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Birlik konusunda 
demagojiye yer yoktur 

Birlik konusunda TStp öyle 
demaıojik atılımlara (iri,tnci, i· 
şin .. lını fulını bilmiyenlerin ilk 
aAızda akıllarını kan,tınnaya bi· 
re bir. EI çabuklu�u (veya aAlz 
ve kalem çabukluııu) il. birbiri' 
ne kanştınlan -kaııttl4 kanştın' 
lan- iki ayn konu, işçi sinı!ının 
politik hareketinin birliııi ile ae· 
mokratik, ilerici, sol kuruluş ve 
!lÜçlerin emperyalizme ve faşiz· 
me karşı iş ve eylem birliııi ko· 
nul.ndır. 

Ttp ile TStp arasında yürütü· 
len görüşmeler ve bu görüşme· 
lerle güdülen hedef iki partinin 
birleşmesiydi, Türkiye ışçi Sım· 
fının politik hareketinin partisel 
düzeyde tekleşmeye do�ru yö· 
neltilmesiydi. Böyle bir birleş' 
me, emperyalizme ve faşizme 
karşı, tekellere ve büyük burjuva' 
zjye karşı demokratik, ilerici, sol 
kuruluş ve !lÜçlerin birleşmesin· 
den, demokratik bir birlik oluş' 
tunn8&ndan büsbütün ayn dü' 
zeyde ve nitelikte bir konudur. 
Ve hiç kuşkusuz �bu tür bir bir· 
leşme ikinci tür birlikten daha 
üst düzeyde ve nitelikte bir' bir· 
lik oluşturur. 

Ayn ayn kuruluşların demok· 
ratik iş ve eylem birli�inde 
"asgari müşterekler"de birl.ş· 
rnek söz konusudur. Bu da uz
laşmacılı�ıı bunun içinde bir öl· 
çüde ödün venneyi içerir. ışçi Sl
nıfının politik hareketinin birli· 
�ini gerçekleştirmede ise ödüne 
ve uzlaşmacılığa yer yoktur. Bu· 
rada sorun, somut durum ve ko
jul1arın ·bilimsel sosyalist açıdan 
somut tahlilini yapma ve bu tah· 
lile dayanarak gerçekliğe U:ygun 
dotru stratejiyi &aptama konu· 
sunda ııörüşerek, tartı,arak ortak 
sonuçlara vannak, bu sonuçlarda 
anlaşmaktır. Görüşme ve tartış· 
malann bu evresinde anla,maya 
varmak için kullanılan veya kul· 
laıulması gereken ölçütler, bilim· 
.. I sosyalist teori, dünya pratiği· 
nin öğrettikleri, nesnel gerçeklik' 
ve diyalektik mantık yürütmedir. 
Görüşmeleri yapan tarafların 
dar grupçu hesaplan, çıkarları, 
görüşmecilerin küçük burjuva 
üstünlük, prestij güdüleri sözünü 
ettigimiz nitelikteki birlik görüş' 
melerinde elbette söz konusu 
ohımaz. 

TİP ıreçen kasım ayında, böy
le dolıru bir birlik ıınIBylşlyla 
TSİP 'i birleşme görüşmelerine 
ç�ırdı ve görüşmeleri başlattı. 
Her biraraya gelişte uzun saatler 
süren görüşmelerle, konular, so
runlar birer birer ele alındı. Bi
limsel sosyalist açıdan yurt ve 
dünya sorunlan ve analizleri ala
"landa bir çok noktada anlaşma., 
ıa vanldıi!ı görüldü ve böyle ol� 
Julıu taraf1arca kabul edildi. 00-
İaldır ki, bu aynı zamanda poli· 
tik strateji, proil'am konusunda 
da bir anlaşma ve uyumlllluk o· 

işçi sınıfının politik hare· 
ketinin birliğini gerçekleş· 
tirmede ödüne ve uzlaşma· 
cı lığa yer yoktur. Burada 
sorun, somut durum ve ko· 
şulların bilimsel sosyalist 
4çıdan >Omut tahlilini yap· 
ma ve bu tahlile dayanarak 
gerçekliğe uygun doğru 
stratejiyi saptıma konu· 
sunda görüşerek, tartışarak 
ortak sonuçlara varmak, 
bu sonuçlarda anlaşmak· 
tır. 

lan�ım içeriyordu; çünkü stra' 
teji, program, somut yurt ve dün· 
ya sorunlannın bilimsel sosyalist 
açıdan somut tahliline dayanır; 
bu tahlilerde anlaşmaya vanlması 
ikinci konuda, strateji, program 
konusunda anlaşmaya varabilme
nin de yolunu açar. 

Görüşmeler o kadar olumlu 
gidiyor ve birleşme o kadar ola· 
naklı görünüyordu ki, iki parti· 
nin temsilcileri birleşmenin hu
kuksal düzeyde ve fiilen ierçek· 
leşmesi tarihini bile tesbit ettiler, 
hem de 1 lI1aylS gibi yakın bir 
tarihi. Buna paralel olarak da 

Ekim seçimlerine tek parti olarak 
firilrnesi konusunda mutabık 
kaldılar. 

ılk bakışta garip görünür 
ama, IÖlÜfmelerin bu kadar iyi 
litrnesi, TSİP'in görüşmeleri kes
mesine neden oldu öyle anlaşılı
yor ·ki, TSİP temglcileri uzun gö
rü,meler sonucu anlaşmaya varı
lan noktalann hep Ttp'in göriış· 
lerineı önerilerineuygun düştliğiı
nü fark ettiler; TİP bizi teslim 
alıyor telaşına kapıldılar. TSıp' 
in kuruluş çalışmalannda başla· 
yıp süregelen kariyerist, mak ya
velist tutum ve davranışlarmm 
etkisiyle, "görüşmelerden kim 
yararlı çıkıyor? Ostün el kimde? 
Diz ne avantaj elde ediyoruz ve 
edebiliriz?" hesaplarına girdiler. 
Zaten baştan beri, işçi sınıfı ha· 
reketinin bilimsel sosyalist birli· 
�ini gerçekten istedikleri kuşku· 
luydu. Birlik proP8iandasıyla 
yandaş edinmek, sol kanatta yer 
kazanmak, kendi varlı�ını TIP'e 
kabul ettirerek aynı düzey ve ö· 
nemde bir parti olduğunu kanıt· 
lamak, hesaplarının ağır basması 
çok ola.aıydı. Son yaptıklBrı giri· 
,imlerle şimdi bu ve benzeri he· 
saplar içinde oldukları kesindir. 

TStp yöneticileri çok olumlu 
giden görüşmeleri kesrnek için, 
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Ttp ile TStp arasında eylem bir' 
liAi önerisini lörü,me masaama 
getirmek istediler. Görü,melerin 
sürdürülmesi için böyle bir eylem 
birliııini, "her hangi bir konuda" 
ortak bir eylemin gerçekleştiril' 
mesini şart koştular. Eylemin 
niteli�i onlarca önemli de�ildi. 
Her hangi bir konuda her hangi 
bir eylem (iki genel başkanın bir 
konuda birlikte bir basın toplan· 
tısı yapmalan veya bir deklaras· 
yon imzalamaları) oIBbilirdi. 
Yüksek düzeyde birlik,partilerin 
tekteşrnesi göriişmeleri olumlu 
bir biçimde yürürken ve lörüş
melerin sonu görünm�şken çok 
daha alt düzeydeve nitelikte bir 
birli�e ilişkin öneriyi ön şart o· 
larak koşmak niye? Bu sorunun 
yanıtı ancak yukarki paragrafta 
açıklanan nedenler olabilir. 

TStp yöneticileri işaret etti· 
�imiz hesaplannda ipin ucunu 
öyle kaçırmışlardır ki, birlik so· 
rununu gülünç hale sokmuşlar· 
dır. Uluorta anketler, açık otu· 
rurnlarla, hem de kendilerine sos
yalist demiyenıeri bile konuya 
katarak, birlik sağlanabilece�ini 
varsayımları ve girişimleri asgari 
ciddiyetten yoksundur. Misli me
nendi görülmemiştir .. 

Tekrar edelim, söz konusu 
olan iki partinin birleşip tekleş
mesiydi. Bu birleşmeden sonra 
oluşan parti' işçi sınıfımızm bi
limsel sosyalist partisi olma nite
li�ini koruyacak ve sürdürecektL 
İşçi .sınıfının bilimsel sosyalist 
partisinin ideolojik, politik ve ör
gütsel nitelikleri ise ankeUer, 
açık oturumlar, ikili pazarlıklar, 
politik taktik ve çelmelemelerle. 
belirlenemezdi ve belirlencnıez. 
Bunun bilimsel sosyalist teori ve 
pratikte bilinen ve kabul cdil· 
miş ölçütleri vardır. Anketlerin, 
pazarlıklann. tartışmaların so
nuçlanna göre, veya her hangi 
di�er bir şart ve hale göre parti· 
nin işçi sınıfının bilimsel sosya' 
list partisi olma niteli�inden en 
küçük bir ödün verilemez. Temel 
sorun "bütün solu v�ya sosyalist
leri birleştirecek" bir parti kur
mak de�ildir. Böyle bir parti an·· 
cak ilerici, sol, populist vb. bir 
parti olur, işçi sınıfının bilimsel 
sosyalist partisi d_Iıi!. Son gün· 
lerde yaptıkları öneri ve girişim
leriyle , TİP ve TStp'in dışındaki 
sosyalistleri de kapsama ktan söz 
'edişleriyle, işçi sınıfının bilim .. 1 
sosyalist partisinin dışında, ileri
ci, sol vb. bir partiye yönelmiş 
durumdadırlar. 

Şunu hiç unutmamak ıere
kir: aslolan, işçi sınıfınm bilimsel 
sosyalist partisinin varlıRını ve 
bilimsel sosyalist nitelilıini ko· 
rumak ve sürdürmektir. Gerek iş· 
çi sınıfının politik hareketinin 
birli�i, gerekse ilerici, demokrat 
kuruluşlann iş ve eylem birlitıi 
daha sonragelir ve gerçekleştiril' 
meleri bu koruma ve sürdürme 
şartına b.�lıdır. Bu şarttan hiç 
bir nedenle hiç bir ödün verile· 
meı. . 

TSıP yöneticileri birlik konu' 
şunu artık iyice sulandırıp CIVlta
rak, seçimlerde oy toplayabil' 
menin baş taktitıi olarak kullan
ma yoluna şimdiden girdiler. Ko
lay bir birlik dem8iojisiyle sol 
kanatt.kilerin oylarını çekebile· 
ceklerini hesaplıyorlar; yani bur· 
juva partileri gibi onlar da "oy 
avellıRı" peşindeler.Unutuyorlaı· 
veya bilmiyorlar ki, burjuva se· 
çimlerinin olanaklannın dahi bir 
" urjuv8ca" kullanılışı vardır, 
bir de "sosyalistçe" kullanılışı. 
Veya biliyorlar da umursamıyor· 
lar. Umursamak için bilimsel sos· 
yalist olmak gerek. 

Ankara Şeker Fabrika· 
sında faşistlerin işçiler üze· 
rindeki baskıları fabrika 
yönetiminin gözyumması 
nedeniyle giderek yoğunla· 
şıyor. Etimesgutta yuvala· 
nan faşistler hem çevre 
halkını, hem de Şeker 
fabrikası işçilerini sürekli 
rahatsız ediyorlar. Son ola· 

ANKARA ŞEKER 
FABRIKASıNDA 

FAŞIST 
BASKıLAR 

YOCUNLAŞIYOR 

rak fabrikanın futbol alanında futbol oynamakta olan işçilere 

dışarıdan gelen 50 kadar faşist saldırdı. Burada faşistıer tara· 

fından dövülen fabrika memurlarından biri ağır yaralanarak 

hastaneye kaldırıldı. işçilerin Savcılığa başvurması üzeri· 

ne saldırganlardan beşi yakalandı. Yakalananlar arasında, çev· 

rede faşistlerin elebaşı olarak bilinen Tohum Üretme fabri· 

-kasında şef olarak çalışan Kudret Arı'da bulunuyordu. Fa· 

şistler bunun dışında sürekli olarak saldırılarını sürdürüyorlar. 

Işten çıkıp evlerine gitmekte olan işçilerin yolu kesilerek dö· 

vülüyor, ilerici gazeteleri okuyanlar tartaklanıyor. Etimesgut 

Polis karakoluna birçok kez önlem alınması için başvuru ya· 
pılmasına karşın polisin olaylara kayıtsız kaldığı gözleniyor. 

Bu arada işçiler durumu birçok kez 7 ayrı müdürlükıen 
oluşan Sosyal Komiteye ilettiler. Ancak Sosyal Komite de iş· 
çilerin başvurularını ciddiye almayarak faşistlerin fabrikaya 
sızmalarını önleyecek bir önlem almadı. Etimesuttakı Şeker 
Fabrikası işçileri 1000 e yakın inızah bir dilekçeyi fabrika 
müdürlüğüne, i çişleri Bakanlığına, Başbakanlığa ve Ankara 
Sıkıyönetim Komutanlığına göndererek faşistlerin bu saldırı· 
larını ve ilgililerin gerekli önlemleri almayışını protesto etti· 
ler. 

ADANA 
SÜMERBANK'TA 
SARI SENDIKA 
OYUNLARı 

rarlı ve örgütlü direnişleri bu 
saldın girişimini boşa çıkardı. 
Birkaç giin sonra faşistler ye
ni bir saldın girişiminde bu· 
lundular. 

Adana Sümerbank Bez fab· Faşistlerin saldınlaruun 
rikasında yetkili olan sarı sen· boşa ç ıkanlmasıııdan ·sonra 53-
dika Teksif, işçilerin toplu n sendika fabrikada giicünü 
halde sendikadan aynlmasıru tümüyle yitirdi. Fabrikada 
önlemek için faşist militanlar çalışan i 7S0 işçiden ii SO'si 
yoluyla işçiler üzerinde bas- noter kanalıyla Teksiften ay
kı kurma girişinılerini sürdürii· nldıiar. Saldın girişimleri ters 
yor. Sümerbankta daha önce tepen faşistler artık fabrikaya 
DIsK'e bağlı Tekstil sendikası gelemiyorlar. Ancak fabrika

· 

yetkiliyken, MC döneminde 
. 
müdürü ile AP ve MSP yanlısı 

çeşitli hile ve eMikatarla·yet· diğer yöneticiler faşistlerden 
kiyi ele geçiren Teksif sendi· yana tavır alıyorlar. Nonnal 
kası işçilerin aynlmalanru ön· olarak iki gün işe gelmeyen 
lemek amacıyla faşistleri kul· bir işçi işten çıkarılırken, 
laıuyor. uzun süre işe gelmeyip sonra 

llazimn ayı sonunda fabri ·  gelen faşistlere işbaşı yaptın. 
kaya �lC döneminde yerleşti· lıyor. 8u arnıLı Sıkıyönetim 9 
rilmiş Ustabaşı ye yönetici işçiyi gözaltına aldı. Ancak 
durumundaki kişiler dışan· tüm baskılara karşın Sümer· 
dan getirdikleri bir grup faşis. bank işçileri san sendikanın 
ti işçilerin üzerine saldırtınak oyunlaniıa karŞı direnişlerini 
istediler. Ancak işçilerin ka· sürdüriiyorlar. 

Yönetiminde Dev·Sol' 
cuların olduğu bağımsız 
Kimsan-iş istınbul'da ör· 
giitlü olduğu Mintax'ta, 

GOŞIZMIN 
SENDIKACıLıCı 

bir i�yeri toplantısı düzenliyor. Topl,ntıya katılmayan Dev· 
Yol'cul,r, sendikanın iddiasına göre, 'Irz düşmanlarını, MHP' 
ye kayıtlı faşistleri, işveren yanlılarını da arkalarına alarak, 
sokaktan topladıkları tombalacı ve işsiz güçsüz lumpen takı· 
mıyla birlikte sendika yöneticilerine saldırıyorlar." 

Olayın içyüzünü aydınlatınak için.çıkarılan bildiride Kim· 
san.lş yöneticileri Dev·Yol'un devrimciliğini şöyle tanımlı· 
yor. 

"Devrimcilik, sı;ndikanın koyduğu direnişi ayrı görüşteyiz 
diye kırmak mıdır. 

Devrimcilik, sendika başkanını, işverene ispiyon etmek 
midir."vs. 

Dev·Yol içinde ayrılık ortaya çıkmadan önce bu tür pislik· 
ler saklanabiliyordu. Bölünmeler gerçek yÜzlerinin orta yere 
dökiilmesine, goşiznıin "işçi sınıfı içinde" nasıl çalıştığının, 
mücadelenin düzeyinin ne olduğunun göriilmesine ilginç ör· 
nekler getiriyor. 
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.,ZEKI KILIÇ 
MHP yöneticilerinin üstüste öldürülmesi ile birlikte yoğunlaştırıl.." terö

rist eylemler. önümüzdeki dönemin koşullarını ciddi şekilde değiştirecek ge
nel bir saldırının ilk adımları olarak görünmektedir. Misilleme görüntüsü venle , 
rek ardarda gerçekleştirilen siyasi parti yöneticilerinin öldürülmesi ve yaralan
ması olayları, önceden hazırlanmlf bir harekat planının parçaları kadar uyum
lu bir biçimde birbirini izleyerek gelişmektedir. Kuşkusuz son olayların belirli 
bir merkezden yönetUdiğine ilişkin açıkça ortaya çıkan durumdan, bundan 
önceki f.ışist katliamlarla, diğer bireysel terörist eylemlerin rastlantısal, ıelişi
güzel olarak gerçekleştirildiği anlamı çıkartılmamalıdır. Ancak pu son olaylar, 
gerek gerici f.ışist güçlerin öngördüğü hedefler açısından, gerekse içinde bulu
nulan koşullar bakımından faşist tırmanışa yeni boyutlar kazandırmayı amaç
lamaktadır. 

1970'Ierden bu yana sürekli olarak hükümet bunalımı biçiminde yansıtı
lan bunalım, aslında iktidar bunalımıdır. 12 Mart faşist hareketinden bu yana 
"tarafsız"başbakanlı� , geniş tabanlı hükümet biçimlerinden, koalisyon hükü
meti Iiirlerine kadar çok sayıda ve çok çeşitli hükümetler kuruldu, hükümetler 
dağıldı. Bunların hiçbiri kalıcı, istikrarlı h.ükümetler olamadı. Başka bir deyiş
le, uzun Süreden bu yana kurulan hükümetlerden hiçbiri, burjuvazinin sınıf 0-
larak 'uzun vadeli çıkarlarıyla, kısa vadeli çıkarlarını uyumlulaştıramadı; bu 
anlamda kalıcı hükümetler olamadı. Işçi sınıfının müttefikleriyle birlikte ikti
darı almaya hazır durumda olamayışı yüzünden doğan iktidar boşluğunun giz
li ya da açık f.ışist örgütlenmelerin etkinleşmelerine ve giderek iktidar odağı 
olma sürecine girmelerine olanak sağladı. Bir yanda, devlet örgütlü bir şekilde 
f.ışistleştirilirken, diğer yanda f.ışist örgütlerin devletin resmi güçleriyle işbir
liği yapmalarına uygun koşullar hazırlanıyor, faşist hareketin eylemlerine ya
sal bir meşruluk kazandırılıyordu. 

Özellikle MC hükümetleri döneminde hızlandırılarak sürdürülen bu poli
tika, hızla açık f.ışist bir iktidar tercihini gündeme getirebilecek bir tırman;
şın önemli bir ivme kazanmasına neden oldu. Yani bu noktada, genel olarak 
demokrasi güçleriyle, faşist-gerici güçlerden birinin galibiyeti ile bitecek bir 
hesaplaşman'ın içerisine girilmesine yol açılabilecekti. Büyük burjuvazi, sınıf 
çıkarları açısından açık f.ışist bir iktidara yol açabilecek bu sürece hem kısa 
sürede çözüm bekleyen sorunları açısından, hem de uzun sürede iktidarını teh
likeye sokabilecek olası gelişmeler yüzünden girmekten kaçınmayı tercih etti. 

Büyük burjuvazi, başlangıçta CHP ile uzlaşarak sorunlarını onun hükü
metiyle çözmeye çalıştı. Bu uzlaşma, adım adım büyükburjuvazinin ağırlık 
kazanmasına yol açan bir süreci başlattı. Büyük burjuvazi, bir tarafta iktidar 
boşluğunun CHP tarafından doldurulumaması için faşist terörü sürekli olarak 
artırırken; diğer yandan da onun parlamentoda d, ayandığı çoğunluğunu sürek
li dalgalandırarak CHP politikası 'üzerindeki kontrolünü pekiştirdi. Böylece, 
CHP hem terörü -önleyemiyor, dolayısıyle fiilen çaresiz ve güçsüz duruma geti
riliyor; hem de, her an hükümetin düşebileceğine çağrışım yaptıracak bir iki 
parlamenterin tutumu noktasına dikkatlerin toplanmasına olanak kazandırılı
yar. Bu durum bir yandan, hükümeti, giderek örgüt olarak CHP'yi teslim al
maya yol açarken; diğer yandan yeni yönelişler yeni hedefler için hem hükü
metin aczi istismar edilmekte, hem de gerici faşist gUçlerin derlenip toparlan
masına gereken olanağı vermektedir. 

Büyük burjuvazi, CHP 'den beklediği işlevlerin sonuçlarını beklemekte, 
sonuçları alınanların da kendisi açısından olabilecek en ileri noktada değer
lenmesine çalışmaktadır. Onun, son olaylarla da görüleceği gibi, hükümeti 
kontrol etmekte önünde hiçbir ciddi engel kalmamıştır. Gidebileceği yere ka
dar, bugünkü hükümet ile gidecektir. Bunun yanında, büyük burjuvazinin ge
rici faşist güçleri yeniden eski konumlarına getirebilmek, bu alanda kaybedi
len mevzileri yeniden almak, giderek bu güçlerinetkinliklerini arttırmak; kısa
cası, asıl dayanağı olan has partisiyle vurucu faşist örgütleri yeniden derle
yip toparlamak için bütün gücüyle saldırıya geçtiği anlaşılmaktadır. 

Bu genel saldırı içerisinde öngörülen hesaplardan biri MHP 'ye ilişkindir. 
Gerici faşist güçleri yöneten odak, MHP'yi ve onun yandaşı gizli ve açık ör
gütleri temize çıkartarak meşrulaştırma, onları terörizmi n_hedefi gibi göstere
rek sorumluluktan kurtarma çabası içerisine girmiştir. Böylece MHP, yarı-as
keri faşist bir örgüt görünümünden kurtarılacak, bir kez daha MHP'nin "de
mokratik parlamenter rejimin vazgeçilmez unsurları olan siyasal partilerden 
biri" olarak takdim edilmesinin yolu açılacaktır. 

Gerçekten de,CHP'nin hükümet oluşundan çok MC'nin iktidardan düşü
rülmesi sonucunda mevziler kaybederek toplumsal meşruluğunu yitiren MHP' 
nin ve onun yandaşı gizli ve açık f.ışist örgütlerin böyle bir aklanmaya gerek
sinmesi vardır. Çünkü bu örgütlerin, f.ışist terördeki sorumlulukları, özellikle 
son zamanlarda bütünüyle ortaya çıkmış, MHP 'nin gerçek yüzü artık kitlelerce 
tanınma durumuna gelmiştir. Dolayısıyla MHP, bir tarafta tabanında oy kay
bına uğrarken, diğer yandan da, yeniden "meşru" bir iktidar partisi olar.ık 
görülebilme ve kendisini böyle kabul ettirebilme olanağını bütünüyle kaybet
me sürecine girmiştir. Bu durumda, yeni bir MC hükümetinin kurulması şansı 
iyice zayıfladiRI gibi, örneğin kurulacak bir "milli" koalisyanda da MHP'nin 
varlığının savunulabilmesi olanaksız hale gelmiştir. Dolayısıyla MHP, en azından 

önümüzdeki seçim dönemine kadar, terörün sorumlusu olarak dejil, terörün 
heçlefi görünümünü koruyarak gidebilme olanağına kavuşmalıdır. 

Yine son olaylarla görülmüştür ki, yapılanlarla sadece MHP'nin meşru
laştırılması amaçlanmamakta, aynı zamanda MHP'nin ve yandaşı faşist Öl1Üt
lerin eylemlerine de meşruluk kazandırılmaya çalışılmaktadır. Oktay Ekşi gi
bi "tarafsız" görünümlü kimi yazarlar, son olayları misilleme olarak göstermiş 
ve böyle bir misillemeyi de olağan ,österen bir tutum içine girmişlerdir. Kısa
cası MHP, artık bir "nefis müdawsı içinde gösterilerek, böylece onun terörü
ne de göreli de olsa bir haklılık kazandınlacaktır. Bu da, kuşkusuz kitlelerin 
kendilerini, MHP 'nin terörü ile karşı-terör arasında sıkıştırılmış durumda lör
melerini ve sonuçta y�gınlığa. karamsarlığa itilmelerinl getirecektir. 

MHP, kendi terörüniin meşrulaştırılması için yaratılan son olayları, kısa 
sürede hem parti olarak kendisinin, hem de yönetip yönlendirdikleri eylemle
rinin meşrulaştırılması için "barış meleği" görünümüne girerek kamuoyunda 
var gücüyle istismar etmeye çalışmıştır. Bugüne. kadar, faşist terör odaklarının 
üzerine karar!ılıkla gidemeyen CHP'de, "barış meleği" görünümüne giren 
MHP'nin son tutumu karşısında daha da acze düşerek gerilemiş, böylece 
MHP'nin bu olaylardan kazançlı çıkmasına bir başka açıdan katkıda bulun
muştur. 

Ve ni�yet gerici f.ışist yönetim odağının yönlendirdiği güçler, son 0-
layları istismar ederek, "terörün sıkıyönetimi de aştığını" kanıtlamaya çalış
mışlardır. Bununla, artık sıkıyönetimin etkisizleştiğini, dolayısıyla ya CHP'siz 
sıkıyönetim uygulaması, ya da doğrudan askeri müdahale kaçınılmaz savını 
geçerli kılmak uğraşısı içine girmişlerdir. 

Bütün bu olay)ar ve olaylara dayanarak yürütülen propaganda aynı za
manda "geniş taban lı hükümet" isteyen çevrelerin de özlemleriyle çakışmıştır. 
Ister böyle bir hükümetin içerisinde olsun, isterse dışından destek olsun her iki 
durum da da MHP'nin böyle bir hükümetin hedefi olmak durumundan çıkartıl
ması onu'! "mağdur" bir görünüm içerisine sokulmasıyla mümkündür. MHP 
faşist terörün'sorumlusu olarak açık kimliğiyle ortada durdukça, CHP-AP'den 
oluşacak bir hükümetin MHP 'yi de hedef almadan işgörmesi çok zorlaşacak
tır. Kurulması düşünülen CHP-AP geniş tabanlı hükümetle sadece ilericilerin 
mücadele hedefi durumuna getirilmesi gerekmektedir. Aksi halde, büyük bur- , 
juvazinin geniş tabanlı hükümetten beklediklerinin gerçekleşmesi olanaksız
laşacaktır. Yani son oıaylarla "mağdur" duruma getirilen MHP ile aynı za
manda "geniş tabanlı hükümet" isteyenlerin de amaçlarına h.izmet edilmiş ol-
maktadır. ' 

Bu gelişmeler karşısında, özellikle Korutürk'ün çağrısı üzerine AP'nin 
açık f.ışizme kapıyı açacak son basamağa çıkarak, demokrasi güçlerine bir 
bütün olarak savaş ilan etmesinden, aslında şimdiye kadar belirtilmeye çalışı
lan gelişmelerin ve sonuçlarının AP aleyhine gerçekleştiği anlamı çıkartıla
maz. Belirtilen olasılıklardan hangisi gerçekleşirse gerçekleşsin, AP'nin ka
zanç hanesine yazılacaktır. Bu olaylarla, "P, hem liim gerici f.ışist güçlerin 
derlenip toparlanmasının öncüSÜ olmakta, hem de sonuçda toparlanacak bu 
gücün ekseni olma durumuna gelmektedir. 

Diğer yandan AP, "geniş tabanlı hükümet" biçiminin gerçekleşmemesi 
halinde, tek başına AP hükümeti kurma" yoluna girebilmenin de koşullarını 0-
luşturmaktadır. Bunun için yeterli sayıda transfer sağlayabilmenin mümkün 
olabileceğini "mebus pazarı" deneyi birçok kez gösterdi. Ayrıca MHP'nin 
"dışardan" destek olmasına da meşruluk kazandırmak için onu "mağdur" 
duruma getirmek gerekir. Son olaylarla, bu koşulun da sağlanması sürecine gi
rilmiştir. 

Ne yazık ki, CHP hükümeti, son olayların, yeni bir hükümetin zorunlu
luğunu kanıtlamak için kullanılmasının üzerine yürüyemediği gibi tam tersine 
geniş tabanlı hükümet biçimlerine yol açacak bir tutumun içerisine girerek 
uzlaşmacı, korkak ve ürkek bir politika izlemiştir. Bu da, AP'nin saldırısının 
hedefini bulmasına yardımcı olmuştur. 

Faşizme karşı olan bütün güçler, f.ışist yönetim odaPıı ancak emperya
lizmin ve büyük burjuvazinin has partisi AP'nin açık f.ışizme kapıyı açacak 
son basımağa çıkarttığı mücadele platformunda, o basamakta yakalayabilir 
ve aşağıya doğru itebilir. Yani ilan edilen savaştan kaçmak değil, o noktada 
savaşa evet demek tek çıkar yoldur. Zaman ve gelişmeler dikkate alınmaz, 
bu durumdayken mücadele edilmez ve hele eğer eldeki olanaklar ziyan edil
dikten sonra mücadeleye girilirse, maliyeti çok yüksek acılardan ve ziyanl.,
dan öte birşey gerçekleşemez. 

Bu nedenle, liim demokratik güçler, kesinlikle savunma platformuna 
savrulmaksızın Demirel'in saldınsına, bugünden, sen ve ortağın MHP herhan
gi bir şekilde, ne şekilde olursa olsun hUkümet olursan, kurulacak bu hUkUme
ti "meşru" saymayacağız demek ve bunu Ilan etmek durumundadır. Sadece 
bunu demekle yetinmemek, gerçekten Ilan edılecek mücadelenin gereklerini 
de yerine getirmek için zaman ,eçirmeden çalışmaları hızlandırmak gerekir. 
Faşizmin meşrulaştırılmasının önü ancak böylece alınabilir, f.ışlzm inine so
kulabilir. 



Faşist hareket yeni bir planı 
yiiıürlüi!e 'koydu. Geçtii!imiz 
hafta, faşist hareketin sıkıyöne· 
tim ilan edildiRI günden bu yana 
deeiştirdilti taktiklerine yeni bo· 
yu\lar kazandırdıitı bır hafta ol· 
du. Demokratik güçler üzerinde· 
bi baskılan sıkıyönetim bölgele· 
rinde "yasal terör"e bırakiıktan 
ve kendisinin bu bölgeler dışın· 
daki terörü üstlenmesinden son· 
ra, şimdi ülke çapında genel bir 
saldınya geçti. 

Ne var ki, son günlerdeki te
rör olaylan bazı yanıltıcı yönleri 
içinde taşıyor ve bu yanıltıcı gö
rüntünü ardındaki gerçeiti ortaya 
çıkartmak gibi bır görev de, ken
disini gittikçe daha fazla dayatı
yor! .. 

Geçtiltlmiz hafta hemen her
gün bir' parti yöneticisi saldınya 

, uitradı ve öldürüldü. Manisa MHP 
tı Yönetim Kurulu üyesi ile CHP' 
li eczacı Neşe Gülersoy ve iki 
CHP üyesi, MHP Zeytinburnu lı
çe Başkanı, Bursa'da CHP üyesi 
bir avukat öldürüldü, TStp Bur· 
dur tı Başkanı Mehmet öztürk 
ve MHP Gönen ılçe Başkanı altır 
yaralandılar. MHP Genel Merkezi 
ve MısK Eltitim Sitesi bombalı, 
silahlı saldınya ultradı ve iki kişi 
öldürüldü. Ve bu olayların tümü 
de bir haftaya sı(!dınldı ... 

Terörün birdenbire bu ölçüde 
yoltunlaşması, kuşkusuz bir rast·· 
lantı de(!i1di. Bu olaylar faşist 
hareketin hesaplanyla tam bir 
uyum içinde gelişiyordu. Birbiri 
ardına yöneticilerinin tertipli sal
dınlara ui!ranıası, MHP'nin he
saplan için en elverişli zemini 
yaratıyordu, Böylelikle MHP, 
hem temize çıkmış (!) olacak, 
hem de "tahriklere kapılma" 
hakkını kendinde görerek, kendi 
"güvenliltini korumayı" kamuo
yu önünde meşrulaştırmış ola· 
caktır! .. 

MHP bu "usta" politikayı, 
"banş" ça(!rılanyla da bütünleş
tirdi. MHP Genel Merkezi'nin 
bombalanmasının ardından orta
Iıltl bir "banş" ça�rıları furyası 
kapladı. Bu çağrılann yanıltıcı
Iıltına Cumhurbaşkanı Korütürk 
de katıldı. Korütürk. bugüne dek 
birçok parti, sendika binasının 
bombalanmasına, saldınya u (!ra· 
masına tepki göstermezken, 
MHP Genel �ıerkezi'nin bomba
ianması üzerine bütün partilere 
bir çağn yaptı. Cstelik de soyut 
bir "anarşi, terör" umacısına 
karşı, MHP 'yi de dahil ederek ... 
Korütürk, "memleketin muhtaç 
oldu(!u huzur ve sükun için, hiir 
demokratik rejimin selameti için 
bütün siyasi partilerin hiç deltil· 
se bir genel anlayış içersine gir
meleri gerektiğini" belirtti ve 
"bu husustaki insiyatif iktidar 
partisinden gelmeli" dedi. 

Türkiye Işçi Partisi Başkanlık 
Kurulu üyesi ve Basın Bürosu 
Sekreteri Gündiiz Mutluay, Cum
hurhaşkanı'nın siyasi partileri 
diyaloga ve işbirliltine çaltıran 
bu açıklaması üzerine, CHP, AP, 
MHP, MSP ve CGP'nin açıkla
malannı eleştirerek, "Demokra
tik hak ve özgürlükleri bır bir 
yoketmeye, giderek tümden or
tadan kaldırarak faşizmin kanlı 
diktatörlüj!ünü kurmaya çalışan 
cinayet şebekeleri ve onların ko
ruyuculan, destekçileri ile de
mokratik güçler arasında işbirli!!1 
dei!i1 mücadele sözkonusudur," 
dedi. 

Gerici ve faşist partiler arasın
da zaten bir işbirlij!lnin öteden 
beri sürdü!!iir.ü belirten Gündüz 
�ıutluay, iş ve eylem birliltinin 
demokrasi güçleri ile demokrasi 
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Faşist terör öğretmenleri ylldıramaz 
Fa,i.t l.rlJr od�klizn' demokratik güç

I .... ve k/tll.re kar,ı .aldınlizrını yo/tun
laştımrak ıürdürüyor, i T.mmuz g.ceya
rı" Ank4ra 'da lçcetJ.ci'de oturan ilerici 
iki ö/trlncinin .vinin bahçe.in. patlayıcı 
madde alıldı. TOB·DER .. ki gen. i batka
nı Ali Bozkurt'un arabClma bomba yer
le,tirildi. TOB-DER .,ki MYK üy .. i ve 
Ankara Şub .. i eski ba,kanı llhan Alkan' 
m evi paılayıcı I7Uldd. il. ıahrip edildi. • 

Ali Bozkurt'un arabalma yerleştiril.n 
bomba, teıadü;en patlamadı. EA.r patiiz
mış oll(l,)ldı, yanyana duran dört arabayı 
� Bo%Jrurı'un evinin bulundulu oP<Jrt.
""'"i kurtarmak oldukça zor olurdu. 

Olay üzerine TOB-DER genel başka
nı Gülteki" GazioAlu balına bir açıkla' 
mo yaplL Ve özel olarak şunları ,öyledi: 

'Son bir haftada yurdun de/tişik yer-

lerinde üç üyemiz, fa,iıt ıaldırı/ar ıonucu 
hayatlannı kay be i tiler. 

Bu ıaldlM ve cinayetleri düzenleyen �r
gütler, artık kendiı.rini ıakliz,,!a gcre/tini 
bile dUYl7Ulmakla; tehditlerini TOB-DER 
Genel Merkezine kadar uzatmakladırlar. 
Son zal7Ulnlarda TOB·DER MYK üyeleri
ne, Genel Merkezine Ilk "k m.ktuplarla 
ve te/efonlarla lehditler ya/tdır;ılmahla; 
T. mmuz ayında <!aha yo/tun ıaldırılizrın 
yapılizca/tı, cüretlice ve önceden haber v.
rilebilmektedir." 

Olayliz ilgili olizrak görü,lerine bGf· 
vurdultumuz llhan Alkan ile funları 
belirtti: 

"Evimizin yakınında Klitahya ö/tr.n,ci 
yurdu var. Bu yurlla kalizn fati.t militan
lar tüm I7Ulhalle halkını rahatılZ .dlyorlar-

dı. MahaJ/ede fa,i.t baıkı ve t.rlJr .. tiri· 
yorlardı. Ali Bozkurt durumu defa"'rca 
yetkili makamlizra bildirdi. Halla balı 
parlamenterler aracılığı il. durum içit/eri 
bakanına iletildi. 

'Tüm bu giri,imleri lçi,leri &kanlı/tı 
duy,""",,,z/ıltlan geldi. Hatta kmdi ,örü' 
,ündekı muhtann ClIl4Z .. ine ım. ıohip 
çıkmadı ve ,erekli I.pkiyi gö.terem.di. 
Kütahya ö/trenci yurdunda ka14n14r, Ec,
vit hükümeti zamanında baıkıliznnı ve t,
röri.t .y/em/.rini daha rahat bır biçimde 
.ürdürdüı". Halen de IÜrdürmekt'dirı.r, 
Böylece Ecevil hüküm'tini inıan/ık dlfl 
cinayetler karflSında her teç,n gün biraz 
daha etki.izleftirmey. ve lara(IIz14,tır"",
ya ça/l,l7Ulkladırlar. Hatta,ıertip ve cina
yetlerine Ecevit hüküm,tini deıtek yap
l7Ulya çall'l7Ulktadırlizr. " 

Gericiliki,e uzlaşmaya hayır! 

Geniş labanlı damat ı'e ,erbelçi 

Faşizmin kar,ısında demokrali güçlerinin kolların, baAlamah 

düşmanlan arasında asla sözko· 
nusu olamıyacaltını belirttikten 
sonra, Ecevit'in de konuşmaları
nı ele�tlrerek şu de!!erlendirmeyi 
yaptı : i'< "CHP yönetimi ve li· 
deri Başbakan Ecevit eli kanlı 
faşistlere, demokrasi dü�manla· 
nna el uzatmanın faşizmin yolla
rını açmaktan başka işe yarama· 
yaca�ını artık anlamış olmalıdır. 
Tarih faşizmle uzlaşmanın acı 
deneyleriyle doludur. Bu deney_o 
lerden CHP yönetellerinin de ge-

reken dersi almış olmalan gere· 
kirdi. CHP yönetimi ve Ecevit 
de,mokra.iyi korumak ve geliştir· 
me'\. istiyorlarsa, kendı parti ta
banlannın da istekleri do(!rultu· 
sunda demokrasi güçleriyle iş ve 
güçblrli�i içine girmelidirler". 
Daha birkaç gün önce Manisa'da 
öldUrülen üç CHP 'linin kanlan
nın kurumadı!!ı katil elleri tut· 
mayı Ecevit kendi parti örgütü· 
ne de anlatamaz," 

rmm:mnllrlıı!l·!!:f!rl 
"Ulusal Birlik" 

Cumhurbaşkanı Korutürk'ün ça�nsı Türkiye'de "ulusal 
birlik" savını yeniden gündeme getirdi. 

Türkiye'de sınıfsal ve politik güçlerin birliğinin hangi dü
zeylerde söz konusu ve gerekli oldu�u uzun süredir tartışma 
ve ideolojik mücadele alanındadır. 

Sorunun gerçek özü şudur: Türkiye'de gerçekleştirilmesi 
gereken, toplumun karşıt sınıf ve tabakalan, politik güçleri 
arasında sınıfsal düzeyde bir uzlaşma ve işbirli�i midir? Yok· 
sa Türkiye toplumu nesnel olarak karşıt kamplara mı aynl
mıştır, ve dolayısıyla söz konusu olan, bu kamplardan hangi
sinin güçlü olaca�ı ve hangisinin birliltinin güçlendirileceıti 
midir? 

Bu soruna, karşıt sınıfsal açılardan, ancak k�rşıt yanıtlar 
verilebilir. 

Türkiye'de temel sınınar, karşıt toplum tabakalan ve po· 
litik güçler arasındaıd mücadelenin bir kenara bırakılarak 
"ulusal bir birliltin", uzlaşmanın kurulması gerekliliğini savu
nanlar, ülkemizde büyük, tekelci burjuvazinin iktidar kuralını 
böyle bir uzlaşmayla çözmeye, işçi sınıfını ve muhalefetleri
ni "banşçı" görüniimle baskı altına almaya çalışan güçlerdir. 

Ne var ki, tekelci biiyük burjuvazinin has, en gerici poli
tik giiçleri, gerçekte böyle bir "uzlaşma'�nın, "ulusal birli
�in" belki ancak geçici bir görüntü olanık sa(!lanabileceğini; 
böyle bir "uzlaşma"nın sınıf çıkarlannın, politik programla· 
nnın birliği temelinde oluşama)'acağını çok iyi kavramışlar
dır. 

O nedenle bu güçler, kendi aralarında gerçekleştirilebile. 
cek yegane birli!!i, gerici·faşist güçlerin birligini re cephesini 
oluşturup güçlendirme çabasını ara vermeksizin sürdürmekte
dirier. Milliyetçi Cephe işte, bu politikanın iirünüdür. "�li11i· 
yetçi Cephe sermayenin en gerici, en saldırgan kesimlerinin, 
emperyalizmin planlaması ve büyük.burjuvazinin yönetimin
de aynı sarta toplanıp, aralanndaki aynm noktalarını bir yana 
bımkarak işçi ve emekçilere, toplumun kendileri dışında ka
lan bütün kesimlerine karşı birleşmelerinin yansıdır." (örgüt. 
ili Dirieşik Güç Yenilmez, TIP MYK Bildirisi, s.11) 

Dolayısıyla toplumdaki temel sınıf karşıtlıklannın, geri
cilik ve faşizm güçleriyle ba�ımsızlık, demokrasi, sosyalizm 
güçleri arasındaki kaçınılmaz kutuplaşma ve mücadelenin bir 
kenara bırakılarak, "ulusal bir birliğin" oluşmasını savunmak; 
gerçekte gericilik ve faşizm güçlerinin daha sıkı birleşmesi 
için olanak saltlamak, onlar için elverişli "am çözümler" 
önermek dışında hiçbir amaca hizmet edemez, 

Türkiye'de işçi sınıfının, onun ilerici sendikal've politik 
hareketinin, tutarlı demokrasi giiçlerinin içinde olaca!!ı birlik, 
faşizme karşı, emperyalizmin ve tekelci biiyük burjuvazinin 
baskı ve sömürüsüne karşı tüm demokrasi güçlerinin birlik 
ve ittifakıdır. Faşizm ve demokrasi güçleri amsında birlik 
de!!i1, ancak mücadele söz konusu olabilir ve gerçekleştiril
mesi gereken işbirli(!1 ve diyalog, demokmsi güçlerinin "iş
birliği ve diyalogu", sa(!lam ve ilkesel temeller üzerindeki 
eylem birliltidir, • 

Işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin öncü, politikleşmiş ke. 
simleri bu zorun1ulultun bilincindedir ve hayata da geçirmeye 
h�ırdır. CHP 'nin bugiinkü uzlaşmacı, sınıf işbirlikçisi yöneti
mı bu zorunlulultu ne kadar reddetmeye çalışırsa çalışsın, CHP 'nin tabanındaki işçi ve emekçi kitlelere de, gerici-faşist 
güçlerle bir uzlaşmanın gerekçesını asla açıklayamayacaktır. 

• mehmet ak özer 



Sahte barıs MHP' nin 
• 

çağrıl arıyla' 
vur emri 

aklanması ıçın 
kampanya 

MHP Genel Merkezi'ne ve MISK'e yapılan bombalı tertip FaşiBt hareket, MHP Genel 
",nruında, Türkeş ve MHP Genel İdare Kurulu, MHP'meri Merkezi ve MİSK Eğitim Sitesi' 
"tahriklere kapılmamaya", di�er partileri de terörizme kar,ı nin bombalanması ile birlikte 
i,birli!!ine çaııırdılar. MHP ayru çaıınları, yo�un1aşan ve kı- önemli bir fırsat yakalamış ol-
muoyunun dikkatlerini iizeJine toplayan olayların bemen ar· du. Bu bombalama olayının 
dından tekrarlamayı artık aıış'Uplık haline getirdi. 'Gelııele- Man",, : Olayla"n ardmd4�i tırtip hemen ardından, MHP ve yan 
lim, ne zaman MHP barış çaRnlan yap .. , terör olay1arındl dı kuruluşları, faşist yayın organ-
birden bire bir yükseliş ııörülüyor. ,--------------------., ları, hükümete ve demokra· 

Yapılan bu barı, çaRn-' MHP �neı Merkezi'ne 
S Id la 

. . tik güçlere saldın olana!!ı-
\an, MHP'nin ııerçekte te- ve son erde birçok a ın r sıyası na kavuştular ve bu olana-
rör olaylanrun dışında, sal- MHP yönetı 'sine yönelen �I da cömertçe kullaruyor-
dınlardan ma�dur olan karanlık te�'Plerin ardın- lar. Bu politik saldırı, bir 
parti konumunda oldu�u da yatan ger eRi açı!!a Çı-

t "I . h d' f yandan hükümetin düşürül· 
ıörüntüsünü yaratma ama- karmak zoru udur. lçiş- par l en e e mesine yönelik girişimlere 
cına yönelik oldu. MHP' leri Bakanı Hasan Fehmi giiç kazandırırken, öte 
nin bu demBllojik propa- Güneş'in yaptığı açıklama yandan da -ve kısa erimde 
gandası, oldukça usta bir da bu karanlık perdeyi bir lmaya baş la mış daha d a  öne çıkaru- MHP 
biçimde yürütüldü ve bir ölçüde aralayıcı nitelikte' a . ve di!!er faşist örgütlerin 
ölçüde de sonuç almayı dir. Güneş, Manisa'da çok saldırganhklarını, terör o-
başardı. Hatırlanacaktır, kısa afalıklarla meydana laylanndaki sorumlulukla-
a�
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seçı en en emen sonra, önceden planlanmış olabi- en i ennı . ama ıçın 
kurulacak yeni hükümetin leceği� söylemiştir! Bu. ması ve bu arada MHP Genel Merkezi'nin de bir kullanılıyor. 
bir CHP-MHP koalisyonu nun dof:al sonucu, Mani· tertip sonucunda taranmasıyla birlikte ; Türkiye'de Ne var ki, faşist örgütle-
bile olabileceği ni  söylemiş, sa'dili, ' olaylann, di�er rin aklanması kampanyası-
dalıa sonra da Meclis Baş· MHP yöneticilerinin öldü- terönin "siyasal parti)eri ve sendikaları da" hedef nın asıl yürütücüleri, MHP' 
kanlığı seçimini sürünce- rülmesinin ve son oıarak da almaya başladığını "kanıtlamaya" yönelik bir yi do�rudan ya da dolaylı 
mede kalmaktan kurtar· MHP Genel Merkezi'nin kampanya başladı. Terörist tertipleri n siyasal par- olarak kollayan, onun sır-
mak için CHP'ye antiko· bombalanmasının birbiriy. P' . MIsK' tını sıvazlayan ve �1ı-lP'ı� 
münist CHP miııetvekiJle- tilere yönelmesi sanki ilk defa MH nın ve her zaman tekelci büyük 
rinden oluşan bir liste ö- le ilişkisi olan organize bir 

in hedef alınmasıyla ortaya çıkmiş gibi bir propa- bU'J"uvazi için vazg.çilmez mizansen olmasa gerekti�i-
nermiş ' ve verdi!!i oylarla dir. Bu mizan .. nin maske. gandanın düğmesine basıldı. bir yedek güç olarak koru-
bu listeden Cahit Karakaş' sinin sıyrılması ve bu olay- i mayı ve güçlendirmeyi a-
ın seçilmesini .. !!Iamıştı. lann ardında faşist hareke-

Evet. maçlayan tekelci ba .. n ol-
MHP bu politikasıyla hem tin yattıi!ının açıga çıkar- Türkiye'de "anarşi ve terör" sendikaları ve siva- du. Kuşkusuz, ironIann ba-
CHP 'nin teslim ahrunuına tılması, demokratik güçle. sal partileri de hedef almaya başlamış! şında da Tercüman ve Bür-
katkıda bulunmuş. hem de rin en güncel görevlerin- Ne keşif! riyet yeraldı. Du iki "et· 
kendi hanesine olumlu pu- dendir. kili" yayın orgarundan 
an yazmıştı. MHP, açıktır ki, böylesi Türkiye'de yıllardır faşist terörün başlıca hedef- Tercüman , manşetleri ve 

MHP'YI AKLAMA 
KAMPANYASı 

MHP bu politikasıyla, 
ona arka çıkmaya zaten 
gönüllü olan çevreleri de 
dalıa fazla kendisine balıla· 
mayı başardı. Ya da bu 
çevreler, MHP 'yi dalıa 
rahat destekleme olana!!ı· 
na kavuştular. 

MHP Genel Merkezi'nin 
bombalanmasının ardından 
yazdı!!ı yazıda, Güneri Cı
vaoAlu, bu çevrelerin eııi� 
lill'lerinin bir prototipini 
ortaya koydu. Cıvaoıııu, 
MHP 'ye yapılan .. ıdırılann 
amacırun MHP'yi kar,ı ha· 
reketle için. çekmek oldu' 
!!unu, ancak bu beklenti· 
nin MHP tarafından boşa 
çıkartıldı!!ını söylüyor ve 
bu kanıları şimdilik ( ! )  
,ündemden uzaklaştıranın 
da, Türke,'in yaptlRı "iti· 
dal" çaRrw olduııunu be' 
lirtiyordu. Terörizme karşı 
güvenli!!in devlet tarafın
dan aaRlanarnamul halinde 
ne olacal"ını ise, ıene Gü· 
neri Cıvao!!lu çok açık 
.özlerle şöyle ifade ediyor· 
d u :  "Ne var ki, bu �eçici 
ve suru bir sessizHktir. 
E!!er devlet etkinlikle dev· 
reye girmez ise, hükümet 
kesin olarak güvenli!!i .. !!
layacak tedbirleri alamaz· 
sa, saldınlar tekrarlanacak, 
ııerginlik kaçınılmaz pat
lamalara do!!ru tırmana' 
caktır . . .  " 

FAŞIST HAREKETIN 
MIZANSENI 

Bunlar, özellikle MHP 
Genel Merkezi nin taran' 
."asından sonra başlatılan 
MHP 'yi aklama kampan' 
yuının bir yanında görü
lenlerdi. Ama öte yanda 
dlha da önemli gelişmeler 
yaOyordu. 

bir mizansenden yarar um- lerinden biri, Türkiye Işçi Partisi, diğer ilerici, işçi antikomünist köşe yazar· 
maktadır. Faşist terörün sınıfının ve emekçi kitlelerin çıkarlarını savunan lanyla bütün saleırıların 
tırmandınlması, en başta MHP 'yi hedef aldığı ba-
hükümetin düşürülmesi gi- partiler, onların yönetici ve üyeleri, ilerici sendikal �ırtkonlı�ını yaparken, 
rişimlerini güçlendirecek- hareketin militanları, bizzat DiSK değilmiş! Hürriyet bu işi o her za· 
tir. Türkeş'in geçti!!imiz Türkiye'nin en hunharca siyasal cinayetlerinden manki kendine özgü yol-
günlerde yaptı!!ı bir açıkla· biri, Ankara Bahçelievler'de Tip üyesi 7 yiğit sos- larla yapıyordu. 
mada da belirttiği gibi, 
yoğunlaşan terörün artık yalistin faşist çetelerce katledilmesiyle işlen me-
sıkıyönetimi aştığı ve te· miş! 
rörün sıkıyönetimlerle de Türkiye'de bir siyasal parti genel nıerkezine yö-
önlenemez hale geldi!!i ka· nelen ilk suikast denemesi., TiP'nin Genel Merkezi nıtlanmaya çalışılmakta· 
dır. ' Sıkıyönetimlerle de ne, hem de Parti Genel Sekreteri ni hedef alarak 
önlenemeyen terörü önle· düzenlenmemiş! 
menin ise, Türkeş'in aklına Bundan bir süre sonra bu kez TEP Genel Baş-
gelebilecek tek bir yolu 
vardır: Otoriter bir yöne' kanı Mihr� Belli yol ortasında vurularak yaraIan-
tim, bir başka ifadeyle fa- mamış! 
şiıt bir diktatörlük! 

Faşist hareketin bu he· 
saplannın boşa çıkartılma· 
ii, demokratik güçler için 
yaşamıal bir zorunluluk' 
tur. Türkiye İşçi Partisi 
Başkanlık Kurulu üyesi 
Gündüz Mutluay'ın son ge
lişmelerle iıııili yaptı!!.ı a' 
çıklamada da belirtildi!!i 
Ilibi, iyi bilinmelidir ki, 
lirafiat hareket kanlı, ka
ranlık .. "acı na ulaşmak i
çin her yolu meşru gör
mekte, kendisine hizmet 
etmiş olanları bile gözünü 
kırpmadan öldürebilmekte· 
dir. Faşiıt hareketin kendi
si açısından stratejik Iller· 
de yeni tertip ve kışkırt· 
malara girişece!!i açıktır. 
Seçiıfıler öncesinde de· 
mokratik ortamı tümden 
yoketmek, kitleleri yılgın· 
lıııa düşürerek seçimden 
gerici·faşist güçlerin başa
nlı çıkmaıını .. !!layarak 
seçim sonrasında da hükü
meti düşürmek ve faşizmin 
yollannı açmak he .. bını 
yapan raşist hareketin o
yunu mutlaka bozulacak· 
tır. 

" Kitlelerin kararlı, bi
linçli direnişi demokrasi
nin aaı1 teminatıdır." 

Anadolu'nun birçok kentinde faşist ayaklanma 
denemeleri her zaman en başta ilerici parti ve ör· 
gütlerin merkezlerinin Xakılıp yıkılmasıyla sonuç· 
lanmamış! Defalarca CHP binaları, Genel ro.lerkezi 
dahil, bombalanmamış, saldırıya uğramamış! 

Bütün bunlar olmamış da, giiniin birinde apacık 
bir tertip sonucunda bir MIsK binasıyla MHP Ge· 
nel Merkezi bombalanıp taranınca, birden "anarşi 
ve terör sendikaları ve siyasal partileri hedef alma
ya başlamış!" 

Bütün bunlar "adi birer zabıta vaka s ı  ' imiş  de, 
MIsK ve MHP binaları taranınca Türkiye'de "de· 
mokratik parlamenter reiim tehlikeye düşmüş ! "  

Ve şimdi tehlike çanları n a  asılan baylar, geç
mişteki bunca saldırı ve cinayet olayında, tabii 
kıllarını kıpırdatmamışlar! 

Yoo, hayır, şaşmıyoruz, Çünkü amaç, demok
ratik güçler üzerindeki terörü gizlemek, ama faşist 
hareketi temize çıkarıp allayıp pullamaktır. Ama 
unutulmasın, bugüne kadar ki faşist katliamların ve 
saldırıların hiçbiri, sorumluların ardına bırakılma
yacaktır ve mutlaka hesabı sorulacaktır.! 

BOŞA BİR ÇAIlA 
Bu utanr.ı.az k?lT'.ponya i 

�nnki bugiine de){ birçok 
cinayet, saldlfı. yaralama 
olaylarında, I·:ahramanma· 
raş 1:atliammda � IIlP yöne
ticileri bizzut yeralmanıış
ınr, bu olayhırı örgütleme
mişler gibi ; S2111d Avnıpa' 
daki neonazi örgütlerle iliş
Idı.ri açılta çıkmış olan 
I, alP de!!ilmfş gibi yürütii· 
ıüyor. l{ampanys, "de
mokratik siyasi hayatın 
vnzı;eçilrnez unsurlarından' 
diye ilan edilen �,�IlP'ninl 
terörizmden en fazla mal!
dur olan parti olduğu yay· 
garal,nyl. yapılıyor. 

C pne Hiirriyet gazetesi 
olayı_rı di1edi�ince çarpı· 
tarak yansılo.a ' rııeceriai" 
ni bir I:ez daha göstererek , 
ımp Cenel Herke'" 'ne dü
zenlenen s",ldınyı, korku 
masallarına benzer bir bi
çimele, famamen dayanak
sız iddi.larl. d.llandırıp 
budaklendırıyor ve bu "es
rarengiz" olayın arkasında 
"sol terörist" bir grubun 
varoldu�unu iddia ediyor
du. Ayru Biirriyet, "bece
risi "ni Korütürk 'iin konuy
la ilgili açıklamasını verir
ken de göıterdi. Korütürk' 
iin yaptığı açıklamada 
do�rud.n öyle bir i(ade 
yeralmama .. na karşın 
"Korutürk : MHP'lllere sal
dmlBr önlensinll diye man
şet atıyordu...  Böylelikle 
de, MHP 'nin ne denli kö' 
şeye sıkıştırılmış bir sal
dın hedefi oldu�u, iistelik 
de en yetkIU a!ıızlardan ka
nıtlanmış ( ! )  oluyordu. 

Bütün bunlar, MHP'nin 
ıon sıralarda, özellikle d. 
Kahramanmaraş katliuru 
davasının ba,lamasıyla bir
likte düştültü güç durum
dan kurtanlmuı amıcıyla 
planlanan ve geri d güçlerin 
elbirlii!iyle &abneye konan 
çabalardı. Kahramanma
raş'da düzenlenen faşiıt 
katliam içindeki rolü git· 
tikçe berraklaşan MHP'nin 
terör olay1arından yararla· 
nan tek parti olduiıu üze
rinde, İngiliz Guardian ga
zetesi de. bir süre önce dur
muştu. G uardian, neofa· 
şiat olarak nitelediği MHP' 
nin, }'ılaraş katliamında 
çok aktif rol alan "boz· 
kurtlar" adlı iyi eııitilmiş 
ve iyi si1ahlanmı, bir güce 
oaJ-jp oldul!unu söylüyor 
ve şu soruyu ıoruyord u :  
"Ordu i le  ittifak içinde bu· 
lunan bozkurtlar. sonunda, 
T;;rldye 'nin hasta sosyal 
demokrasi tecrübesinin bo
Razına mı sarılacak?" 

Gerçek'ten de Guardian, 
içinde bulundu!iumuz ko
şu11ann en güncel sorusunu 
soruyordu.  Bu sorunun ya
nıtını öncelikle vermesi ge
reken ise. gene hiikÜInetin 
Itendisidir. Ve hükümet bu 

' sorunun yanıtmı, rı!HP'ye 
yönelen ve faiııeri de ol· 
dukça knnnlık olan olay
lardan sonra, bu saldırıinn 
"soyut" sözlerle kınamak 
yerine, MJlP'nin yıııardan 
beri taşıdı{! i ıorumlulukla
nn hesabını sormalıdır. 

�.'IT AJANLARmIN 
KIŞKlRTTli-,ı MHP 

Demokratik güçler, 
r.1HP içindel:i lliar. provo· 
katörlerin hangi işı ... de 
kullanılc!ıklannın da h ... · 
bmı soracakl.rdır. Hürriyet 
gaz�teğnin 5 Temmuz SÜ
nü sekiz sütun üstiinden at
tığı manşet, bu bakımdan 
da önem taşıyor. Hürriyet, 
"MHP yönetidsi ıılT �anı 
Çıktı" diye sans .. yon_1 bir 
başlık altında, MI'lP'nin 
aklanması kampanyft61nl 
hızlandırmakta ne kadar 
ısrarlı oldu�unu gösterdi. 
W-lP içinde Peşiktaş Uçe 
Sekreterlilti yapan � !İT i
jaru, iddia edildi�in. ııöre, 
MHP Genel �!f erkez yöne
tidleri tarafından lçlRa 
çıkartılmış ve hakkmda 
soruşturma açılmı,tır. Ha· 
ber. MHP 'nin içine Huzdı
nlan" provokatörtenn 
MflP tarafından te.blt edll· 
di!!i anda, gerekenlerin ge
ne }"!I-!P tarıılından "acı
masızea" yapılacaltı izle
nimini "cnnelc üzerine ku
rnlmuş.Pelirtildil!ine göre, 
Ergin örgüııören adlı pro· 
vokatör, bugiine dek 1 3  
soygun ve cinayet olayına 
kanşmış, parti içinde ya
yınladı!!ı bir broşiirde Hit
ler ) 1>1uS8olini, Goebels, 
HeBS'den kendi çetelerine 
öııüt1er veriyormuş . . .  Şim
di bütün bunlardan sonra 
kalkıp da biz bu "suçlu" 
yu açı!!a çıkarttık demek 
tek kelimeyle, lIülünçtür! 
Bu haberin MHP 'yi temize 
çıkartmasına olanak yok
tur. Bu çaba MHP 'nin içi
ne düştiii!ü telaşın açık bir 
ııöstergesidir. 
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Niyet mektubu : 
Bir utanc 

• 

belgesi 
Merkez Bankası'nın kamu kesimi 
kredilerine sınır koyulması öngö
rüıüyor. Bu noktada IMF'nin is
tekleri ile Türkiye'deki tekelci 
sermayenin çıkarları çakışryor. 
Türkiye'nin uygulamakla yüküm
lendiği "isti krar programı" gere
ğince kamu kesiminin borçlan
ma gereksiniminin azaltılacağ ı, 
bu amaca ulaşmak için gerekti-

ğlnde fiyat ayulamaları yapıla
cağı belirtiliyor. 

BORÇ VERMEK IçiN 
, HALKA BASKı 

Emperyalizmin uluslararası fi
nans kuruluşu IMF, Türkiye'ye 
bir miktar kredi sağlamak için 

-temel koşul olarak emekçi halka 
yeni yükler YÜklenmesini ortaya 
koyuyor. "Kamu kesiminin 
borçlanma gereksiniminin azal
tılması" amacına ulaşabilmesi 
için, IMF'nin getirdiği önlem 
"yeni fiyat ayarlamaları", yani 
yeni zamlar yapılması. Aslında 
Ecevit hükümetinin geçen aydan 
bu yana aldığı "cesur önlemler" 
IMF'nin niyet mektubunda be-

_Iirlediği koşulların yerine geti
rilmesinden başka bir şey değiL.  

Niyet mektubu aynı zamanda 

IMF ile Tirkiye u�ırıda ge
çen ay Paris'te panfe edilen ve 
Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu 
unfından imzalanan "niyet 
mektubu" geçtiğimiz hafta için
de özel bir kurye ancılığıyla Wa
shington'a gönderilerek Uluslar
ara61 Pan Fonu sekreterliğine ve
rildi. "Sund-by" düzenlemesine 
es� olacağı bildirilen niyet mek
tubu, Uluslararası Pan Fonu Yö
netim Kurulu'nun 19 Temmuz 
1 979 günü yapacağı toplantıda 
görüşülecek_ IMF Yönetim Kıl
rulunun büyük bir olasılıkla ni
yet mektubunu onaylam�ı bek
leniyor. Bu onaylama gerçekleş
tiği takdirde Türkiye'nin iki yıl
lık bir süre içinde 300 milyon 
dolar tutarında destek kredisi 
kullanma yolundaki istemi de 

( Tekeller yararına imzalanan utanç belgesi 

kabul edilmiş olacak. , 
IMF ile imzalanan niyet rnek

tubunun belirlenen esasları Tür
kiye'ye geçen yıl istenilenden 
çok daha ağır yükümlülükler ge
tiriyor. Dir başka deyişle Tiirki
ye'nin bundan böyle ekonomik 
ve mali politikalarının tümüyle 
Uluslararası Para Fonu'nun de
netimine girmesi kabul edilmiş 
oluyor. 

Niyet mektubunda bankacılık 
sisteminin net iç varlıkları i le 

Türkiye'nin "dış rekabete açık 
kalabilmek için" gerekli kur 
ayarlamalarını zamanında yap
�ını da öngörüyor. Bu koşul, 
Türkiye'de bir süreden beri uygu
lanmaku olan "kur ayarlamala
rı" zincirinin kimin insiyatifiyle 
sürdirüldüğünü anlatıbilmek için 
yeterli bir kanıt. 

EMPERYALIZMIN 

Ç ıKARLA Rı 

Uluslannsı Pan Fonu'nun 
niyet mektubuna di�te ettirdiği 
en ilıinç "esas"lardan biri de 
Türkiye'nin I thalat Sorunu. Ni
yet mektubu hem IM F 'ye üye 
batılı sanayileşmiş ülkelerin, 
hem de Türkiye'deki işbirlikçi 
tekelci sermayenin çıkarlarını 
gözetiyor. Buna göre Tiirkiye it
halatta yeni kısıtlamalar getirme-

' '\  

meyi ve mevcut ithalat kısıtlama· 
larını geıiişletmemeyi üstlenecek. 
Yani, Türkiye'ye verilecek dl$ 
krediler, batılı emperyalist ülke· 
lerle Türkiye'deki büyük serma· 
yenin daha çok ku edebilmeleri 
için kullanılacak. 

Uluslararası Para Fonu ile im
zalanan niyet mektubu, salt mali 
ve ekonomik açıdan değil, poli
tik açıdan da Türkiye'yi tümüyle 
dışa bağımlı bir hale getirmekte· 
dir. Mektuba göre Türkiye'nin 
Fon üyesi Irak ve Libya ile "ikili 
ödeme anlaşmaları" yapmaması 
öngörülürken, Sovyetler Birliği 
ile ticari ilişkilerine her an mü· 
dahale edilebilmesi de savunulu· 
yor. Yani Türkiye'nin komşula
rıyla, özellikle Sosyalist ülkelerle 
ticari ilişkilerini geliştirmesi kar
şısında bazı yaptırımlar getiril· 
mek isteniyor. Türkiye'nin içiş
lerine açıkça bir müdahale hakkı 
getiren bu hüküm gerçi Maliye 
Bakanlığı yetkilileri tarııılıııdan 
inkar ediliyor, ancak IMF'nin üç 
aylık denetimlerinde böylesi bi, 
sorunun istenildiği an - ön p'lana 
çıkMılabileceği ifade edillyor. 

BIR UTANÇ BELGESI 

Emperyalizmin finans kurulu· 
şu ile imzalanan niyet mektubu, 
aslında bir "utanç belgesi "nden 
başka hiçbir şey değildir. Sırtını 
Uluslararası emperyalizmin kuru
luşlarına ve tekelci sermayeye 
dayanarak iktidarını sürdürmeye 
çalışan CHP ağırlıklı iktidarın bu 
tutum sonucu geldiği nokta bu
dur. IMF ile yapılan bu anlaşma 
ile Türkiye'de işçilerin, memur
ların, emekçilerin yazgıları em
peryalizmin uluslararası finans 
kuruluşunun eline bırakılmıştır. 

OLEYİS :  Gayrimeşru bir kongre 
OLEY/S tabanındaki işçiler her türlü O)'IHIU bozocah. 

Oleyi. Gonel Merkezi 28 Ha
ziran'da bir Genel Kurul topladı. 

Bu Genel Kurul, ilerici sendi· 
kal hareketi rayından saptırmaya 
çalışanların başwrdu�u anti-de
mokratik yöntemleri bir kez da
ha sergiledi. Ole);s Genel Kuru· 
lu 'nun bu yıl Kasım ayında top· 
lanması gerekiyordu .  Sendikanın 
Genel Yönetim Kurulu, Genel 
Başkan'ın yurtdışında oldu�u 
bir ,ırada. Ni5811 ayının sonunda, 
Genel Kurul'un Haziran ayına 
alınmasını kararlaştırdı. Aynı 
Genel Yönetim Kurulu toplantı
sında 1 Mayıs'ın İstanbul'da kut· 
lanmasna karşı çıkan bir karar 
alınıyor, böylece DISK yöneti
minin 1 Mayıs konusundaki tu· 
tumu açıkça &abote ediüyordu. 

Genel Kurul'un erkene alın
masının başlıca nedeni , işkolun
daki birçok işyerinde ve özellik· 
le İstanbul'da sür.liden grevler 
sonuçlanmadan Genel Merkez 
yöneticilerinin koltuklarını koru
yabilmeleri idi. Sendikanın Mar· 
mara ve Antalya bölgelerinin ge· 
neJ merkez yönetimine kar,ı çık
ttkı, bu şubelerin ise Genel Ku· 
rul delegelerinin yüzde 66'ini 
eUnde bulundurdu�u bitiniyor· 
d u. Hesap, bir yandan Genel Ku
rul erkene alıntrken, di�er yan
dan tabanın i1ericl delegelerinin 
Genel Kurul'da temııi1 edilmesini 
engellemekti. Genel Merkez yö' 
neticileri, Marmara Bölgednin 
ıstanbul'da uluslararası tekellere 
ba�1ı işyerlerinde bir dönem i
çinde gerçekle,tirilen 21 direni· 
,in hesabını, patronlar adına iş
çilerden sormaya çalışıyordu. 

Nitekim bu heaaplar ortaya 
çıktı. Antalya Bölge Şubesi'nin 

seçilmiş yöneticileri ve Genel 
Kurul delegeleri ihraç edilerek, 
Şube AP ve MHP'Ulerin eUne 
tesUm edildi. Genel Kurul'da 90 
delege ile temsil edilmesi gereken 
Marmara Şubesi'nin I .. delege 
sayısı 63'e indirildi. Buna karşı
lık Ege Bölge Şubesi'nin kendi 
Genel Kurul'unda tek listeden 
"çti�i ı 3 delege ile temsil edil· 
mesi gerekirken, delege sayısı ka
yıtlartahrir edilerek 24 'e çıkarıl
dı ve bu sahtecilik Genel Merkez 
tarafınd an da kabullenildi. Bütün 
olup bitenlere, kendilerini "bir
lik ve dayanışma" yanlısı tmı
tanlar da açıkça ortak oluyorlar
dı .  

nlSK'in bütün bu geli,meler
den sonra, Genel Kurul'un Ka
sım ayında yapılması dOlırultu
sundaki müdahalesine raA:men, 
Oleyis yönetimi Genel Kurulu 
28 Haziran'da yapmakta direndi. 
Sonuç, hiç kuşkusuz anti-de
mokratik, gayn meşru bir konı
re oldu. Kongreye Marmara Şu
be" 'nin · seçilmi, delegelerinden 
hiçbiri katılmadı. Kongrede baş 
"tabansız" Mehmet Kıhnç Divan 
Başkanlılıına getirilirken, DISK 
içindeki " tabansız" yöneticile
re kar,ı sendikal demokrasiyi .a

i vunur gözükmeye çahşan " bir
lik ve dayanışma" yanlıları ile 
Kılınç'ın ba, destekçisi oldular. 
Bu ki,i1er, Oleyis genel merke
zinde CHP, AP, hatta MHP yan· 
Iılarının olu,turdueu ittirakın' 

nesnel olarak yanında yer aldılar. 
Genel Kurul sonucunda Genel 
Sekreterliiıe seçilen Arap Tahir' 
in,  DISK üyesi üç sendikanın ih· 
raç kararlanna imza koyan Onur 
Kurulu üyelerinden biri olma .. 
da iIlinç bir sonuçttl. 
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Çağdaş Gaze teciler Dern eği 

Ge nel Baş kan ı Yılmaz A teş 

Basında 
• 

sermayenın 
borazanlığına 
hayır! 

. çagdtJş Gazeteciler 
Derneği'nin kuruluş ama
cını ve bugüne dek sürdü,... 
düğü çalışmalan hokkıııda 
bilgi verir misiniz' . 

. Ç�daş Gazeteciler 
Deme�i'ni Basm·Yaym e
mekçilerinin somut &orun
lan yaratmıştır. Tekel dı' 
ŞI kalmış "naylo ..  basın 
emekçilerinin öncelikle 
çözüm bekliyen "naylo" 

. kadro", Ifevli-toplu &öz
leşmeli sendikalaşma hak· 
kını kul1ar.amama gibi so· 
run1an vardır. 

öme!!in; bugün Anka· 
ra'da 24 tane günlük gaze· 
te yayınlanmaktadır. Ya· 
aaiara göre bu gazetelerin, 
288 sarı basın kartlı ba5ln 
emekçisinin istihdam et· 
mem. gerekir. Yine Basın 
LIaP Kurumu genel kurulu 
kararına ,öre bu gazetele' 
rin iün!ük, 3 bin baskı 
yapmaıı ,erekir. Oysa bu· 
iün bu 24 pzetede çalışan 
gerçek basın emekçisinin 
say ... 80 dolayında, çalış· 
madıRı halde, çalışıyor 
,<>atenlen ve bizim de 
"naylon kadro" dedikleri· 
mizin .Y1l1 ise 200'ün üze
rinde; baakıları da, 350-
500 aruında deiıişmekte· 
dir. Artan k�ıdı işveren· 
ler karaborsada satmak· 
tadır. 

Kadroda ,österilen 
"naylon kadro" sayısı, ça' 
lışan emekçinin birkaç ka· 
tı oldul!u için, buiüne ka· 
dar, bu putelerin hiçbi' 
rinde toplu iş sözleşmesi 
yapılmamıştır, yapılama· 
maktadır. 

Bu _ete kadrolarına a· 
.lınmak da ayn bir sorun. 
Y ı11armı bu meale!!e ver· 
miş arkadaşlarımız kadro· 
ya alınmadı�ı için sarı ba· 
ıın kartı taşıyamazken, iş
verenin kayınvalidesinin, 
esrar kaçakçısının cebinde 
ve hatta MİT ajanlarının 
birkısmının cebinde sarı 
basın kartı vardır. Bütün 
bunları tesbit edip Başba· 
kanlı�a, Basm Yayın Genel 
Müdürlü!!üne bildirdik. An· 
cak henüz bir şey yapılmış 
deltildir. 

Derneö:imiz 16 ay önce 
kuruldu. KurulduRunda 
bu işkolundaki sendikala· 
nn ve Cemiyetin basın e
mekçilerinin bu sorunları
na gereken ilgiyi gÖBterdi�i 
söylenemezdi. Ankara Ga· 
zeteciler Cemiyeti halen de 
öyledir;  işbirlikçi sermaye' 
nin borazanlı�ını yapmak· 
ta, buna hi�et etmiyecek 
ilerici.-devrimci, sosyalist 
basın emekçilerini üyeliııe 
dahi kabul etmemektedir. 

Gerek tekelci basında 
ve gerekse tekel dışı "nay· 
lon" basmdaki gazetecile' 

rin, çalışma güvenlikleri 
yoktur. Bunların yanısıra 
basın emekçileri açısından 
olduı!u kadar, demokrasi, 
demokratik güçler ve işçi 
sımfı mücadelesi açısından 
da sakıncalı olan basında' 
ki tekelieşmeye karşı, tüm 
çalışanlann grevli·toplu 
sözle9"'eli sendikalaşma 
haklarının kazanılması 
için çalışmak temel ilke· 
mizdir . .  

Ancak TRT·TV ve Ba· 
.. n Yayın Genel Müdürlü· 
�ündeki üyelerimizin gre •• 
li·toplu sözleşmeli sendika· 
laşma hakkını bir an önoe 
kullanmaları; TRT'nin 
özerkleştirilm"esi ; gerçek 
&öz ve yazım özgürlü�ünün 
�lanması ;halkdan ve işçi 
sınıfmdan yana demokra· 
tik bir basın·yayının ger· 
çekleştirilmesi yolunda, il· 
keli, tutarlı uRraşımızı sür· 
dürmek kararmdayız. 

· Bu sorunlarınızın çö
zümii nedir? Nasıl çözümli· 
yeceksiniz? 

· Işçi sınılının bir kesiti· 
ni oluşturan basın-yayın 
emekçilerinin sorunlarını 
işçi smıfının sorunların
dan, çözümünü de işçi 81nl
fının sorunlannın çözü
münden ayrı düşünmüyo
ruz. Emperyalist· kapitalist 
düzen var oldu�u surece 
basın·yayın emekçilerinin 
ve işçi sınıfının sorunları 
var olacaktır. Köklü ve ger· 
çek kalıcı çözüm ise işçi 
sılUfı iktidarının gerçekleş· 
tirilmesi ile mümkündür. 

Ancak, her demokratik 
kitle örgütünün, tabanın 
sorunlanna, ilkeli, tutarlı, 
bilimsel çözümlerin getiril· 
mesi yolunda vereceAi mü
cadele, baltımsızlık, de· 
mokrasi ve işçi sınıfı mü· 
cadelesinden Boyutlana· 
maz. Ve kanıma göre de;  
&avaşsız, sömürüsüz bir dü
zenin kurulması yolunda 
verilen en tutarlı mücadele 
olacaktır. 

· Son aylarda demokra· 
tik kitle örgütlerinde orta' 
ya çıkan bir olumsuz geliş· 
me gözleniyor. Özellikle 

TÖB·DER ve giderelı 
DISK'te yoğunlaşan bıı 
ayrınıcı tavırları nasıl de
ğerlendiriyorsunuz ?' 

. Olumsuz koşulları ha· 
len yaşamaktayız. MC ik· 
tidarı düşürülmesine ra�
men, faşist güçlerin saldı· 
rı1an önlenememekte, is
temleri bir bir hayata geçi· 
rihnektedir . . 

Burjuvazi yarattıııı bu· 
nalımın faturasını emekçi 
halkımıza ve işçi sınıfın� 
ödetmek için, karşısındaki 
güçlü örgütleri cılız, güçs� 
duruma düşürmek istemek' 
tedir. 

TöB·DER, faşizmin, 
kapitalist-emperyalist siste· 
min halkımız tarafından 
gerçek yüzleriyle tanınma· 
smda önemli a:örevler yap
maktadır. DISK sömürüyü 
sınırlandırmada, işçi smı
fının ba�lmslZlık ve de· 
mokrasi mücadelesinde ö
nemli görevlerle karşı kar· 
şıyadır. Sendikal öflütleri 
ve 'demokratik kitle örgüt· 
lerini kendi özgün sorun
lanndan soyutlamamak zo
rundadır. özgün, mesleki 
sorunlan ikinci plana atıl
mamalıdır. 

TöB·DER ve DISK'te 
görülen bu olumsuz geliş· 
meler, buradan kaynaklan' 
maktadır. Bu örgütlerde, 
burjuvazinin oyununa gele
rek, bu örgütleri, görevini 
yapmaktan alıkoymak, 
burjuvaziye hizmet anlamı
na gelir. 

Faşizmin ve tüm gerici
tekelci güçlerin, tam bir fa· 
şist düzen kurma yolunda 
ortak eylem içinde oldultu 
günümüzde, işçi sınıfı mü
cadelesinde, tasfiyecillAin, 
dükkancılılıın yeri yoktur, 
olamaz da. 

Bugün faşizm'e ve sömü
rüye karşı ;  ilerici, devrim
ci, yurtsever örgütlere, güç' 
lere, yani tüm demokratlk 
güçlere düşen görev, güç ve 
eylem birliRI yapmaktır. 
Bu yolda gerçek birliltin 
saltlanmasına gölge düşür' 
mekten kaçmak, anti·fa· 
şist, anti-emperyalist olan 
herkeBin I/örevl olmalıdır. 

• • •  

tutanak 
Ayıklayın bakalım pırıncin taşını. 
MHP Beşiktaş ilçe sekreteri Ergin 

Örgügören MiL Ajanı mı, değil mi? ·· 1 3 
soygun ve cinayet olayına adı karışan, 
meçhul bir kaynaktan aldığı 1 milyon 
486 bin lirayı örgüt içinde kullanan 
ve yayınladığı broşürleri e MHP içinde 
iIIegal terör hareketlerine kendi çapın· 
da rota çizen bu adam MiT ajanı mı, 
değil mi? . 

Bu adam ajan veya değiL. Ama bu 
adam MHP'nin bir yöneticisi... 

i Ik önce bunu saptayalım. 
Peki bu olay nasıl çıkıyor' ortaya? 
Öteden beri ve zaman zaman yÜ. 

RÜYÜŞ sütunlarında belirtildiği gibi 
Hürriyet gazetesiyle MHP Genel �ler· 
kezinin teknik işbirliğiyle. 

MHP Genel r" erkez yöneticileri dÜ. 
şünüyorlar, taşınıyorlar, "ilk davranan 
biz olalım" hesabıyla bu olayın açığa. 
ç ıkmasını uygun buluyorlar ve Hürri· 
yet'in Ankara'daki önemli bir adamına 
mizanseni dikte ettiriyorl�r. Hürriyet'in 
haberinde, kaynağın MHP Genel Mer· 
kezi olduğu saklanmıyor. Ama işin bir 
de usturubu olmalıdır ya. O da şöyle 
formüie ediliyor: 

". MHPGenel Merkez Yöneticileri 
arasında dahi çok az kişinin bildiği bu 
yerli Watergate olayının gizli tutulması, 
partinin en yüksek düzeydeki yönetici· 
leri tarafından kararlaştırıldı ..... 

Şimdi sormak gerekiyor: 
MHP Genel Merkez yöneticileri ara· 

sında dahi çok az kişinin bildiği ve 
gizli tutulması kararlaştırılan bu olayın 
Hürriyet'e bu "çok az kişi "den biri ta· 
rafından verilmeside ilginç değil mi? 

Şimdi bunları bir yana bırakalım. 
Ergin Örgügören davadan dönmüştür. 
Büyük bir olasılıkla şimdi içerdedir. 
Zamanında vurulup, öldürüiemediğine 
göre de MHP Ergin örgügören'i MIT 
Ajanı ilan edip işin içinden sıyrılmayı 
denemektedir ... 

Şimdi gelelim olayın öbür yanına. 
Bu adam gerçekten ' MIT ajanıysa. Hiç 
farketmez. Bu adam bir yıldır 1 ,5 mil· 
yon liraya yakın parayı bankadan çe· 
kip örgüt işlerinde kullanıyor. Bu 
adam cinayet ve soygunlarda görev alı. 
yor. Bu adam bir takım broşürler ha· 
zırlayıp örgüte dağıtıyor. Bunlar parti 
içinde karar almadan mı kararı onay· 
latmadan mı oluyor? 

MHP Genel Merkezini kıvrım kıvrım 
kıvrandıran olgular da bunlardır. 

I şte bunun içindir ki, haber Hürri· 
yet'in Ankara'daki önemli adamına 
dikte ettirilirken işin bu yanı da dü· 
şünülmüş ve Ergin Örgügören hakkında 
parti içinde tahkikat açıldığı masalı Çı' 
kartıimıştır. 

Haberin gazetede yayınlandığı gün 
bilgisine başvurulan MHP Istanbul i ı  
Başkanı, Ergin örgügören'in partiden 
ihraç edildiğini söylüyor gazetecilere. 
Gazeteciler soruyorlar: 

". Hangi tarihte? 
Yanıt: 
". Valla bilmiyorum, onu Genel 

Merkezimiz bilir ... ' 

Brr il örgütünün başkanı kendisine 
bağlı bir ilçe sekreteri partiden ihraç 
edilecek de onun tarihini bilemeyece�! 

Alpaslan Türkeş'in daha haber ya· 
yınlanır yayınlanmaz Ergin 'Örgügören' 
i MiT aja�ı ilan etmesine ne. demeli? 
i lan ettiğine göre r.ıil'teki bağlantıları 
anında kendisine bilgi yetiştirdi. Değil· 
se partisinin Beşiktaş ilçe sekreterinin 
MiT Ajanı olduğunu bile bile, birlikte 
"Vatan Millet" hayrına cinayetler iş· 
ledi, soygunlar düzenledi.,. 

Gestapo'dan diplomalı bir şebeke 
reisliği batağa toslamıştır. Düşünmüş, 
taşınmış ve işin içinden sıyrılmayı "ilk 
silahı çeken ben olayım" hesabında 
görmüştür . .  , 

Başbakan Büient Ecevit ise MIT 
müsteşarlığından ve i stanbul Sıkıyöne· 
tim Komutanlığından aldığı bilgilere 
dayanarak Ergin örgügören'in MIT 
Ajanı olmadığını söylemiştir. 

Her ne hal ise. Bu dava sonuçlandı· 
rılmalıdır. Ama sadece bu değiL. MHP 
hangi dış kaynaklarla ilişki içindedir. 
Hangi sermaye çevreleri MtııP'ye yar· 
dım etmektedir? Bir TÜSI�Q üyesi iş 
adamının MHP'ye önemli sayıda Rena' 
ult marka otomobiller hediye ettiği ha· 
beri doğru mudur? O otomobiller ne· 
relerde, hagi amaçlarl� kullanılmıştır? 

Hükümet bunları açığa çıkarmalı· 
dır. 

Ve birtakım sorular daha: Bizim 
dört ay kadar önce bu sütunlarda "Mr: 
Mayk" diye sözünü ettiğimiz .Ameri· 
kan Büyükelçiiiği görevlisi Robert 
Aleksandr Peck, acaba niçin bu göre· 
v.inden alınmış da Washigton'a gönde· 
rilmiştir. Niçin Türkiye Dışişleri Ba· 
kanlığı Amerika'ya "lütfen bu adamı 
alın buradan" demek zorunluluğunu 
duymuştur? Niçin Amerika ilk önce 
buna karşı çıkmış ve Türkiye'den Peck 
in "Persona nongrata·istenmeyen adam 
ilan edilmesini istemiştir. Istemiştir de, 
niçin daha sonra buna gerek kalmadan, 
almıştır Ankara'daki görevinden Peck'i. 

Bu Robert Aleksandr Peck şimdi 
Washington'da, Afganistan masasında 
oturmaktadır. 

Bugün CIA 'nın Afganistan masası 
görevlisi, dün Türkiye'de neler yapmış· 
tır? Türkiye'deki cinayet pazarını açı· 
ğa çıkarmada bu soruların yanıtı 
önemlidir ... 

FERHAT GUN 
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Yasasın Balkanlar'da 
• 

dostluk ve işbirliği 
Bulgaristan Halk Cumhuriye

ti Devlet Konseyi Başkanı ve 
Bulgaristan Komünist Partisi Bi
rinci Sekreteri Todor J ivkov'un 
Türkiye'ye gelişi ve Başbakan 
Ecevit ile yapacağı görüşmeler 
Türkiye'nin sosyalist qıkelerle ve 
özellikle Bulgaristan ile sürdürdü
ğü politik, ekonomik, ticari, kül
türel ve sportif ilişkilerin önemli 
bir basamağı nı oluşturacak. Va
pılacik olan görüşmelerde atıla
bilecek olumlu adımlar çok iyi 
bilinmektedir ki, Türkiye'nin ya
rarlarının,' emperyalist ülkelerle 
değil, sosyalist ülkelerle i l işkile
rinde olduğunu bir kez daha 
gösterecek. 

Bulgaristan Halk Cumhuriye
ti, Balkan ülkeleri arasında ger
çek bir dostluk ve işbirliği kurul
ması için öteden beri durmak 
bilmez bir çaba iç inde olmuştur. 
BHC hükümeti ve Bulgaristan 
Komünist Partisi Merkez Komi
tesi, Balkanlarda komşu ülkeler
le ilişkilerinin gelişmesine birin
cil bir önem vermiştir. Sosyalist 
Bulgaristan için bu en doğal po
litikadır. Çünkü Bulgar halkının, 
yaşadığı bölgede barış ve güven
liğin korunması ve sağlanmasın
dan, komşularıyla dostluk, işbir
liği ve anlaşma il işkilerinin geliş
mesinden yaşamsal çıkarı vardır. 
Ve hiç kuşkusuz bu politika, 
öteki halklarının da temel çıkar
larıyla tam bir uygunluk içinde
dir. Üstelik de bütün bunlar, em
peryalizmin bölgedeki durumu 
gerginleştirme, devletler arasın
daki iyi komşuluk ilişkilerini di
aamitleme, halklar arasında gü
vensizlik ortamı yaratma yolun
daki etkili çabalarına rağmen 
gerçekleştirilmeye çalışılıyor. 

SOSVALlsT BULGARıST AN 
ILE TÜRKiVE ARASINDA 

Ili şKILER GELiş IVOR 

Işte Bulgaristan Halk Cumhu
riyeti ile Tiirkiye arasındaki iliş
kiler bu temeller üzerinde yüksel
tilmeye çalışılıyor. Bulgaristan'
ın iyi komşuluk politikası sonu
cudur ki, son yıllarda karşılıklı 
ili şkilerin daha yüksek bir düzeye 
çıktığını görüyoruz. Aslında bu 
ilişkilerin kökeni daha da eskiler
dedir. 1 966 yılında her iki .taraf 
da, Sofya ve Ankara'daki elçilik
lerini büyükelçilik düzeyine Çl
karımışıardı. 1967'de iki ülke 
arasında doğrudan doğruya bir 
demiryolu bağlantısını c.ıgçren 
bir anlaşma imzalanmıştı. Bun
dan sonra da, karşılıklı ziyaretler 
anlaşmalar giderek yoğunlaşarak 
sürdürüldü. 

Bulgaristan ve Türkiy�'nin de· 
ilisik toplumsal sistemlere sahip 

ülkeler olmaları, barış içinde bir
arada yaşama, bağımsızlığa, ege
menliğe, toprak bütünlüğüne say
gı, içişlerine karışmama, karşı
lıklı yarara dayanan işbirliği ilke
lerinde anlaşmaya engel olmama
lıydı. Nitekim, bugüne dek ku
rulmuş olan ilişkiler de, BHC'nin 
bu ilkelere sımsıkı sarılması so
nucu bugünkü düzeyine getitile
bildi. Valnız - 1 975'de Helsinki 
Konferansı'ndan sonra dört gö
rüşme yapıldı. 1978 yılında T. 
J ivkov ve B. Ecevit. Varna ken
tinde biraraya geldiler ve her iki 
ülke arasındaki ekonomik ilişki
lerin derinleştirilmesini kararlaş
tırdılar. 

Gene ,on yıllar içinde, Bulga
ristan ve, Türkiye arasında deği
şi� alanlardaki işbirliğini düzen
leyen 20'nin üzerinde anlaşma 
i mzalandı. Bu ilişkiler, 1 975 yılı
nın Aralık ayında imzalanan 
BHC ve Türkiye Arasında Iyi 
Komşuluk ve I şbirliği I lkelerinin 
Ortak Bildirisi temeli üzerinde 
kurulmaktadır. iki ülkenin parla
menterleri, bakanları, bakanlık
lar temsilcileri, hatta kentleri 
arasında bile dostça ilişkiler ge
liştirilmeye- çalışıldı. Sofya ile 
Ankara ve Istanbul, Plovdiv ile 
Bursa, Haskova ile Edirne, Varna 
ile istanbul, Vambolu ile Lüle
bu'gaz, Porıidriye ile Tekirdağ a
rasında bu gibi i l işkiler kuruldu. 

i ki ülkenin demokratik kitle 
örgütleri ve sendikaları arasında 
da benzer ilişkiler bulunuyor. 
Çerçevesi her yıl biraz daha ge
nişleyen bu ilişkiler yoluyla, 
Türkiye halkı sosyalist Bulgaris
tan'ı biraz daha yakından tanıma 
olanağı buluyor. Onun Sosyalist 
bir ülke olmasından gelen dostlu
ğunu öğreniyor. Kurulan ilişki
ler, değişik düzey ve alanlarda 
gerçekleştirilen görüşmeler, yu
muşama siirecinin vazgeçilmez 
ögesi olarak, BHC'ye güven duy
gusunu sağlamlaştırıyor ve tüm 
dünya halkları yararına bölgede
ki barışı pekiştirip kökleştiriyor. 

Bulgaristan lIalk Cumhuriyeti 
ve Türkiye arasındaki ekonomik 
ve ticari ilişkiler, 1 979 yılı Mayıs 
ayı sonunda Ankara'da gerçek
leştirilen Ekonomik ve Teknik 
Işbirliği Karma Komitesi'nin 
dördüncü dö�em toplantısıyla ö
nemli gelişmeler kaydetti.  Bu 
toplantıda, iki ülke arasında ta
rım, ticaret, gıda, sanayii, enerji 
teknoloji, ulaştırma, haberleşme 
ve turizm alanlarında işbirliğini 
öngören bir protokol imzalandı. 

Bugün her iki ülke arasında, 
yük kaldırma ve taşıma makina
larının montaj i ve Türkiye'de 

montajı yapılan metal kesme ma
kinelerinin tür bakımından çeşit
lendirilmesi alanlarında ortak ça
lışmalar bulunmaktadır. Bunla
rın yanında enerji alanındaki iş
birliği de büyük önem taşıyor. 
Bulgaristan Türkiye'ye motorin 
ile fuel oil vermeyi kabul etti ve 
Türkiye 'ye 600 milyon Kilovat 
saaıten fazla elektrik enerjisi ak
tarmaya da hazır olduğunu açık
ladı. Elektronik sanayi kuruluş
larının temsilcileri arasında yapı
lan görüşmeler de, çok değişik 
elektrik ölçüm aletleri, elektro
nik hesap makineleri, bilgisayar
lar vb. ortak üretimi için uygun 
olanakların hazır olduğunu gös
terdi. 

Sınai kooperatifleşmealanında 
geçen yıl ulaşılan başarılar da, . .  
bu yıl içinde iki ülke arasındaki 
mal alışverişinin yüzde 10 ka
dar artmasına olanak ve güvence 
yaratmaktadır. Bu arada Bulga
ristan'!n Bulgartabak kuruluşu 
ile Tekel arasında vanlan anlaş
maya pa önemle işaret etmek 
gerekir. Bu anlaşma gereğince 
bu yıl içinde Bulgaristan'ın Has
kova kentindeki sigara fabrika
sında Türkiye'den getirilecek tü
tün işlenecek. Valnız bu yeni bir 
sinai kooperatifleşme biçiminin 
yılda 30 milyon dolayında üre
tim sağlaması bekleniyor. 

Bulgaristan ve Türkiye arasın
daki ekonomik ilişkilerin geliş
mesi ve derinleşmesi alanında 
ulaşılan başarılar hiç kuşkusuz, 
her iki halkın da çıkarlarına uy
gundur. Bu, aynı zamanda Bul
garlar da ve Avrupa'da barışın 
geliştirilmesi ve anlaşma ilişki
lerinin yerleştirilmesi doğrultu
sundaki çabalara büyük ve önem
li katkıda bulunmaktadır. 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 
ve Türkiye arasındaki ticaretin 
artmasına bağlı olarak, limanlar 
arasındaki denizyolu taşımacığılı 
da artnıaktadır. Bu daldaki işbir-

. liği, ticaret gemilerinden iki ülke 
arasında ve üçüncü ülkelere dış 
ticaret mallarının taşınmasında 
daha fazla yararlanma, Karade
niz'deki Bulgaristan ve Türkiye 
limanlarından geçen transit yük
lerin artırılması sorunlarını kapsı
yor. Iki ülke arasındaki deniz ti
cari i l işkilerini uyumlu bir bi
çimde geliştirmek için, Deniz Ti
cari Gemi Trafiği Anlaşması im
zalandı. 

I mzalanmış bulunan bu anlaş· 
ma ve bu anlaşmanın tarafların 
bundan sonra deniz ilişkilerinin 
gelişmesinde uygulanması, kuş
kusuz, iki ülke arasındaki deniz 
ticari ilişkilerinin genişlemesi ve 
gelişmesine, denizyolu transit ta
şımacılığının arttırılmasına ve 

denizyolu taşımacılığı dalında 
daha yetkin ve modern tekno
lojinin uygulanmasına yardımcı 
olacaktır. 

Son yıllar i çinde kültür ala
nındaki işbirliğinde de önemli 
bir etkinleşme süreci gözleniyor. 
1976 yılında Sofya'da ve 1 978 
yılında Ankara'da imzalanan Bi
I
'
imsel ve Kültürel j şbirliği Prog

ramları, bu daldaki işbirliğinin 
derinleşmesi ve gelişmesinin te
melini oluşturuyor. Iki ülke ara
sındaki Kültürel ve Bilimsel iş
birliği Anlaşması ise Türkiye hü
kümetlerinin geciktirmesi nede
niyle henüz imzalanamadı. 

i ki ülke arasında gerçekleştiri
len kültürel değişimlerde, özel
likle 1975-1979 yılları dönemin
de önemli başarılara ulaşıldı. 

Halk oyunları ekipleri her iki 
ülkede çeşitli gösterilere katıldı
lar. Bulgaristan'da Opera, ve Bale 
Akademi Tiyatrosu 1 976 yılında 
ıstanbul"da düzenlenen Dördün
cü Sanat Festivali'nde büyük bir 
başan kazandı. Ankara Cumhur
başkanlığı Senfoni Orkestrası, 
1977 yılında Bulgaristan'da ko
nuk bulundu. Blagoevgrad ken
tinin Pirin Devlet Halk Dansları 
ve TürkUleri Topluluğu 1 978 yı
l ında istanbul Sanat Festivali'ne 
katıldı. iki ülkede 'karşılıklı ola
rak resim ve fotoğraf sergileri 
düzenleniyor. Kütüphanecilik, 
müze vb. dallarda uzman değişi
mi de arttırılıyor. Çok yakında, 
kültür anıtlarının onarımı ve ko
runması alanında da işbirliği iliş
kilerinin kurulması bekleniliyor. 

Bulgar Sinematografısi Devlet 
Kuruluşu ve Türkiye Kültür Ba
kanlığı Sinema Dairesi arasında 
1 978 yılında imzalanan dolaysız 
işbirliği protokblü, iki ilIke ara
sında sinema sanatı dalındaki iş
birliğinin de etı..inleştirilmesi ve 
genişletilmesine önemli katkıda 

bulunmaktadır. 
' 1 979 yılında Ankara'da Bul

gar Televizyonu ve Türkiye tele
vizyonu arasında dolaysız işbir
liği protokolü de imzalandı. Pro
tokolde televizyon programları 
televizyon filmleri ve gün�1 en
formasyon değişimi öngörülü
yor. 

Iki ülkenin yazarları arasında 
da çok sıkı bir işbirliği yapıl
maktadır. Bulg�r Vazarlar Birli
ği ve Türkiye Vazarlar Sendikası 
arasında 1 978 yılında imzalanan 
dolaysız işbirliği protokolü, iki 
ülkenin yazarları arasındaki iş
birliğinin etkinleştirilmesi ve 
genişletilmesine yardımcı olmak
tadır. 

Bilimsel ve Kültürel Işbirliği
Programında, Bulgar devletinin 
kuruluşun 1 3oo'üncü, Bulgaris
tan'da sosyalist devrimin 35'inci 
yıldöniimü, Türkiye Cumhuriyeti 
kuruluşunun 60'ıncl yıldönümü 
vb. dolayısıyla, iki ülkede önem
li kültürel girişimlerin örgütlen
mesi de şimdiden öngörülmekte
dir. 

Bulgaristan Halk Cumhuriye
ti, devriminin 35. yıldönümünü 
kutlayacağı günlerde, gene Bal
kanlan geri dönülmez bir barış 
bölgesi haline getirmeye çalışı
yor. Bu bilimsel sosyalist poli
tika, diğer Balkan ülkelerinde ol
duğu gibi, Türkiye'de de yankıla
rını buluyor. Bu sesin yankılan
masına, emperyalizmin, bölgede
ki gerici güçlerin engel olmasının 
önüne geçmek, Türkiye halkının, 
bütün Balkan halklarının çıkarla
rı lehinedir. Todor J ivkov'un 
Türkiye'de yarıacağı görüşmeler 
ve bu görüşmelerde atılacak a
dımlar, Bilimsel sosyalist politi
kanın, sosyalizmin gücünü, etkin
liğini göstermesi bakımından, ö
nemli bir gösterge olacaktır. 



Jivkov kimdir? 
Bulga,;,tan Halh Cumhuriyeti Deulel KOT!8eyi Ba,kanı ue 

Bulgarulan Komünul Parli'i MK Birinci Sekreteri Todor Jiu
kou, Sofya 'nın Praue/ı bölgesinin bir köyünde, bir yok.ul köy· 
iü aik.inin çocuğu olDrak 7 Eylül 1 9 1 1 'de dünyaya geldi. Daha 
küçük yaşIDnnda, Sofya deulet basım euinde dizgici olDrak Bul· 
garutan i,çi ıınıfının .. f/4rında yerini aldı. 

Jiukou 1 928 yılında Bulgomtan Komünist Oençler Birliği' 
nin üye,; oldu ue kIlO ,ürede devlet baamevindeki yeraltı Kom
aomol örgütünün .ekreleri seçildi. 1 932 yılında da, il/egal olD· 
rak faaliyetini ıürdüren Bulga,;,tan Komünisı Parti.i 'ne girdi. 
Aynı yıl Jil/kov, basınıevindeki Parti örgütünün de sekreteri 
ıeçildi. 1 934-1941 döneminde Sofya 'daki bölge.eI Parti örgüt· 
krinin ba,ında ue BKP Sofya Vilayet Komite,i 'nin üyesi oldu. 
Ikinci Dünya Saua,ı 'nın ba,IDnglcına kadar Sofya 'daki Parti ör
gütlerinin örgülsel, politik ue ideolojik .. ğIDmID,ma .. ue Oeor· 
ri Dimitrou 'un Parti çizgisinin yafama geçirilmesi için çalıştı. 

Bulga,;,tan 'ın fa,ul Hiller ordusu ıarafından işgal edilme,i 
Lle Hitler';n Sovyetler Birliği 'ne saldırmOlının erte.inde Jivkou, 
Nazi fa,izmine ue onun Bulgarulan 'daki işbirlikçikrine kar,ı 
mücadekde Bulgar komünistlerini ue tüm Bulgar halkını örgüı· 
kmek için aktif olDrak çalışh. O 'nun rehberliği ue kahlımıylD 
31 Aralık 1 942 'de. Bulga,;,tan 'da Vatan Cephe.i·nin ilk yeral· 
tı gazele.i Oteche.tuen Front (Vatan Cephe.i) yayınIDndı. Da· 

ha .onra Jiukou. Birinci (SofyoJ Ayalt/anma Harekal Bölgeai" 
ndeki partizan hareketinin örgütleyicileri ara .. nda yer aldı. O· 
nun yönetimindeki Çaudar Parlizan Tugayı fa,ut orduya ue 
polu birliiderine karfl ba,arılı muharebekr kazandı. 1944 Ey· 
/iiI oIDyIDrı ııra.ında. ba,kentte "" çeure.indeki tüm partizan 
birliklerinin "" .. ua,ÇI grupIDnDUl komutaıı Jiukou'a uerildi. 

Todor Jiukou. BKP Merkez J(orııite.i'nin i 945 'teki 8. Ple· 
num 'unda JlfK aday üyeliğine, 1948 'Ieki 5. Parti Kongre.i·nde 
de AIK üyeliğine ",çildi. 1948-1949 yılIDrında ise BKP Sofya 
Iı Komile.i Birinci Sekreterliği, Valan Cephe.i Sofya Iı Komi· 
te.i Ba,kanlığı ue Sofya Kenti Halh Konseyi"ııa,kanlıilı göreu· 
lerini yürüttü. 

Jiukou 1 950 'de BKP MK Politbüro üye.i ue AIK ",kreteri ol· 
du. BKP'nin Ocak 1 954 'leki 6. Kongre.i'nde BKP Merkez Ko· 
miteli Birinci Sekreterliili'ne .eçildi. 

Todor Jiukou 1945'ten bu yana da Bulgarislan Halk Cum· 
huriyeti Halk Meclisi'nde mi/letuekili okırak göre u yapıyor. 

1 962 Kasım 'ında Todor Jiuhou Halk Mecli.i ıarafından Ba,· 
bakanlığa ue 1 9 71 Temmuz 'unda da Altıncı Halk Meclisi lara· 
fından Bulgari'lan Halk Cumhuriyeti Deulet KOT!8eyi Ba,kan· 
lık. 'na .eçildi. " Bulgariltan Halk Cumhuriyeti Kahramanı i f  ve 
"So.yaıut Emek K4hramanı" ilnuanlDrıylD taWf edildi. 1 9 7 7  

yılının Mayıs ayında u e  e n  yük.ek Souyel ilnuanı "Souyetler 
Birliği Kahramanı" ünuanl ile onurlandırıldı. 

Todor Jiuhou. ulullDrarOlI komünist ue i,çi ıınıfı hareketi· 
nin mücadele.inde. bu hareketin bilimıel .o.yalizm ue proleter 
enternasyonalizmi ilkeleri temeli üzerindeki birlilı'nin yılmaz 
.. uunucusu olDrak aktif bir rol aldı. Todor Jiukou. bir Parti ue 
deulet yönetici.i oIDrah, Bulgarutan 'ın Bo.yo-ehonomik gelif' 
me,inin teorik ue praHk sorunlan, ,osyalilt devrimin karakte· 
ri, ,o,yal�t sanayileşmenin yönelimleri, kırlarda kooperatif ıii· 
teminin ıağIDmIDflırllmaıı ue perıpektiflui, .o.yaıut deuletin 
rolü ue göreuleri aIDnIDnnda ,eçkin bir ideolojik ue teorik çalı,· 
mayı yürüttü. Jiukou'un bu yapıtlDrı 25 cildi buIDn Seçme Eıer· 
kr'inde toplDnmlf bulunuy.or. 

Balkanlarda dostluk 
ve işbirli ginin öncüsü 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 
Devle.t Konseyi Başkanı ve Bul· 
garistan Komünist Partisi MJ< Bi· 
rinci Sekreteri Todor Jivkov. 
Başbakan Ecevifle üç gün süre· 
cek görüşmelerde bulunmak üze· 

.re 10 Temmuz günü ülkemize ge· 
Iiyor. 

Jivkov'un bu ziyareti, Türkiye 
ile Bulgaristan arasındaki ilişkile· 
rin dikkati çekecek ölçüde hızlı 
gelişme temposunun yeni bir 
göstergesidir. Iki ülke arasında 
son yıllarda kısa bir zaman aralı· 
�ında çok sayıda temaslar ger· 
çekleşmiş ve bu temaslar, pek· 
çok belgenin imzalanması. pek· 
çok işbirliği projesinin uygula· 
maya geçişiyle sonuçlanmıştır. 
Herhangi iki ülke arasındaki iliş
kilerin birkaç yıl içinde böylesi· 
ne yoğun bir tempo içinde geliş· 
mesi. bu ilişkilerin temelinde ni· 
teliksel bir gelişmenin göstergesi 
olmalıdır. 

Jivkov'la Ecevit arasında ger· 
çekleşecek yeni doruk. böyle 
niteliksel bir gelişmenin başlı ba· 
şına öme�idir. Jivkov ve Ecevit. 
bu kez de taraflar arasında ön· 
ceden hazırlanmış herhangi bir 
belgeye imza koymak, ya da 
yine önceden sonuçlandırılmış 
herhangi bir projenin uygulanı· 
şım ortaklaşa açıklamak üzere 
buluşmayacaklardır. Buluşma· 
nın amacı bu de�i1; çok daha 
önemlisi. iki ülkeyi ilgilendiren 
sorunların temeli üzerinde. her· 
hangi bir sınır koymadan. ayrın· 
tılı bir çalışma ve değerlendirme 
yapmaktır. Di�er bir deyişle iki 
devlet adamı, iki ülke arasındaki 
ilişkilerin biçimsel ve resmi yön· 
lerinden çok. bu ilişkilerin özünü 
ele almak ve burada birbirlerinin 
konumlarını kavramak için yan· 
yana geleeklerdir. 

Gelişmeler de işte bu neden· 
le. do�rudan resmi sonuçlan a· 
maçlamaması dolayısıyla, proto· 
kol kenti olan Ankara'da de�i1, 
Antalya'da yapılacaktir. Tıpkı 
Başbakan Ecevit'in Bulgaristan' 
i geçen ziyaretinde görüşmelerin 
Sofya'da de�i1 Varna'da yapıl· 
mış oldu�u gibi. 

Görüşmelerin bu niteli�i. ger· 
çekten de Türkiye·Bulgaristan i· 
lişkilerinin temelinden ele alın· 
maya başladıRının ve yepyeni 
bir içerikte gelişmeye do�ru 
gittiğinin kanıtıdır. Bu gelişme 
doğrultusunu adlandınnak gere· 
kirse. politik işbirli�i. başlıca 
bölge ve dünya sorunları üzerin· 
de tarafların politik konumları· 
nın yakınlaştırılması deyimini 
kullanmak uygun olacaktır. Şim· 
diki görüşmelerin kapsamında, i· 
ki ülkenin Balkanlar'daki banş 
ve işbirliğine yapabilece�i katkı· 
lar, bu ortamı tehdit eden unsur· 
lara karşı mücadele. Kıbrıs ve 
Akdeniz'in di�er sorunlap gibi 
konuların yer alışı da bunun 
göstergesidir . 

Iki ülke arasındaki ilişkilerin 
böylesi nitel bir gelişme do�l· 
tusu içine glnneslnin köklü ne· 
denleri vardır: 

Bunlardan birincisi. so�uk sa· 
vaş ortamının ve NATO'nun kış' 
kırtıcı stratejisinin olu§turdu�u 
Balkanlar'daki gerginUk polıti· 

kasımn, dünyadaki olumlu ge· . 
Iişmeler karşısında iflas etinesi 
ve bölgedeki tüm ülkelerin Çı' 
karlarına aykırı niteliğinin açıj1a 
çıkmasıdır. Balkan ülkeleri ara· 
sındaki ekonomik ve politik iş· 
birliğinin. tüm bölge halklarının 
çıkarları, bölgede barış ve yumu· 
şama ortamının güçlenmesi ve 
bu ortamın tüm Doğu Akde· 
niz'e do�ru genişletilmesi için ne 
denli büyük potansiyel taşıdığı 
açıklıkla ortaya çıkmıştır. 

Ikincisi. bölge ülkeleri arasın· 
daki ekonomik ve teknik işbirli· 
einin, gerek tek tek ilikelerin ge· 
rekse tüm bölgenin gelişme ola· 
naklannı kat kat artırabileceği· 
nin somut olarak kanıtlanmış ol· 
masıdır. Türkiye ve .Yunanistan 
gibi Balkan ülkelerinin kapitalist 
dünyanın bunalımlarından da 
kaynaklanan ağır toplumsal ve 
ekonomik sorunlarla karşı karŞı' 
ya bulunduğu son yıllann ko· 
şullarında. böylesi bir lşbirli!!i. 
nin yaşanısal önemi daha da cid· 
di biçimde kendisini göstenniş· 
tir. Açıkçası bu lşbirli!!i. bölge 
ülkelerindeki kapitalist ekono· 
mik ve toplumsal yapılarda ai!ır 
bunalımın kaçınılmaz olarak da· 
yattı!!ı yepyeni bir politik doğ· 
rultu. gerçekçi tek almaşık ola· 
rak ortaya çıkmaktadır. 

Ne var ki Balkanlar'da banş, 
dostluk ve işbirli�i ortamının ge· 
lişmesinin nesnel temellerinin 
varlığı yeterli dei!iidir. Bu süreci 
aktif dış politikasıyla hızlandıran 
ve yenı temeUer üzerınde geliş· 
tiren. Bulgaristan'ın kararlı ve ii· 
keli tutumu olmuştur. Bulgaris· 
tan, Balkanlar'da dostluk ve iş· 
birlii!inin geliştirilmesini, bölge· 
nın sorunlannın bölge ülkelerinin 
barışçı lşbirlii!lyle çözümlenerek 

yumuşamanın derinleştirilmesini 
öz hedeflerinden biri olarak be· 
rumseyen dış politikasıyla, olum· 
lu gelişmelerin öncüsü. mihman· 
darı olmuştur. 

Bulgaristan 'la Türkiye arasın· 
daki ilişkilerin politik işbirliği 
doğrultusunda yeni bir içerikle 
gelişmesi, Türkiye'nin bugün 
içinde buluııdu�u koşullarda da· 
ha da büyük önem kazanmakta· 
dır. Bu i1işkiier, Türkiye'nin ö· 
nündeki aktif, ba�ımsız, ulusal 
çıkarlara dayanan. yurt güvenli· 

. �ini barışa katkıda bulunarak 
sağlayan dış politika ve eko· 
nomik gelişme seçeneğinin açık 
bir somutianışıdır. Tıpkı Sov· 
yetler Birlilli 'yle Türkiye arasın· 
daki ilişkiler gibi Bulgaristan' la 

'Türkiye arasındaki ilişkiler de. 
günümüzün dünya koşullarının ve 
yurt çıkarlarının Türkiye 'yi böy· 
le bır seçene�e doRru nasıl kaçı· 
nılmaz olarak yönelttiğinin kanı· 
tıdır. Bu ilişkiler, Türkiye'nin 
emperyalizmin baskı ve egemen· 
liğinden kurtulmuş, yerli sömü· 
rücü ve gerici güçlerin dayatma· 
lanna boyun e�meyen, işçi sını· 
fımn ve emekçi halkın çıkarla· 
nna göre yönlendirilen bağımsız 
gelişme yolunun do�ltusunu 
göstennektedir. 

Emperyalizm. Türkiye'deki 
gerici güçler, büyük burjuvazinin 
çıkarlanmn savuncuları. ülkerni· 
zin 'bu seçene!!e do!!ru yol alma· 
sını, sosyalist ülkelerle ve dünya· 
nın ' tünı barışçı güçleriyle dost· 
luk ve lşbirli�inin gelişmesini. 
Balkanlar'ın ve tüm bölgenin bir 
barış odağı haline dönüşmesini 
önleyemeyecektir. Çünkü bu. ça· 
�lmlZın yasasıdır. 

Todot Jivkov'un Türk iye'ye 
gelişini. Türkiye işçi sınıfı ve an· 
tl·emperyalist. demokratik güçle· 
ri Işte bu anlayışla selamlıyor 
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Tekellerin 
şişirdigi petrol 
faturası 

* "Yılin ilk yarısında ham pet
rol yerine 3 kat daha fazla öde
me yaparak, fuel-oil, benzin, mo
torin gibi ürün alımına giden 
TPAO'dan yakınan çok, ama ha
rekete geçen yok" 
* "1 milyon 350 bin tonluk 
hampetrole i l işkin bağlantıyı 
yapma.k üzere, SSCB yetkilileri 
iki aydır Türk heyetini  bekliyor" 

Türkiye geçen yıl, gereksinimı 
olan 1 7  milyon tonluk ham pet
rol için 1 milyar 800 milyon do
larlık döviz ödemiştir. 1 979'un 
ilk beş aylık ithalat verilerine 
bakıldığında, geçen yılın eş dö
nemine oranla daha az hampet
rol, daha fazla "ürün" dışalımı 
yapıldığı görülmektedir. Iktidar, 

yaptığı açıklamalarda gelişmiş ka
pitalist ülkelerin başında gelen 
ABD 'deki akaryakıt sıkıntısını 
hatırlatarak; Türkiye'deki kıtlığı, 
tüm dünyada varolan bir bunalı-

. mın Türkiye'ye yansıyan kaçınıl
maz sonuçları" olarak göster
mektedir. Her seferinde de, mo
da deyim haline getirilen "döviz 
darboğazı "  da gerekçeler arasına 

den 3 milyon tona çıkarmayı ka
bul etmiştir_ 1 milyon 350 bin 
tonluk hampetrole ilişkin bağ
Iantıyı yapmak üzere, SSCB yet
kilileri iki aydır Türkiye Heyetini 
beklemekte, ama' E cevit Hükü
meti işi ağırdan almaktadır: 

1 974 yılından bu yana Türki· 
ye'nin en önemli ekonomik so- tı.i�r:�tru�� 
runları arasında yer alan petrol -
ithalatı, 1 977'ye gelindiğinde 4 
milyar doları aşan dış ticaret açı
ğının üçte ikisini oluşturmuştur_ 
Bu yıl ilk beş aylık dönemde 
512 milyon dolar harcanmasına 
karşın, benzin istasyonları önün
deki uzun kuyruklar devam et
mektedir. 

Ecevit Hükümeti, Türkiye'nin 
aylık kotalar halinde belirlenmiş 
ve o ay içinde kullanılmadığı 
takdirde yanan ham petrol bağ
lantılarından, yılın iik beş aylık 
döneminde tam olarak yararlan
mamıştır. Döviz transferlerini za
manında yapılmaması ve tanker 
trafiğinin aksatılması nedeniyle, 
bağlantısı olduğu halde 850 bin 
tonluk ham petrol alınamamış, 
bunun yerine üç kat daha fazla 

döviz ödenerek "ürün" alımı yo
luna gidilmiştir. 

Türkiye'nin bağlantıl ı  ham
petrol ithalatını gerçekleştirmek
le yükümlü kuruluşu olan Türki
ye Petrolleri Anonim Ortakl ığı, 
bu durumu yeterli döviz kay na
.ğının olmayışı ve transferlerin 
süresi içinde yapılamayışı ile a
çıklamaktadırlar. Transferleri 
yapmakla yükümlü Merkez Ban
kası yetkililerinee, aksaklığın 
.gerçek nedeni ise şöyle açıklan
maktadır : 

"Son dakikaya kalınca tabii 
ki döviz bulunamıyor. Türkiye 
1 1 0 milyon aolarlık hampetrol 
ithalatını yapamayınca, açığı kıs-

sıkıştırılmaktadır. Oysa, sorunun • .------------------------., 
kapitalist sistemin sorunu oldu-
ğu ve Sovyetler Birliği'nin halen 
dünyanın en çok petrol ihraç 
eden ülkesi durumunda olduğu 
gayet iyi bilinmektedir_ 

Hampetrol konusunda izlene
cek ciddi bir programın, Türkiye' 
yi benzin ihraç edecek bir ülke 
durumuna getirebileceğini, he
saplamalar göstermektedir. Dev
let Planlama Teşkilatı'na göre, 
yılın ikinci yarısında Türkiye'nin 
9,8 milyon ton dolayında ham
petrole gereksinimi olacaktır. 
Bunun 1 ,75 milyon tonluk bölü
münün yurtiçinde üretilmesi, ge
riye kalan 8,1 milyon tonunun 
da ithali gerekmektedir. Ithali 
öngörülen 8 , 1  milyon tonluk 
ham petrolün, 7,1 milyon tonu 
için Sovyetler Birliği, Irak, lib
ya ve Iran ile bağlantılar yapıl
mıştır, Ancak, bugüne kadar izle
nen petrol politikalarına bakıl
dığında, bağlantıların ya da 
ödünlü fiyatların, kuyrukları u
zatmayı önlemediğini açıkça or
taya koymaktadır. 

Örneğin, Türkiye'nin rafine
rilerini tam kapasitede çalıştı
rabilmesi için 1 ,4 milyon ton dü
zeyinde ham petrol açığı vardır. 
Bu açığın kapatılabilmesi için, 
Mayıs ayında yapılan hükümet
lerarası Karma Ekonomik Ko-

misyon toplantıları sonunda SS
CB yeni bir olanak yaratmış ve 
Türkiye'ye vereceği ham petro
lu 1 milyon 650 bin ton düzeyin-

YUR UYUŞ - 9 TEMM UZ 1 9 79 - 1 0  

TSİP TEŞKILATLAR ıNA ÇEKILEN TELGRAF 
ÇOK YÖNLü "IŞLEV"LER GÖRüYOR. 

Dergimizin geçen sayısında Birlik Dergisinin, TSıP Genel 
Sekreteri tarafından 25 Nisan günü TSıP teşkilatlanna gönde
rilim bir telgrafı savunma adına 1 Mayıs'taki kararlılı!:ı karala
maya çalışan yazısını yanıtlayan -bir yazı yer aldı. Bu yanı
tımızda yer alan teknik bir hatayı düzeltmemiz gerekiyor. Sı
kıyönetimin 26 Nisan tarihinden itibaren uzatılmasının 25 
Nisan tarihinde kararlaştınlmış olmasına karşın, yanıtımızda 
bu tarih 26 Nisan olarak belirtiliyor. TSıP yöneticileri tara
fından teşkilatlara gönderilen telgrafın sıkıyönetimin uzatıl
dı!!ı gün gönderilip gönderilmemesi sonuçta hiçbirşey de!:iş
tirmemektedir ama, bu düzeltmeye yer verirken, ünlü telgra
Cın bir başka "işlev"e sahip oldu!!unun ortaya çıktı!!ını da 
belirtmeden geçemeyece!:iz. Birlik Dergisinin 19. sayısına bir 
göz atmak bu telgrafın "işlev"inin yalnızca "geri çark" tali
matı vermek olmadı!!ını da ortaya çıkartıyor. Ünlü telgrafın 
aynı zamanda, TSİp tarafından yayınlanan 1 Mayıs bülteni 
nedeniyle sıkıyönetim mahkemesinde açılan ve sonuçta TSıP 
Genel Başkanı Ahmet Kaçmaz'ın bir ay hapis cezası ile hü
küm giydi!!i ve geçmişte sabıkası olmadı!:ı gözönünde tutula
rak cezasının ertelendi!!i davada Kaçmaz tarafından"suçsuz
lu!!un" bir kanıtı olarak ortaya sürülen temel bir belge oldu
!!unu da ö!:reniyoruz. Birlik Dergisinden öllrendillimize göre 
bu telgraf artık sıkıyönetim mahkemesinde 1 Mayıs'ta TSıP' 
in başından beri tutumunun ne oldullunu kanıtlayan bir "ka
nıt"tır. TSıP Genel Başkanı şunlan söylemiştir duruşmada: 
"İşte bu nedenle Partimiz 1 Mayıs Alanında bulunma karan 
aldı. Ama biz bu karan alırken bunun sembolik bir karşı Çı
kış oldultunu biliyorduk. Çünkü işçi sınıfı daha yeni yeni 
yapmaya başladıllı 1 Mayıs gösterilerine tam anlamıyla ve so
nuna kadar sahip çıkacak ölçüde bu hakkı bünyesine mal et
miş, gelenekselleştirmiş dellildi." (Birlik, Sayı 19) 

YURÜYüŞ TSıP'in niyetine ilişkin olarak Kaçmaz'ın be
lirttiklerinden farklı şeyler söylemedi. Gönderilen telgraf da 
Yürüyüş tarafından yalnızca TSıP yöneticilerinin gösterişli 
çıkışlarının ardında yer alan niyeti sergilemek ıçın sözkonusu 
ediliyordu. Bugün TSıP yöneticileri niyetlerini açıkça söyle
diklerine ve ünlü telgrafı da sıkıyönetim mahkemelerinde bır 
'kanıt' olarak öne sürdüklerine göre YüRüYUŞ 'ün e kleyece
Ili hiçbir şey kalmıyor. Bırakalım sözkonusu telgraC, sıkıyö
netim mahkemesinin tozlu raflan arasında yerini alsın ... 

men de olsa kapatmak iç ın u , _  . . 

alımına 299,6 milyon dolar har
camış durumdadır. Bunun ön
lenmesi için TPAO'yu defalarca 
uyardık. Döviz istemlerini son 
dakikada değil,  birkaç gün önce 
yapın dedik. Ancak, Haziran ayı
na kadar uy'arılarımlZdan olumlu 
bir sonuç alamadık." 

Konu "ü�ün" dışalımı oldu
ğunda döviz bulan ve transfer 
iç inzamanında başvuruda bu
lunan TPAO, hampetrole gelince 
döviz bulunamıyor ve transferler 
de birden aksamaya başlıyor! 
"Ortaklığın" yurt içinde değil 
de, yurtdşındaki "spot" piyasa
ları yöneten tekellerle oluşturul
duğu san ısını yaratan bu uygula
maya Haziran ayında son veril
miştir. Yılın ikinci yarısında, ge
lişimin hangi yönde olacağı ko
nusunda tahmin de bulunmak ise 
güçtür. 

ZAMMIN ETKISI 

Petrol ihraç eden ülkeler örgü
tü OPEC'in petrol fiyatlarına 
yaptığı son zammın Türkiye'ye 
etkisi hangi düzeyde olacaktır? 
Bilindiği gibi, OPEC'e üye 1 3  ül
ke önümüzdeki üç aylık dönem 
için bir varil petrolün taban fiya
tnın 1 8, tavan fiyatının ise 23,5 
dolar olmasını kararlaştırmıştı. 
Örgüte üye 13 ül ke, günde 29 
milyon varil petrol üretmektedi;. 

Türkiye'nin, ödünlü fiyatlarla 
hampetrol sağladığı Irak, Libya 
jran ve Sovyetler Birliği ile top
lam 7 milyon 1 02 bin tonluk 
bağlantılarını sürdürebilmesi ha
linde, aylık ham petrol faturası
nın 1 5-20 milyon dolar dolayın
da etkileneceği hesaplanmakta
dır. Bağlantılı alımların aksaması 
ve "spot" hampetrol ya da ürün 
alımına gidilmesinin, aylık fatu
raya etkisi ise 1 00 milyon doları 
aşabilecektir. 

. Dört ülke ile yapılan bağlantı
larda, Türkiye, yeni OPEC fiyat
larıyla 1 milyar 1 28 milyon do
lar ödeyecektir. Bu tutar, Türki
ye'nin hampetrole Mayıs ayında 
ödediği fiyata göre 364,5 mil
yon dolar daha fazla ödeme ya
pılmasını gerektirmektedir. Bir 
başka deyişle, Mayıs ayında ham 
petrolün tonuna ödenen 1 07,5 
dolarlık ortalama fiyat, 1 60 do-

lara kadar yükselebilecektir. An
cak, bu hesap, yapılan bağlantı
lara OPEC zammının uygulana
cağı varsayımına dayanmaktadır_ 
Oysa, Türkiye bağlantı yaptığı 
[jIkelerden hampetrolü bu fiyat
tan değil, anlaşmalardaki ödün
lü fiyatlardan sağlamaktadır, 

Sovyetler Birliği, Irak, iran 
ve Libya iie yapılan bağlantılar
daki fiyat hükümlerine göre, yı
lın ikinci yarısında ham petro
le ton başına en çok 1 25 milyon 
dolarlık ödeme yapılması gerek
mektedir. Bağlantılı ithatatın ö
nemi, 1 979'un ilk yarısında Tür
kiye'ye çok pahalıya mal olan 
deneyimle, bir kez daha vurgu
Ianmıştır, Sözkonusu dönemde, 
bağlantısı bulunduğu halde 1 
milyon 36 bin tonluk hampetro
lün dışalımını gerçekleştireme
yenTürkiye, döviz yükü 1 1 0  mil
yon dotar olan bu hampetrol ye
rine 299,6 milyon dotarlık "ü
rün" dışalımı yapmıştır. 

YERLI ÜRETIM 

Geçtiğimiz günlerde, Sovyet
ler Birliği Jeoloji Bakanı'nın Tür
kiye'yi ziyareti ile yeniden gün
celleşen Türkiye'deki petrol ara
maları, sorunun önemli bir baş
kayanını oluşturmaktadır. Ko
nuk Bakan, basına yaptığı açık
lamalarda Türkiye'de zengin pet
rol yataklarının bulunduğunu, 
ancak çok derinde bulunması ne
deniyle ileri teknoloji gerektirdi
ğini belirtmiş ve konuya ilişkin 
olarak uzmanlarca hazırlanan bir 
raporu Türk Hükiimeti yetki li le
rine iletmiştir. Edinilen bilgilere 
göre, sözkonusu rapor TPAO 
yetkili lerince pek "önemsenme
miş"1ir. 

TPAO, petrol arama ve üret
me yatırımlarını düşiik diizeyde 
tutarak, işin "ticari" yanına ağır
lık veren bir politika izlemekte
dir, 10 yıldan bu yana 1 milyon 
ton düzeyinde üretim yapan ve 
üretimini geliştirmeyen Kuru
mun yöneticileri, pazarlamaya 
olan eğilimleri de, Ankara'nın en 
merkezi yerindeki görkemli 
genel müdürlük binasıyla yetin
meyip, bir yenisinin yapımlı" 
karar vererek kanıtlamışlardı�. 



Lenin'den b ugü ne:ı GEZi iZLENiMLERi 
Y ... " 

VA RLıK OZMENE.K 

Kapitalist sistemle sosyalist 
sistemin, yaşamın her alanında 
kendini duyuran birbirine taban 
tabana zıt karakterini bir an göz 
ardı edersenlz, Sovyet insanıyla 
konuşurken, bazı şeyleri anla
mıkta ve anlatmakta k�ılıklı 
olarak güçlük çekebilirsiniz. 

Bundan 60 yıl önce 1919 yılı
nın 1 Mayıs'ında Lenin Kızıl 
Meydan'daki töreiıde emekçilere 
şunlan söylemiş:  

"- Torunlanmız, kapitalist sis
temin belgelerine ve anılanna, ol
dukça tuhaf şeyler diye baka
caklar. Hayatın ihtiyaçlan konu
sundaki ticaretin nasıl olup da 
kişilerin elinde olabildii!ini, 
fabrikalann ve dei!irmenlerin na
sıl olup da tek tek bireylerin 
malı olabildii!ini, bir adamın di
i!eriın nasıl sömürebildii!ini, nasıl 
olup da hiç bir iş yapmayan in
sanlar olabildi�ini anlamakta 
giiçlük çekecekler . . .  " 

60 yıl sonra Lenin'in torun
Ianyla konuşurken onlann kapi
talist sistem içinde doi!a1 karşı
lanabilecek bazı sorulan ve bazı 
şeyleri anlamakta büyük güçlük
ler çektii!ine tanık olduk. Ama 
Sosyalist sistem içindeki çoi!u 
doi!aI olgunun da .karşı açıdan 
aynı şekilde güçlükle kavrandıi!ı
nı da eklemeliyim. 

Tiflis yöresinde yaptıi!ımız 
bir gezi sırasında otomobilimizin 
şoförü Viii ile gezi ekibimizin bir 
üyesi arasında geçen ilginç ko
nuşmalan dinlerken doi!rusu 
zaman zaman gülmekten kendi
mi alamadım. 

200 ruble aylık geliri olduiiu
nu, bir dikiş atölyesinde çalışan 
kansının 142 rubl� aldıi!ını, söy
leyen iki çocuk sahibi Viii soru
lan yanıtlıyordu: 

"- Eşinin çalışmasını istiyor-
musun? 

"- Istemesek çalışır mı?" 
"- Devlet mi istiyor?" 
" -Devlet, ev hizmetlerini, 

çocuk bakımını iş saydıi!ı için 
isterse kadınlar dışarda çalışma
sın diyor." 

"- Ama sen çalışmasını isti
yorsu n?" 

"- Sadece benim istemem le 
olmaz. O da istiyor ... " 

"- Peki çocuklara kim bakı-
yor?" 

"- Kanının annesi."  
"- O çalışmıyor mu?" 
"- O çalışmış emekli olmuş. 

Şimdi de torunlanna bakıyor . . .  " 
Karşılıklı soru ve yanıtlar 

sürüyor: 

"- Ev kirası ne veriyorsun?" 
"- 1 0  ruble." 
"- E lektrik, su,  havagazı, ya-

kacak?" 
"- Hepsi içinde." 
"- Çok ucuz dei!i1 mi?" 
" - Niçin pahalı olsun?" 
"- Sen istesen başka bir ken

te gidebilir misin?" 
"- Niçin gitmeyeyim?" 
"- Hani kafana esti, atlayıp 

uçai!a, trene gidebilir misin? .. " 
" - Anlayamadım." 
"- Kafana esse, çekip gidebi· 

lir misin?" 
"- Kafama nasıl esecek?'" 
"- Canım, durup, dururken, 

izin almadan gitsen?" 
"- Niçin efendim, durup du· 

rurken gideyim?" 
"- Hani canım illa ki izin al

man mı gerekir resmi makam- · 
lardan?" 

Viii bir türlü kavrayamıyor bu 
soruyu. 

"- Yıllık bir ay iznim var. Is
tediiiim yere giderim." 

"- Sen nereye gidiyorsun?" 
"- 15 gün denize, 15 gün de 

köyüme." 
"- Köyde ne var?" 

Her 1 Ma)' .. 'ta Sovyet hallıı .osyalizmin zaferini kulluyor. 

{jzgür 
bir 
)'Dşamı 
tiim 
toplumla 
paylaşmal, 

"- Bir evim var, say fiye evi ." 
"- Ev senin mi?" 
"- Evet, benim ... " 
"- Ev senin olabiliyor mu?" 
Viii bu soruyu hayretle karşı-

ladıi!ını belll ederek yanıtlıyor: 
"- Olabiliyor ... " 
"- Peki tarlalar'I" 
"- Onlar hepimizin . . .  " 
"- Evinin bahçesi?" 
"- O olabilir. Çiçek, ai!aç, 

sebze ekmek için . . .  " 
"- Peki şehirde de bir ev al

makister misin?" 
"- Hiç düşünmedim. Ama is

teyenler alıyor " 
"- Nasıl alıyorlar?" 
"- üç bin ruble. Ilin rublesi 

peşin ödeniyor, geri kalan iki bin 
rubleyi yirmi yılda ödüyorsun ... " 

Bu sorulardan sonra Vili bize 
soruyor: 

"- Siz efendim, nerede otu
ruyorsunuz?" 

Senatör Köseolilu, "benim 
evim var" diyor. Viii bana dönü
yor: 

"-Kirada oturuyorum" diyo
rum. Vill kaç para kira verdi�imi 
soruyor, öi!rendikten sonra bu 
kez aylık gelirimi soruyor. Aylık 

ri! 
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gelirimin kıraya gittii!ini öi!ren
dikten sonra: 

"- Siz bana yalan söylüyorsu
nuz." diyor. "Peki nasıl geçinl
yorsunuz?" 

"- Eşim de çalışıyor ... " 
Viii söylediklerime inanmadı. 

Oysa çok ciddi· konuşuyorduk .. .  

*** *** 

Lenin'in torunlanyla buna 
benzer bir çok konuda birbiri
nizi anlamakta güçilik çektiğiniz 
olur . . .  

Bugünkü Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birlii!i hüklimet 
l1yelerinin örneğin, üçte ikisinin 
işçi ve köyıü .. kiikenli oldugunu 
bilmek Viii için ilginç dei!i1. E· 
leklrikçi, �arangoz, yağhane iş
çisi, otomatik makinalar ayarcı-
51, montör, makinist yardımcısı, 
inceleme blirolan mühendisi, ha
vacı, ressam. Bunlar bugün iş ba
şında olan SSCB Bakanlar K uru
lu üyelerini i lk meslekleri ... 

Bu olgu ne kadar ilginç dei!i1. 
se, hangi kademede olursa olsun 
yöneticiler için bir soru sonıldu
ğunda verilen şu yanıt da o 
kadar yaygın : 

"- fyi çalışmak zonında. 
yoksa alınır görevinden . . . . . 

Konuşmalarda, sohbetlerde 
bunlar böyle kaşlar çatılarak fa
lan .oylenmiyor. Bırakın onu, 
böyle söylenirken işin içine bir 
de kahkaha katıyorlar: 

"- Çok çalışmalı, çok çalış
malı . . .  " 

örneğin Batum 'da Botanik 
Bahçesi Müdürü'ne Vali Revaz 
Bey bunlan söyleyince o da güle
rek başını sallamıştı: 

"- Çok çalışmalı, çok çalış
malı... öyle ya! .. " 

*** *** 

Sovyetler Birlii!i 'ne gelenlerin 
en çok sorduldan sorulann ba· 
şında "eşitlik" kavramına ilişkin 
olanlann geldiğini söylüyorlar. 
Du konudaki bazı soru ve yanıt· 
lan size aktarayım. 

"- Burada herkes eşit ücret 
mi alıyor?" 

"- Hayır böyle eksik bir anla· . 
yış, emei!in nitelik ve nicelii!ine 
göre karşılığını verme ilkesine 
ters düşmez ml? Bizce düşer. 
Yoksa, fabrikada yetene!!ini ge
liştirerek icadlar yapan bir işçiye 
emeginin karşılıi!ını vermemiş 
olmaz mıyız? Günde 80 kilo çay 
toplayan emekçiyle 150 kilo 
toplayan emekçi arasında eme
itin niceliği açısından fark yok 
mudur? Bizce vardır. Onun hem 
geliri artacaktır, hem de onu 
emek kahramanı seçeceğiz biz." 

Ve bu konuda bır kaç örnek 
daha veriliyor: 

"- Güç koşullarda, uzak yer-

lerde çalışan emekçilerin daha 
yüksek ücret almalan, onlara da
ha çoktatil, dinlenme hakkı ,'e
rilmesi, tazminat ödenmesi doğ· 
ru olmaz mı? Bizce dOi!ru olur .. 

"- l'eki sizin eşitlik anlayı· 
şımz nedir?" 

"�E_şitsizliCi yaratan nesnel 
koşul ve etkenler giderilmedik
çe bu söz süslü ama boş bir söz 
olur. Bir adam düşünün çalışma 
hakkı yok. Çalışmak istiyor işi 
yok. Ne olacak o zaman? Işsiz. 
lik, çalışmamal: insanın hakkı 
olabilir mi? Bizce olamaz. Eşit 
işe fark lı ücret rie olamaz. F.şit 
i'şe eşit ücret almak lazımdır . . . .  

1930 yılından bu yana Sov
yetler Birliği'nde işsizliiiin görü!· 
mediğini söylüyorlar ve eşitlik 
ilkesinin hir başka yönünü daha 
anlatıyorlar: 

"Dil, din, ırk, uynık aynca
lık olamaz. Insanlar arasında e
şitsizlik nedeni olaır:az. Eşit 
haklar, eşit olanaklar ... Parasız 
öi!retim herkes içindir. Karşı
lıksız saglık hizmetleri herkes 
için eşittir. Emeklilik, tatil hak
kı herkes içindir . . . . .  

*** *** 

Tercümanımız Guram gene bu 
konularla ilgili olarak kendisine 
yöneltilen bir başka soruyu da 
şöyle yanıtlamıştı: 

"- Sen parti üyesi misin?" 
"- Hayır dei!i1im." 
"- Partililerin ayncalıklı ol· 

duklan söyleniyor." 
"- Evet onlar ayncalıklı." 
"- Nasıl mesela?" 

"Benden daha çok çalışıyorlar. 
Ben işten çıktıktan sonra eve gi
diyorum, onlan daha başka, sos
yal alanlarda işler bekliyor. On
lann omuzlannda daha çok yük 
var. Daha çok sorumluluklar, gö· 
revler yükleniyorlar. Onlardan 
daha çok fedakarlık isteniyor. 
Onlardan daha çok bilgi ve yete· . 
nek isteniyor. Çok yoruluyol' 
lar . . .  " 

Guram 'ın kafasındRki "ay nca
hk" ya da eski deyimle "imti· 
yaz" kavramı buydu ... Bunun 
tersi bir anlayışı Sovyet insanı· 
nın anlamasını ve kabul etmesini 
beklemeyin. Zira 60 y� önce 
"Torunlanmız, kapitalist siste· 
min belgelerine ve an�anna ol· 
dukça tuhaf şeyler diye baka
caklar" diyen Lenin sözlerini 
şöyle sürdürnıüş: 

"- Şimdiye dek, çocuklan· 
mlZın görece!!i şeylerden bir peri 
masalı gibi söz edildi, ama şimdi 
yoldaşlar açıkça gördü!!ünüz gi· 
bi, temelini attığınuz sosyalist 
toplum yapısı bir ütopya değil· 
dir. Çocuklanmız bu yapıyı da
ha da büyük bir gayretle kura· 
cak ... " 

Lenin'in torunlan kurulan 
yapının üst katlanm çıkıyorlar 
bugün, yapı bitmiş degiı ... 
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Afganistan'da yenilgi telaşı i
çindeki gerici güçlerin kırım de
nemeleri sürerken Afganistan 
halkı yüzbinlerce kişilik gösteri
lerle devrim kazan ımlarını koru
maya kararlı olduğunu kanıtlı
yor_ Bu arada Afgmistan hükümeti 
tarafından Dışişleri Bakan Yar
dımcısı Şah Muhammed Dost 
başkanlığında Pakistan'a gönde
rilen heyetle Pakistan yetkilileri 
arasındaki görüşmelerin de, iki 
ülke arasındaki çitışmaların dur
durulması için elverişli bir zemin 
yarattığı bildiriliyor. 

Afganistan halkının "devrimi 
koruma" gösterilerinin birbirini 
izlemesi , ülkede devri mci yöne
timin yönettiği köklü döniişüm
lerdeki yeni atılımları simgeliyor. 

Şahinlerin yeni avı : 

"Y ıldırım ordusu " 
ABD 'nin Avrupa'daki askeri kuvvetlerinin başkomutanı 

Bertı�rd Dogers, dünyanı� herhangi bir yerinde, özel likle de 
Basra Körfezi ve Ortadoğu'da meydana gelebilecek ve ABD' 
nin bu bölgelerdeki ç ıkarlarına yönelecek gelişmelere karşı, 
ülkesinin bir "Yıldırım Ordusu" kurduğunu açıkladı. Belir
tildiğine göre, kurulacak olan bu ordu, 1 1 0 bin kişilik bir 
güce sahip olacak_ 

ABD başka ülkeleri böylesine tehdit etme, dilediğinde 
başka ülkelere müdahale etme hakkını kendinde nasıl görü
yor? Ya da ABD 'nin yeni bir "Yıldırım OrdllSu"na ihtivaeı 
mı var ·ki? Zaten ABD 'nın dünyanın bütün' denizlerine ve 
kıtalarına yayılmış deniz filoları, askeri güçleri, nükleer silah
ları, saldırı üsleri yok mu? ..  _ 

ABD böylesi giiçlere elbette sahip ve bu güçleriyle Sov
yetler Birliği'ni, sosyalist ülkeleri ve bütün antiemperyalist 
hareketleri kuşatmaya çalışıyor. Yeni kurulan ordu ise, bu 
güçlerine yeni bir güç katma amacını taşıyor. Ne var ki, 
ABD 'nin bu saldırgan, yayıımacı girişimi ilerici güçler. ve 
sosyalist ülkeler tarafından tepkiyle karşılandı. Sovyetler 
Birliği, böyle bir ordu kurulmasının ABD 'nin dünya üzerin
deki hegemonyacı emellerinin açık bir belirtisi olduğunu be
lirtti. 

, 'Ma o 'n u n  
Ki ta b ı " ...... , ..... ". 

yerıne 
Maocu Çin yönetlmi, uzun yıllar Çın halkının çocuklan

na, güvenli bir gelecek yerine, Mao'nun kuru ve bo, kUşele
rinden oluşan sahte bir dünya vaadettl_ Bu uyutma kampan
yasının sonuç vermeyece�i sonunda görüldü. Şimdi gerici 
maocu yönetim, Çin halkının çocuklanna, kapitaUst dünya
da geliştirilmiş "ç�daş" uyutma yöntemleriyle yanaşmaya 
çalışıyor. Maocu yönetlm, insan eme�inin yarattıeı uygarhk 
ürünleriyle Çin halkının yaşam düzeyini gerçekten yükselt
meye yönelece�i yerde, kendisini emperyalist dünyanın eCen
dilerinin gözüne sokacak gösterilere başvuruyor. Işte kapita
listlerin iktidannın devrilmesinden 30 yıl sonra hala en temel 
gereksinimleri bil� karşılanamayan bir Çin 'li çocu�un elinde, 
maouculann sıkıştırdı�ı bir "coca.cola" tenekesi ... 

Bu görüntü, maocu yönetimin bir yandaki gerici Seda" 
rejimine silah yardımı ya�dırdı�ı, di�er yandan da parti yö
neticilerinin burjuva dünyasına özgü yolsuzluklannın açı�a 
çıktı�ı koşullarda sergileniyor. 

Merak edilmesin ,  Çin halkı kendisine dayatılan bu "ka
deri" yırtTasını bilecektir! . .  

Afganistan, ülke toprakları 
üzerinde bağımsız bir krallığın 
kurulduğu 1 74 Tden bu yana 
hiçbir zaman doğrudan bir sö
mlirge konumuna düşmedi. Ne 
var ki uzun yıllar i ngiliz emper
yalizminin ve yayılmacılığının 
hedefi oldu. Ondokuzuncu yüz
yılın sonlarına doğru kurulan in
giliz mandası da 1 9 1 9'da bir ba
ğımsızlık savaşıyla kırıldı. Afga
nistan daha o günlerden başlaya
rak genç Sovyet devletinin yakın 
ve sıcak desteğiyle karşılaştı. 
1926'da Sovyetler Birliği ile Af
ganistan arasında bir dostluk an 
laşması imzalandı 

Afganistan Devrimi _ korumak 
N ISAN DEVRiMiNDEN ÖNCE için görev başında 

Afganistan hemen tümüyle ta
rıma dayanan ve nüfusun önemli 
bir bölümünün göçebelikle yaşa
dığı bir ekonomiye sahipti. 1 978 
yılında ülkede kişi başına gelir 
100 dola,ın altındaydı. 

ülkede sanayi ise yok dene
cek kadar cılızdı. Sanayi işyerle
rinin sayısı 200'ü, sanayi işçileri 
ise 50 bini aşmıyordu. Varolan 
sanayi kuruluşları da, doğal 
kaynakların işlenmesi alanında 
Sovyetler Birliği ile işbirliği so
nucunda kurulmuştu. 

Ülkenin bu koşullarında silah-

l ı  kuvvetler içinde ilerici, devrim
ci-demokratik eğilimlerin geliş
mesi için elveri şli bir zemin olu
şuyordu. 1973 Temmuz'unda 
ilerici subayların müdahalesiyle 
krallık devrildi ve cumhuriyet 
kuruldu. Büyük çoğunluğuyla e
mekçi halk kökenli olan bu su
baylar, kitlelerin özlemlerini 
yansıtabiliyorlar, Alganistan Oe
mokriitik Halk Partisi'nin ideolo
iisini ve disiplinini benimseyebili
yorlardı. Ne var ki General Da· 
vud'un başkanlığında oluşan 
yeni yönetimin ilan ettiği ilerici 

platform kısa sürede gericiliğin 
etkileriyle bir yaha konacaktı. 
Bu arada Davut yönetiminin ge
ricilerle işbirliği, Demokratik 
Halk Partisi üzerindeki baskının 
da terör ölçüsüne varmasıyla so
nuç lanaeaktı. 

1 978 Nisan'ında Davut yöne· 
timinin DHP Genel Sekreteri 
Taraki ile diğer parti yöneticile
rini tutuklatma girişimi, iilkede 
devrimci bir atılımın koşullarını 
tamamlıyordu. 30 nisan 1 978'te 
Muhammed Taraki ülkenin yeni 

5 kıtada. 
"aberler 

ıSRAIL KOMONIs:r PARTISI: 
"LOBNAN'A SALDıRıLARA 

SON vERILSIN" 

lırall Kom1inlat Pıırtlsl Merkez Komitesi Po
litbüroıu ülkedeki tüm banttan yana güçlere bır 
çaRn yayınlayarak ısrail hükümetinin Lübnan'a 
kal11 girişti�1 saldınlara son vermesi ıçın zorlan
masını Istedi. IKP ısrail'In Lübnan'a düzenledi!!i 
saldınlann amacının bir yandan Güney Lübnan'  
da gerici Haddad tlraCından kurulan sözde Dev· 
let'in yayılmasına yardımcı olmak, di�er yan· 
dan da Lübnan' daki Filistinli mill tecileri orta
dan kaldırmak oldu�unu belirtti. IKP Politbüro
su hükUmetlen Filistinlilenn yasal haklannın ta· 
nınmasını ve işgal edilen tüm Arap toprakIann
dan hemen çekilinmesini istedi. IKP'nin ça�n
sında ısrail'in BM Banşglicü ile imzalanan ateş· 
keş anlaşmasını ihlal etti�1 de belirtildi. 

O ENGLADEŞ KOMÜNIST PARTısı 
ÜLKEDEKI TOM DEMOKRATLARA 

BIR LIK ÇACRISI YAPTı 

Ilengladeş Komünist Partisi Merkez Komite
sinin Oarca'da yaptı!!ı bir toplantıda ülkenin 
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politik ve ekonomik durumunun düzeltilmesi 
için alınması gereken önlem ler görüşüldü. Top· 
lantıdan sonra ülkedeki tüm ilerici ve demokra· 
tık güç lere bır çağn yayınlandı. nKP'nin çal!· 
n,ında ülkede Emperyalizmin ekonomik zor
luklan kullanarak eerici güçler vasıtasıyla etki
sini arttırına amacında oldullu belitilerek, Bang· 
lad�'in tüm ilerici ve demokrat lÜçlerinin buna 
karşı ortak Anti-emperyalist tutum almalannı 
ve tüm entrik.lan bo .. çıkarmalannı istedI. 
BKP, ülkedeki ilerici ve demokrat güçlerin Em· 
peryaUzmin tüm oyunlannı boşa çıkaracak IÜÇ
te olduRunu da yayınlad�ı bildiride vurguladı. 

OOLlVYADA Sı::ÇIJ\I LERI 
DEMOKRATI K  HALK OIRLlCI 

ADAYı SUAZO KAZA N DI 

Bolivyada yapılan seçimleri 1 2  ilerici siyasal 
parti ve kuruluşun oluşturduğu Demokratik 
Halk Birliği (UDP) nın adayı Hernan Silez Sua· 
ro kazandı. UDP iç indeki I ıerici Partinin lideri 
olan Suaro ilk belirlemelere göre oyların yiizde 
3 1 'ini aldı. Ulusal, antiemperyalist ve devrimci 
bir karakter taşıyan UDP, seçimlerden önce ya-O 
yınladığı bir politik açıklamada ülke sorunlarına 
yaklaşımlarını belirtti. UDP'.nin açıklamasında 
Demokratik Halk Birliği'nin ilk hedeflerinden 
birinin ülkede Emperyalizmin etkinliğini tümüy
le ortadan kaldırmak olduğu belirtildi. Bolivya 
Devlet Başkanlığına seçilen ilerici aday Hernan 
Silez Suaro 6 AJustosta görevi devralacak. 

Taraki 
A fganislan 

halkının 
başucunda: 

Deurimi 
Iıorı,nıak 

için 
.1.1. 

Cılmhurbaşkanı ilan ediliyordu. 

DEVRIMCI DÖNÜŞÜMLER 

Devrimci yönetim 1 978 Hazi
ran'ında 30 maddelik ilk prog
ramını ilan etti. Tarım reformu
nu, ülkede kamu sektörünün güç
lendirilmesini, demokratik bir 
anayasanın hazırlanmasını, ka
dınların eşit haklarının tanınma· 
sını, milliyetıerin arasında eşitli-' 
ğin sağlanmasını öngören prog· 
ramın uygulanmasına ivedilikle 
geç ildi. 

12 Temmuz 1978'te devrim 
ci yönetim, köylliliiğün borçları
nın geçersiz kılınmasına ilişkin 
kararnanıesini yayınladı. Bu ka
rarnameyle kırsal nüfusun yüzde 
45'ini oluşturan küçük köylüler, 
kendilerini tefecilerin baskısı al
tında tutan borçlardan kurtula
caklard ı. Bu kararnamenin uygu
lamasının denetimi, her temel 
yerleşme biriminde köylülerin 
temsilcilerinden oluşan yedişer 
kişilik komitelerin yetkisine dev
redildi. 

Devrimci yönetimin toprak 

reformu yas�ı ise, her köylü 
ailesinin mülk topraklarını (bi
rinci kalite düzeyinde) 6 hekur
la sınırlanmayı öngörüyordu. 
Ayrıca 6 hektarı a�n toprakla
rın her türlü el değiştirmesini (i
potek ve SiltlŞ yoluyla) yas.ııklı· 
yordu. -

T oprak reformu yasasının i lk 
sonuçları bu yıl içinde ahnmilya 
başladı. 1 979 Nisiln ayının so
nunda 270 bin hektar toprak 
1 32 bin yoksul köylü ailesine 
dağıtılmıştl. 

Afganistan'da gerici güçlerin, 
. Pakistan'daki ve Çin'deki gerici
lerin de desteğiyle başlattığı a· 
yaklanma denemesi, işte devri· 
min bu sonuçlarını onadan kal· 
dırmaya yönelikti. Ama devri· 
min kendini savunma gücü de. 
yine bu kazanımlardan geliyor· 
du. Afganistan halkı bugün bu 
kazanımlarını korumak için, baş· 
ta Sovyetler Birliği'nin enternas· 
yonalist dayanışmasıyla, sonuna 
kadar savaşmaya kararlı olduğu
nu kanıtlıyor. Zafer Afganistan 
halkının olacakıır. 



ABD 'nin eıemen Itnıfı politik 
olarakher iki büyük partide de tem
sil ediııyor (Cumhuriyetçi ve De
mokrat Partide). Ancak yardımcı 
ııüç ve rezerv olarak -Avrupa ve di
ller ülke1ttdeki büyük burjuvezi ııi
bi- aynı zamanda aşın gerici lIüÇ
lerden &aii tutuculardan ve neofa
fıstlerden oluşan bir kamııı kullanı
yor. Cünümüzdeki bunalım duru
munda adı geçen kamp "hizmetleri
nit! arttılarak sunmaya devam edi. 
yor. 

Aşın gericilere ABD makamlan 
terarından tolerans ııösteriliyor ve 
çok yönlü olarak destekleniyorlar. 
Kapitali.t sistem'in ııittikçe a�ırla
f&n bunalımıyla birlikte bunların 
ideolojisinin etkisi de artıyor. 

Bunlann etkisi Cumhuriyetçi ve 
Demokrat Parti Inin, tekelci senn.· 
yenin, adalet makamlarının, hükü
metin, ııizli güvenlik öl'iütlerinin ve 
devlet mekanizmasının başka ke· 
simlerinin içine kadar Ilenişlemi, 
durumda. 

Bu arada ortaya çıkan &aii tutu
cu yönetim orıanı "Yeni Sal" 
(New Rilibt) kendi istedikleri ba,
kan adayına Beyez Saray'ın yolunu 
açmak için politik k�panya_ sah
nesinde sistematik bir çalışma ya
pıyor_ Bu hareketin liderleri birkaç 
haftada bir Washinııton yalunların
da bugünkü sözde politik dolırudan 
reklam için faaliyet ıösteren Firma' 
nın şefi Richard A. Viguerie'nin 
konforlu büro salonlannda bir araya 
ııeliyorlar ve her seferinde yeni tak
tikleri belirliyorlar. Bu mekaniima
nm bir zamanlar nA' örgütleri ve 
kampanyaları desteklemiş olan ve i
li,ki kurulması kolay 30 milyon A
merikalının ad ve  adresleriyle dol
durulmuş 3000 bandı bulunuyor. 
Ayda ortalama 5 milyon mektup 
ııönderiyorlar ve ara seçim yılı 1977 
de ilerideki propllianda harcamaları 
için 30 milyon Dolar balıış topladı
lar_ 

A,m gerici ideolojinin yayııınlaş
tmlması için 1958 yıiında kurulan 
ve Amerikalı bir askeri casusun adı 
verilen John Birch Society (ABD' 
nin .. m &aileılan arasında (balı) o
lu ,turan önemli bir öııe durumun
da. Buııünkü yakla,ık 80 bin 

ABD 'de 
neo-fasizm yeni 

• 

Yahudi düşmanlıtı antikomünizml. bir-
I.şiy

.
o
:.

r .... ___________ _ 

güçlerle 
saldırıyor 

"Birch'lü" üye arasında petrol mil· silahiandırılmanın artınimasma yö-
yardarları, endüstri birliklerinin ve nelik. "Birch'lü" liderlerden biri Q-
dini cemiyetlerin önde gelen temsil- ıan Kongre üyesi John Nousselot' 
cilen, yüksek rütbeli subaylar ve po- un ,örüşüne ,öre bu düşünceler 
litikacılar, cumhuriyetçi ve faşizan "bütün ülkeyi dua ateşi gibi sara-
American Partylnin eski başkan a· caktır." Bunlar 10 milyondan fazla 
daylan, Senatör Barry Coldwater ve baskısı olan bir kitap ve 100'ü aşkın 
Milletvekili John Schmitz bulunu- radyo istasyonunun 5 dakika y�ın-
yor. Düşünceleri her türlü demokra- larında yayılıyor. 
tik, liberal ve toplumsal harekete Society qnemli mevki ve kuru-
kar,ı, sendikalar ve ırkçıııııa i(.arşı luşlardaki liberal düşünceli kişileri 
öqıüt1er üzerinde baskı yapmaya ve temizlemek ve buralara kendi adam-

--::==============:::====::::::::::::=� lanm eetirmek ıçın her türlü 
r: entrikaya başvuruyor. Hatta her 

Mezarına yaklaşan 
adam : SOMOZA 

Nikaragua'da Sandinlsta Kur
tulu, Cephesi zafere iyice yak
la,tı. Diktatör Somoza ise iktida
nmn son günlerinde ne yapaca!!ı
m iyice şa,ırmı, durumda. Ame
rika Birleşik Devletlerl'nin So
moza 'mn "kayıtsız şartsız göre
vinden aynlması"m istemesi, 
kanlı dlktatörü tam anlamıyla bir 
ikilem'in içine soktu. Yıllarca A
merikan Emperyalizmine sırtını 
dayayarak iktidanm sürdüren 
Someza, bu kez halkın direnişi 
karşısında tüm dostlannı yitir· 
mi, gibi görünüyor. ABD'den 
başka, Güney Amerika'da ABD 
kuklası bazı htikümetler bile 
Someza iktidan ile Ilişkilerini 
kestiler. 

Bu arada Amerikan emperya
lizmi, SomoZl'nın kurtuluş ola
na!!ı kaimadıjtını görünce yeni 
bir htikünıetin kurulmasını önerdi. 
ABD böyielikle yenı yönetimle 

kendisi arasında bir ba!! kurul
masını saj!lamak istiyor. Iran 'da 
kanlı Şah 'ı son günlerinde kendi 
yazgısıyia başbaşa bırakan ABD 
emperyalizmi, Nikaragua\la da 
aym taktil!i uyguluyor_ ABD, ye
ni kuruiacak yönetimin ilerici 
eylemlerinin önüne bu yolla geç
mek ve Nikaragua'da kendi çıka
nna ter.; toplumsal gelişmeleri 
önlemek istiyor. 

Ancak ABD emperyalizminin 
oyunlannın pek amacına ulaşma 
şansı olmadı!!ı gözleniyor. Ulu
sal Yurtsever Cephe Içinde 
yer alan Nikaragua işçi sınıfı par
tisi, Nikaragua Sosyelist Partisi 
emperyalizmin oyunlanm boşa 
çıkaracak en büytik güçlerden bi
ri olarak görülüyor. Cephe içinde 
kökleşmiş antiemperyaUst dü
şilnce ve e!!ilimler de ABD em
peryalizminin bu tür çabalannı 
boşa çıkaracak bir düzeye eriş
miş durumda. 

türlü ilerici harekete karşı olan eski 
ABD Başkanı Truman bir keresinde 
"Birch'lü"leri Çarşafsız Ku-Klux
Klan" olarak adlandırmışt!. 

UNIFORMALI NEONAZILER 

1967 'de lideri Lincoln Rockwell' 
in ölümünden sonra da�ılan Ameri
kan Nazi Partisi (American Nızi 
Party}nin devamİ olarak "M.jor" 
Matt Koehl'in yön�tinıindeki Nas
yonal Sosyalist Beyaz Halk Partisi
si (National Socialist White People's 
Party) kendisini görmektedir. Bu 
parti ı 976'dan beri A froameri kan
lann katledilmesi için açıkça çalırı
da bulunarak üniformıh militan).
rıyla Balıımsızlık Bildiraesinin yıl
dönümlerindeki geçit törenlerine 
katıimaktadır. 1970'de bu partinin 
yetkiUlerinden biri olan Frank Col
lin'in yahudi kökenli oluşu nede
niyle atılması, bu partiyi daha iyi 
anlatmaktadır. -

Collin bunun üzerine Amerika 
NaByonal Sosyaliıt Partisi (NSPA)ni 
kurdu. Bu parti Koahl'in partisiyle 
rekabet helinpedir. NSPA halen 26 
ABD kentinde faeliyet ııöıterrnekte
dir ve ülkenin dünya çapında tanı
nan tek Nazi örgiitüdür. Bu parti 1 
yılı a,kın süreden beri Chicaııo va
ro,u Skokie'de üyelerinin ünifor
malı ve ııamalı haçlarla dolaşabilme
leri için izin alma çabaaı içindedir. 
Federal Devlet İllioniı'in ' yüksek 
mahkemesi ve 1978 Heziran'ında da 
Birle,ik Devletler Yüksek Mahke
mesi bunların kı,kırtıcı planlanna 
bezı yaptınmlar uYlUlaml,tır. Eııe
men sınıfın bezı kesimleri açıkça 
neonezi çevrele .. büyük delıer ver
mektedirler. Bununla birlikte NSPA 
ya kar,ı giiçlü bir demokratik kar,ı 
giiç olu,mu,tur. Bu parti gerçi 25 
Heziran ve 9 Temmuz'da Chicaııo'  
da lıöBteriler yapmı,tır, ama Skokle 
de yapamamı,tır. 

Y az aylan Kapitelist 
Dünya'da Ileni, yı
Iıınların toplumsal, 
politik etkinlikler 
karşısında duyarlı
lıklarının ezaldılıı, 
"rehavet" kazandı
lıl dönemlerdir. Bu 
yönde bir ko,ulla
ma her türlü araçla 
da yönlendirilir. 
duyarlılı!!ı azalıp, dUYlUaailılıl artan kitlelere 
m"şııal.ler de bulunur. 

Yine aynı günler Ilenellikle, halkın en temel 
gereksinim maddelerine zamların yapıldılıı 
döneme denk düşer. 

H alkın büyük çoilunlulıunun dinlence olanak
larından yoksun oldulıu Türkiye ııi bi ülkeler
de de durum çok farklı delıildir. Böyle ülke-
lerde "Tatil'de Yaşam" öyküleri kitlelere bu 
yaşama katılma izlenimi vermek için ortaya 
sürülür. Bir de politik ııel'iinlikleri yumu,at
maya ( ! )  yönelik "diyaloıı" önerileri .. 

Ceçtilıimiz hafta birbirini izleyen üç uluslar
arası toplantı yapıldı. Birincisi Moakova'da, 
KEYK ülkeleri toplantısı. İkincisi Cenevre'de 
petrol üreten ülkeler toplantısı, üçüncüsü de 
Tokyo'daki emperyelist zirve. Tatil giinlerin
de dahi gözlerden kaçııılamayacak özende 
üç toplantı. U luslararası etkinlikler mo la tanımıyor. Onem
li gelişmeler tabii ki sadece bu üç toplantı 
deliil. Belki aynı önemde bir başka toplantı 
da Brüksel'd. AET ülkeleri ile 56 Afrika, Ka
rayipleı ve Pasifik ülkesi arasındaki Lame an. 
laşmasını yenil,yen toplantıydı. 

Hangi toplantı 

OPEC toplantısı biliniyor. Dünya petrol 
fiyatlan yükseltildi. Tokyo toplantısında 
Emperyalist ülkeler "dünya enerji bunalımı" 
karşısında önlemlerini ve izleyecekleri poli
tikalan saptadılar. 

öz ve açık olarak, uluslararası tekellerin 
"petrol bunalımı" ile sürekli artan karlannın 

./ paylaşım hes.plaşmasını yaptılar. Aralann
daki, artık su üstüne de yansıyan sürtüşmel.· 
ri geçici çözümlere ulaştırınayı çalıştılar. E nerji bunalımıyı. emperyalist tekellerin vur
ııunlan artıyor. Ama bunalımın kendi ülke
lerine de yonsıma .. kaçınılmez. Bu da bilini
yor. Yansıyan bunalımın politik sonuçlanna 
karşı da "önlemler" düşündüler. Tokyo top
lantısının dışa açıklanan kararlarının önemli 
bir bölümünii de bu önlemler oluşturdu. 
"önlemlerin" başında yükselen petrol fiyat
larından üretici ülkeleri sorumlu tutma pm
Plliandası geliyordu.  Tamamlayıcı öge ise 
emperyalistlerin az gelişmiş ülkeıerin sorun
Ianna çözüm için "çaba gösterecekler" sözü 
oluyordu. Ama Brüksel'de uzatılan Lam. an
laşması bu sözün i yeni 6Ömürııecili�in dahi 
fazla sömürmesinin koşuııannı yaratmak an
lamına ııeldil!ini ııöıterrnekt.dir. 
Ama ne ııam. Bakarkör yerli ilericil,r olteyı 
kapmışlardı bile. C.risi onl:ıra di;şüyorC:u. 
Petrol zammının, enerji bunalınunın soncçla
nru görüyorlardı. Ancak söyledil"eri "0181' 
bizim gibilere oluyor"dan öte c!e�ildi. mrde 
soruyorlu,h ; "(bize olanlar) kimin urr.urun
da!". 
öncelikle, kendiJerinin umurunda niL  ki? Öy
le olsa bi.ı; başl,a toplantıdan da söz etm,leri 
gerekirdi. DErüstlükle �ıoskovadaki KEYK 
toplantısından. M oskova'da KEYK üyesi ülkeler iiye olmayan 
sosyelist ülkeler gözlemcilerinin d. yer .Idıllı 
zirve toplantısında enerji sorunlarını ele alı· 
yorlar, tartışıyorlar, çözümler kararlaştırı
yorlardı. Hem de petrol üreten üll"ler haU. la
nna karşı diişmanlıklar körüklemeden. So
mut anlaşmalar yapıidı. Enerji kaynaklannın 
da�ıiım sorunları, karşılıklı gereksinimler , .• 
çıkarlar hakça dellerlendirilerek planlnrn 
baıılnndı. Yeni enerji kaynaklannın yaratıl-_ 
m .... projeleri her ülkenin özellikleri ve har
şılıklı çıkarlar gözetilerek belirlendi. 

Ulusal çıkarlardan, b.!ıınısızhktnn, emekçi 
halktan yana olanlar olanın lrime oldu�unu 
biliyorlar. Çözü,:, yoııarını da. 

l raşit i ay:ı 
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"Emekçi ha lk ın 
yara la rından kan 
a k ıyor " 

Iste Sili 'de 
• • 

laslıınin 
• 

bilancosu Luiı COnlalan, AI"",n Komüniıt Parti.i Genel S.krderi Nerbert Mi  . .  'le kitlelerin anuında 
• 

Sinm EMRE 

Allende göreve başladıktan 
sonra, 5 Kasım 1 970'de Santiago 
daki Ulusal Stadyum'da zaferini 
kutlayan onbinlerce Şili'liye 
şöyle sesfeniyordu: 

"Toplumsal eşitsizliklerle 
parça parça olmu� bir toplum 
devralıyoruz: Derin uçurumlarla 
sömürücüler ve sömürülenierin 
meydana getirdiği dü�man sınrf
lara ayrılmı� bir toplum; şidde
tin kurumlaştığı, insanları doy
mak bilmez bir hırsa boğduğu, 
insanlık dışı  vahşet türlerine itti
ği ve başkalannın acı çekmeleri
ne karşı kayıtsızlığa yönelttiği 
bır toplum .. 

"işsizliğin bitkin halde bı
raktığı bir toplum devralıyoruz. 
Bu işsizlik gittikçe daha fazla sa
yıda vaUndaşl fazlalık, işe yara
mazlık durumuna ve ancak yaşa
ya bilen büyük gruplar oluştur
maya Itiyor. Bu durum, bazıları
nın ileri sürdüğü gibi niifus fazla
lığı olgusu değil, bu insanların 
traiik durumunun da J<anıtladığı 
gibi herkese en ilkel çalışma hak
kını bile sağlayamayan bir siste
min güçsüzlüğüdür. 

"Enflasyoııun sakat bıraktı
ğı bir ekonomi devralıyoruz . 
6nflasyon her ay işçilerin zaten 
çok düşük olan ücretlerini azalt· 
maya devam ediyor. Hayatları
nın son yıllarına vardıklarında, 
onlara hemen hemen hiçbir şey 
bırakmıyor. Yoksullukla dolu bir 
hayatın karşılığı böyle olmakta
dır." 

"Şili 'nin emekçi halkının 
bu yaralarından kan akmakta
dır." 

Allende bu yaraları iyileştir
mek, az geli şmişliği yenmek, ye
ni bir toplum yaratabilmek, "e
mekçi halkın cumhuriyetini ku
rabilmek" için inançla işe girişti. 
Frei hükümeti'nin altıyıl süresin
ce yaptığı toprak kamulaştırma
Iannın iki katını iki yıl içinde 
gerçekleştirdi. Yüzelliyi aşkın 
fabrikayı kamulaştırdı. Bankala
rın yüzde 9O'ından çoğu üzerin
de denetım sağlayarak kredilerin 
az sayıda büyük işletmelerin elin
de yoğunlaşmasını önledi. Dış 
ticaretin büyük kesimini devleı
leştirdi. Demir, bakır ve güherçi
I. yataklarını yabancı tekellerin 
elinden alarak kamulaştırdı. 

Alınan bu önlemler, bır yıl 
gibi kısa bır süre içinde sonuç 

vermeye başl�dı, Unidad Popu
lu, hükümetinin ilk yllındOl top
lim üretim yüzde 8.5, Ikinci yı
lında ise yüzde 5 oırttı. 1 970 yılı 
Aralık oıyında yüzde 8.5 olan iş
sizlik 1 972 yılı Aralık ayında 
yüzde 3'e düşürüldü. 1 9 70'de 
yüzde 33 olan enflasyon oranı 
Allende yönetiminin ilk yıl ında 
% 20'ye düştü. 1 97 1  sonlarında 
işçi ve emekçilerin milli gelir i
çindeki payı yüzde 60'ın üstüne 
çıktı. Bundan sonraki gelişme
ler biliniyor: 

4 Nısan 1 971 tarihinde yapı
lan Belediye seçimlerinde Uni
dJd Popular 4 E ylül 1 970'deki 
yüzde 36.3'lük oy oranını yüzde 
49.75'e çıkardı. Baştan beri AI
lende yönetimini devlrmeyi plan
layan ABD Bunun iizerine Şili'
ye verdiği kredileri kesti. IMF,  
Dünya Bankası ve  diğer uluslar
arası kuruluşlar da aynı yolu iz
lediler. Şili emperyalist abluka
ya alındı. Bu ambargo sonucu 
ihracat düştü. 1 970 yılında 1 
milyar 1 1 3  milyar dolarlık ihra
cat" yapan Şili 1 972'de 784 mil· 
yon dolarlık ihracat yapabildi. 
ihracatın birdenbire % 42'Iik dü' 
şüş göstermesinin ardından Frei 
hükümetinin miras bıraktığı 340 
milyon dolarlık dış borcun 308 
milyon doları hemen ödettlrlldi. 
21  . 22 temmuz 1 972'de dükkan 
sahipleri dükkanıarını kapatarak, 
Şili üzerinde kurulan emperya· 
list baskıyı içerden desteklediler. 
1 1  Ekim 'de kamyon sahipleri 
grev yaptılar, dükkan salıipleri de 
bu greve katıldılar. 4 Mart 1 973' 
de yapılan seçimlerde Unlad 
Popular, tekrar oyların büyük 
çoğunluğunu aldı. 28 Hazıran'da 
bir askeri birlik ayaklandı, ayak· 
lanma bastırıldı. 25 Temmuz'da 
kamyon sahipleri tekrar greve 
başladılar. 

11 Eylül 1 973'de emperya· 
lizmin tekelleri, yerli ortakları ve 
onların silahlı gücü Pinochet kan· 
lı bir darbe ile halkın oylarının 
büyük çoğunluğunu alarak ikti· 
dara gelen Allende yönetimine 
kanlı bir �ekilde son verdi. 

11 . Eylül 1 973 tarihinden 
sonra faşizmin iğrenç yüzünü 
�ütün çıplaklığıyla açığa ç ıkaran 
yenı bir dönem başladı Şili'de. 

EMPERYALIZMIN YARDıMı 

Fa�lst Pinochet reilml Ikti· 
dara oturur oturmaz Allende yö· 
netiminin devletleştirdlği tüm 
kurum ve kuruluşları eski �hip· 
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lerine geri verdi. Emperyalizm de 
Şi l i 'ye koyduğu ekonomik oıblu· 
kayı kaldırdı. 1 972 yılında 784 
milyon dolar olan ihracat 1974 
yılında yüzde 1 40 artarak 1 mil· 
yar 866 milyon dolar düzeyini 
buldu. Dış yardımlar tekrar baş· 
ladı. Buna bağlı olarak da ithalat 
ta bir sıçrama oldu. 1 972 yılında 
922 milyo'n Dolarlık ithalat yapı· 
labilirken 1 974 yılında yüzde 64 
artışla 1 milyar 5 1 4  milyon do· 
larıık Ithalat yapılabilirken 1 974 
yılında yüzde 64 artışla 1 milyar 
5 1 4  milyon dolarlık ithalat ya· 
pıldı. Böyece emperyalizm Pi· 
nochet'yi ödüllendirmiş oluyor· 
du. " 

Faşist devlet emekçileri kö· 
lellğe mahkum etmekle kalmaz 
çeşitli iktisadi aracılığı Ile kapi· 
talist karı yeniden canlandırma· 
ya çalışır. Burada söz konusu o· 
lan araçlar yeni zenginlikıer ya· 
ratarak bunları dağıtmak suretiy· 
le karları güvence altında tutmak 
değil, kapitalistlerin karını suni 
yollarla halk kitlelerinin zararı· 
na çoğaltmaktır, Bunu sağlamak 
için başvurulan ilk yol vergi mu· 
afiyetleri sağlama�tır. Şili 'ye I· 
lişkin vergilerin ayrıntılı dökü· 
münü Içeren bilgiler elimizde 
yok. Ancak, bu konuda bir gös· 
terge olmak üzere servet vergile· 
rine bakılabilir. 1 972'de kamu 
gelirleri içinde yiizde 4,2'lik bir 
paya sahip olan servet vergileri· 
nin 1 976'da tüm kamu gelirleri 
içerisindeki payı yüzde 3,6'dır. 

Faşist devletin kapitalist 
karlarını artırmak için başvurdu· 
ğu bir diğer yol kamu harcama· 
larını olağan üstü ölçüde artır· 
maktır. Burada, sözkonusu kamu 
harcamaları iki yoldan yapılmak· 
tadır. Birinci yol, silahlanma har· 
camalarını artırmak, ikincisi bü· 
yük yatırımlaragirişmek. Gerek 
silahlanma, gerekse büyük kamu 
yatırımları harcamaları ihaleler 
yolu ile özel sektör aracılığı ile 
yapıldığından bu harcamaların 
büyük bölüm;i özel sektöre kar 
olarak aktarılır. 1972 yılında 
Şili 'de savunma harcamaları tüm 
kamu harcamalarının yüzde 
9.2'si oranında iken, bu oran 
1 974'de yüzde 1 4.3 düzeyine 
yükselmiştir. Değer olarak bakıl· 
dığında 1 972'de 6 milyon 3 1 4  
b i n  Pezo olan savunma harcama· 

. ları 1974 yılında 431 milyon 
646 bin Pezo'ya yükselmiştir. 
Buna karşılık sağlık ve diğer tüm 
sosyal harcamaların tüm kamu 
harcamalarına oranı 1 972'de 

yiizde 9.2 iken, 1 974'de yüzde 
6.4'e düşmüştür. 

Yatırım harcamalarına gelin. 
ce : 1 972 yılında 12 milyon 675 
bin Pezo olan yatırım harcamala· 
rı 1 g74'de birdenbire 860 mil· 
yon Pezo'ya ulaşmıştır. 

FAŞ IZMIN EKONOMI 
POLITiGI 

Yabancı tekellerin ve yerlı 
ortaklarının karını artırmak uğ
runa girişilen savunma ve bayın· 
dıriık harcamalarının kaynağı pa
ra basmak suretiyle, "açık fi
nansman" yolu ile sağlanmı�tır. 
1970 yılında piyasadaki banko· 
notların toplam değeri 10 mil· 
yon Pezo iken, altı yıl içinde 
857 kat gibi astronomik bir dü· 
zeyde artarak 8 milyar 575 mil· 
yon Pezo'ya fırlamıştır. Piyasa. 
ya sürülen bu kof para ile Şili 
ekonomisi talan edilmiştir. 

Bu talanın sonucunda Şili 
bugün dünya 'nın en yüksek o· 
ranlı enflasyonu ile karşı karşı
ya kalmıştır. 

Gerçekte bugün Şil l 'de görü' 
len enflasyonu tanımlamak için 
enflasyon kavramı çok hafif kal
maktadır. 1 970 yılında genel fi· 
yat düzeyi 100 kabul edildiğin· 
de ıükeıici fiyatları 1976'da 86 
bin 565'e, gıda maddeleri fiyat· 
ları ise, 1 1 2 bin 40'a fırl.mıştır. 

Tablo 1 ,  1970'de 100 kabul 
edilerek tüketici fiyatlarının 
1 976 yılına kadar ki gelişimini 
göstermektedir : 

GörüldüğU ıibi 1970 yılınd� 
ortal.am� 100 Pezo'ya �tıl�n bir 
malın fiyatı 1976 yılında orula
ma 86 bin 500 Pezo'� çıkmı�
tır. Bu �rtı�, gıd;ı maddelerinde 
daha da yüksektir. 1 970 yılınd;ı 
ortalama 100 pezoya �tılan bir 
gıda maddesi 1 976 yılında 1 1 2  
bin 40 Pezo'ya satılmı�tır. Top
tan eşya fiyatlarındaki artı� 
ise, tüketici fiyatlarındaki sıçra
maları da geride bırakan bir dü
zeyde gelişmektedir. Toptan eş
ya fiyatlarındaki artış Tablo 1 1 '  
d e  izlenmektedir. 

1970 yılında ortalama olarak 
toptan 100 Pezo'ya satılan bir 
malın fiyatı 1 976 yılında ortala· 
ma 258 bın 663 Pezo'ya çıkmış. 
tır. Bu artış, ithal mallarında da· 
ha yüksektir. 1 970 yılında 1 00  
Pezo'ya satılan ithal malı bir gı· 
da maddesi 1 976 yılında 310 bin 
772 Pezo'ya satılmaya ba�lamış· 
tır. 

Fiyatların ancak yüzde 20 o· 
ranında arttığı 1971 yılının 1 A· 
ralık'ında Allende yönetimiı.in 
protesto iç in boş tencerelerle so
kak gösterisi yapan ev kadınları
nın ihtimal bugün gösteri .yapa· 
cak ıencereleri kalmamıştır. 

Fiyatların 4 yılda 400 kattan 
fazla artması Şili  parasının değe· 
rini tüketmiştir. 1970 yılında 1 
dolar karşılığı 1 2,23 Pezo iken 

Talılo i 

Şili 'de T;;kctici Fiyatları [ııde"si 
1 970 · 1 00 

1 970 1 971 1972 1 974 1 976 
Genel 1 00 1 20 21 3 5.846 86.565 
Gıda 1 00 1 24 267 7.793 1 1 2.050 

TADLO ii 

Şili'de Toptan Eşya Fiyatları Endeksi 
1970 - 100 

1 970 1 971 1 972 1974 1 976 
Genel 100 1 1 8  201 1 3.840 258 663 
Yurtiçi 

, 1 2.371 236.448 Gıda 1 00  1 1 7  203 
Ithal Gıda 1 00  1 22 1 91 1 8.822 31 0.772 
Tarımsal 
Ürünler 100 1 25 262 1 6.626 245.268 
Endüstri 
Urünleri 1 00  1 1 4  1 89 1 2.248 201.31;7 



1 974 yılında 1 Dolar karşılığı 
1 870.00 Pezo'ya düşürülmüştür. 
Böylece, Şil i  parası Dolar karşı· 
sında 4 yılda yüzda 1 529 değer 
yitirmiştir. Gerçekte, bu bir de· 
ğer yitirimi değil Şil i  parasının 
değerinin tükenişidir. 

FAŞIzMIN HEDEFI : 
EMEKÇiLER 

Pinochet faşizmi işç i sınıfına 
ve onun ekonomik örgütlerine 
ağır darbeler indirdikten sonra 
üaetlere karşı saldırıya geçmiş. 
tir. Resmi yayınlara göre, 1973 
yılından 1 975 yılına kadar geçen 
üç yıllık sürede imalat sanayiinde 
çalışan işçilerin gerçek ücretleri 
yüzde 35 oranında düşmüştür. 
Böylece, Şili'li  işçilerin satın al: 
ma gücü üç yıl içinde üçde bir o· 
ranında kısılmış olmaktadır. Bu 
gerileme mallar düzeyinde yapı· 
lacak bir karşılaştırmada daha da 
belirgin görülebilmektedir. 1973. 
Eylül'ünde asgari üaetle çalışan 
bir işçi bir gündeliğinin tümünü ' 
ekmeğe yatırsa 27 kilo 200 gram 
ekmek alabilirdi. 1977 Ekim'in· 
de ise, yalnızca 3 kilo 800 gram 
ekmek alabilmektedir. 

1 97 7  yılında asgari ücret 
1000 Pezo olduğu halde, 2 1 1  
bin kişi ayda 700 Pezo ,ücretle 
çalıştırılmaktadır. Bu işçilerin 
ise, bir gündelikleri ile alabile· 
cekleri ekmek miktarı 2 kilo 300 
gramdır. 

Memurların satın alma gücü 
işçilerinkinden daha hızlı düş· 
müştür. 1 972 yılında memurla· 
rın ortalama maaşları 100 kabul 
edildiğinde 1974 yılında 55.2'ye 
1 976'da 36.4'e inmiştir. Böylece 
memurlar dört yılda satın alma 
züçlerinin yüzde 63.6'slnı, yakla· 
şık üçte ikisini kaybetmiş ol· 
maktadırlar . 

Emekçilerin yaşam düzeyleri· 
ni düşüren olgu yalnızca gerçek 
ücretlerin azalması değildir. Ge· 
nellikle emekçi sınıf ve tabakala· 
rın yararlandığı devletin sosyal 
harcamalarında da büyük düşüş· 
ler olmuştur. Yukarda belirttiği· 
miz gibi sosyal harcamalar 1972' 
de tüm kamu harcamalarının 
yüzde 9,2'si iken 1976 yılında 
yüzde 4.7'si düzeyine inmiştir. 
Allende döneminde sos.,.al harca
malar, savunma harcamaları ile 

eşit, eğitim harcamaları savunma 
harcamalarının iki katından fazla 
iken 1976 yılında sosyal harca· 
malar savunma harcamalarının 
yaklaşık üçde biri, eğitim harca· 
maları ise, beşte dördü kadar ol· 
muştur. 

Faşizmin emekçilere en bü' 
yük saldırısı işsizliği yaygınlaştır· 
mak olmuştur. Allende döne
minde, 1972 yılında tüm ülke· 
deki işsiz sayısı 93 bin 100 kişi 
iken 1975 yılında beş kattan 
fazla artarak 467 bin 6OO'e ulaş· 
mıştır. 1972 yılında yüzde 3.3 
olan işsizlik oranı 1 975 yılında 
yüzde 14.7'ye ulaşmıştır. 1976 
yılında yalnızca Santiago'daki iş- ' 
siz sayısı 205 bin 600 dür. 

Gerek Unidad Popular'ın ikti· 
dara yürüyüşü, gerekse iktidar 
dönemi şüphesiz dünya devrimci 
pratiği için çok zengin bir dene· 
yim olmuştur. Ne var ki faşiz· 
min Şili'de uyguladığı ekonomi 
politik.-. bütün dünya ilericileri i· 
çin son derece öğreticidir. Şili'· 
de faşizm, faşizmin nasıl emekçi 
sınıf ve tabakaların amansız düş· 
manı olduğunu kitlelere çok 
açık göstermiştir. 

Türkiye'de Aliende'nin kanlı 
bir darbe ile iktidardan düşürüi· 
mesini alkışlayanların Türkiye e· 
mekçi halkı için ne düşündükle· 
rini yukardaki sayılar net olarak 
ortaya koymaktadır. 

ŞiIi 'de bugün tam bir talan ve 
soygun var. Şil i  emekçi halkı a· 
ğır bir saldırı ortamında ama 
Ş iii 'de faşizmin sonu geldi. "Şi· 
l i  emekçi halkının yaralarından 
kan akıyor" ama faşizme ka�ŞI 
mücadele bayrağını Şil i ' l i  emek· 
çiler onurla yükseltiyor. Aliende' 
nin son sözlerinde söylediği gibi 
"Ihanetin kol gezdiği bu acı ve 
karanlık anda Şil i  emekçi halkı 
geniş meydanların çok yakın bir 
gelecekte yeni bir toplum kura· 
cak olan insanlara açılacağını bi· 
liyor." 

Ş ili halkı faşizme karşı müca· 
delesini bu inançla yükseltiyor. 

Şili 'ye ilişkin sayılar "A nnua;re 
Statistiq ue, Nations Unie., 1 9 7 7 '  
den alınmış, hesaplamalar b u  
kaynaktan yararlanılarak yapıl· 
mıştır. 
• Başlangıcından Günümüze Şili 
Işçi Sınıfının Mücadeleleri, Bilim 
Yayınları, 1 9 79, '. 1 1 2·1 11 
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Demagoj iye 
sığ ınmak 

Demagoji, burjuvazinin, ağaç kökünden kurumaya başladığı aşa· 
mada, fundalıkları orman diye yutturma zorunluluğundan dolayı, 
sözün gerçeği ile sahtesini kucaklaştırıp dünyaya getirdiği numara· 
nın adıdır. 

Faruk Nafiz Çamlıbel'in temsilcisi olarak ticarete başla· 
vaktiyle okuduğumuz "Vera· mıştır. 
set" adamı manzumesinden 
şöyle dizeler anımsıyorum. 

"Ninem Beşyüz altına satıl· 
mış bir esirdi. 

Dedem beşyüz altını sayan 
bir derebeyi. 

Köpek" kanı kurt kanı biribi· 
rine girdi 

I kısinden meydana çıktı bir 
kurt köpeği ."  

Eskilerin "teşbihte hata ol· 
maz" yargısına uyup, burjuvazi· 
nin şairce tanımı olarak da ka· 
bul edebiliriz bu dizeleri. 

Demagoji bu peydahlanışla 
birlikte, uzun süre, panzehiri 
bilinemeyen mi kroplar gibi ya· 
yılma olanakları buldu toplum· 
da. 

i ktidar koltuğuna oturanlar, 
demokrasi gösterip diktatörlük 
vurmakla saltanatlarına kan ge· 
leceğini sanıyorlardı çünkü. 

Burjuvazinin 1 789'dan he· 
men sonra başvurduğu oyun 
buydu. Ve bir anlamda "Paris 
Komünü"ne kadar da amacına 
ulaştı. 

Ama, hele yirminci yüzyıl a· 
labildiğine kireçlenmiş olan ilı· 
tiyar damMların, dışardan veri· 
len kanla idare edilemeyeceği· 
ni göstermiştir. 

. Savaşlara, amacınaan saptı· 
rılan başkaldırmalara karşın, 
yığınların kül yutmadığını ka· 
nıtlayan yüzlerce hareketle 
göstermiştir. 

. Daha yedinci yılını sü· 
rerken, tarihsel sürecin en bü· 
yük aşaması olan Sovyet dev· 
rimi ile göstermiştir. 

Bu nedenle demagojiyi, iflas 
masasına oturma koşullarında, 
yeni bonolar verip durumu kur· 
tarmaya çalışan, burjuvazinin 
son avuntusu sayabiliriz. 

Özellikle, bizim gibi, derebe· 
yi ile esirlerin çiftleşmeleri geç 
kalmış toplumlarda hala etkisi· 
ne inanılır silahlardan biri ola· 
rak kullanılması, bir süre daha 
dünya piyasalarında bonoların 
geçerli olmasındandır. 

Adam, Morrison Firması'nın 

Adam, Mason locasından 
gelmedir. 

Adamın kardeşleri yasaya 
aykırı kredi almaktan koğ\Jş· 
turmaya uğramıştır. 

Yeğeni yurt dışına kaçmış· 
tır. 

Adam, "şaibe altındadır" di· 
ye bir kalemde Partisinden 40'a 
yakın milletvekili çekip gitmiş, 
yeni partiler kurmuştur. 

Adam, oy yitirmiş, iktidar 
yitirmiş, itibar yitirmiştir. 

Adam için, soruşturma açıl· 
mas'ın diye komisyonlar oluştu. 
rulmasının yolları tıkanmıştır. 

Ama adam konuşmaktadır. 
Demagoji ,  sözlüğümüzde 

"halk aVCllığl" olarak karşılanı· 
yar. Demek ki demagog yerine 
"halk avcısı" diyebileceğiz. 

Öyleyse yazabiliriz: 
- Ava giden avianır. 

B edre t tin 
Cö mert 'in 

şiirleri 
Bedrettin Cömert'i ilkin ya· 

zılanndan tamdım. 

1968'lerde olmalı. 
Bildiğini iyi bildiği anlaşılan 

bir kafamn güvencinden kay· 
naklanan yazılartlı onlar. 

"Halkın Dostlan ' (�Iart 1 9-
70 - Temmuz 1 97 1 )  ve özellik· 
le 1I.İ.Oinamo'dan Aydın Ha· 
tipoğlu ya, Tekin Sönmez'e ka· 
dar bir bölük sosynlist gerçekçi 
okı ma bağlı şair ve yazan bir· 
leştiren 'Gelecek" (Mayıs 19-
71 • Ekim i 97 1 .  Sıkıyönetim 
Komutanlığı'nca kapatıldı) der· 
gileriııdeki ürünlerinden sonra, 
o günlerde hazırlamakta oldu· 
ğum "Şairler ve Yazarlar Söz· 
liiğü "ne almayı tasarladım Iled· 
rettin'i. Bu amaçla yaşam öy· 
küsünü istedim. 

" 12  Mart dönemi"nde, Te· 
kin Sönmez'in yay1lİl1IU dört 
yd sürdürmeyi başardığı, 'Yan· 
sıma" dergisinde birlikte yaz· 
ddt. iki kez jlörüştüm. Oç , bel· 
ki dört 5.1al. Kndıköy'de du· 
manlı bir kahvede ...  

SorunJan sergileyerek çözü
müne yardımcı olan kişilerden. 
dj. 

Yumuşak, zorluk çıkanna. 
yan adamlardan. 

Uyumlu, sonuca vannak is· 
teyen. Amacı saptırabilecek ay· 
rıntılardan kaçmmaya alışık. 

Bilimsel çalışmaya yeni baş· 
layanlarda görülen "kürsüden 
konuşma ', "formül adamlığı ' 
gibi tehlikelere yakasını kaptır· 
mamış kişiliği, kendisiyle tam 
uyum h,ılinde oluşu mutluluk 
verdi bana. 

Şürlerinde de bu uyumdan 
haber veren dizeleri var Bedret· 
tinlin. 

Yumuşak, haykırınayan. 
Gücünü içeriğinden alan. 
Şairiıı dünyasını zorlama· 

dan. yormadan sözcüklere dö· 
nüştüğünü dÜşiinebileceğimiz. 

"Çoğaltır kıyılarını deniz 
Ve iter zindanlarını karanlı· 

ğın ..  " 

"Kalmasın EDerinı Sizlerden 
Uzak ' adı ile ÇıktlğUIl okudu· 
ğum. şür kitabıru yayımlayan. 
yakın dostu. Hasan Hüseyin di· 
yor ki .  

''Yayunlamnış ilk şüri. 1 5  
Mart i 959 günlü VarW, Dergi. 
sindeki "Istanbulumsu "ydu. o· 
nu başlangıç aldun; öbürleriıli: 
yayını ve yazıl ış sırasına göre 
birardya getirdim. Kiminin adı 
konmuş tu , kiminin yazıl� güni; 
beIU değildi; kimi de ilk yazıı· 
dığı gibi kalmıştı. Adsızlaru, 
kendunce bir yöntende ad koy· 
dum. Bir bütünlük taşıdığını 
gördüğüm ilk saptamaların ki· 
tabın dışında kalmasına gönlüm 
mzı olmadı . Kitabını I;endisi 
hazırlasaydı bu ilk saptamalar· 
dan neler geliştirirdi omsuu bi· 
lemem; fakat ben. iki yoldan 
birini seçme durumundaydım. 
Bu ilk saptamalar ya kitaba gi. 
recekti, ya da dışarıda kabıcak· 
tı. Ben biriııci yolu yeğledim. 
Çünkü, eksik de olsa, işlenıne· 
miş de olsa, Bedrettin Cömert' 
in kendisi vardı, bu ilk sapta· 
malarda, içtenliği vardı." 

Knraıılık güçlerin yüneniği 
silaldar, geçen yılın i i  Tem· 
muz günü kopardılar i 960 ku· 
şağımn bu en veriııdi dallarııı· 
don birhli. Düşündükçe ağrınu. 
za gidiyor. 

ller giin yeni ölümlerle hir· 
lik te acıyı yeniden yaşıyoruz. 

Onun şairce sorduğu gibi, 
' 'Yetmiyor suyumuz komıı· 

fillere, 
KalUm1ZI mı kullanıyorııı 

yoksa . . " 
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Onat Kutla 

eryaUst kdl tü re 
kars ı 

• 

pol itik sinema 
Bu yazı İşçi Kültiii Derneği Istanbul Şube

si'nce Onat Kutlar ile yapılan 'Türk ve dünya si
nemasmın son yıllardaki gelişimi" konulu tar
tışmadan derleruniştir. 

"Bizim, işçi Kültür Derneği'nde sinema bürosu o
larak yapmayı tasarladığımız ve bu arada şimdi ara
mızda bulunan Bilge Olgaç arkadaşımız ve başka ar
kadaşlarımızla birlikte yapmaYk planladığımız çeşitli 
çalışmalar var. Öyle sanıyorum ki, önümüzdeki aylar
dan sônra sinema konusunda daha yoğun bir çalışma 
daha yoğun bir karşılıklı haberleşme olanağı bulaca· 
ğız. 

"Içinizde sinema konusu ile yakından ilgili arka
daşlarımız var, Filmleri, Tiirkiye'deki sinema olayını, 
dünyadaki sinema olayını izleyen arkadaşlarımız var. 
Bu konuya yeni eğilen arkadaşlarımız var. Bütün bu 
ilgileri tek bir söyleşinin çerçevesinde toparlayabil
mek, bazı önemli noktaları -dünyadaki sinemanın ge
li şmesi i le ilgili bazı önemli noktaları- ,gene bu kısa 
söyleşinin sınırlan içinde gereğince açıklayabilmek 
hiç kuşkusuz kolay değil, 

"Herşeyden önce, dünya sinema olöıyının Seyirci
ye yamımayan arka yapısı üstüne birkaç söz söylemek 
istiyorum. Hepiniz, sorunu salt sanat düzeyinde ya da 
salt bir gösteri, bir eğlence düzeyinde görmediğinize, 
özellikle sorunun politik ve ekonomik kökenleri ile 
yakından ilgili- olduğunuza göre, bu anlatacaklarım 
kuşkusuz genel anlamda bildiğiniz, fakat sinema 
bakımından belki tam olarak yakın olmadığınız ba
zı ilginç gerçekleri ortaya çıkaracak. 

"Önce şunu söyleyeyim. 1 900 'lerden gunumu
ze kadar, Ameri kan sinemasının önemli ürünlerini ver
diği yıl lardan başlayarak, Amerikan ekonomisinin bii
tün dünyadaki emperyalist yayılımı sadece ekonomik 
ve toplumsal alanda ya da askeri alanda değil ,  sanat 
alanında da kendini önemli biçimde sinemada göster
miştir. Bu o kadar etkin bir olay durumuna gelmiştir 
ki, örneğin 1925 'lerde, biitün dünya sinemasının yüz
de 9O'ını, bütün dünya sinema gösterim endüstrisinin 
yüzde 9O'/n1 A merikan tröstleri, tekelleri, Amerikan 
sinema kumpanyaları kontrol etmekte idi. Günümüz
de de bu olay çok fazla değişmiş değildir. Özellikle 
sosyalist sistemin dışında kalan ülkelerde -üçüncü 
Dünya Ülkeleri de dahil olmak üzere- Amerikan sine: 
ması büyük ölçüde sinema gösteri m ve dağıtım şube
lerini kontrol etmektedir. Bir iki i lginç örnek vere
yim: 

"Bugün uzun sürmüş bir diktatoryayı yıkmış olan 
Portekiz'de Portekiz ulusal sineması, filmlerini Liz
bon'da gösterememektedir. Lizbon'da hiç bir Porte
kiz filmi gösterilemez. Bunun nedeni, Portekiz sine
masını tümüyle kontrol eden Amerikan dağıtım şe
bekeleridir. Çünkü onlar bu filmlerin kendilerine ait 
olan ya da kendi kontrollerinde bulunan sinema sa
lonlarında gösterilmesine engel olmaktadırlar. 

' 'Türkiye'de ise şöyle bir olay var. 1 9S0'Ierden 
sonra uzun bir süre Türkiye'de gösterilen yabancı 
filmler, özellikle Amerikan filmleri Amerikan Haber
ler Merkezi 'nin izni alınmadan sinema salonlarında 
gösterilemezdi. Önce bir vize, bir tür izin almak gere

...,;yordu. Yani ikinci bir sansür uygulaması orada yapı
lıyordu. Türkiye'nin uzun yıllar Portekiz, Tunus ve 
birçok Batı Avrupa ülkesinde olduğu gibi doğrudan 
d�ğruya Amerikan dağıtım örgütlerinin hegemonya-

sı altında kalmayışının nedeni şu: Türkiye'de Ameri
kan dağıtım şirketleri kendilerine bağlı dağıtım büro
lan kuramazlar. Bizim yasalarımız .buna engeldir. 
Yani Columbia ya da Paramount, Türkiye'de büro 
açıp kendi filmlerini doğrudan doğruya sinemalara 
dağıtamaz. Eğer bu i mkanları elde etmiş olsalardı, bu 
milyarlık, trilyonluk büyük şirketler hiç şüphesiz bü
tün sinemaları kendilerine bağlayacaklar ve onların 
karşısında hiç bir ithalatçı ya da yapımCl firmanın tu
tunmasına imkan olmayacaktı. Yani sürekli o firmala
rın bize dağıttığı filmleri izlemek zorunda kalacaktık. 

"Amerika'nın son ' 50 yılda dünyaya ihraç ettiği 
filmler sadece ABD'de büyük paralar getiren, o ülke
lerin küçük pazarlannı sömüren mallar olarak kalmı
yor, çok daha önemlisi, o ülkelerin insanları Ameri
kan dünya görüşüne göre, onların katıldıkları, onların 
planladıkları çeşitli emperyalist girişimlere koşullan
maktadırlar. Holywood bu konuda gerçekten çok 
usta bir yapıdır ve bunu da yetiştirdiği bazı cin fikir" 
yönetmenler kanalı iie çok ustaca gerçekleştirmekte
dir. 

"Sosyalist ülkelere gelince, bu ülkelerde bir başka 
sinema oluşturuluyor. Bu sinemanın örneklerini he
nüz birçok ülkenin sinema dağıtım örgütlerine kadar 
ulaştırma olanağı bulunamadı. Bu konuda çok ger
çekçi bir bakışa sahip olmak gerek. Örneğin Türkiye' 
de 1 950 ile 1 979 arasında, yani son 30 yıl içinde doğ
rudan doğruya gösterilmiş olan sosyalist ülkeler sine
masının toplam rakamı, 1 00'dür. Her yıl Türkiye'ye 
aşağı yukarı 300 civarında film ithal ediliyor. 30 yılda 
bu sayının 9000 oldu�unu düşünebilirsiniz. 9000 film 
arasında sadece 1 00'ü sosyalist ülkelerden gelmiştir. 
Ve bu filmler de hiç kuşkus!lZ ithalatçılar ve sansür 
tarafından dikkatle seçilmiştir. Sonuç olarak, o ülke
lerin sinemasındaki gerçek eğilimleri bize yansıtan 
filmler değil daha çok eğlendirici, gösteri nitelikleri 
ağır basan, sirk ya da çocuk filmi v.s. türünden şeyler
dir. Bunun dışında belli bir siyasal mesajı bulunan, 
belli bir içeriği bulunan filmler sokulmamışllr. Bu ga
yet dikkatli bir politikadır. 

"Üçüncü dünya ülkelerine gelince, bu ülkeler 
sinemasının Hindistan'la başlayan çıkışı bir süre son
ra özellikle Güney Amerika sinemasının devrimci geli· 
şimi ile önemli bir diizeye ulaşıyor. Bu çıkış ise 1 950 
sonrasında oldukça önemli birtakım deneyler geçir
miş olan Brezilya'dan başlıyor. Brezilya'da 1 960'lar
da adlarına Cinemanovo (yeni sinema) adı verilen bir 
akımın önderleri yaptıkları filmlerle ciddi, ileri nite- . 
likli bir sinema sanatının doğmasına yol açtılar. ülke
mizde Sinematek, Sinema Kulüpleri gibi kurumların 
çalışmalarını izleyenler, örneğin "Kuru Hayatlar"gibi 
üstün nitelikli yapıtları anımsayacaklardır. 

"Ancak bu sinemacıların bazıları bir si;re sonra 
kendi ülkelerindeki rejimle ve dünyadaki genel sistem
le belli bir uzlaşmaya gidiyorlar. Ve bunun sonucunda 
elde ettikleri parlak başarı kısa bir süre sonra, elbette· 
ki düşüyor. Çünkü başarının gerçek nedeni bu insanla
rın kendi ülkelerinde belli bir demokratik mücadele 
vermekte oluşlarıdır. Bunları devam ettiremedikleri 
için, yalnızca filmlerındeki değişik ses, ulusal renk, 
bir süre sonra dikkati çeker olmaktan çıkıyor. Ve 
Brezilya sineması eski etkinliğini devam ettiremiyor. 
Ama buna karşılık latin Amerika ülkelerindeki dev
rimci sinema girişimi uzun bir birikimin sonucu oldu· 
ğundan bütün gücüyle devam ediyor. Özellikle hem si· 
nemasal gücünü koruyan, yani sinema dilini ustaca 

kullanan, hem de kendi ülkesinin politik sorunlöırına 
ciddi bir biçimde eğilen sinemacıların yapıtları bugün 
artık bütün dünyada devrimci utin A merika sinema
cılarının varlığını kabul ettiriyor. Bolivya'da, Arjan
tin'de, Şili'de, Peru 'da ve elbette Kütıa'da böyle 
birçok değerli sinemacı yetişiyor. 

"Kısaca bütün dünyada kültürel hegemonyayı 
parçalamaya çalışan, ona karşı kitleleri bilinçlendiren 
ve onları harekete geçiren bir sinema anlayışı var. Bu 
anlayış güçlü bir biçimde sürekli gelişiyor, yeni örnek
ler veriyor. Bunlar sadece militan sinema örnekleri bi
çiminde değil, aynı zamanda konulu, uzun metrıjlı 
tıüyük yapıtlar biçiminde karşımıza çıkıyor. Mesajlöırı
nı halka ulaştırabildiklerinde o ülkedeki özgürlük mü
cadelesine ve demokratik haklöır mücadelesine önemli 
katkılar yapabiliyorlöır. 

' 'Türk sineması bütün emperyalist baskılar altın
daki ülkelerde olduğu gibi, dünya sineımsının en yoz 
örneklerinin saldırısıyla karŞı karşıyadır. Bir zamanlar 
karate filmlerinin, kovboy filmlerinin ya da şimdiler
de büyük ölçüde ortalığı saran seksfilmleri ya da ben
zeri şiddet filmlerinin büyük saldırısı altında. ülke
mizdeki yapım da buna paralel gidiyor. Bir yandan üç 
günde seks filmleri çevriliyor ve piyasaya sürümyor. 
Öbür yandan son günlerde yaygın hale gelen, yeni bir 
terimle "dönme film" adı verilen filmler yapılıyor. 
Yani eskiden çevrilmiş olöın ve içinde belli starlöırın 
oynadığı filmin adı değiştiriliyor ve .sonuç ograk yeni 
bir film gibi yeniden bölgelere satılıyor. _ 

"ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum ne
deniyle ham film bulunarnıyor. Tümüyle karaborsada. 
Ham film elde' etmek çok büyük paralara mal oluyor, 
bu da yapımcılar için başka bir tuzak oluşturuyor. 
YapımC/lardan bir kısmı işin karaborsasıyla uğraşma
ya başlıyorlar, çünkü o daha karlı bir olay. El lerinde 
bir miktar film varsa onlan satarak daha büyük paralöır 
elde ediyorlar. Geri kalanlar ise film falan yapamıyor
lar. Sonuç olarak ülkemizde sinemanın ekonomik te
meli çok ciddi bir kriz içinde. Entelektüel yapısına ge
lince, burada elbette son yılların gelişmeleri şöyle ö
zetlenebil ir :  Sinemamızın da bütün öbür alanlar gibi 
ülkedeki genel gelişmelerin dışında kalöıcağı düşünüle
mez. O da mutlaka ona paralel bir gelişme gösterecek
tir. 

"Nitekim bundan dört yıl önce başlayan Acar stüd-
yosu işçileri grevi aynı zamanda bizim sinemamızda 
bir işçiler, emekçiler hareketinin de başlanııcı sayıla
bilir. önemli dönüm noktalarından biridir bu srev. Bu 
grevden sonra sinema çevresinde emekçilerin daha 
ciddi örgütlenmelere girmelerine, siyasal bilinç düzey 
lerini artırmalarına ve sonuç olarak, sinemanın salt bir 
sömürü aracı, afyonlayıcı, eğlendirici, hrç bir kültürel 
değer taşımayan mal olmaktan çıkarılıp yavaş yavaş 
halk kitlelerine doğruları yansItıcı filmlerin üretilme
sine doğru belli bir çaba gösteri liyor. Ve bu çaba da 
ürünlerini hemen vermekte ıecikmiyor. Son yıl larda 
aralarında "Maden", "AI Ynmalım", "Fırat'ın Cinle
ri" gibi -Bunları son Antalya şenliğinde ödül kazanan 
filmler olduğu için bir örnek olsun diye söyledim
birçok film yapılıyor. Daha sonra çevrilen "Sürü", 
"Kanal"da katılırsa bu filmler ülkemizin sinemasını 
yalnız Türkiye içinde değil dışarıda da ciddi bır bi
çimde temsil edebilen ve kendi ülkemizin sorunlarını 
bütUn dünyaya yayabilen filmler olarak dikkati çeki
yor. Sintmamızdaki gelişmeler de aşağı yukarı bun
lar." 
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