij!ini kapattıktan sonra, 
ülkedeki ilk temsilcilik olarak FKö 
ile diplomatik ilişki kunnası, bu ge· 
lişmeyi simgeliyordu. İkincisi yine 
İran'daki de!!işikllk, ABD'nin ve 
müttefıki İsrail'in petrol kaynaklan· 
na da a!!ır bir darbe indiriyordu. Üs· 
tellk İran' daki gelişmeler Suudi 
Arabistan'daki gerici rejimin huzur· 
suzluRunu da artırmış, bu ülkenin 
"ayrı bir barı, arı!aşması"na rıza· 
sının sa!!lanmasını daba da güçle,· 
tirmişti. 

DI!!er bir deyişle zaman çok bü· 
ylık hızla emperyalizmin OrtadORu· 
daki çıkarları aleyhine lşUyordu. 
Mısır'la İsrail'in ayrı bir barış arı!aş· 
masına imzalannı koymalarmda 
yitirilen her zaman, böyle bir çözü' 
mU gelecek içbı daha da olanaksız 
bale getiriyordu. Bu, Mısır'ın öneri· 
leri karşısında katı bir tutum takı· 
nan İsrail' e Amerikan kaynaklan ta· 
rafından yapılan uyarılann temel 
noktasını oluşturuyordu. İsrail'in 
uzlaşmazlı!!ının Mısır'ı bile Amerı· 
kan müttefıkUj!inden uzaklaştırabi· 
1ecej!I, bölgede antiemperyalist ba· 
rekete yeni bir ivme kazandırabile· 

ce!!i, Suriye ve irak yönetimlerinde 
radikal e!!iUmleri kamçılayabllecoRi 
dile getiriliyordu. 

Bu deRerlendirmeler, bir·ikl baf· 
ta önceki uzlaşmaz tutumundan 
sonra kısa bir slirede Begin yöneti· 
mbıin geçtij!imiz hafta Carter'ııı. 
önerilerini kabullenmesiyle sonuç· 
Iandı. Bu uzlaşmayla kayıph çıkan 
İsrail yönetimi miydi? Olgular, hiç 
d bu kanıyı doj!nılamıyordu. Mısır 
İsrail'e petrol satrnayı kabul etmiş, 
hatta İsrail'in çekllece!!i Sina'dan 
çıkarılan petrolUn de bir bölümünün 
İsrail'e satılması önerisini reddet· 
mışti. Filistin sorununda da Mısır, 
İsrail'in önerdij!i ve ABD'nin dayat· 
tı!!ı "özerklik" formülasyonunu be· 
nimslyordu. Bu, doj!nıdan doj!nıya 
Filistin halkının gelecoRinin, kendi 
elinden alınarak bölgedeki di!!er 
Arap rejimIerine terkedilmesi anla· 
mını taşıyordu. 

Sedat yönetiminin Imza koyma· 
ya hazırtandıj!ı bu ihanet anlaşma· 
sı,asıl amacı olan, Amerikan emper· 
yalizmine güven aşılama işlevini bile 
yerine getiremeyecektir. Tam tersi· 
ne bu anlaşmanın da OrtadoRu'daki 
ulusal kurtuluş mücadelesine çarpa· 
rak da�ılması, emperyalizmin oldu· 
!!u gibi Mısır ve ısrail'deki gerici re· 
jimlerin de iflasını hızlandıracaktır. 

Halkl O örgÜtlü gücü iran Devrimini ya$ahyor 
tran balkının demomW< 

bir rejim Için mücadelesi yerı! 
sorunlarla karşı karşıya. Dık· 
iatö�ün devrilmesinden 
sonra, bu kez demomtik dö· 
ıılItUmlerin geri dönülmez bl· 
çlmde gerçekleştirilmeııl Için 
mlicadelede edıııyor. GeçmIş· 
te İran balkının tepesine til· 
neyen' cellatlar, SAV AK ajan· 
lan, generaller işledikleri suç· 
ların cezasını görUyorlar. Bu· 
güne dek 60'dan fazla lUçlu 
idam edUdi. Hükllmet tarafın· 
dan, özgUrlUk için mücadele 
eden bUtün örgütlerin her tür· 
LU özgUrlükten yararlanacakla· 
n açıklandı ... 

Ancak bu gelişmeler, Iran' 
da ciddi sorunlann olmadıj!ı 
arılamma gelmiyor. Bazerpıi 
hUkUmeti Iktidann alınmasın· 
dan önceki halk hareketinin 
kendıııRinden görünümüne al· 
danıp, o hareketin örgütlü ve 
mlicadeleci olan yanını göz. 
den kaçırıyor. Kadırılann çar· 
,af giyme zorurı!uluRuna kar· 
'I ıösterdlkleri anlamlı dire· 
nit, halk bareketinin örgütlü 
kesimlerinin oldukça da güç. 
LU olduRunu gösterdi. Ellibin 
kadının, özellikle de kamu ke
slınlnde çallfan emekçI ka· 
dınlar olması, bu gücün öne· 
mini bir kat daba arttırıyor. 

HumeynI 'yönetiminin, hal
kın yalnızca kendlllj!inden 
mücadelesini abartıp, artık 
devrimin kazanıldılını ve her· 
kesin evterlne çekilmesini tel· 
kın etmesi, önemlı bır yanılgı 
olacutır. tran baikı kendı 
eseri olan demomtık ıktıda· 
n, yine kendisi koruyacak ve 
geıı,tlrecektir. Yerı! Iktidann 
ıdı ne- oluna olaun, önemlı 
olan, iktidann demomtik rı!. 
tellj!inin peklştirllmeal�. 

tran'dakI ıoıurı!arm çözU· 
münü geciktirecek bır uDlUr 
da, A>3D'nin biIA IÜrdürdül\i 
yerı! yönetimi etldleme &iri. 
,Imlerıdır. ABD'nin ·böJııede
ki diRer ülkelerde olduRu li· 
bi • İran'da da tek bır polıtık 
fercllıe detll, aynı ındı bır· 
den çok .terclhe oynaınuı, 
önümüzdeki gürılerin muhte· 
mel gelişmesidir. Bu politika· 
nm tran'da da uygulaıınıası ve 
başarılı olmasına karşı dur
mak tran baikının mUcadele 
hedenerinden biri halindedir. 

İran'da tUm halkçı güçle
rin uluıal demokratik müca· 
delesının, çözüm bekleyen &0-
runları var. Bugünün görevi bu 
soru rılann üstesinden gelecek 
olan gücün, halkın örgütlü bir· 
le,1k güdiniin etklrı!lilinl artır· 
maktır. 

"D '" D" " E  e ... ,en unya... • 
linizdeki aayıdan 
ıtıbaren her hafta 
YürüM'Un dUnya· 
nuzm iiindeminde' 
ki belli başlı ıorun' 
ları deiterlendirme' 
ye ça1u;acaııı kö,e 
bu başlıllı tqıyor. 
DUnyamızm ,ürekil 
deiti4imi, insan 
toplunılannın her· 
birinin yaşanunda 
köklü dönü,ümIerin birbirini izlemeD biçiminde 
kendisini gösterır. Bu dönüfÜmler, ülkeden ül· 
keye göoterdikleri özgün farklılıklar ne oluna 
olmn, yaşanan çalla damııaanı vuran evrenoel 
bir nitelik d. taşırlar ve e .... nse1 ya.oallıklan iiö
re oluşurlar. Kimi zaman tarihin akıtı, bazı üi· 
kelere, tüm dünyanın deili,me ııürecine damıı .. · 
nı vuran temel dönü,ümIeri kendi tarihlerlnda 
Çarpıcı bir örnek olarak bütUnle,tirmeleri ve 
oimgelemeleri öalllitini kazandırır. 
Vietnam, bu özellliti kazanan ülkelerin berhalde> 
en önemlilerinden biridir. Vietnam baikının ya. 
kın tarihi, emperyalizmin boyundurullu altında· 
ki halkların ulusal kurtulu, mücadelelerinin Çı' 
lIıınızda emperyalizmin dünya egemenliRini par
çalaması sürecine katkw, birbiri ardıma ÜÇ em· 
peryalist güce kar,ı aralıkaız .ürdürülen kahra· 
manca savaşlarla oimııelemi,tir. Fakat bu u1uıa1 
kurtulu, .üreci, yine Vietnam'm kıaa tarihinde, 
I,çi l1D1fının iktidarı altında toplumlann ıooya· 
lizme ııeçenık sooyalist demolauiye kavuşma· 
lIDda da bir örneRini vermiştir. . B ugün Vietnam halkının tarihine, yöne iiinümüze 
özellıllini kazandıran bathca oJııuları birUada 
lIözler önüne aerııileyen layfalar eldenmektedir. 
InMlnlıJtın "modem " bOf belon kelilen ""'�U 
. hegemonyacılıbın ve ",/dırganlıRm hedefi ym. 

V",tnom o/muflUr. Franaz, Japon, yine Fran· 
sız ve Amerikan emperyalistlerinden sonra kah· 
raman Vietnam halkının ,imdi de Pekin boge· 
IDOnyacılannın saldırısına uııramuı, maoculu· 
itun iiinÜInüzde emperyalist oaJdırııanlıilın be· 
şinci kolu olarak üstlendllIl i,levi, ne yuık ki 
"pek güzel" özetlemektedir. 

Yenıden Vlelmlnh 
Kartı-devrlmci Pekin yönetiminin loayaIIat Vlet· 
nam'a kar .. ııiri,tliIi oaJdın, yalnız Vletnam'da 
loııyaIlzmin kazanımlannı ve O'nun bailımaızlı· 
ılını boilmaya yeltenmenin bır ürünü delindir. 
Bu saldin, aynı zamanda, tüm bö!ııede emperya· 
lizmin amacını ııerçelde,tirmeye yöneliktir. DI· 
ii- bir deYı,1e bu saldınyla, tüm bö!ııede dev· 
rimcl dönÜfÜ1Dlerin önü alınmaya, bö!ııe balida· 
n sooyalist Vietnam'm entenıasyoııaliot politi· 
kaiınııı paha biçilmez deateRinden yolmm kılın· 
maya çalı,ıImaktadır. 

V ietnam 'm tarihinde buiiin açılan layfa, adece 
maocu-emperyalist işbirlıllini te,bir ederek, p. 

. nümüzün dünya politlkuındakl bir o\ııuYU vur
ııufamakla da kaJmaın&ktadır. Pekin'ln Viet· 
nam'a aaldınaı, aynı zamanda u1ua1araıuı ilişki· 
lerde santaj, kuvvet tehdidi, dayatma llibl soRu!< 
lavaş WlBurlarının "Ilemen kıiııımuı yolundaki, 
dUnya ilericiliilinden kaynaklanan eillllm1n can· 
lıIıi!ını da Çarpıcı biçimde kanıtlaını,tır. 

DahaIı da var: Pekin'ln Vietnam'a ı.ar.ı saldınaı, 
emperyalizmin dUnya ıooyalizmlni derin bir bu· 
nalim Içinde ııöatemıe, böylece llitcide aa!dana. 
maz bale gelen kendi tarihlel çözümaüzlüi!ünden 

• dikkatleri uzaklaştırına çabalany.la da denk dü,· 
mektedir. Pekln'ln aUabIı aaldınaı, emperyaliz' 
ırın dUnya looyaUzmlne karşı ıdeolojık 1a1dın. 
lIDda yeni bir kapıyı .çrru,tır. Kamboçy.'dakI 
kanlı Pol·Pot rejiminin devrilmeoinl bır IÖsiim' 
ona "Vietnam müdahal'" "nin ıonucu ıınıı 1ıÖ1-
termık Çın saldırılına ",ooya/üm içi bir ItGp1f' 
ımı "  türünden ııerekçeler bulma çabalan, bu 
Ideolojik karartma taktiRinin parçalarıdır. 

N e var id çallımıza dıımııaanı vuran ve bıçbır aaiı· 
tekarlıilm teroine çevlremıyeceill temel bır Ile
iI,me doııruıtusu daha vardır: Emperyalizme ve 
aavaşa karşı dUnyanın tüm antiempery.ıı.t, ba' 
rışçı, ilerici, demomtik güçlerin eylem birliili· 
nin aürekll gell,ıp güçlenmeli. Pekin 'U aaldırIIan' 
!ara kar,ı ballamoızlıRını korumak Için döVÜfeD 
sooyalist Vietnam'la dayanışma, bir kere daha 
bu eylem blrillllnln dUnya tarlhindeld belirleyici 
rolünü iImIIeleyecektlr. Bundan 39 yıl önce Ja· 
pon emperyalistlerin. kar,ı Vietnam 'daki bUtün 
yurtaeverleri birle,tirerek kurulan Vletminh, 
"Vletnam'm BallımaızlıRı İçin Devrimci Cepbe" 
,imdi dünyadakı butün antlemperyalist güçleri 
balinnda toplamı, olaralı: ikinci kez .yalı:tadır. 

• YüROYÜŞ 
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Sosyalizmin kültür devrimi: 

Buıgari lan 'da 
halk okuma 
odaları örgülü 

TüR KER ACAROCLU 
Bulgar Kültür Komitesinin 

çaj!rılısı olarak, eşimle birlikte, 
Buığaristanda yaptı�lmlZ 23 gün
lük bir inceleme gezisinden yeni 
döndük_ Iki günü Sofya musal 
Kitaplıltını, bir günü de Halk 
Okuma Odaları örgütünü incele
mekle geçirdik_ 

Bulgaristan'da toplam olarak 
' O  bin 791 kitaplık var. OIkenin 
kitap fonu 49 milyon 941 bin 
705'i buluyor. Olkenin nüfusu 
S milyoiı 500 bin, okuyucu sa
yısı ise 3 milyon 224 bin. Bun
lardan 1 milyon 162 bini çocuk. 
ödünç alınan kitap sayısı ise 41 
milyon 94 bin. 

Bulgaristan'ın 27 i1·merkezin· 
deki büyük kitaplıkları Sofya 
musal Kitaplıltı yönetiyor. mu· 
sal kaynakça ile Derleme Işleri 
de bu kitaplıkta toplanmış. mu
sal kaynakça, sekiz dizi biçimin
de hazırlanıp yayımlanıyor. "Bıl· 
ııarıki knigo piB" adını taşıyan 
ulusal kaynakçanın ı. dizisi, ki
tapları, notaları, grafik ve kartog
rafik yayınları içeriyor ve 15 
günde bir yayımlanıyor. Bunun 
yıllık bir biçimi de var. Aylık 
olarak yayınlanan 2. dizi hizmet 
ya da devlet yayınları ile diser
tasyonları (tezleri) içeriyor; bu
nun da yıllık bir cildi var. Yılda 
bir yayımlanan 3. dizi gramafoll' 
plaklarını kapsıyor. YıLLık olan 
4. dizi, gazeteler, dergiler, bül
tenler, süreli derlemeler gibi ya
yınları tanıtıyor. 5. dizi 15 
günlük bir bülten ve Bulgar der
gileri ile süreli derlemelerindeki 
makaleleri içeriyor. Aylık bir 
bülten olan 6.dizi Bulgar gazete
lerinde çıkan makaleleri kapsı
yor. "Bulgwa" adını taşıyan 7. 
dizi, bütün dünya ülkelerinde 
Bulgarlar ve Bulgaristan'la ilgili 

. olan yabancı yayınlan her yıl ta
nıtıyor. S. dizi de yılda bir kez 
çıkan Bulgar kaynakçaları kay
nakçası. 

Yeni Bulgar Derleme Yasası 
geçen yıl çıkmış. Ilkin 1897'de 
yayımlanan bu yasa, dördüncü 
kez de�iştirilip yayımlanmış. 
Basma yazı ve resimleri yirmişer 
nüsha olarak derliyorlar. Taşra
daki derleme işlerini yerel kitap
lıkları yüriitüyor. Basma yazı ve 
resimlerden başka filmleri, plak
ları, bandları, banknotları, made
ni paraları, madalyaları ve her 
çeşit belgeyi derleyip saklıyor
lar . Sovyetler Birli�i ve ABD ile 
yayın ve 'basılı fiş de�işimi yapı· 
yorlar. 

Pek ilginç bir tarihçesi olan 
Halk Okuma Odalarını ise, bir 
bakanlık derecesinde örgütlen
miş bulunan Kültür Komitesi yö
netiyor. Bu bölümün müdürli 
olan sayın Dragoman Zlalkov, 
bizi kabul ederek örgüt üzerine 
gerekli bilgi ve belgeleri verdi. 

Fransızlar bu örgüte " Foyers 
de Lectur." (Okuma ocakları), 
ıngilizler " R eading elubs" (Oku
ma I\ hipleri) diyorlar. Biz .. alı-
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şılmış biçimiyle Okuma Odaları 
diyebiliriz. 

Halk Okuma Odalarıyla Bul
gar halkı, tarihinde çok özgün 
bir örgüt yarattı. Bu kültür ve 
uygarlık örgütü, öteki ulusların 
gelişme tarihinde görülmemiş bir 
başarıya ulaştı. Bugün de bu 
okuma örgütü, genç kuşakların 
coşkusu ile yönetiliyor. Bu, ras
gele bir olgu de�ildir. musal 
Halk Okuma Odaları, düzinel .. -
ce Bulgar kuşaklarırun ei!ltsel ve 
kültürel gelişimine bai!lanabillr. 
Daha Osmanlı döneminde iken 
açılmış olan bu odalar, daha son
ra faşizme karŞı mücadelede de 
başlıca rolü oynadılar. Şimdi de 
bıinların faaliyeti kültür devrimi
ni, toplumcu bünyeyi, yeni insa
nı yaratma işini yayma çalışma
sından ayrı tutulamaz. 

İlk Okuma Odalan, BulgaıiJ.. 
tan daha Osmanlı egemenlii!i al
tındayken, 1856 yılında Ziştovl, 
Lom ve Şuinnu kentlerinde ku
rulmuş Em. Vaskidoviç, Kı. 
Pişurka, S. Dobroplodni vb. gibi 
ilerici Bulgar aydınlarının girişi
miyle Bulgaristan'ın ba�lmslZlı
i!ını elde edişine kadar tam 131 
Halk Okuma Odası açılmış. 

Halk Okuma Odaları, belli bır 
statüye göre çalışıyor. Seçimle 
gelen bır Komite tarafından yö
netiliyor. Kalabalık bır üye sayı
sı var. Düzenlice ödenen aylık 
ödentilerle masraflarıru karŞılı
yor. Demokrapk bır merkeziyet
çilik ilkesine göre kurulmuşlar. 
Sayı, derinlik, amaç, örgüt bakı
mından başka ülkelerin Kültür 
Evlerinden apayrı kuruluşlar. Bi
zim Halkevieriırize benziyorlar, 
ama gene de ainidıkları nokta
lar çok. Halk Okuma Odaları, 
Buigar halkının uyanışında te
melden etkili olmuş. Geçmişte 
ba�mslZlık mücadelesinde genç
ler ve yetişkinler iliıerinde dev
rimci düşünceier uyandırmak, 
kültür ve uygarlık kıvılcımları tu
tuşturmak için bu Odalar çok 
çalışmış. Bu mücadeie, Osmanlı
iara karşıydı. Bır de o dönemde 
Bulgarların ba�ımsız bır kilise 
kurma hakkını elde etmesi soru
nu vardı ki bu da Yunan rablpler 
sınıfına karşıydı. Işte Bulgaris
tan'ın bu siyasal ve ruhani ba
i!lmslZlıi!ınl kazanmasında Halk 
Okuma Odaiarı başlıca bır rol 

- oynamış. Köyiere kadar yayıl
mış Rum papaziarı, Bulgar halkı
nı, dilini, tarihini yeryüzü hari
tasından silip rumiaştırmak Için 
çalışmışlar. 

Bulgar ruhunu ve vicdanını 
zaptetrnek istlyen Rum kilisesi
ni, Bulgariar, apaçık Osmanlı 
egemenliltinden daha kurnazca 
ve tehlikeli buluyorlardı. Ancak, 
Istanbul' daki Fener patrlkhane· 
sinden ba�lm.1Z bır Bulgar ek· 
zarhlıi!ı hakkını elde ettikten 
sonra, bu kez siyasal ba�mslZlık 
Isteme�e başladılar. Ulusal' ba
�ımsızlık mücadelesinde, özelllk
le lS76 Nisan ayaklanmasının 
hazırlanmasında Halk Okuma 

Odaları faal bır biçimde çalış
mış. özellikle Büyük Tımova, 
Eski Zaj!ra, Rodop, Orta Balkan 
bölgelerinde halkı uyandırmak 
için Okuma Odaları canla-başla 
ÇalıŞıP, çabalamış. Bu bölgeler
deki Halk Okuma Odaları dev
rimci komitelerle işblrli�i yap
mışlar .... Çarpıcı bır örnek olarak 
şunu söyliyelim: Halk Okuma ' 
Odaları üyesi olup aynı zamanda 
devrimci olan Bela Çerkva'lı Ba
ço Klro (ki Sofya'da bır sokak 
hillil onun adını taşır, 1930'da 
Türkçe "Deliorman" gazetesi ve 
basımevi bu soka�n 2 numaralı 
binasında çalışırken ben de ora
da tam bır yıl oturmuşturn), Sel
vi'li Stefan Peşev ve daba düzin .. 
lerce ilsi, lS76 Nısan ayaklanma
sına oldui!u kadar, lS77-78 Türk
Rus savaşına da aktif olarak ka
tıldılar. 

BaRımSlZlıktan sonraki dö' 
nemlerde de Halk Okuma Oda
ları Bulgar kiiltüriinü, edebiyatı
nı, basınım yayıp geliştirmek, 
Bulgar yurtseverllltlnl alevlendIr
mek için olumlu bır sınav verdI. 
O günden bu güne Halk Okuma 
Odaları varlıklarını daha da sa�
lamlaştırmış, faalıyet alanlarını 
genişletip zenginleştirmiş. KI
tapııkları, okuma Salonları, tür
lü-çeşitli kursları, tiyatro, konser 
müze. alanlarında, daha başka 
alanlardaki faaliyetleriyle l Ialk 
Okuma Odaları, doj!rusunu söy
lemek gerekirse, kahramanca bır 
çalışma öme�1 göstermişler. 

Bulgaristan, ba�mslZlıRınl' el
de ettik ten sonra Halk Okuma 
Odalarının önemi ve rolü daha 
çok artmiş. Sosyalist düşüncele
rin yayılmasında oldui!u kadar 
faşizm ve kapitalizme karşı mü 
cadelede de gerçek bır güç ve ge
nişlik kazanmış. Gençlerin ve Iş
çilerin gönlünü kazanan Halk 
Okuma Odaları, ilerici kavramla
nn, devrimci düşüncelerin yay-

gınlaş tırılmasında bır kül tür oca
Rı olarak kullanılmışlar. 

Osmarılı dönemine rastlayan 
Bulgar rönesansında oldui!u gibi, 
ba�lmSlZlıktan SOnr8 ve 9 Eylül 
1944'e kadar Halk Okuma Oda
ları, halkla el ele vererek, ilerle
miş. 

Şimdiki sosyalizm ça�nda 
Halk Okuma Odaları, gelişmesi
nin doruk noktasına ulaşmış. 
Bulgar balkının önderi Georgi 
Dimitrov, 1949'da şunu söyl .. 
mişti: "Halkımızın kiiltiir tari
hinde de/terli hizmetleri ııeçen 
Okuma Oda/onn:ılZ, ,imı;Ji iilke-

nin her yerinde ,erçekten kiiltür 
ve etitim ocol� halk yıtanları 
"",,,nda .iyOMJI ve bilim",1 bilgi
lerin yayıcm olmak gibi yepyeni 
bir ,ön.le har,ı kar,ıyadırlm. " 

Halk Okuma Odalanna dü .. n 
. &örevler; çalta, halkın isteklerine 

,öre deRişiyor. örnei!in, Bulgar 
rönesansı dönemindeki görevleri: 
halka eRitim ve kültür yaymak, 
yabancı kiiltür etkilerini yok et
mek, cahillik. ve lıasIuyla. müca
d.le, Bulgariann ba�lzlıRına 
dönük ulusal devrimci hareketi 
desteklemek vb. idi. 

Bai!ımslZlık tan sonra, özellik
le faşizme karşı mücadele döne
minde görevleri dej!işti: ber yere 
ilerici bır kiiltür aşılamak, faşist 
yönetime karşı anti-faşist müca
deleyi güçlendirmek, Büyük Bul
pristan hayaliyle faşist bır rejim 
kurmak isteyen şoven bır ideolo
jiye karŞı mücadele, okumaz
yazmazlıkla, ve her türlü cehalet
le mücadele vb. gibi. 

Anti-faşiş! faaliyette bulun
dukları gerekçesiyle 1941-44 yıl
ları arasında 4S0 Halk Okuma 
Odası hükümeıçe kapatılmış. 

1911 yılında kurulan Halk 
Okuma Odaları Birli�i, 1957 yı
lında toplanan Vatan Cepbeslnın 
IV. Kongresiyle Vatan Cephesine 
katılmış. Ama Halk Okuma Oda
ları kendi yönetimini, özel ka, 
rakterlni korumuş. 
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Devlet tiyatrosu: ödenekı i 
sanatçılar ne 
yapsın? 

TRT Televizyonu Seslendirme Bölümü koridoru öyle
sine Devlet Tiyatrosu sanatçısı ile dolu ki şaşıyor insan. 
Devlet Tiyatrosu sanatçılanrun tek işi. seslendirme mi diye 
düşünüyor. Tüm günlerini TRT'de geçiren sanatçıları ak
şam olup da sahnede görünce yine düşünüyor ' ae zaman 
bu oyuna hamlandı. � zaman ezberledi rolünü' iliye. Son
ra dizilerdeki herhangi bir kişi ile özdeşIeştirdiği sanatçayı 

KISA KlSA. •• KISA KISA 

• 
DnIet 'ftyetıroıuı bu P. 

tlmıBJ- dtiiıı .. .... dU· 
aadn daha delitık 1fiIte
rıı.ı �e -ri 
uıaç�_ o,.UDUIl IS_n' 
ele. dilitUt _l daiiaruu da 
ILIm lIYIrdIedne ,illtemwyi 
pluılıyOl'_ Dnlel 'fty.trola
n Is.t.rIIesı teJ.u.bel lwa
,ilE oyunlan Ankara ,öoteri
leri dıflDd. tum.,. çıkıyor. 
Ankara'da okullara, anaokul
lanna .. ıııIaIı8'IIerIıı. ilc:reı.
III. ,&teri yapan MUItafa 
Mutlu. 600 YıJIıIC zeııcJıı ka
talöz ianiri kolleUiyonu 
IdıIbI. 0eIne .... 1 ,a ... oyu
DU KaIaIöz'liıı Anadolu lur
.... Dliıtya Çocuk Yılı tıede
iii ile dli:Mıılendl. 

• 
lIaIet Meu.t LIaIkaıı 

MUıılb'la dllleııle-=ek o!an 
tn1lllaıuaı bale fÖleııine 
katılıyor. 26·27 Man _i 
dllleaıe-k olan fÖJen bır 
yarqma aııIamıııda delil 
şaı.. UUW-ı altın. 1iI
mÜf. brotiz medalya mu, 
_tçıleıuı ,&teriJeriııl kap' 
1I)'0r. Balkan .... 'nIrkiye 
adıııa llIı kez BrOM madalya 
aimıt bir _.tçı. 1978 yı' 
buda V_'da yepıleıı ulue
Jaraıuı BaJe KoHurunda. 
klflael olarak kaQJclıitl yaftf. 
mada dOnya ilçilııclllii oldu. 
Türkıye'den Evinç SUDAI'ln 
JUri üyell 01aralı kaQJdıll ya
r"meda blrlnel ÇekOllonl<· 
yı.. Ikinci i .. Scnyet11!f BirIi
II .. çıldı. 16 tiJlıellln kaQJ
dılı ,.n,med. Ilk .... Tlir
klye .dına kablan Melıınet 
lIeJIWı, !içilııcil aeç\lmJftl. 

başka bir rolde görünce ya
banalık duyuyor. Hele rek-' 
Iarnlarda lıeThangi bir malm 
tanınu ile biliyorsa o sanat
çayı, rolü ile hiç özdeşleşti
remiyor. örneğin Çokomilk 
reklanu yapan Soner Ağın'ı 
Mesa reklarnlarına çıkan Za
fer Ergin 'i çok değişik bir 
rol de oba sahnede o rolle 
birlikte algılama güçleşiyor. 

" Iir Devlet Tiyatrosu 
sanatçısı, yaşamını sürdür
mesi için gerekli ücreti ala
bme çalıştığı kunundan, bir 
sanatÇı seçtiği meslek dalın
dan yeteri kadar para kaza
nabme, neden başka dallar
da çalışmaya yönelsin ve 
neden sevmediği halde baş
ka başka konuJarda çalış
sın. " Böyle diyor Devlet 
Tiyatrosu çaIışanIan ve iti
raf ediyorlar ki bir çok ses
lendirme çalışmasını sevme
yerek. seçmeden ve isteme
den yalnızca parasal zorluk
lar karşısında yapıyorlar. 

örneğin bir seslendir
me çalışmasında. önceden 
rolünü oynamış. YQrumla
mış bir sanatçmm adına. o 
rol Devlet Tiyatrosu sanat
ÇıSı tarafından Türkçe ses
lendiriliyor. üsteliJ!: dizideki 
sanatçı hiçe sayılarak sesi 
ile tanmıyor. örneğin Co
lumbo'nun sesi, Petroçelli' 
nin sesi ya da Mc Millian' 
ın karısı olan Sally'nin sesi 
televizyon seyircileri arasın
da kişinin kendisinden daha 
çok meşhur oluyor. 

Ve Devlet Tiyatrosu 
sahnelerinde gerçek görevini 
yapan. rolünü oynıyan sanat
Çı sahnede de onu izlemeye 
gelen kişilerce bu ikincil 
görevleri ile tanınıyor. 

üstelik bu ikincil gö
revler, Devlet Tiyatrosu sa
natçılannm zamanmm bü
yük bir kısmını alıyor_ Dev
let Tiyatrosu sanatçılan, 12 
saatlik çalışma zamanmm 
yalnızca dört saatini tiyat
rosuna ayınyor. Artan za
manlar değişik işler aramay
la geçiyor. Ve televizyon 
onlar için büyük bir geçim 
kaynağı, ekmek kapısı olu
yor. Gerek seslendirme ça
lışmaları. gerek televizyon
da tiyatro onlann ' gözlerini 

kapayarakvazifelerini yapma
lanna ' neden oluyor. 

h U i 'ukran Kurdakul i . 
d 

/lpz - Ömer Faruk Toprok ve 

asa ma a arkwşlarının çıkardığı Yürü· 
yüş; Sosyalist Emekçi ve Köylü • Partisi'nin çıkardığı Yığın der

142. madde 
yargılanırlcen 

Okudunuz mu? 142. madde 
Anayasa Mahkemesl'nde yeni
den yargı.laıııyor. 

Yıllar yılı yaratma (ve do
Iaylı yoldan iklzl 141. madde 
gibi) örgütlenme özgürlüRümü
zün karşısına çıkan Mussolini 
işi hukuk anlayışının simgesi .. 

Kaç kuşak bu çal!dışı mad
denin görünür göıünmez sansü
ıüyle özgürlüRünden oldu, kaç 
yıl. 

Bilim ve sanatın Ilk büyük 
gereksinimi düşünce özglirlül!ü· 
dür. Düşünmeyi yalnız kişinin 
kendisini ilgilendiren bir olay 
olarak aldınız mı Insanı Insanlı· 
I!ından soyutladınız demektir. 
Düşüncenin özgürlüRü; ürünleri
nin güvence altına alınıp alın
maması ile vardır ya da yoktur. 

Ürün dergisi sorumlusu Ah
met Taştan'ın 142. maddenin 
Anayasaya aykırı old�ıı yo
lundaki savını "ciddi" buldu
I!unu belirten Ilgili· mahkeme 
karannda - bu konuda • şöyle 
deniyordu: 

• 'Ünlü hukukçu Ribere, her
hangi bir düşüncenin oluşabil
mesinin kifinin bilgi kaynakla
rına serbestçe ulaşabiimeslne 
ve. bunlar arasında m,irler edi
nebiimesine ve seçme yapabiı· 
mesine bal!lı olduRunu belirt>
mektedir. Bu da ancak kişiye 
sal!lanabilecek hukuki olanak 
ve yasal garantllerin bulunabiI
mesine bal!lıdır. İşte böyle bir 
ortam yaratılmadı!!ı ve bu ola
naklar sa!!lanmadı!!ı takdirde 
kişinin özgür bir irade Ile edin
di!!i fikirler arasında sentez 
yapmasına ve bunlan dlledll!l 
biçimde açı!!a çıkarmasına ola
nak bulunamBZ. Böyle bır or
tamda kişinin düşünce özgürlü
!!ünden söz edilemez, veya böy
le bir özgürlüRün uygulanması 
gerçekleşemez. Bu itlbarla 
AnayasamlZın 20. maddesinde
ki özgürlük, belirttil!lmiz gibi, 
düşünce ve fikirlerın açı!!a vu
rulmasını güvenç altına alan 
özgürlüktür ." 

Burjuva devrim sürecinin Ilk 
aşamalarında saltçı iktidara 
�I verilen kavganın düşünce 
ürünlerini (Hürriyet KasIdelerI
ni, HAn-ı YaRınaian) yasakla
yanların da kendilerine göre bir 
takım savlan, gerekçeleri vardı. 
Hüseyin Rahml'ler� Hallkamas 
Balıkçılarını yargılayanların da. 

. Bu gerekçeler, düşün üriinle
rının karşısına çıkan yasakçıla
rın buiunduRu tarıhsel çöplü!!ü 
oluşturuyor şimdi. 

• 
"1 ek parti" dönemi 
söz konusu olunca 

Kimi yazarların geçmişi de
ğerlendirme ölçütlerine baktık
ça şaşırmamak olası deAii. 

" S.laml 
"bu &famada" haftanın kimi 

olaylarma değinen yazdardan olu
ıacak. 

Yuıtyön.timbıdm kaynakla
nan olaylar ... Sanatıan byna.k.1a4 
nan olaylar .• 

Brecht'in "Hitler Fa,izmindcn 
Hayab Hakikiyc Sahneleri" oyu
nu da bu olaylum içind.dir. Iıya 
Ehrmburg'un Dipten Gelen � 
adla büyük romana da. 

Dergiler.. özellikle dü,ün ve 
sanat dapı.ri. 

S .... tçılar .. özdliltk duyarbk
ian ıo.yalist ..... ç.kçi ..... t ııöıiit
kri doğıu1twwıda yoU yoU bi ... 
.ltnlcrc varan faillerimiz. O kitap
laruu okuyup ta iki söz edemedik
Inim. "Gizli ıınsür" odaklaruun 
oyunlarına gelmeyen, ,ür gdene
ğimizin yeni umutlannı, hiç değil
fe, k.itiJik1erini .imgeleyen dizele
riyle beğeninize .unacağun. 

Bundan böyle, bir .. ndilwıın 
ya da d .... omtil< kwulu,1ardan 
birinin toplantDına ptmitltm iz· 
&cdiklerim, dcğerlcndirdiklc:rim 
artık yalunlanmJa lÖylc:ım. 11l11-
rmda _ayacak. "bu qamada" 
IÖZ konulU edilecek demektir. 

otc yandan, pcclJc tarihJcl 
........ daki ilitkileri o'su·bc:Jıı< •• 
koıuDann ö •• Uiği bağlamlan için
de vermeye özen gö.tc:rceejim. 

Inanıyorum ki JÖZ önemini 
yitirmedi hiçbir zaman. 

Bilimlel ıoıyalizmi yatama ge-
çirme adına, bıanJ ve brde,lik 
adına AYa.fDD. gücünü yitirmeyen
icrc: .limden II"ldijincc: kalluda 
bulunma amacıyla JÖZ alıyorum 
.izden. 

Ve .az veriyorum. 
Bi.l.inucl �iz.mi Vatanı. ıe

çirme adma. .. 
lIant •• lwd·ıliIt oduıa. r r 
Toplumsal Oıgular yok onlar 

için. 
Yönetime eaemen olan kişi

ler var. 
Söz konusu "Tek Parti" dö

nemi midir? Kalıplaşmış yargı
ların dışına çıkmamaya özen 
gösterirler. Tarihsel maddeci 
yöntemden geçtik, idealist ta· 
rih anlayışının istediği nesnel
likten bile yoksun oldukların
dan, gizli sansürün daniskası 
başlıa hUnerleri arasındadır. 

SUSilrak, yok sayarak silme
ye çalışırlar. 

Tarihçidirier. Sinop sürgü
nünden önceki evresinde Mus
tafa Suphi'nin ülkede Ilk kez, 
toplumbilim (ilm� Içtimail ala
nındaki çalışmalarını görmez
likten gelen onlardır. 

Aydınlık dergisinde, Ziya 
Gökalp'in Türkçüıuk anlayışını 
eleştiren Dr. Şefik Hüsnü'nün 
adını bir kez olsun anmamış· 
lar, "bu adam da şu görüşleri 
ileri sürmüştür.... diyecek nes
nelliği gösterememişlerdir. 

Anı yazarıdıriar. Sait Faik' 
ler, Cahit Sltkl'lar, Orhan Ke
mal'ler dillerinden düşmez. 
Ama söz, Sait'in 1944'lerde 
"Medari Maişet Motoru" kita· 
bından ötürü 142. maddeye 
uğradığını yazmaya gelince bel
lekleri anımsama gileünü yitirir. 

Araştırmacıdırlar. Reşat 
Fuad ve arkadaşlarının çıkardı
ğı Yeni Edebiyat; Behice Boran 
ve arkadaşlarının çıkardığı 
YIKt ve Dünya, Adımlar; Rınt 

gilerinin "eSiImesi" bile ok un· 
mu yazılarında. 

Humanisttirler. Nazım Hik
met'in cezaevinde ömrünü iii
ketmesi, Sabahattin Ali'nin öl
dürülmesi, Ruhi Su'nun dinle
yicisinden koparılması, H.I.  Di
nam6 nlın, A.Kadir'in, Lütfi 
Erişçi'nin, Kemal Sülker'in sür
günleri; Mehmet Kemal'lerin, 
Talip Apaydın'ların, Başaran' 
ların sürgün alaylarındaki çile
leri yıllara yıllara yıllara du
yarlılıklarında birşey yaratma
mıştır. 

Söz konusu ..  tek parti' t!ö· 
nemiyse, kaygıları, özenleri, 
yöntemleri de tektir. 

Kalıplaşmış yargıların dışına 
çıkmamak. 

• 
Ceyhun AIuf K'ansu'nun 

bir yıldır 
i yeni �Hri yok 

Ceyhun Atuf KalUu, 1 7  Mart 
1 978·de. elli dokuzunca ya,ın
da öldü. Ya,amının deRi,ik ev
relerinde k;,iliR� dünya görl;fü 
büyük deRi,iklikler gö.terme· 
yen bir ozandı Ceyhun Atuf. 
Iıı. ,ençliRi "Tek Part{' löne· 
minde ,eçm;,ti. C.H.P. iLc dtv
Itt yönetiminde "fa,gt" öRt
�rin köpriiba,ı tutmaya çalı,
hRı yıllordı o yıllDr. Ctyhun 'un 
ilk ,iirlerini yayımlDdlRı "Halk· 
,vl,ri M,cmuOlı " oltualr çıbn 
"()/lıü" d.,.pinde bi� fa,gt 
ötretiye yanda, Iıa�mı.r;n yıl' 
zıüırı ,öriiliiyordu. 

S.ııccenljfi kendine özlÜ bir 
i .... ncılık. ul14çuluRu "ba.., 
için ...... ' Ulıe.ine ten dÜfme
yen C,yhun 'un "milli,debiyat"  
akımının ....... , çıllrtkanlıllM 
dönÜftüRü II. Danya Sa ..... 'ı yıl
larında çıkan ilk kitabı ''Bir 
Çocuk Bahçe.inde" (1 941) 
adını "" ır. SeVfidir ye,eren bu 
bahçede. Içtenliktir. Kan.ız. 
.iIDhBlz bir dünya özl_midir. 

Şiirinin yap ... 1 özellikleri 
düzeyini buldukça bilgeliRi gün 
yüzüne çıkar Ctyhun 'un. Seli. 
yüzyıllann /uıYMtından. halkın 
... inden, alaccılını almı,. yeni 
bi�,imlere uID,mışhr çünkü. 
Dünya ,örüşünü ,iirin;n ÖZ'U),U 
durumuna ıetiren ozanleJr 'o· 
yundandır o. 

Bano. gitgide kapitalist ili,· 
kilerin egemen olduRu. edebi· 
yat yaşamının deRi,ik .orunla
rına kafa tutma ,imge.i ,ibi ,ö· 
rünen "Ywufçuk " d,rgüind, 
I .. yı 3. mart 1979) Ceyhun'un 
bir yıızı parçıııını okudum. Di
yor ki: 

"Bilinçtir kalIfOda. direnmt· 
de en in .. nc� en i,lek .iIDhl
mız. Şür bu .ilahm Mml14u"u 
bilinçalhylD yaR"'r. Iç ya,anh' 
mlZın derin kök�riyle. ki,i/iRi' 
mizi" iLc yüreRimizin torihiy�. 

Bilinç. ,iir� daha ,üzel. da
ha kolDy i,ler. Bi/incin ki,iliRi
miz;" birikimine " " k.inm,,; 
..... rdır. N. biriktirdiH Bir 
direnmed.. bir ....... ,to neyi 
horcayabiliriz ' Bunu bilinçaltı 
bilir. Şiir bu birikimi to,ır bi· 
linct. En i,lek .ilah elimizdıdir 
,imdi. DoRaya. ölün... bozuk 
düze,.., iLc emperyalizme kar,ı; 
Bilinç'" 

EllCt. bir yıldır yeni ,ii,in· 
den yok.un kaldık Ceyhun ·un. 
Ama kırk yıl boyunca yarattııı· 
Iorı bilincimizde ya,ayacolı. 
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SEÇiM YASASı üZERiNE 
tr SORUŞTURMA 

ILHAMI SOYSAL 

Meclilteki Parti/erorGlI Kamilyo
nun .eçim yaıuında yapdacak deili,ik
likler konusunda an/Ofabildikleri ile an
/Ofamedıklorı nokIDlorı hiç yadırgoma
dım_ 

OIabilec.k olon buydu_ Ba,lıGlI 0160 
yadırgatıcı olurdlL 

N. bekliyordu/t yani' 
Sınıf /6fından ödleri patloyan. bi

linçlenmeden. uyanlflDri ile gençlikt.n 
öcü gibi /torkan, bugün VOr olon aı/ID
na�lorının yarın .Ilerinden gidec.ili 
/tu,kusunda olon ·lIitle partileri" ile 
onlara payand4lık eden "tabanAı" zu
hurat partileri .Ibette ki gençlerin .. ç
me ve .eçilm. hakkı elde etm .. ini ilte
yeceld.rdL Elbette ki yaban .Ilerd.ki 
voIDndoşlonmlZın .. çimlerde oy kul
IonmGlına olonak IDnlmayacaklordL EI
b.tt. ki yıllar yılı bir.r güdülecek koz 
'Ü1'ÜBÜ gibi gördükleri .. çm.nlerinin 
aydmaıından ve ayrılmaıından ku,ku 
duyacaklardı_ Elbette ki bu partilerin 
lid.rleri. barulorı bir .üre·daha ötıün 
diye, ön .çimlerden uaz geçm�yecek, 
hiç deiliı.. bu ön •• çim- .ınırlarının 
tüm partililere açık olmaıı yollorını 
tıkayacaklordı. 

Oloilan bütün bunlar. Yadır",tıcı 
d.ilil... 

HaOll .. çmen kütükleri fU zaman mı 
yazıllın bu zaman mı? Şöyle mi yazıl
ıın böyle mi' Oy kullonmoda .. çm.
nin parmalı mı bayanıın, .urotı mı' 
YoklO kıçına damga mı vuru16un' San
dık ba,ında kafa kailıdı mı geçerli 01-
.un yoklO gen . .. çmen kartlorı mı da
ilıtıI6ln' Sandık kurullorı ,öyle mi olu,
.un böyle mi... 

Böyle konulGrdo. kolDy/ıklo anla
,r. ıonutılartı ,,"""bilIrı.r ,Imdiı.rde 
MecU.lerdc oy ve .öa hakkı olon parti
/erimiz. 

Am'a i, .. çm.n ya,ının 18'e • •  eçil
me ya" n," 21 'e inme.i"e, yurt dı,ın
daki ifçilerin ve voIDndo,lonmlZın da 
oy kullonmaıına. ön .. çim d.nen reziI
liilin yok .dilm •• ine veya düzeltilm .. i
ne, .mekçi yıitınlorının çı�arlorının 
,özcülüi!ünü yapacak .01 partil.rin .. -
çimlerde kar,ılarına rokip olarak diki/
me.ine geldi mi klZılca kl)lam.t kopar. 
Anla,amazlor ... 

Anla,amayınca da VO/Jdlerle uiWat 
bir ba,ka baharo. bir ba,ka .eçim .on
..... ına kalır. 

Gerçek te bu anlatamamak konusu 
bile bir aldatmacadır. Sanki bunların 
gerç.kle,melini CHP çok iltiyor da 
AP mi kar,ı çıkıyor_ YoklO CHP gibi 
AP d. bunlar gerçekle,.in iltiyor da 
MSP. MHP. DP ve CGP mi olmaz di
yorlar' Bu IDbanll ve IDban.1z partile
rin tümü bir porlDkalın dilimleri gibi
dirler. nBe,ibiyerde' i., 'gibi birbirin. 
benzerler. HelOplon hep küçük heiap
Iardır. oyunları da küçük oyunlor. 

Bunlardan iktidarda hangili VOTlO o. 
hep kendini hiç gitmeyecekmi, ıonır. 
Herşeyi ona göre düzenler, ,onra gidlr, 
kazdıilı kuyuya k.ndili düşer. Ama 
der. olmaz. 1961 Kurucu M.clil dön.
mind. Seçim YalOlI hazırlonırken bu 
görüş huırlıitını CHP7i1erde ibretle 
izlemi,tik. 1969 .. çimlerı önceıind. 
de AP'lilerde gördük. Bu yollar daha 
önceleri de denenmifti. 1946 .. çim 
düz.ni ba,k/J)ld� 1960'ninki ba,ka. 
1964 ve 67'ninki ba,ka ba,ka .. Oyun
lar h.p ufak h.ıoplor üz.rine ve biz ka
zanocailız dil" kuruimu,ıu. 

Bu ,Imdi de böyle. 
YOk falon ,eyd. anla,amıyorlar da. 

(ilon ,eyd. görüş ayrılıilı orlDya çıkı
yor. Hayır öyle deilil d. böyle oluyor .. 

Laf bunlar h.p ... Amaç açık. Halk 
,imdil" kadar kandırıldıilı gib� ,Imdi 
de. bundan böyle d. kandırılmak i.te
necek. Gençler politikaya .okulmaya
cak. ,01 1Of dı,ı edilecek. yurt dı,ıııda
kiler auutulacak ile burda ailaların bey
lerin ıoltanoh .ür.cek ... 

Sorun pol itik demokratikle$me sorunudur 
Seçim yualarında dellişiklikler 

yapmak üzere Partilerarası özel Ko
miayon tarafından hazırlanan yasa 
teklifi. kamuoyunda yollun bir bi
çimde tartışılıyor. YüRüYüŞ. üL
kemizde politik demokratikleşme 
IÜrecini Ileriye çevirmeye yönelik 
ciddi bir girişim niteliAini taşıyan 
bu yasa ta&arı,ı hakkında. elinizde
ki sayıdan itibaren bir ıoruştunna 
başlatıyor. Siyaset bilimcilerinin, 
konuyı. illlili uzmanlann. ııazeteci 
ve yazarların konuyla i111i1i görüşle
rine ba,vuncalımız soruşturmanın, 
bu anti-demokratik llirişime karşı 
ilerici ııüçlerin ortak selinin yükael
memne katkıda bulunacaııına inanı
yoruz. 

Yeni hazırlanan seçim y .... ı ta
lUııırun anti-demokratik nitelilli 
çok çeşitli yönlerden bakılarak or
taya konabilir. Ne var ki temel so
run. seçim yualarında böyleli bir 
deliişiklik y.pılarak ülkemizin poli
tik y.,amında hanlıi koşullann eııe
men kılınmak iıtendillidir. Daha da 
önemlisi. bugünkü deAişikliklerden 
eonra ortaya çıkacak seçim y ... ıı, 
Türkiye'de politik yapını biçimlen
diren diller yasal düzenlemelerle bir-

- . � 
ORHAN APAYDIN 

Siyua1 partilcriıı ",çimlcn: katılmı halı.
iannı parbııiento d" .. da bulunınlar alcyhi
ne kıntlamaya yönelik değl,ikliklcriııi h .... 
,eyden önce iktidar ve muhalefed olu, turan 
bUlÜDkii ....,.cn &iiçier aç.mdaD dcmokrui 
anlaYlfında önemli bir gerilc:mc olarak nite-
laiz. Bugün yüıiirlü.lı.tc olan ICÇim yı .... 
özünde demoknlik ilkelere ten bir "tcm 
bumu,tıu_ Bu lilteme ,ön:. y...ıara uyl"" 
olarak kuruhnD, ve ,....1 kODpc1criııl yapı
rak içe dönük dnnolaalik mekanizmayı 
It1cten .iyui partilcriıı ıcçiınlere katılma1an 
balummdan .... ırlamaJar ",drmltdr_ Yürür
lü.lı.tcld YIM hUkmüne ,ön:. bir tlyaal par
tinin ıcçime katılabilmcıi için CD az 15 ilde 
ü ve üçe ölJÜtlerml kurmak. bu ölJÜtJaı
meyi eeçimden cn iz altı ay önce gerçckJq
drmek veya parlamentoda ""ha sahip o� 
mak ko,u1u ö"IÖriibnekt<dlr. 

AnayatamIZ'" 56_ maddctlııde yer alan 
.lyual partüain tcrbatçc faaliyette bt· .l�· 
bilme hak..laıwıa c,ltlik ilketIDc w .eçme ve 
",çilme haklanna aykırı olan ."temin ,im
di daha da qırlqtırılm .. konUlunda parla
mentoda tomtil edilen Siyua1 Partilcrin 
tcrbCltçe fsaliyette buhınablImek halı.ianna 
c,ltlik ilkesine ye ıcçme ve It'çlbnc hakJ.an· 
na aykırı olan mtcmin ,imdi daha da ,ğır
lqtmlmaa konUlUnda parlamentoda temlU 
edilen Siyual partilcriıı anlqbldan bildiri
liyor. Bu anlatmaya göre ıcçlme katılabn
mek için mevcut Wcrin en az üçte blrindc 
yani 25 ilde ölJÜtlcnme ko,uIu ıetlrilmek
tedir. Bunun yanında grup olUttunu. yerine 
en az i üye ilc tem.n edilme yeterli IölÜl
mektedir. Bu dciiıik.liJde dÜfünülcn amaç 
nedir? Bu IorunUft yanıtı açıktır. Bupn Pl.f'
lammtoda tcmtU edilmeyen tol partiler 
daha doğnı.u Itçi ııuııfının çıbrlaruu ve 
dünya rörü,ünü .. yunanlann ICÇlmC katıl
malanıu önlemek btcnınektedir. Gerçek
ten bugünkü orwnda yual ve yuadlfl bu
kılarla birlikı<: parual nedenlerle 101 partilc
rin 25 11 ve Uçe kademclcrinc inerek ölJÜt
Icnmdcrl olanakıı. pbidlr. 

Grup kurma koıutunun kakhnlm .. Uc 
.. ğcı partilcrin ayncaWı.lan arttınlmakta. 
parWnenloda bir ı.cm.ücl edinebUen bir .. ğ
cı öıııüt IttcrIC bir ilde öıııütü obun ICÇbnle-

Iikte düşünülmemelidir. Seçim yua
ıının. Türkiye'de demokratik hak 
ve özııürlüklere. özellikle politik dü
,ünce ve örııüt1enme özııiirlüklerine 
allır kıııt1amaı8r Iletiren diller yasa 
hükümleriyle birlikte i,ıev gördüııü 
unutulmamalıdır. 

Bu açıdan bakı1dIAında. yeni se
çim y .... ı haıırlıAı. Türkiye'de on
yıllardır politik y.şamı. Ileniş kitle
lerin. demokratik ııüçlerin etkinIiIIi
ne kapalı tutmaya. parlamento dı
şınd.ki kitle .. 1 demokratik toplum
sal mubal.fetin parlamento düze
yindeki mücadeleyle bütünleşmesini 
önlemeye yönelik uyııulamanın bir 
devamından ve pekiştirilmesinden 
ibarettir. Dolayıııyla yeni yua ha
zırlıllının anti-demokratik ni telilline 
kar,ı yükselecek tepkilerin. ülke
mizde politik demokratikleşmenin 
önündeki lınırlama1arın kaldırılması 
mücadelesiyle birleştirilmesi zorun
ludur. 

Türkiye'de seçimleri ıını! müca
delesinin bir alanı olm.ktıın çıkara
rak burjuva politikacılarının bir ya
rışm. piati halind� tutm.y. yönelik 
yeni ııirişimler de demokratik ııüçle
rin. kitlelerin ııücü önünde etkisiz 
kaim.y. mabkumdur. 

re katılma hak.k.ııu elde etmlt obnaktııdır. 
Güdiilcn amaç dcmokruiye ten oldup ka
dar yapılm_ dÜfÜDüIaı cicii'Uı.Ilk Anay ... -
ya da aykırı dü,mckt<dlr. 

Şöyle kC 
1- Anay_nın 56_ madeleti tüm d

yatl parıi1criıı ıcrbcatçe faaliyette bu
luamak, boDun için de bafta sam fa
aliyeti olu,toran ıcçime kabbna halı.
kuu tammaktadır. 25 ilde ölJÜtlenmi
yen partiyi bu baktan yoksun b..:at
mak Anay........ sözünü ettiğimiz bu 
maddetlııc açıkça ,ylundır. 

b- Yapılmuı dü,ünülm deği,ikIik. 
yıırttq_ istediği partiye oy vcmıe 
hak.k.ııu b_t\adıiından Anay ... nın ce
ncı oy ilkdainc de aykln dtitmcktcdir. 

c- Yapılmuı dü,ünülm dcii,ikliJr.. 
Anay_nın 12_ maddesindeki e,itlik i!
kame de aybıchr. 

Seçim y ...... da yapılm"; d!itünülaı 
cIcii,ikllğin kartıııııda yer aIııWt demokra
.iden yıııı her 1d,1 ve kunılu, Için kaç ... � 
mız bir lörev oluıtıaruı. Bu .. v .. an elbette 
VCriICCC k dr . 

Prof_ AYDIN A YBA Y 

Seçmen ya,ının 18'e indirilmesi ka
nımca hukuksal bır zorunluluktur. Se
çim yasalarında sıyasal katılımın en 
önemlı aracı olan seçme hakkının ge
nel rüşt yaşından daha yüksek bir yaşa 
baltlanmı, olması yanlış bir düzenle
rnedIr . Sıyasal olgunluilun her tiirlü iş
lemi yapma, kendı yaşamını kendı Ira
de ve kalan Ile düzenleme olgunluRun
dan ancak bir kaç yıl sonra oluşa bile
cel!lnl kabul etmek ıçın hiç bır ciddi 
gerekçe yoklur. Bu bakımdan seçmen 
yaşını da, hukuk diizenlmlZce genel ol
gunluk yaşı olarak kabul edilen 18 yaş 
olarak belirle.mek zorunludur. 

Yabancı ülkelerde yaşayan ve TUrkl
ye Ile ilgi ve ilişkilerini kesmemiş olan 
yurttaşlıırımlZın, ülkenin kaderiue etkl-

ii olan seçim süreci içinde pay sahibi 
olmalan kadar do�a1 bır şey olamaz. 
Buna ülkede kimsenin kal11 çıkacaltını 
88nmıyorum. Gözlemlerime göre bu 
konuda kaJ1lla,ı1an sorun sözkonusu 
katılımın teknlitini belirleme sorunu
dur. Bur'güçlükler de olsa bu sorunun 
rasyonel bir takım yöntemlerle çözüle
bileceitine Inanıyorum. Bu teknik der
bal bulunmalı ve 1 milyon 'lUrk yurtta
'şını en önemlı baklanndan biri olan 
seçme hakkından yoksun bırakan 
olumsuz durum en kısa sürede ortadan 
kaldırılmalıdır _ 

Y_ Prof. Dr_ CEM ÇAKMAK 

Partilerarası kcımiıyonun .. çim 
y ..... nda önııördÜııü deRişiklikler çe
,itli açıl&ırdan eleştirilere konu olac.k
tır. 

1) Seçim y .... md. ön,örülen de
lIi,iklik1erden en çok dıkkat çekeni. 
bir siyual partinin seçime katıl.bilme
ii için. seçim çevrelerinin üçte birinde 
tam olarak örpt1enmi, olması ko,ulu
dur. Anc.k bir partinin. parlamentod. 
bir önceki aeçimde kendi liıteanden 
.. çılmi, bir tek üyesi dahi olsa. o parti 
bu ko,ula baRlı olmakawn seçime ka
tıl.bilecektiz. Seçimlere katılm. kOf u
lu iiı ilıPli bu öneriyle. parlamento dı
,ınd.ki partilerin mec1ialere llirme ola
naııı son derece .ınırlandınlmı,tır. He
nüz pulamentoya llirememi, partile
rin büyük bir bölümü sol ve aa.yaliıt 
partiler olduaundan. yuadakl bu ko
,ul bem antidemokratiktiz. hem de 
Anayuamızdakl e,itllk Ilkeline tera 
düşmektedir. Kendi ıolundaki partile
rin seçimlere katı1m88lnl ııüçle,tizmek. 
Türk .yasal bayatını kurulu düzenin 
parti\erlne b.alamak demektiz. 

2) Partilerara.. komiıyon. ..çim 
önceande. TV ve radyod.n oiy ... 1 par
tilerin .,it biçimde yararlanaca}.;l.nnl 
önIıÖrmü,tür. Bununı. birlikte. hurada 
d. e,itlik ilkesini ıedeleyici elilımle
rin, ömetin, bir önceki Mçirnde alınan 
oy oranlarına lIöre parti temsileilorinin ' 
konutma ,üreleri açı,ından f.rkbı.,tır
m. y.pılmaıı ııibi eailimlerin CHP ka
nadınc. Ileri ıürüldüııü ,örülmektedir . 
Böylesi bir tutumun da . .. ne kurulu 
düzenin partilerine açık ayrıcalıklar ııe
tireceti kuşku,uzdur. 

3) Seçmen y.,mm lS'1 indiriIme
li konu,unun öneride yır .Im.ını, 01-
maaı. bir kötü niyetin sonucu deailM. 
ku,kUluz büyük bir y.ıiIl,tır. Hıle mu
haleretta Iken. ıorunu bir ilke ve de
mokratiklik ıorunu olarak savunan bir 
partinin ,imd: öne ıürdüııü ııerekçeleri 
.kılcı. hele Ilerici saym.nm mümkün 
olamıyacaııı .çıktır. Türkiye Iılnç bir 
ülkedir. Halkının büyük çoaunluAunu 
ya,ı yirmiden .,aııı olanlar olu ,turu-

_ yor. Bu ııençlere . ..  çim alanlannd •. bu 
konuda, söz ve ,üvence veriimi,tir. 
Şimdi sorunun anlamsız ııerekçelerlı 
.tlatılm .. ı büyük bir yanılıııdır. 

4) Aynı ,ekilde. yabancı ülkeler
deki yurttaşl.rımızın oy kullan.bilme
lerine ilitkin söz ve va.dlerin seçim 
alanlarında kaldıllı anl.şılıyor. Komis
yonun hazırl.dılıı öneride bu konuda 
da çe,itli gerekçeler ıayılarak. yurtdı
,ındaki Türklerin oy kullanması enıel
lenmi,tir. 

Bütün bunlar. Türkiye'de salı ın işine 
aılecek önerilerdir. Kendisini ıo�)·.l 
demokrat ya da demokratik iOI diye 
niteleyen bir partinin bu önerilere arka 
çıkması anlaşılır bir olıu deAildir. Zir. 
bu nitelikte bir parti. ancak kondi so· 
lundaki ııüçlerle işbirliRi yaptlAı zaman 
ileriye yönelik bir parti olma öıeııi�ini 
taşır. 
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