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Karikatür 

'.k .......... kul Bilegi biikülmez 
bir sanat 

ARKADAŞıMız ŞÜKRAN KURDAKUL, TEDAVI IçiN BULGARISTAN'A GITTIGI I
ÇiN YAZıLARıNA ARA VERMEK ZORUNDA KALMIŞTIR_ OKUYUCULARIMIZA DU
YURURUZ_ 

Dünyanın dört bir bucağında
ki karikatürdilerin kalemlerin
den, fırçalarından çıkan çizgiler, 
Nasreddin Hoca mizahının "dün
yanın ortası" ilan ettiği Akşehir' 
de 6_ kez buluştu .. _ 

lere dek, 585 karikatürdinün yü
reğinde ve beyninde yankılanan, 
işte bu güçtü __ _ 

Oysa daha geçen yıl yarışma
ya katılan ülke sayısı 14,  karika
türeii sayısı ise 332 idi. Yalnızca 
biryılda bunca yolun katedilmesi 
nasıl açıklanabilir? Bu· gelişme
nin özlü bir açıklamasını, herhal
de Tan Oral'ın şu sözlerinde bul
mamız mümkün: "Modern çığ ın 
yeni ve gerçek bir halk sanatı 
olma yolundaki karikatür, üstelik 
insanoğlunun ortak dili olan çiz
giyi kullandığı için de uluslarara
sı, daha da doğrusu uluslarüstü 
boyutlarda gelişebilmektedir. .... 

Mehmet A/tuğ 

r 

6. Akşehir Na.reddin HOCll 
Şenliiti Ululararası Karikatür Ya
rışması, önceki yıllarla karşılaştı
rıldığında, belki de beklenmedik 
ölçüde büyük bir katılımla yapıl
dı_ Tam 35 ülkeden 585 karika
türcü, okyanuslar, kıtalar aşıra
rak, karikatürlerini Türkiye'ye 
gönderdiler. Arjantin'dan Uru
guay'a, EI Salvador'a, Brezilya' 
ya, Trinidat'a, Jamaika'ya; Ja
ponya'dan Yunanistan'a, Fraiisa' 
ya, Lüksemburg'a, Mısır'a; SSCB' 
den Bulgaristan'a, Macaristan'a, 
Romanya'ya, Yugoslavya'ya; 
Endonezya'dan Filipinler'e, Iran' 
a dek uzanan bu güç, kuşkusuz, 
karikatür sanatının hiçbir engel 
tanımayan evrensel dilinde yatı
yor ... Birbirinin tam karşın top
lumsal sistemlere, yaşam tarzla
rına sahip ülkelere; sosyalizmin 
egemen olduğu ülkelerden, faşiz
min insanlara kan ağlattığı ülke-

Karikatürün bu "uluslarüstü" 
hüneri sonucudur ki, belki de ha
ritadaki yerini bile bugüne dek 
bilmediğimiz bir ülkenin karika
türcüsünü hiç güçlük çekmeden 
mlıyor, yakınlık duyabiliyoruz. 
Bizden çok değişik sorunları, 
çok değişik biçimlerde dile ge
tirseler de, bu yakınlığı, sıcak i
lişkiyi duymamak olanaksız. 

Halkları birbirine kaynaştıra
bilmede bu denli becerikli bir 
başka sanat düşünülebilir miL 

Ilk kez 1973 yılında ülkemiz 
genç karikatürcüleri arasında dü
zenlenen ve 1974 yılında ulus
lararası bir yarışmaya dönüştü
rülen Nasreddin Hoca --karikatür 
yarışmaları, karikatür sanatımı
zın gelişme sürecinde de, önemli 
bir basamağı oluşturuyor. Kari
katürümüzün dünya karikatürüne 
açılması, grafik-mizahın başka 
ülkelerde denenen yeni biçim us-

, 
"ıkı aylık eiıltlm dergisi" A_TüIin Yalçın, "y'üksek öi!-

Okul Defteri'nın Temmuz sa- renimin zorunlu kademesi özel 
yuı çıktı. "öncelikle bir mes- DEMOKRATIK Denaneler" konusunda ilginç 

::!'e,
d�t.���ı:.�kı:!r:t;t�� EC ITIM :�e

a����or:"ıi;ŞM,��ıt���� 
dünyasına yönelen" Okul Def- MÜCADELESINDE demokratik uygulamalar, yayın 
terl'nin bu 3, sayısı ai!ırlıkh SAC LIK LI tanıtma ve okurlann zengin 
olarak tatil sorununa aynlnuş katkılan, t.Sefa Güner'in "Be-
bulunuyor. BIR ÇlKI Ş littiler"i, H.Raşit öymen üstü-

Kitaplıklan kan,tınn, yayın ne kısa bir not, Gören Bulut'un 
ilanlannı izleyin, tatil konusu- Ressam Sım Divil yazısı, Fer-
nu işleyen yapıtlara Incelemele- ruh Doj!an'dan çizgiler ... 
re rastlaya.ınazanlZ. Neden? Ta- Tüm bunlar 48 sayfaya nasıl 
til'in eRitim &Ibi bır bak olduRu sıi!dınlmış? Böylece yoııun bir 
bilinçlere yerle,memiştir de içerikten biçim ve sunurna geç' 
ondan. "Okul Defteri" bu ko- O KU L mek gerekiyor. Iık sayısı 32 
nuda öi!retmen hareketinin ö- sayfa Iken 2 ve 3. sayılar 48 

nemU bir ekliRini gidermede Ilk sayfa. Son sayıdan 7 bin basıl-
ciddi adınu atıyor. Dr. ErcanOEFTE RI- d�i!ını. ?�reniyo�.z. İk.i aylık 
EyüboRlu sorunu kuramsal açı- bır e�ıtım dergisı ıçın cıddı bır 
dan ele alıp kapitalist bir ülke ' i başlan�ç - . .. .. 
olarak Fransa'nın, toplu tatiiin De�,

' kendısını ş?yl� tanım-
yaşama geçirildiıli sosyalist ü1- Iıyo�:

. 
Ok�1 DeCt.en bır ka��a 

kelerin ve Köy Enstitülerinin • dergıSlrlır ve belkı d� bu YOl-
tatil uygulamalannı özetiiyor. işliyor, öneriler getiriyor. den bır başucu dergısı de 01-

Ellitimin oldu!!u gibi tatilin de AU Canlı, bu yıiki ) 9 �'ayıs mak savındn� ır. Ilu yaklaşımla 
demokratlkleşmesi gerellinI kutlama törenlerinin perde ar- eylem ve ii� alanını, konulan-
vurguluyor. kaslOl ve dayandıllı politik he- iii, e!!itim bütünü içinde geniş-

Prof. Dr. Bozkurt Güvenc'in saplan sergiliyor: "Durum böy. letmlş, sayfa sayısını arttırmış
yazısında "Ders-<!ışı zamanlann le olunca bu türden büyük dü- tır. Biçim yönünd�n de �unu
dellerlendirilmesi sorunu" işle- zenlemelerden amaç yalnızca munu ıyıleştirmeyı, yetkınleş
niyor. Mehmet Türkkan "öj!- 'GöSTERİ'dir, politikacının tirmeyl amaçlamaktadır ." Bu 
retmenin Dinlenme Sorunu" sarsılan durumunu kurtarması· yetkinleşme çabası ilk üç sayı 
başlıklı yazısında MEB'oı, "öR- dır, kurultay öncesi verimli bır birarada dej!erlendlriidii!lnde 
retmenlerini ve çalışanlarını politik yatırımdır." Ayşe Çlll- olumlu yönde bir gelişmeyi 
dinlendirme konusunda en az demU'nin "kadın hükümlüler simgeliyor. Ancak, kapaktan 
yatınmla en çok kişiye hiz- ve ei!ltlm" yazısını Demet Bör- başlayarak daha güzel bir sunu
met" götürmeye ça!!ınyor. öR- tücene'nin "Yurt Dışındaki işçi ma ulaşmak gerek, ve olanaklı. 
retmenlerin yaz çalışmalannı çocuklanoın ellitim çıkmazı" Okul Defteri, iierici öi!ret
konu ediniyor. Niyazi Altunya, '"adlı Incelemesi IzUyor. Doç.Dr. men hareketinin bir ürünü; ama 
"Oretim Süreci içinde eRitim" Türker Alkan "Türkiye'de ve aynı zamanda eJ!itimde demok· 
yazısında Tonguç'u ve Köy Batı Avrupa'da uygulanan ta- ratikleşmenln sa!!lıklı bir adı· 
Enstitülerini inceliyor. rlh öRretiminde ulusçuluk" mını oluşturuyor. Bu Ikııı süre-

Muzaffer lzgü Çocuk Kitap- yazısını ,öyle bitiriyor: "tarih cin günümüzde karşılaştı!!ı &üç
Iannı, Gürhan Fişek "Bir insan kitaplanmlZın lçerli!lnin şoven lükleri yadsımak olanaksız, ama' 
hakkı olarak ÇOcuklann ve bır ulusçuluk anlayışından kur- e!!itim dünyasına belli bır dU
gençlerin korunması"oı ele alı- tanıması, dii!er uluslann, kültür zeyle ve saitlıklı tavırla yaklaş
yor. ve uygarlıklara daha uygarca ve ma gereRI de ·ortada. Oilul Det-

Veysel Günayın yazisı Türki- Insanca bır bakış açısına kavuş· teri bu sorumluluRun bilinci-
yede sanat eRitimi konusunu turulması gerekiyor." ni taşıdli!1 izlenlmlnl verlvor_ 

Tonguç Yaşar 

.:alıklarıyla tanışması, dünya ka
rikarurü karşısında kendini sına
ma olanağı bulması ve genç ka
rikatürdilerimizin kendilerini 
yetkinleştirmek için bulunmaz 
bir denektaşına kavuşmaları, 
Nasreddin Hoca yarışmalarının 
taşıdığı işlevi yeterince göster
mektedir, 

Nasreddin Hoca yarışmalarıy
la bir kez daha anlaşılmıştır ki, 
gerçek sanat, ancak ilerici bir yö
nelim içinde olan ve insanlığın 
aydınlık geleceğini, barış içinde 
yaşanan, savaşsız, sömürüsüz bir 
dünyayı kendine hedef seçen 
sanattır ... Nasreddin Hoca yarış
malarına katılan karikatürdilerin 
tümünün de bu doğrultuyu be
nimsemeleri, işte bunun için hiç 
şaşırtıcı gelmiyor, bunun neden
lerini araştırmayı gereksiz kılı
vor ... 

Aynı özellikler, bu yıl yapılan 
yarışmada da, eksik değil ama, 
fazlasıyla karşımıza çıktı. Henüz 
bütün karikatürleri değerlendir-

Seumez miydik I,ylekler" 

me olanağı bulamamış olsak aa, 
ödül alan karikatürleri tanıyoruz. 

Büyük Ödül'ü ikinci kez bir 
Türkiye'li karikatürdi aldı. Genç 
karikatürdi Mehmet Altuğ ( 19-
57). toplumsal sorunların en 
önemlilerinden birini, eğitilT' so

rununu işlemiş. Dört köşe bir ka
fa yapısına sahip bir adamın, zor
,alıkyoluyla önündeki çocuğun 
kafasını keordi kafa yapısına ben
zetmeye çalıştığını anlatıyor ka
rikatüründe. Özgün tekniğiyle, 
karşıt unsurların usta bir yoru
munu gözümüzün önüne getiri
yor Mehmet Altuğ. 

Yarışmanın Başarı ödülleri'ni 
de, Yukiyoshi Tokoro (japon
ya), Lubomir Mihailov (Bulga
ristan), Laville (Fransa), Mojmir 
Mihatov (Yugoslavya). Tonguç 
Yaşar (Türkiye) kazandılar. Ay
nca çeşitli kuruluşlar da, özel ö
düllerle yarışmaya katıldılar. 

6. Akş.hir Na.reddin Hoca 
Şenliiti UIu.larara.. Karikatür 
Yanşma", karikatür sanatının ne 
denli bükülmez bir bileği olduğu
nu bir kez daha gösterdi... 

züfü livaneli 
ATlıNIN TÜRKÜSÜ 

Genel Dağ ııım: CırVTI 
YA/'QKI PLAKÇILlK LTD. ŞTı' • .Ll .l.. " 
I.M.Ç. 6. blok 6437 Unkapanı -Istanbul 
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HESAP SORMAKTAN 
DÖNUSYOK 

• 
YÜRÜYüŞ 

Son günlerin gelişmeleri birkaç cümleyle özetlenebilir: faşist hareket, 
kendisini savunmak ve korumak için varolan bütün olanaklarına ve CHP ağır
lıklı hükümetin bütün zaafları na rağmen, giriştiği son manevrayı tamamlaya
madan yeniden başladığı konuma dönmüştür. faşist hareketin, açığa çıkmış 
olan suçlu kOnumunu tersine çevirerek kendisini meşrulaştırma ve aklama gi
r!şimleri bir kere daha başarısızlığa uğramıştır. 

MHP'nin faşist terördeki sorumluluğunun çok sayıda kanıtla ortaya çık
ması ve özellikle Abdi ıpekçi'nin katilinin Haziran sonunda ele geçirilmesi ü· 
zerine MHP binalarına ve yöneticilerine karşı başlatılan tertiplerin yaratabi· 
leceği "mağdur" görüntüsü, kısa sürede yeni cinayetlerle, bir dizi katliamın 
MHP 'Ii faillerinin ortaya çıkarılmasıyla etkisiz hale gelmiştır. Aynı günlere 
raslatılan "MiT aianları" senaryosu da birkaç gün içinde iflas etmiştir. Bütün 
bunların arkasından Abdi ıpekçi'nin katilinin MHP'le ilişkisinin kanıt�nması, 
yakalanma olayının erken açıklanmasıyla soruşturmayı şimdiden kapatma he
sapları olsa bile, MHP 'yi bir kez daha suçlu sandalyesine oturtmuştur. 

faşist hareketin, meşruluğu ve aklanmayıızaten uzun dönemli strateiisi 
için değil, sadece geçici taktik avantajlar için gerekli gördüğü düşünülebilir. 
Çünkü gerçekten de faşist hareket, uzun dönemli iktidar stratejisini "barışçı" 
bir görünüme değil, açıkça terörist bir politikaya dayandırmıştır. Bu nedenle 
de, son çözümlemede başarılı olamasa da, faşist hareketin kendisini kitlel�rin 
gözünde arındırmak için giriştiği manevraların, her defasında ona yeni bir za
man kazandırmak işlevini gördüğü ve amacına ulaştığı ileri sürülebilir. 

Ne var ki bu savın geçerli olabilmesi için, faşist hareketin kitleler üzerin
deki etkinliğinin düzenli bir yükseliş sürecinde olması ve kendisini meşrulaş
tırma ve aklama girişimlerine, sadece bu yükselişte yeni adımlar için gereksin
mesi gerekir. Oysa bugün Türkiye'de durum böyle değildir. faşist hareketin 
manevraları, geniş kitlelerde, hatta bir süre öncesine kadar faşist hareketin ta
banında yer alan kesimlerde bile, gerici-faşist güçlere karşı tepkinin sürekli 
yükseldiği ve yaygınlaştığı koşullarda ortaya çıkmaktadır. faş�t örgütlerin 
meşru la şma ve aklanma girişimleri, ağırtıklı olarak, kendi güçlerini korumak, 
konumlarında tutunmak, kitlelerden yalıtlanma sürecini geciktirmek amacına 
yöneliktir. 

Bu kadar da değiL. Yürüyüş'ün geçen say�sında da altı çizildiği gibi, fa�ist 
örgütleri bir dokunulmazlık halkası içinde koruma girişimleri, büyük burjuva
zinin çıkarlarına uygun "geniş tabanıı" ara hükümet biçimlerinin oluşturul
masının koşullarından biridir. 

Işte böylesi, faşist hareketin meşrulaştırılması ve aklanması girişimleri
nin büyük, tekelci sermayenin en geniş kesimlerinin desteğini aldığı koşul
larda bile, bu girişimler yine de yarıda kalmakta, faşist odakların önünde açı
lacağı beklenen kapılar kapanıvermektedir. 

Bu somut durumun nedenleri nelerdir.? 
Bunlardan biri, doğrudan doğruya büyük, tekelci burjuvazinin politik 

iktidar bunalımının derinliğiyle ilgilidir. Bugünkü sınıfsal güçler dengesinde, 
sınıf çıkarlarının temel gerekleriyle güncel zorunluluklarını uyumlulaştıran tek 
ve geçerli bir iktidar biçimini oluşturup buna yönelemeyen tekelci büyük bur
juvazi, bütün politik güçlerini de tek bir doğrultu üzerinde yönlendirememek
tedir. Büyük, tekelci burjuvazinin politik kolları arasında güncel gerekleri de 
karşılayan tam bir eşgüdümün sağlanamaması, her zamanki yedek güç faşist 
hareketin gediklerinin kapatılabilmesini, faşist örgütlerin korunması için bü
tün olanakların seferber edilebilmesini önlemektedir. 

Ne var ki faşist hareketin kitlelerden yalıtlanması ve onların gözünde 
açığa çıkması sürecinin durdurulamamasının asıl nedeni, Türkiye'de genel an
tifaşist - antiemperyalist hareketin kitlelerin talep ve özlemlerinin biçimlen
mesindeki belirleyici etkisinin önlenememesidir. 

Başta işçi sınıfının politik hareketi olmak üzere Türkiye'de ilerici, de
mokratik güçlerin uzun yıllardır sürdürdüğü antifaşist,antiemperyalist mücade
le, emekçi kitlelerin politik bilinç düzeyinin gelişmesinde başlıca rolü oyna
maktadır. 

Diğer bir deyişle, işçi sınıfının bilimsel sosyalist politik örgütünün, ilerici 
sendikal örgütlerin, emekçi yığınların örgütlendiği demokratik kitle ve m..ıek 
kuruluşlarının antifaşist, a"tiemperyalist, antikapitalist talepler doğrultusun
da sürdürdüğü mücadeleler ürününü vermiştir ve vermektedir. CHP'nin sağ 
merkez yönetiminin ve onun doğrultusundaki çevrelerin, demokrasi mücade
lesini CHP'nin imtiyazı altında göstermeye ve parlamentoya hapsetmeye yö
nelik bütün çabalarına rağmen, antifaşist mücadeledeki bütün belirleyici kaza
nımlar demokratik güçlerin kitleler arasındaki etkin direnişiyle ve bu direnişin 
desteğiyle kazanılmıştır. 

Ve işte bugün yine buımücadeleninkazanımlarının bir ürünü olarak, faşist 
hareketi meşrulaştırmaya ve aklamaya yönelik her girişim, daha amacına ula
şamadan başladığı yere geri dönmektedir. MHP'nin ve yandaş i faşist ö�gütle
rin dağıtılması isteminin Uzerine sünger çekilebilmesi bir yana, bu istem her 

geçen gün güç kazanmakta, kitleselleşmektedir_ faşist hareketin afişe olan 
konumunu onarması için koşulların en elverişli sanıldığı bir ortamda, tam ter
sine, faşist odaklara karşı en etkin önlemlerin alınıp uygulanması için yeniden 
en geniş kitlelerin kararlı desteği ortaya çıkmıştır. 

Üstelik bu, �AP Merkez yönetiminin "partiler arası diyalog" gerekçe
siyle MHP 'nin ıe faşist örgütlerin suçluiuğu üzerine sünger çekmeyi, faşist 0-
dakların üzerille yürüme zorunluluğundan kendisini kurtarmanın bir yolu ola-
rak gördüğü bir sırada olmuştur. 

. 

CHP yönetimi, bir yandan emperyalizmin ve tekelci bUyük burjuvazinin 
desteğine dayanarak iktidarda kalmaya çalışırken, diğer yandan da faşist te
rör karşısında iktidarını koruyabileceğini kanıtlamak gibi bir açmazın içinde
dir. Daha açık bir deyişle, faşist terörün gücünün CHP hükümetinin gücünden 
üstün gelmesini önlemeye ve faşist terörü kontrol altına almaya, ilim bunu, 
emperyalizmin ve tekelci büyük burjuvazinin planlarıyla çatışmadan yapmaya 
çalışmaktadır. 

CHP ağırlıklı hükümetin faşist odaklara karşı tutumunu bugüne kadar 
bu.politika belirlemiştir ve işte bu politika, hükümeti faşist terör karşısında 
yenik konuma düşürmüştür. Ve CHP merkez yönetimi, kendisini bu yenilginin 
sorumluluğundan "kurtarabilmek" umuduyla, MHP'yle ve faşist odaklarla uz
laşmayı meşrulaştıracak ve haklı gösterecek, faşist örgütlerin dağıtılması zo
runluluğunu sonsuza dek ertelemeyi sağlayacak manevralar aramaya başla
mıştır. Diğer yandan da, CHP hükümetine terör odakları karşısında güçlü bir 
görünüm verecek, daha doğrusu güçsüzlüğünü unutturacak bazı "başarı" ör
neklerini kamuoyuna sergileme çabasına girmiştir. 

Geçtiğimiz günlerde Içişleri Bakanı'nın bazı açıklamaları, hükümetin, 
bazı önemli cinayetlerle, silah kaçakçılığıyla ilgili ipuçlarını, bu olayları de
rinlemesine açığa çıkarmak ve sorumlularından hemen hesap sormak yerine, 
faşist odakların direnişini yumuşatmak ve onları bir uzlaşmaya "razı etmek" 
için üstü kapalı bir pazarlık aracı olarak kullanma çabasında olduğu kuşkusu
nu ·güçlendirmiştir. Örneğin Bakan Güneş, silah kaçakçılığıyla bazı "politi
kacıların" (dikkat edilsin, "partilerin" değil ) ilişkili olduğuna dair açıklama
larıyla ilgili bir soruyu şöyle yanıtlamıştır: 

"Benim o sözlerimin içinde bir mesaj vardır ve mesaj gereken yere ulaş
mıştır. Şu anda isimlerin açıklanması düşünülemez." 

Açıkçası Içişleri Bakanı ve hükümet, konuyla ilgili gerçekleri kamuoyu
n,,-aç lamaya bile karar vermediğini; tersine göndermek istediği "mesaj" ye
rine ulaştığı takdirde, karanlı'" tcnlJ"erln..-....ı...ıa.uı<Ian hesaı:ı lOr adan 
olayların üstüne bir sünger çekerek kanıtları kamuoyuna hiç açıklamamaya 
bile hazır olduğunu ortaya koymuştur. 

Şimdi Abdi ipekçi'nin katilinin yakalanması olayının ila, "Türk polisi
nin uluslararası ölçüdeki bir başarısı" türünden övmelerle, soruşturmanın bu· 
günkü aşamasında sonuçlandırılmışgösterilip, MHP'yi bütünüyle açığa çıkara
cak bir boyuta ulaşmasının önlemeye çalışıldığ i izlenimi güç.lenmektedir. 

Kısacası CHP yönetimi ve hükümeli, faşist odakların üzerine etkinlikle 
yürüme ve onları dağıtma zorunluluğundan yakasını kurtarmak için adeta 
sürekli bir "firar" içindedir; ama bu zorunluluk bir türlü onun peşini bırakma
makta, her defasında karşısına dikilmektedir. CHP merkez yönetimi, faşist 
odakların üzerine yürümek için "şimdi" zamanın erken olduğu savunusunu 
ileri sürmek için ne zaman bir fırsat yakaladığını sansa, çok geçmeden bu sa
vunusu yerle bir olmakta, faşist odakların dağıtılması için sadece CHP hükü
metinin kararlılığı koşulunun eksik olduğu somut gelişmelerle kanıtlanmak
tadır. 

Olaylar göstermektedir ki, Türkiye'de politik güçler dengesi, faşist 
odaklara karşı sonuç alıcı bir eylem programını hayata geçirmeyi ve bu odak
ları dağıtmayı sağlayacak biçimde demokratik güçlerin lehine çevrilebilecek 
durumdadır. Işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin antifaşist istemlerinin gelişkin
lik düzeyi ve kararlılığı buna elvermektedir ve sorun, kitlelerin bu istemlerine 
ve kararlılığına dayalı bir politikayı demokratik güçlerin uyumlu eylemleriyle 
hayata geçirebilm_ektir. 

CHP yönetimi artık şunu kavramak zorundadır: MHP'den ve diğer gizli
açık faşist örgütlerden hesap sorma zorunluluğundan kaçışın sonu yoktur. 
Bu zorunluluk, kendisini sözde de olsa faşizme karşı tanımladığı sürece, CHP 
yönetiminin ve onun hükümetinin yakasını bırakmayacaktır. Bu zorunluluk
tan "kurtulmanın" bir tek yolu vardır; o da faşist hareketi bUyUk burjuvazinin 
vazgeçilmez bir yedek gücü olarak açıkça kabullenip onun karşısında dize gel
mektir. Bu, CHP yönetiminin, hem CHP tabanı karşısında, hem de ülkemizin 
tUm emekçi yığınları ve demokratik güçleri karşısında gerici güçlerle birlik yo
lunu seçtiğinin kanıtı olacaktır. 

Unutulmasın, gün hesap sorma günüdür! 
Işçi sııııfı ve demokratik güçler bu hesabı mutlaka soracaktır! 



; , 
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Abdi lpekçi'nin katili Meh
met Ali Aeca yakalandı!.. Istan
bul Üniversitesi Iktisat Faküıtesi 
öRrencisi Mehmet Ali Aeca ile 
biıtil<te, cinayet sırasında kendi
si_ yardımcı olan Yavuz çaylan 
da yakıtlandı_ Olayın bir dieer sa
ntlı olarak belirlenen Mehmet 
Şen« de aranıyor_ 

Istanbul Emniyet Müdürlüıtü 
taraCtlldın yipılan açıklamaya 
eöre, Mehmet Ali Aitca, faşist
lerin üs olarak kullandıklan 
Beyazıt Marmara Kahvesi'nde, ü
zerinde sahte kimlik ve 6 bin lira 
parayla ele geçirildi. Katil, II 
Temmuz günü de gazetecilerle 
görü,türülerek, cinayeti "neden" 
ve "nasıl" işledi�ini anlattı! 

"Bazı çevreler", Abdi ıpekçi' 
nin katilinin yakalanması olayına 
deitişik yaklaşımlar gösterdiler_ 
Katilin "ilginç" bir kişiliiti oldu
itu üzerinde durdular .. öyle ya, 
Mehmet Ali Aitca, -Kendi tarifi
ne göre- "baitırnslZ terörist" 
imiş, "sömürü düzenine" karşı' 
imi� ve Abdi ıpekçi'yi sömürü dü 
zeninin savunucusu oldui!U için 
öldürmüş!..Aitca'mn herhalde 
işin başında kendisine öitretti!!i 
için ısrarla kullandıitı bu ifade, 
gerici, fqist güçler ve bu güçler
le işbirliiti halindeki basın tara
(mdan,�ist cinayet odaldannın 
aklanması için kullam1maya çalı
şılıyor. Bu çevreler şimdi, poli
tik etkisi son derece önemli olan 
bu cinayet olayının ardındaki 
gizli güçleri gözden kaçırmak 
için örgütlü bir çaba içine girdi
ler. Hazırlanan oyun, bir yandan 
MHP'yi ve yan kuruluşlannı ak-

lama kampanyasmı "kurtarma" 
amacma yönelikken, öte yandan 
da Ilerici, demokratik güçlere a
çık bir said ın anlamını taşıyor_ 
Yani, bir taşla iki kuş vurulmaya 
çalışılıyordu. 

Ne var ki, bu hesaplann tut
ma şansı yoktur. Abdi ıpekçi'
ninkatili Mehmet Ali Aitca ve 
Yavuz Çaylan, gözden kaçırılma
ya çalışılan sözlerinde kimler ta
rafından cinayet için örgütlendi
eini, bu clnayetin ardında hangi 
güçlerin olduj!unu aslında yeteri 
kadar açık biçimde ortaya seri
yoriar: Mehmet Ali Ağca, iki yıl 
kadar önce Şehremini 'de bulu
nan MHP Ilçe Merkezi'nde yöne
ticilik yaptığı belirtilen diğer sa
nık Mehmet Şener'den, can gü
""nliğinin tehlikede olduğunu 
belirterek olayda kullandığı /Q
bancayı istemiştir. Aynı tabanca
yı da, olaydan· sonra gene Meh
met Şener'e, Akaıray'da bulu
nan MHP Iİ binaıında tes/im e lo 
miştir. Yavuz çaylan da bu ifa
deyi doğrulamış"" kendisinin de 
gittiği MHP Istanbul Iı Merkezi' 
nde televizyonlu bir odada ken 

disini gördüğünü söylemiştir_ 
Mehmet Ali Ağca 'nın Malatya 'da 
buluMn euinde yapılan ararnada 
;'e, Bozkurt reıimli afişler, Tür
keş 'in reıimlen", MHP ye ait ya
yınlar, VGD yöneticileriyle fo
toğrafları bulunmuştur_ Aynca, 
olayın olduğu ı Şubiıt 1979 gü
nünden klIQ bir .üre önce, ı 979' 
un Ocak ayında, "kimliği bilin
meyen kişiler" tarafından katilin 
annesi heBObına 100 bin lira ya
tınımıştır! ... , 

Bütün bunlar gerçektir_ Bu 
gerçekleri kimse inkar etmemek
tedir _ Ama hala kimileri bu cina-

Hay di, Hürriye t 
işkencecileri de 

açıklasın 
Son günlerde terörizmin sorumluluku konu.undtl hedef 

,aşırtmak, .olu hedef gö.tererek faşiııt örgütleri, MHP'yl te
mize çıkartmak için özel bir işlev üstlenen Hürriyet, bu arada 
ciddi bir 'açık " da "erdi. Hürriyet, 12 Mart dönemint:ie bir
çok tutukluIunun 'ağır işkencelere uğradığını ", ü.telik polis 
yetkililerini kayna/t göıtererek ilan etti ya da ağzından kaçır
d._ 

28 Haziran Perşembe günü forihin; taşıyan Hürriyet go
zete.-inde. ,öıüm ona ",o/daki" te)'örisı örgütlerin açıga Çı
�.ldığına, hücrelerinin dağıtıldığına i1fşhin aynntıl. bir Iıa
bor yayınınndı. Yıldırım çavlı imza,ın. /Qş.yan. haberde, "gü
�nük kuvvetlerinin yıllardır .üren üm;t.;z uğraşlardan .onra 
yaıadışı örgütlere karşı i/k büyük başarısını elde ettiği ve 
büyü/t iilçüde çökertilen 

'
iki güçlü militım örgülün /Qrih",1 şe

maıını' çizebildiği anlatılarah, bu örgütlerin .orumlulan hak
kında aynlftılı bilgi veriliyordu. 

Habere göre, güvenlik kuvvetlerinin bu sonuca uloşmaBm
da iki önemli faktör rol oynomışh ve bunlardan ikincu;, "mi· 
litanların hatalan" idi. Haberin Mynağı açıhça belirtilme
me/ds birlikte, "birinc; bölüm", "ikinci bölüm" gibi ayrım
lardan IÖZ edilecek hadar, güvenlik kuruluşlarına ait bir ra
pordan özetlendiğiDanlaşılan haberde, "militan hataları" oln
rak fU .ayılıyordu: 

"Geçmi, ydlardD merkez komitesinde veya bölge komi· 
te';ne yükıelen bir militan ıon derece iyi ebitilmi, olur ve 
poliıı /Qktiklerini bi/irdi. " 

Bir .onraki cümle iBe şöyle deuam ediyordu: 
"12 Mart döneminde bu mililanla"" çoğunluğu abır iş

keneelerde bile örgüt arkadaşların. ele vermedi/er. " 
Ifte burada Hürriyet, ya da Hürriy.ı ', bu Iıaberi ıağlayan 

kaynak, fena halde aç.k veriyordu. Kayrwığm güvenilirliği do
/ayıı.yln belki redaksiyonuna bile gerık ıöriilmeyen haberde, 
12 Mart döneminde yap.lan "ağır işhMceler" itiraf ediliyor
du. 

Hü";yet ';n kimi "ilh'hbarat" örgütleriyle kurdulu "mu· 
ha birlik ., ya eta "muhbirlih ii .özleşme/erinin uygulanmalında 
doğan böyle ufak (!) püriizler hendiıini ilgilendirir. Ama dü
pedüz Hürriyet 'in haber kaynağının ağzından Itiraf edilen iş
kence'erin .orum/ula" üzerine çekilen "sünger" perdesi bir 
kere daha yırtılm.ştır. Şimdi açıklama yapmak, 'Türk poli
ıi yahalar" edebiyatıy/a kamuoyunun dikkatlerini loplnmaya 
çal.,an Içişleri Bakanı 'na "" Bafbahan'a düşmektedir. 

Ama bakalım Hü"iYef, şimdi de işkencecilerin adlarını 
aç.klnma ce.aretini gö.ler.bilecek mi? 
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Abdi 
Ipehçi'nin 

katiU 
Ağca, 

yardımc,., 
Yavuz 

çaylan 

Suclu MHP i 

yetin ardındakl güçleri görmek
ten kaçıyor. Aynı çevreler ya
kında Mehmet Ali A!!ca'ıun "sol 
terörist" bir grubun üyesi oIdu
j!unu da açıklayacak\annıdır a
oaba?. 

Abdi ıpekçi'nin öldürülmesi 
gizli-açık faşist cinayet odaklan 
tarafından tezgahlannuştır. Bu 
tezgahın üstünü killlemeye gerici, 
faşist örgütlerin, basın tröstleri
nin güçleri yetmeyecektir. Ve 
şimdi daha açık del!i1 midir, 
MHP'yi aklama kampanyasının 
hedeOeri; MHP yöneticilerine 
seri olarak yönelen §aldınıann 
peroe arkasmaaki amaçları; kati
lin gazetecilerle görüştül!ü giin 
faşist çetelerin ortalıkta terör es
tirmesi?. Ve bu olaylann özel
likle A!!ca 'nın yakalandı[!ı 25 
Haziran'dan sonra yo!!unlaşma
SI?. 

MHP ZOR KULLANACAK! .. 

Böylesi önemli gelişmelerin 
sürdül!ü günlerde, Federal AI
manya'daki Anayasa'yı Koruma 
örgütü tarafından yayınlanan yıl
lık raporda MHP yanlısı kuruluş
lann Federal Almanya'da tehli
keli birgelişme gösterdikleri 
açıklanıyordu. Yabancı siyasal 
gruplara ilişkin olarak hazırlanan 
1978 yılı raporunda, 100 kadar 
faşist derneitin MHP tarafından 
kuruldu�u ve MHP 'nın etkisi al
tında oldukları belirtiliyor_ Ana
yasayı Koruma örgütü'nün' bu. 
yılki raporunda, "ülkücü" adıyla 
tanınan bu gruplann, artık eski
sinden farklı olarak "aşırı e�llim
li" yabancı güçler arasmda sayı!
dı�ına di}tkat çekilmektedir_ 

MHP yanlısı saldırganlann ev
lerinde yapılan aramalarda da vu
rucu ve kesici silahlar bulundueu 
belirtilen raporda, ayrıca Türkeş' 
in 29 Ekim 1978 tarihinde Fe
deral Almanya'da yaptıitı temas
lardan da sözedilerek, 'Türk Kül
tür Demekleri"nin yaptı�ı top
lantıya Türkeş 'in de katıldıeı ve 
bu toplantıda konuşanlardan bi
rinin artık "zor kullanılması" ge
rektl�lni belirtiyor. 

Cinayetlerin, katUamların ar
kasındaki güçler hala açık dej!11 
ml?._ 

Emtmı::ı):) !!!ı!ı�{ı!ı 
İki dış poli tika 

Başbakan Ecevit'le Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Devlet 
Konseyi Başkanı Todor Jivkov'un buluşmasıyla Türkiye ve 
Bulgaristan arasında gerçekleştirilen görüşmeler, hükümet 
yetkilileri taraCından da Türkiye'nin dı, ilişkilerinde önemli 
bir a� olarak nitelendirildi_ 

Bu niteleme hiç kuşkusuz çok açık ve nesnel bir gerçeili 
. dile getiriyordu_ 

Ne var ki en az bu saptama kadar önemli olan bır ba,ka 
sorun, bu saptamanının mantıksal ve zorurılu sonuçlanna 
kadar götürülüp götürülmeyecei!i, ya da bu saptamayla han
gi sonuçlann "kanıtlarırnak" istedi�idir. 

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin u1aştıeı aşa
manın nesnel bir deiterlendirmesinden çıkabilecek tek ge
çerli sonuç vardır: Türkıye'nin ulusal ba[!ımsızlıj!ından, ulus
lararası etklnlij!inden, dünya banşma geçerli ve kalıcı katkı
lar sai!1anmasından ve yurt güvenli�inin banşı 2Üçlendirerek 
l1J'kistirilmesinden yana sagıam sonuçlar verebilecek tek dış 
politika, sosyalist ülkelerle lşbirlij!ini, tüm antiemperyalist 
yönetimlerle ve kurtuluş hareketleriyle dayamşmayı esas 
alan bir dış politikadır. 

Türkiye'nin böylesi bir dış politikaya yönelmesi, aynı za
manda, ülkenin içinde bulunduitu aitır ekonomik ve toplum
sal bunalım koşuııanndan çıkış ve gerici-faşist güçlere omuz 
veren emperyalist dayatmalann geriletilmesi için de tek geçer
li, demokratik seçene!!in gere�idir. 

Ne var ki acaba Ecevit Hükümeti de, kendi iktidan döne
minde sosyalist ülkelerle kurulan ve çok daha ileri gelişme 
potansiyeUeri taşıdıj!ı ortaya çıkan ilişkilerden bu somut so
nuçlara mı ulaşmaktadır? 

Bugiine kadar gözlenen, Ecevit hükümetinin, sosyalist 
ülkelerle kurulan başanlı ekonomik, politik, kültürel vb. baA
lantılan, kendi politik başatısmm bir "kanıtı" olarak sunma
ya çalışması olmuştur. Olumlu sonuçlar vennesi "eşyanın ta
biatı gere�i" kaçmılmaz olan bu ilişkiler, hükümetin sayısız 
başansızıık ve yenilgilerinin yanında, onlan unutturacak ba
şlll"!lı bir politikanın kanıtı olarak öne geçırilrnek istenmiştir. 

Dolayısıyla sorun, Ecevit hükümetinin, sosyalist ülkelerle 
ilişkilere, kamuoyuna kısa vadede bazı politik başanlar sun
manın psikolojik bir aracı olarak mı yaklaştı!!ı; yoksa bu lUş
kilerin olumlu sürecinden gerekli sonuçları çıkararak gerici
faşist partilerinkinden gerçekten farklı bir dış politika seçe
ne�ine mi yöneldi!!idir_ 

Bunlardan birincisinin doj!ru olması, hiç kuşku duyu!
masm, sosyıı1ist ülkelerle ııeU,en ilI4kllerin de eninde sonunda 
çıkmaza sokulması, geriye doeru çevrilmesi ve atılan ileri a
dımlann da yitirilmesi sonucunu verecektir_ Çünkü böylesi 
l* JlkIaşımın, sosyalist ülkelerin hükümellerinde sürekıı bır 
gUven yaratarak Türkiye'nin içtenli�ini kanıllaması, Türkiye 
Ile bl' ülkeler arasında daha derin ve temelli bir işbiriıeinin 
koşuııannı yaratması mümkün de�ildir. 

Ne var kı ikinci tür bir yaklaşımın inandıncıltAı da, her
şeyden önce hükümetin, dış politikasındaki çelişkileri orta
dan kaldınnasına, emperyalist merkezlerle kapalı kapılar ar
dında pazarlıklar yürütme tutumundan vazgeçmesine, emper
yalist blokltıra baeımlılıAını kamtlayacak güvencelerle kendi
sine destek e-ama politikasını terketmesine ba!!lıdır. Hükümet 
böyle bır yola glnnedikçe, bölge ve dünya banşı taraftarlı!!ı
r�, yumuşamadan yana açıklamalanna, kendisinden ba,ka 
klmseyl lnandınnaSl mümkün deeildir_ 

• mehmet aközer 



Antalya dorugunun izinde 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyı Başkanı ve Bulga· 

ristan Komünist Partisl Birinci Sekreteri Todor Jlvkov, BHC ve Tür
kiye arasındaki Iyi komşuluk ve i,blrU!!lnI geliştirmek ve her ıkı ülke 
arasında anlaşmaya vanlması gereken bazı konulan görüşmek üzere, 
9 Temmuz'da Antalya'ya geldi. Tador Jivkov ııe birlikte gelen Bulgar 
heyetinde, Dışişleri Bakanı Peter Mladenov, ekonomık işlerde görevU 
Başbakan Yardımcısı Andrei LUkanov,lçl,leri Bakanı Yardımcısıllia 
Kasev, Devlet Kültür Komitesi Başkanı Ludmilla Jivkov, Jivkov'un 

de ikili temel üzerinde çok daha 
etkin biçimde ı,blrli!!i yapabili
riz ve yapmalıyız.! 

Bulgaristan Halk Cumhuriye· 
ti'nln Todor Jivkov'un bu sözle· 
rinde ifadeslnl bulan, dostluk, 
karşılıklı' IlÜven ve yarara daya
nan i,birli!!i politikası sonucu, 
Antalya'da gerçekleştirilen ııö· 
rüşmeler, aosyaüst ülkelerin dün· 
ya ban,ı ve Insanlı!!ın toplumsal 
ilerlemesi yaranna ne denli yapı
cı ilişkiler içinde olduklannı bir 
kez daha olanca açıklıRıyla gös
terdI. Görüşmeler sürerken ya
pılan ortak açıklamada, iki ülke
yi ilgilendiren ekonomik ilişki
ler, ulaşım sorunlan, vize sorunu 
gibi konularda görüş birliRine 
vanldı!!ı belirtildi. 

Jlvkov-Ecevit doruRunun 
gündeminde hiç kuşkusuz yal
nızca bu konular yer almıyordu. 
Görüşmelerin yapıldlRı şu günler 
Ortado!!u' da ciddi sorunlann, 
çatışmalann da artarak sürdüRü 
günlerdir. Bu ko,uııarda yapılan 
görüşmelerde bölge sorunlan da 
görüşüldü. 

dır. Bulgaristan Halk Cumhuri
yeti'nin önkoşulsuz, önyarılılZ 
girişligi bu yakın ilişkiler Türki
ye hükümetlerinden de yapıcı 
yaklaşımlar beklemektedir. Bu 
yaklaşımlardan uzak olundukça, 
Bulgaristan ya da bir başka 
sosyaUst ülkenin uzattlRı dOKluk 
eUnin sıkıca kavranması mümkün 
olamaz; kaldı ki, sosyaUst ülk.ler 
de ilişkilerini ancak bu ilkeler 
temeUnde sürdürebilirler ve sür
dürmekte kararlıdırlar. 

özel Kalem Müdürü Milko Balev, 
devlet Protokol Şefi Boris Jub
rov ve Dışişleri Hakanlıeı Daire 
Başkanlanndan Ivan Ganev bu
lunuyordu. 

IYI KOMŞULUK VE DOSTLUK 

TEMELINDE IŞBIRLIOI 

Taraflar arasında ekonomik, 
teknik ve kiiİtürel alanlarda lşbir
li!!i konulannın ele alındı!!i gö
rüşmeler, 1975 yılında Imzala
nan iyi komşuluk ve işbirlie! 
ilkelerine ilişkin bildiri temeli 
üzerinde gelişen ilişkııerin önem
li bir liasama!!1DI oluşturuyor. 
Görüşmeler aynı zamanda, 1978 
yılında Başbakan Ecevit tarafın
dan Vama'ya yapılan ıiyaret 
sırasında imzalanan, "Bulgaristan 
Halk Cumhuriyeti ile Türkiye 
arasındaki ekonomik işbirli!!inin 
daha da geliştirilmeslne ilişkin u
yumlu yönler" belgesinin de 
zorunlu bir devamı niteli!!inde. 

Iki ülke arasındaki ilişkilerin, 
BHC'nin Balkanlarda dostluk ve 
işbirli!!i için ııösterdi!!i çabalar 
sonucu, bu yıl içinde özellikle 
yoeunlaştı!!ını gözlemek müm
kün. Bu yılın Mart ayında Iki 
ülkenin başbakan yardımcılan 
görüştüler. Daha sonra Bulgaris
tan-Türkiye Ekonomik ve Tek-

Iki yıl önce güvenlik kuvvetle
rinin saldırısı sonunda 12 kişinin 
öldirüldüğü ve binlerce kişinin 
evlerinin yıkıldığı olaydan sonra, 
aeçtiğimiz günlerde jstanbul 1 
Mayıs mahallesi yeni bir baskına 
maruz kaldı. Askeri birliklerin 
ve polislerin eşliğinde 1 Mayıs 
mahahallesine gelen yıkım ekip
leri 3000 gecekondoyu yerle bir 
ettiler. Yıkımdan sonra bir basın 
toplantısı düzenleyen 1 Mayıs 
mahaııesi halkı olayın gerekçe
lerini ve burjuva basınının saptır
ma çabalarını açıkladı. 

YıKıMıN GEREKÇELERI 

1 Mayıs mahaııesi halkının 
basın toplantısında, burjuva ba
sınının bazı organlarında yıkılan 
evlerin sayısının 200, bazılarında 
ise 500 olarak gösterildiği bel ir
tildikten sonra, gerçekte 3000 e
vin yıkıldığı açıklandı. Konut so
rununun çok büyük boyutlara u
laştığı bir dönemde, emekçi hal
kın elindekini avucundakini tü
keterek yaptığı evlerin yıkımı, 
büyük bir inşaat firmasının "Çı
karlarını koruma" amacını güdü
yordu. Öztürk Emlak adlı firma
nın 6000 konutlu Atakent Sitesi
ni yaptırma girişimleri, emekçi 1 
Mayıs mahaııesi halkının yapıl
mış evlerini yıkmak için bahane 
ediliyor ve Istanbul'un göbeğin
de meydana gelen bu vahşete gü
venlik güçleriyardımcı oluyorlar
dı. 

nik lşbirUe! Komitesi dördüncü 
toplantısı, tanm, turizm ve ulaş
tırma alanlannda karma komis
yonlann oturumlan ve uzman· 
lann görüşmeleri oldu. Türkiye' 
de bazı sanayi işletmeleri kurul
masına ilişkin de çeşitli anlaşma
lar yapıldı. 

Bu gelişmeler Todor Jivkov' 
un bir gazeteye verdi!!i demeçte 
de vurgulanıyor ve bu Ilişkilerin 
günümüzde daha da etkinleşen 
yumuşama politikaSlYla uygun
lu!!u üzerinde' duruluyor. Dün
yada yumu şama sürecinin do!!al 
sonuçlan üzerinde duran Jivkov, 
Bulgaristan ve Türkiye arasındaki 
ilişkilerle ilgili olarak şu görüş
lere yer verdi: "Aralannda iyi 
komşuluk ve işbirU!!i ilişkilerini 
geUştirme yoluyla, gerek Bulga
ristan, gerekse Türkiye dünyada 
genel politik ikUmin iyileştiril
meslne beUrli bir katkıda bulu
nuyorlar. ülkelerimiZ BM ve özel 
örgütleri gibi önemli uluslararası 
forumlara, Avrupa güvenlik ve 
lşbirU!!i Toplantısı çerçevesln
deki karşılaşmalara, Orta A vru
pa'da silahlı llÜçleri ve silahlan 
azaltma konulu Viyana görüşme
lerine vb. katılıyorlar. Bizler, 
yumuşama, banş ve ilerleme 
yaranna, hem çok yanlı, hem 

Görüşmelerde iki ülke arasın
daki taşıt geçiş ücretleri ve vize 
baRışıklıRı, özellikle TIR geçiş
leri konusunda Bulgaristan 'ın 
Türkiye'ye çok önemli kolaylık
lar göstermeslnde de prensipte 
anlaşıidıRı görüldü. 

Bu konulann yanında, hatta 
bu konulardan da önemli başka 
ekonomik konular da görüşme
lerin gündeminde yer aldı. Bul
garistan, Türkiye'ye daha çok
elektrik vermeyi kabul etmesin
den sonra, ortaklaşa petrol ara· 
ma ve maden işletme önerilerin
de de bulundu. Aynca Dünya 
Bankası tarafından finanse edi
len, Afşin-Elbistan santralının 
ikinci ünitesine katılma ve yeni 
teknolojiler içeren aR ır sanayinin 
kurulmasında da önemli öneriler 
getirdi. 

Ecevit hükümeti BHC heye
tiyle yaptıRı bu önemli görüşme
leri, emperyalizm ve uluslararası 
finans kuruluşlanyla sarmaş do
laş olduRu günlerde yapmakta· 

Tıp A n talya Li 
(Jrgütü, livkov'a 
armağan sundu 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Devlet Ba,kanı ile 8 ... a
ri.tan Komünist Partili Birinci Sekreteri Todor Jil/kou'un. 
Başbakan Ecevil ile görüşmek üzere Türkiye'ye geli,� &1-
hanlarda barışın ki>�tü bir biçi ide yerleşmerinden ile ıor,ya
list Bulgaristan ile her alanda ,rşılıhlı işbirliğinin geliforil-
mesinden yana olan tüm demo t ve barıştan yana olon çeır 
reler tarafından büyük bir hoşn k'" karşılandı. 

Türkiye Işçi Partisi Antal ·tii tarafından olllfl"-
rulan bir heyet de Jivkov ile me yaptı ile donlu" 
duygularını ileterek Jivkov'a "h iz" dedi. Türkiye I,çi 
Partisi AnIDlya 11 Orgiıtii tarafı n olllfturu"'n heyet bu a",-
da Bu/garisIDn Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı ,., 8 ... a,.
tan KomiiniBt Partisi Birinci Sekreteri Jiukoı' 'o iizerind. ''Tiir
kiye Işçi Partisi AnIDlya Iı Orgütii'nd.n Yoldaş .liı:kov'a"yo
ııh olan ii<! partili bir emekçi ta",'ıntlon yapılmlf bil' de .... ,.. 
mer satranç takımı armağan etti. Yapılan yanm _tli" � 
rüşme sırasında Türkiye Işçi Part;'i Antalya h Orptii''M te
şekkür eden Jivkov, Türkiye Işçi Parmi Genel BoP<ı"ı Bo
ran'a ii<! Türkiye Işçi Partisi .\ferltez Yönetim Kurulu na da.,. 
luk djleklerinin iletilm,.ini d. hey.tten rica etti. 

1 M M lı lles· 'nde "En son olarak mahallemize ayıs a a ı zaman zaman belirsiz kişilerin 
..... 

, _ 1 _ ...:ı karışıklık çıkartması, gece silah--"-- 3000 ko-nut Y-ıKılu-c.a---- ___ -rr �,�!:::a��,���ul�,:S:::: 
1 Mayıs mahallesi halkı, ma

hallenin Yol-Su-Elektrik, okul, 
belediye hizmetleri, vb. sorunla
rının çözülmesi için bir süre önce 
bir heyet oluşturdu. Heyet, ma
halle sorunlarının çözümü için 

gerek CHP, gerek hükümet ma
kamları ve bakanlıklar nezdinde 
birçok girişimlerde bulundu. Bir 
süre Önce bir "açılış" töreni için 
1 Mayıs mahaııesi yakınlarına ge
len Başbakdn Ecevit'e de sorun-

lar aktarılmak istendi. Ancak E· 
cevit sorunları diniemekten ka
çındı. 1 Mayıs mahallesi Iıalkı 
adına yapılan basın toplantıSında 
yıkımın nasıl gerçtkleştiği şöy. 
le anlatıldı. 

DİSK 10. Bölge temsilcisi 
Adsız'ın işkence gördüğü 

belirlendi 
Diyarbakır'da 1 5  - 1 6  Haziran'ın 9 .  yıldönü

mü dolayısıyla DISK 10. Bölge Temsilcile� Mec
üsl'nde yaptıi!ı konuşma gerekçe gösterilerek 
tutuklanan Bölge Temsilcisi Zeki AdslZ'ın ceza
evinde işkence gördü!!ü, bir dizi tutuklunun im
zasıyla düzenlenen tutanakla belirlendi. 

2. No'lu askeri cezaevinde bulunan 60'1 aş
kın tutuklunun imzasıyla düzenlenen tutanak
ta, 30 Haziran günü Merkez KomutanlıRı'ndan 
geldikleri anlaşılan bir Havacı Yüzbaşı ile Hava
cı Assubııy'la birlikte bazı polis ve sıvillerin 2 
nolu tutukevini kordon altına aldıklan beıırtili
yor. Söz konusu kişilerin cezaevinde görevıı ol
madıklan halde özel bir operasyon için getiril
dikIerinin anla,ı1dl!!1 belirtilen tutanakta, bu ki
şilerin daha önce işkence görmüş tutuklulaT 
tarafından da tanındıRı bildirildi. 

Tutanakta daha sonra tuLuklulann can gü
-venliklerini "RlarnAk amacıyla, bulundukları 
koi!uşun kapısını ranzalarla kapadıklart açıkla
narak, Merkez Komutanı'nın gelmesi üzerine ka
pı açıldıi!ında tutuklulardan Zeki Adsız, Nadir 
Yektaş ve birkaç kişinin dışarı alındı�ı belirtll-

di. 60'1 aşkın Lutuklu, adı geçenlerin, tut\ılllılla
nn gezindiği bahçeden meydan dayaeıaçekil
diklerinin gelen se&ıerden anlaşıldıi!lnı,1N arada 
silah seslerinin de duyuldulıunu açıkladılar. Tu· 
tanalıa göre, tuLuklular arasından alınan Zeki 
AdslZ ve arkadaşlan daha sonra cezat'vinden gö
türüldüler. 

60'1 aşkın tutukluiunun imzasını taşıyan v. 
Zeki Adsız'ın 1 Temmuz günü getirildiRi bildi· 
rilen tutanakta, Adsız'ın işkenceye tabı tutul
duj!unun çeşitli yerlerlndeki darp izlerinden an· 
laşıldıeı Ifade edildI. Adsız'ın durumunun özel
likle aeır oldueu belirtilen tutanakta, onunla 
birlikte göWrülen Lutukluların da işkence izleri 
taşıdıeı belirtildi. 

Sözü geçen tutanakla açlRa çıkan durum 
hakkında en kısa sürede resnıi bir açıklamanın 
yapılması zorunludur. Aksi takdirde sıkıyöneti· 
min "yasal olarak hükümete ba!!1ı oldu!!u" saYı· 
na dayanmaya çalışan hükümeL, bu uygulamala
rın sorumluluj!unu kabullenmiş ve suçluluj!unu 
da ikrar etmiş olacaktır. 

kini tutuklandı ve büyük arama 
listeleri oluşturuldu. Yıkım günü 
h"yatımızda görmedigimiz bi
çimde bir askeri kuşatma ile u
yandık. Evierimiz başımıza yı
kıldı." 

BURJUVA BASH,ı IN 
TUTU�IU 

Burjuva basını bu yıkımı halk
tan gizlemek için büyük bir çab� 
içine girdi. Bazı gazeteler yıkım 
haberini verdiler. Ancak bu ha
berlerd. olay saptırılıyor ve yı
kımın gerçek nedenleri sakla n
maya çalışılıyordu. Olay, sanki 
eme�çi halkı korumak için evler 
yıkılmı� gibi veriliyordu. Milli
yet gazetesi "gecekondu ağal�· 
rından" söz ederken, Cumhuri
yet "kutsal mülkiyet hakkı ve ta
pulu arazi" kavramlarını Öne Çı
karmaya çalışıyordu. Burjuvazi
nin n,.ocu Aydınlık.'ı ise daha iğ
rrnç bir yalanla koroyo katılı
yordu. Aydınlık "sahte solcu çe
teler tarafından halka satılan" 
gecekondulardan sözediyordu. 
Aydınlık bu baskıyı bile az görü
yor ve yeni olaylar için yeni "ih
barlarda" bulunuyordu. Iıerici 
sendikalar ve kuruluşların 1 Ma
yıs mahalltsi halkı ile dayanışma 
bildirileri ise hiçbir gazetede' ya· 
yınlanmıyorau. 
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Bir kay ık çı dövüşü 

Milyar dolarlık döviz rezervi masalı 
YUSUF DOGAN 

Maliye BakalU Ziya Müezzinoğlu, muhalefetin 
milyar dolarlık döviz mevcudu açıklamalarına yönelt
tiği eleştirileri, "Mevcutlann hesaplanınası MC 
döneminde de aym yöntemle yapılıyordu" biçi
minde yamtladı_ Oysa, bundan dokuz ay kadar önce. 
MC döneminin Merkez Bankası BaşkalU, CHP iktida
nnca "muhasebe oyunlarıyla döviz mevcutlanm 
olduğundan yüksek gösterdi" suçlamasıyla göre
vinden aIınıruŞtı . .  _ 

Maliye Bakanı Ziya Müezzin
oğlu, "Döviz rezervleri MC hükü
metleri döneminde nasıl hesapla
nıyorsa bugün de öyle hesaplan
maktadır" buyurdu. Bu sözler, 
CHP iktidarının ağır ve haklı bi
ç imlerde suçladığı MC dönemin
den pek de farklı olmadığının 
son itirafıydı. 

Hatırlanacaktır, Wells Fargo 
Bank'a 1 25 milyon dolarlık kre
di karşılığında tarım ürünlerini 
rehin etmede sakınca görmeyen 
CHP ağırlıklı iktidar, olay bası
na yanSldığında kendisini, "MC 
de böyle yapmıştı" diye savun
muştu_ CHP'nin televizyondaki 
bir yabancı sermayeli banka rek
lamını an ımsatan "yok aslında 
birbirimizden farkımız" yollu 
açıklamaları IMF ilişkilerinden 
sıkıyönetim uygulamalarına ve 
demokratik haklar üzerindeki 
baskılara kadar uzanıyor. 

_ Q.......-cı '1"'-' •• 10, ""uınması oal<ı· 
mından oldukça öğretici bir ol
gu. Döviz rezervleri üzerinde ik
tidar ve muhalefet arasında baş
layan tartışma yalnızca güncel 
bir ömek. 

BiR MERKEZ BANKASI 
BAŞKANı 

Dokuz ay kadar önce, CHP 
iktidarı MC'den devraldığı Mer
kez Bankası Başkanının başını 
yemişti. Merkez Bankası başka
nına yöneltilen suçlamaların ba
şında, döviz rezervlerini oldu
ğundan yüksek gösteren muhase
be oyunlarına başvurması geli
yordu. Ancak, Merkez Bankası 
Başkanının başını yiyen muha
sebe oyunlarının sürdürüldüğü 
Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğ
lu tarafından "tencere dibin ka
ra, seninki benden kara" biçi
minde açıklanıverdi .  . . 

Merkez Bankası 'nın döviz 
mp"cutları, iktidar ile muhalefet 
arasında yoğun bir biç imde tar
tışılıyor. Tartışma, Başbakan Bü
lent Ecevit'in 22 Haziran itiba
riyle Merkez Bankası'nda 1 mil· 
yar 266 m:lv,m dolar döviz bi
riktiğini söıılemesiyle alevlendi. 

Süleyman Demirel, "Sen o he
sabı .bırak, kağıt üzerindeki bu 
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dövizlerin ne kadarını kullana· 
bilirsin, onu söyle hele" demeye 
getirdi. Yanıt Maliye Bakanı Mü 
eızinoğlu'dan geldi. 

Maliye Bakanı'na göre, Mer 
kez Bankası'nın döviz mevcutla 
rı 1 mi lyar 73 milyon dolardı 
Bu konuda yapılan hesaplam;. 
MC dönemindeki hesaplamanın 
aynıydı. 

Bu tartışma ne kadar sürer, 
nereye varır bilinmez. Ancak, 
milyar dolarlık döviz mevcudu 
masalıyla, dışa bağımlı kapitalist 
ekonominin hammade gereksini
minin karşılanamayacağı açıktır. 

GERÇEK DÖVIZ 
MEVCUTLARı 

Başbakan Bülent Ecevit ve 
Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğ
lu'nun açıkladıkları, AP sözcüle
rinin tartıştıkları milyar dolarlı 

v,,-Ic- mcvc;:UOU, gerçekte, kağıt 
üzerindeki hesapları, o da yalnız
ca bir yanını yansıtmaktadır. 

22 Haziran itibariyle Başba· 
kan Bülent Ecevit'in sözünü et
tiği 1 milyar 266 milyon dolar, 
Merkez Bankası 'nın kendi şube
leri ve yabancı muhabir banka
larında görünen döviz tutarını 
yansıtmaktadır. Ancak, bir baş
ka görünen de muhabir bankala· 
rın Merkez Bankası adına yaptık
ları karşılıksız ödemelerdir. 22 
Haziran itibariyle bu ödemelerin 
tutarı 434 milyon. doları bulmak
tadır. Böylece, kağıt üzerinde gö
rünen d3viz mevcutlarının dahi 
gerçek bakiyesi 832 milyon do
lara düşmektedir. 

Kağıt üzerindeki bu hesaplar, 
Merkez Bankası'nın harcayabile
ceği döviz olanaklarını yansıt
mamaktadır. CHP ve AP'nin ik
tidar dönemlerinde dört elle 
sarıldıkları bu hesaplar, IMF kay
naklı bir muhasebe oyununa da
yanmaktadır. 

IMF'ye göre, bir bankanın dö
viz mevcutları hesaplanırken, 
muhabir bankalar aracılığıyla ya
pılan ödemeler, o ödeme talima
tının muhabir bankaya verildiği
tarihte değil, muhabir bankanın 
ödemeyi yaptığına ilişkin duyu-

A'ferhez-Banhasının kasası Miiezzinoğlu ile 
Demirel'; kap,ştırdı _________ _ 

" Dışa bağımlı çarpık kapitalist ekono
miyi yaşatacak 8 milyar dolarlık ithalat 

. dövizini, yurt dışına gönderilen işçilerin 
-

yüzmilyonlarca dolarlık katkılanna kar
şın bir türlü bulamayan. bu uğurda Tür-

kiye'yi faizleriyle birlikte 25 milyar do
larlık bir dış borç yükü aI tma sokan AP 
ve CHP, Silifke'nin "aslıbulunmayan 
yayladaki 1 00 bin koyuna dayalı" ünlü 
kaşık oyununu oynamaktan hoşnutlar- ' 
dır. 

rusunun ödeme talimatını muha
bir bankaya bildirdiği anda iş
leme koyulur. Bir başka deyişle, 
Merkez Bankası, yurt dışındaki 
muhabiri yabancı bankaya, "Siz
deki hesabımdan şu kadar doları 
şu iş için ödeyin" talimatını ver
diğinde, o dolarları döviz mcv-
cutlarından düşmemektedir. 
Ödemenin ...dövv .JDAvc-utlarmddrı 
düşmesi için muhabir bankadan 
"Tamam ödeme yapılmıştır." bi
çiminde bir bilgi gelmesi beklen
mektedir. 

MC ortaklıkları, gerçekten 2 
milyar dolar dolayında olan dö
viz mevcutlarını kısa sürede tü
ketince, mevcutların hesaplan
masında "ufacık" bir oyunu sah
neye koymuştu_ Muhabir banka-

TÜRKIYE 
WELLS FARGO'DAN 

DOLAYı 
GüNDE 1 736 DOLAR 

CEZA ÖDüYOR 

Wells Fargo anlaşmasının ip
tal edilmemesi nedeniyle Türki
ye her gün 1 ,736 dolarlık 
ceza ödüyor. Ziraat Dankası 
ile Wells Fargo Bank öncülü
gündek i bir bankalar konsorsi
yomu arasında imzalanan ve 
tarım ürünlerinin rehni karşılı
gında 125 milyon dolar tuta
nnda bir kredi saglanmasını ön
gören anlaşma iptal edilmedi!!i 
için, bugüne kadar Wells Fargo 
Bank'a 28 milyon liralık .. taah
hüt komisyonu" ve "masraf" 
ödedi. Anlaşmanın iptali için, 
Ticaret Bakanlıeı tarafından ZI· 
raat Bankası'na verilen talima
tın Maliye Bakanlı!!ı'nca onay
Ianmaması haUnde, yenlden 14 
mllyon lira tutannda komisyon 
ve masraf ödenecek ... 

öte yandan, Amerikan der-

lardan gelen ''Tamam ödeme ya
pılmıştır" yolundaki duyuları, 
birkaç aylık gecikmelerle kayıt
lara geç irmeye başlamıştır. Böy
lece, fiilen harcannıış dövizler, 
Merkez Bankası'nın döviz mev
cuduymuş gibi gösterilmeye baş
lanmıştı. 

N isan 1976'da Maliye R�k�nı 
Y ılmaz Ergenekon'un "500 mH
yon dolarımız var" dediği günde 
Merkez Bankası'na ait gerçek dö
viz mevcudunun 14 milyon dolar 
olduğu basında kanıtlanmı�tı. 
Bugün ise, Başbakan Bülent Ece
vit'in 22 Huir�n 'd. 1 milyar 
266 milyon dolan, Maliye Baka
nı Ziya Miiezzinoğlu'nun 10 
Temmuz'da 1 milyar 73 milyon 
dolara çıkarttığı döviz mevcut-

gisi "Legal Times of Washing
ton", Wells Fargo Bank'ın, 
Amerikan firmalan arasında en 
fazla mahkemeye düşen ve avıı
katlık bürolarına en fazla para 
ödeyen kuruluşların başında 
geldieini açıkladı. Dergide yer 
alan konuya ilişkin yazıda, 
Bankanın, 1978 yılında çeşitli 
mahkemelerneki davalanna ba
kılması için toplam 3 milyon 
166 bin dolar ödediei belirtildi. 

ARAP ÜLKELERI 
FIUSTINLlLER ıÇIN 

i i  MILYON DOLARLıK 
FON OLUŞTURDU 

Irak, Libya, Suudi Arabis
tan ve Kuveyt, Birleşmiş Mil
letler Teşkilatı'na, Filisıinli 
göçmenlere yöneltilmesi ama
cıyla toplam 1 1  milyon dolar
lık yardım gönderdiler. Am
man 'da yapılan açıklamaya gö
re, sosyal yardım yapılması 
amacıyla kullanılacak olan 
Fon'a S.  Arabistan 4 milyon 

ları, gerçekte en çok 250 - 350 
milyon dolarlık bir birikim sağ
lanabildiğini ortaya koymakta
dır_ 

Dışa bağımlı çarpık kapita
list Ekonomiyi yaşatacak 8 mil: 
yar dolarlık ithalat dövizini, yurt 
dışına gönderilen işçilerin yüz 
milyonlarca dolarlık katklları'Ja 
karşın bir türlü bulamayan, bu 
uğurda Türkiye'yi faizleriyle bir
likte 25 mily .... dolarlık bir dış 
borç yükü altına sokan AP ve 
CHP, Silifke'nin "aslı bulunma
yan yayladaki 1 00 bin koyuna 
dayalı" ünlü kaşık oyununu oy
namaktan hoşnuda benzemekte
dirler. 

dolar, Irak ve Libya 3'er miL
yon dolar ve Kuveyt 1 milyon 
dolarlık katkıda bulunacaklar. 

TRAKTÖR Ü R ETThoH 
HEDEFININ A LTIDA 

BIRI BILE 
GERÇEKLE ŞMED I  

Devlet Planlama Teşkilatı, 
1979 yılı için 39 bin  400 trak
tör üretilmesini programa al
masına karşın, yılın ilk altı a. 
yında ancak 6 bin traktör üreti
lebiidi. Kurulu kapasitenin çok 
yüksek olmasına karşın,  yetkili
ler, tarım sektörünün talep ettl
ei traktör gereksiniminin yerli 
üretimle karşılanma olanaııının 
kalmadıııını ve traktör dış.h. 
mına gitme gerel!inin dol!dul!u. 
nu belirtiyorlar. 



Tİp Merkez Yöne tim Kuru lu · 

Secimlere 
sıkıyönetimsiz 
gidilmelidir 

dan demokratik güçler için 

Geçtiğimiz hafta topla
nan Türkiye Işçi Partisi 
Merkez Yönetim Kurulu 
yurt ve dünya olaylarını 
değerlendirdi. Toplantı so
nunda parti görüşlerinin a
çıklandığı bir bildiri ya
yınlandı. TIp Merkez YÖ
netim Kurulu'nun toplantı 
sonunda yayınladığı bildiri 
şöyle: 

"Türkiye ağır bir eko
nomik ve giderek artan po
litik bunalımı yaşamakta
dır. Bunalımın sorumlusu 
emperyalizm ve işbirlikçisi 
tekelci büyük burjuvazi, 
bunalımdan çıkıŞı, demok
ratık hak ve özgürlükleri 
daha da kısıtlamak ve gücü 
yettiğinde de açık faşizme 
geçmekte görmektedir. Fa
şizmin iktidara tırmanması 
yolun� ülkemiz bir cina
yet ve terör ortamına sü
riiklenmektedir. 

"Ülkemizde artık her
kesçe -bu arada CHP ta
rafından da- anlaşılmış ol
ması gereken bir gizli faşist 
iktidar odağı vardır. Bu 
gerçek kabul edilmeden ve 
buna uygun davranış yön
temleri geliştirilmeden so
runlara çözüm buluna
mal. 

"Aralarındaki ayrılıklar 
ne olursa olsl.ll1 aynı temel 
sınıfsal çıkarlara hizmet 
eden burjuva partileri ka
muoyunda önemli ölçüde 
prestij kaybına uğramış lar
dır. MHP'li ve MSP'Ii iki 
eski parlamenterin uyuştu
rucu madde kaçakçılığın
dan halen yurtdışında ce
zaevinde olmaları, Lock
heed, mobilya ve ç imento 
yolsuzluklarının elbirliği 
ile örtbas edilmesi; bazı 
parlamenterlerin silah ka
ÇakÇılığı yaptığının b izzat 
Içişleri Bakanı tarafından 
açıklanması; basında açık
ça yazılıp söylendiği gibi 
milletvekillerinin Çıkar 
karŞılığı o partiden bu par
tiye transferleri, burjuva 
partilerinin gerçek yüzleri
ni tanımakta emekçi kitle
ler için esaslı ölçütler ol
maktadır. 

"Faşist terörün, seçim 
ortamına girildiği şu gün
lerde yeniden ve örgütlü 
bir biçimde tırmandırılma
sı, seçimlere sıkıyönetim 
altında, bir kan ve terör or
tamında girilmesini amaç
lamaktadır. Son günlerde 
öldürülen MHP'liIerin he-

men tümünün eski yönetici 
konumunda olmaları, Tür
keş 'in 'Davadan döneni vu
run' talimatını akla getir
mekte ve yaratılan kargaşa 
ortamı ndan çok yönlü so
nuçlar elde edilmeye. çalı
şıldığını göstermektedir. 

"Partiler arası diyalog 
girişimleri bu gelişmeler
den ayrı ele alınamaz. Bu 
çağrıların MHP'nin köşeye 
slklŞtığl ve sıkıştığı köşe
den terörü tırmandırarak, 
kışkırtıcı ajan masalına sa
rılarak kurtulmaya çabaIa
dığı bir döneme rastlaması 
anlamlıdır. Kışkırtıcı ajan 
var olsa da olmasa da, kay
nağı belirşiz 1 .487.000 lira 
MHP ve yan örgütlerine 
harcanmıştır. Açığa çıkan 
birbuçuk milyon liranın ve 
açığa çıkmayan nice mil
yonların faşist cinayet şe
bekelerine aktığını ve ileri
ci, demokrat ve sosyalist
lere karşı girişilen katliam
larda kullanıldığını bilmek 

endişe verici olmaktan da 
öte bir anlam taşımakta ve 
CHP yönetiminin nasıl bir 
gaflet içinde olduğunu 
göstermektedir. Gerici ve 
faşist güçlerle uzlaşarak 
ancak faşizme ve gericiliğe 
hizmet edilebileceğini 
CHP, artık anlamı Ş olmalı
dır. CHP kendi kısır mantı
ğı içinde sorunu faşist güç
lerle sosyalistler arasında 
bir hesaplaşma olarak gör
mekte ve hakemliğe özen
mektedir. Bu anlayış, fa
şist terörü 'sağ-sol çatış
ması' gibi göstermek iste
yen MC zihniyetinin bir 
devamıdır. 

"Bugün ülkemizi sa
ran cinayet dalgası gizli fa
şist iktidar odağından yö
netilmekte ve sosyalistlerle 
birlikte tüm ilericileri, de
mokratları hedef almakta
dır. CHP'li işçiler, emekçi
ler ve doğrudan örgüt ola
rak CHP de faş,izmin saldı
rı hedefleri arasında yer al
maktadır. CHP faşist terö-

için kahin olmaya gerek rü, terörün kaynağı olan 
yoktur. güçlere yaslanarak önleye

"Özel olarak, mahke- ceğini sanmakta, açmaz
melerde ve kamu vicdanın- �n açmaza sürüklenmek
da mahkum olmuş MHP'yi tedir. -
temize çıkarmak, 'MHP'li 
bir iktidar' seçeneğini 
meşrulaştırmak; genel ola
rak da prestij yitiren gerici 
faşist burjuva partilerine 
yeniden itibar kazandır
maktan başka bir anlamı 
olmayan dialog girişimleri
ne dört elle sarılması da 
CHP 'nin düştüğü yanılgıla
rın ne ilkidir, ne de sonun
cusu olacağa benzemekte
dir. CHP yönetiminin Ge
nel Sekreterin ağzından 
televizyondaki 'diyalog'da 
sarfettiği sözler bu bakım-

"Türkiye'nin tarihte 
başka ülkelerde yaşanılmış 
deneyleri yeniden yaşama
ya tahammülü yoktur. So
runun çözümü, faşist güç
lerin üzerine kararlı bir bi
ç imde gitmekte ve işçi
emekçi kitlelerin örgütlü 
birleşik gücüne dayanmak
tan geçmektedir. Bunun ilk 
,dımı, seçimlere sıkıyöne
timsiz bir ortamda gidilme
sini sağlamak ve gittikçe 
dozu artırılan anti-demok
ratik baskı ve uygulamala
ra son vermek olacaktır." 

"DEMOKRATIK HAKLARıN 
KU LLANILMASINDAN 
VAZGEÇILMEYECEK" 

A _ya, Çanakkale, &lıI<aır, AnıDıya. Ha
tay, YOZftJt ile Rize 'de, üzerinde "Iıçinin. kÖY
Ilinün, emekçinin parml Türkiye I,çi Parmi" 
yuılı afi,leri aran 30 'u a,/un Türkiye Işçi Parti· 
ai Ü)/al ıuıukland� 20."i a,IIın Parti üye'; de 
fÖulhrıa alındı. Bu kodor'" do Italınmadı. &Iık
alr 'tÜ pou. y_la", ayltırı bır ,ekilde, ... boho 
Iıortl TIP Iı Mmul'ne ılrdi ile parti yayınlarıno 
., ,,oydu. 

TUrlılye I,çi Pormi 'nin afi,leme çalı,mala
maın .".u.n",.ai ç",itU IIe"fi ",,,,Itçe",,, do
yondırıldı. Sty ... i partilerin hlçblr .. in olmak zo
lWIIdCı olmamalanno /tar,ın, iiLiii ı.ıalllllt ile em-
119.t amirUlllerl, Türlt Cem Kanunu 'nda :yapı
.... &on d.,/tllıliltleri Iteyfi bır ,./Cild. uyıulaya
ıvil. oflt ... "",Iı için Izin almaılın zorunlu oldu
,.,.U Iddia etliler. Seçim y_nda yapılan de
" ,ılıılkıere doyano",k do, afi. aa"",nın y_k . .  
landllını ,öylediler. Bır dl,er ıerekçe de, çe,it
li i'lÜZarllklarla, ''kamu düzenini ... ,lamak " 
olarok, af/ş/eme hakkının Önüne çıkartıldı. 

• • •  

Cumhurbaşkanlığı 
kat ın a yın Cumhurbaşkanına bir parça ışık 

tutabilir miyiz acaba? 
Dikkatle şu önemli yargıyı okuya- Hürriyet gazetesinde sık sık gördük-

lım ilkönce: leri ve okudukları gibi MLSPB diye bir 
"- Baıında yayınlaMn haber ve 

eleştiri o bje k tif oldukça. doğru bir a
moca yönelik bulundukça şeref ue 
haysiyete tecavüz olsa bile .orumluluk 
'öz konusu olamaz ... " 

YÜRÜYüŞ'ün 26 Eylül 1978 tarih-
li 181 'nci sayısında MHP Genel Başka
nı Alpaslan Türkeş'in Hitler'in gizli po
lis örgütü Gestapo ile ilişkilerini, Fede
ral Almanya'daki gerici-faşist Hristiyan 
Sosyal Birlik (CSU) partisinden yardım 
ve destek gördüğünü ve bir MHP yöne
ticisinin, partisinin CIA'dan mali yar
dım aldığını açıklayan haberinden son
ra MHP Genel Başkanı Türkeş'in YÜ
RÜYÜŞ aleyhine açtığı davaya bakan 
Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesi
nin karar metnindeki ifadelerdir bun
lar. Karar ne mi olmuştur? Davanın 
reddi. .. 

YüRÜYÜŞ Dergisi'ndeki bu yazıda 
"Gestapo'dan Strauss'a" başlığını taŞı
yordu ve Federal Almanya'nın metal 
işkolundaki en büyük sendikası olan 
IG-Metall Sendikası 'nın yayın organıy
la diğer yabancı gazete ve dergilerin 
konuyla igili açıklamalarına yer veri-

- liyordu. 
Mahkemenin, son günlerde Abdi i

pekçi cinayetiyle telaşlı MHP Genel 
Başkanı Türkeş ve partisi hakkında 
verdiği kararda bakın daha neler deni-
yordu: 

"- Hakkında bu ve benzeri şekilde 
iddialar ve yazılar yaygınlaşan ve ya· 
ğunlaşan bir parti ve yöneticileri hak
kında dış basında çıkan yazıları Türk 
okurlarına nakletmekte kamu yararı 
olup, bu nedenle dış basında çıkan bir 
yazı ihtibas edilme/� suretiyle davacıla
nn eleştirilmesi basının vazifesi cümle
sinden bulunmuştur .. .  " 

Söz gelimi, Cumhurbaşkanı Fahri 
Korutürk'e bu mahkeme kararı ile 
ilgili bilgi verilmiş midir acaba L. 

Sayın Cumhurbaşkanı bu gibi bazı 
önemli olay ve gelişmeleri Hürriyet ve 
Tercüman gazetesinden izlemek isti
yorsa, belirtelim ki aydınlanamayacak
lardır. 

Çünkü ... 
Yukarıda sözünü ettiğimiz haberde 

bildirildiği giDi MHP Genel Başkanı 
Alpaslan Türkeş ile CSU lideri Strauss 
arasında yapılan görüşmede, Tercüman 
Gazetesi Sahibi Kemal I l ıcak'ın karde
şi ve bu gazetenin Frankfurt yakınla
rındaki Zeppelinheiam'da Avrupa bas
kısını yöneten Sehal I lıcak katılmışlar
dır. 

Sayın Korutürk bu gibi haberleri 
H ürriyet'ten de öğrenemeyecektir. 
Acaba Sayın Cumhurbaşkanı, önceki 
hafta verdiği demeçlerini, Hürriyet Ga
tesinin "Korutürk: MHP'lilere saldırılar 
önlensin" şeklinde manşette vermesi
nin sebebini hiç merak etmişler midir? 
Nedenini hiç araştırmışlar mıdır? 

Sayın Cumhurbaşkanı Fahri Koru
türk, demeçlerinin Hürriyet'te uğradı
ğı yorumu tekzip etmediklerine göre, 
biz de Türkiye Cumhuriyeti HükUmeti 
resmi makamları tarafından tam sekiz 
aydır tekzip edilmemiş bir haberi bu 
sütunlarda tekrarlamak istiyoruz. Sa-

örgüt var. Açık adı: Marksist-Leninist 
silahlı Propaganda Birliği... Işleri acele 
olduğu için Engels ile Stalin unutul-
muş olacakı .  .. 

Bu örgütü hatırlayacaksınız. 
Hani şu MHP Genel Merkezinin 

bombalanması olayında Hürriyet Ga
zetesi'nin 3 Temmuz günlü sayısında 
birinci derecede şüpheli görülen örgüt. 

Bundan bir süre onc� Hürriyet Ga
zetesi tarafından satın alınan DÜNYA 
Gazetesi'nin 22 Ekim 1978 günlü saylo 
sında birinci sayfada çıkan şu haberin 
başlığını birlikte okuyalım: 

"- Marksist-Leninist Silahlı Pro
paganda Birliği 'nin yabancı ajanlar 
tarafından kurulduğu saptandı._. ' 

Halen Hürriyet patronunun sahipli
ğini yaptığı bu gazetenin, aradan sekiz 
ayı aşkın zaman geçmesine karşın, res
mi makamlarca yalanlanmayan haberi
ni okumağa devam edelim: 

"- lçi!;leri Bakanlığı Emniyet Ge
nel Jı,[üdürlÜğü bünyesinde kurulan 'A
na Komuta /ılerllez;'n;n yaphğı son de
ğerlendirmeler Mar/lsist-Lcninist Pro
paganda Birliği adlı örgütün solu prova
ke etmek için yabancı ajanlarco h urul
duğunu ortaya çıkarmıştır . . .  " 

Görüldüğü gibi haberde kaynak da 
belirtilmektedir. Devam edelim: 

"- Marksist-Leninist Sila/ılı Propa
ganda Birliği adlı örgüt, ilk defa Sibet 
Erkan olayında görev alamh Hüseyin 
CeL'CJhir'; öldüren emekli deniz yarbayı 
Cihangir Erdeniz 'in ölümünü üstlenerek 
ortaya çıkmışt-ı. Aynı örgüt. ikinci kez 
MHP lstunbul LI Başkanı Recep Haşatlı 
ve oğlu Murat Haşatlı 'nın ölümleri ola
yını üstlenerek şimşekleri üstüne çek: 
miştir . . . .. 

i lginç değil midir? Ama haberin ge
risi de i lginçtir. Okuyalım:  

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Onemli Işler Daire,i konuyla ilgili 
'Çok gizli ', 'Zata mah.us' başlıklarıyla 
üst kademe göreulilerine gönderilen ya
zıda şöyle denilmiştir: 

Emekli deniz yarbayı Cihangir Er
deniz, ı.tanbul LI Başkanı Recep Ha
şatlı uc oğlu Munıt Haşatlı ölümlerini 
iiotlenen Marksis-Leninisı Silahlı Pro
paganda Birliği adlı örgiitün sol har�ke
ti bölmek. tedhiş ile terör yaratmak 
için Türkiye 'den çıkarı olan yabancı u
luslar tanırından finanse .dildiği kanı
ıına ""rıimış hr. MLSPB adını taşıyan 
örgütün iiollendiği eylemleri değerlen
diren Emniyet Genel Müdürlüğü A na  
Komuta Merkezi ve konuyla ilgili ko
vuşturmayı yükümlenen birimlerimizin 
uerdiği nıporların deiterlendirilme,i bu 
sonuca varmamıza etken olmuştur .. " 

Haber b u kadard ır. 
Aradan sekiz ay geçmesine karşın 

bu ciddi iddia, resmi makamlarca ne 
yanıtlanmış, ne deyalanlanabilmiştir. 

Biz bu sütunlarda dört ay önce sor
duk, gene soruyor ve Cumhurbaşkanı
nın olaya eğilmesini diliyoruz. 

Abdi ıpekçi'nin cinayet adresinin 
MHP Genel Merkezine çıktığı bu gün
lerde bütün dolaplar gün ışığına çıkma
Iıdır. 

Gizli faşist iktidar odağında hangi 
tezgahların buluştuğu ortaya çıkmalı
dır, 

Cumhurbaşkanı direkıif vermelidir. 
Ne dersiniz? .. 

FERHAT GUN 
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Gün, MHP 'den 
hesap sorma 
günüdür! 

VIIW Armon 

Kahramanmaraş 
deuaıı: 
Fa,i.t 

hareketin 
açığa 

düşmesinde 
.on H ürriyet 

M H P 
tekni k. 
i şbir l iğ i  

halko L __ ':"' __ UIIL._--=_--=-=>ı;ıa..:A::�LI...LA.l _________ �_ 

"MHP Genel Merkezi 'ne bomba ahldı: 2 ölü" 
"MHP Genel Merkezini kim bombaladı" 
"Korutürk: MHP7ilere saldınlar önlen.in " 
"Dün de Gönen A!HP Başkanı 'na ate. açıldı tl 
"SiyG6i Skandal: MHP yönetici.i MIT aianı çıktı" 
"MHP 'yi bom balayanlar poliı çıktı " 

Bunlar, Hürriyet adlı basın tröstünün 1 Temmuz'dan bu
giine dek baş sayfasının en tepesine, en büyük puntolarla at
tı!!ı bqlıklaı... 

Bunlar faşist hareketin yasal örgütü, tekelci büyük burjuva
zinin silahlı vurucu gücü, Avrupa'lı neofaşist örgütlerin, Hit
ler'in cinayet örgütü Gestapo'nun yakın işbirlikçisi MHP'nin, 
tüm sorumluluklarından anndınIması, aklanması, pir-u pak 
edilmesi için açılan ve onbeş günder şamatalı bir biçimde sür
dürülen kampanyanın da başlıklan ... 

Bır düşünün, Abdi lpekçi'nin katili 24 Haziran'da gözaltı
na alınıyor ve ardından MHP Genel Merkezi taranıyor; ikinci 
haber Hürriyet'in baş manşeti. 

Hürriyet aradan henüz 5 gün geçmişken, bu kez de -di!!er 
bütün gazeteleri de atlatarak- büyük bir "ifşaat'ta bulunuyor: 
MHP içine MIT tarafından kışkırtıcı ajanlar sokulmuş! Ve bu 
MİT ajanı hIHP'nin en üst düzeydeki yöneticileri tarafından 
derhal açıj!a çıkartılmış, hakkında soruşturmaya başlanmış! .. 

Birkaç gün sonra Hürriyet bu kez, MHP Genel Merkezi 'ni 
bombalayanlann "THKP-C Acilciler grubunu oluşturan POL
DEıeu polisler" oldultunu iddia ediyor!.. Iddiayı Emniyet 
MüdürlüRü yalanlıyor ama, Hürriyet adeta inat edercesine bir 
giin sonra yeniden, ısrannı sürdürüyor. 

Nedendir bunca çaba? Bunca çabayı göstermenin ardında 
nasıl bir tezgah, nasıl bir çıkar, nasıi bir işbirii�i vardır?. Bu
nu bir araştınp sormakta ve Başbakan mıdır, Içişleri Bakanı 
mıdır, Adalet Bakanı mıdır, iigiiisi kimse kendiierine sunmak
ta yarar var! 

Abdi ıpekçi 'nin katltinin 24 Haziran'da yakalanmış olma
sı, aynı günlerde MHP Genel Merkezi 'ni çalkalayan bir haber 
oldu. Haberin duyulmasının ardından gelen şaşkınlık atlatıl· 
dıktan sonra, MHP yöneticileri "soi!ukkanlılıklarını" yeniden 
kazanarak, düşünmeye başladılar. Bu çıkmazı aşmanın yolu
nu bulmak zorundaydılar. Ustelik yakın dostlan da vardı. 
Hürriyet Ankara Te_ilci,i Vlkü Arman bunlardan biriydi. 
V1kü Arman 'ın zaten öteden beri MHP'nin "propagandisti" 
Yaşar Okuyan iie iyi ilişkiieri vardı. 

Çok geçmeden de görüşmeler başladı, 'YUrkeş başkanlı�ın
da MHP Genel Merkezi'nde toplantılar yapıldı. MHP 'nin var
Iı!!ını tehdit edebiiecekönemdeki açıklamaları önlemenin yo
lu olarak, Hürriyet 'ın bir dizi yayın yapması uygun görüldü. 

İşte bu mizansen sonucu, Vlkü Arman tarafından.yayma 
hazırlanan, "MHP yönetici.i MIT ajanı çıktı" mlzansenl dü
zenlendi. Bu mizansenin içinde Vlkü Arman 'ın çok yakın iş
birlilti halinde oldultu Hürriyet Genel Yayın Miidürü Nezih 
Demirkent da yerini almıştı. 

Şimdi sormak gerekir? Abdi Ipekçi'nin katlUnin gerçek
ten hiçbir siyasi kuruluşla IUşkisi olmadıltına nasıi inanılabi
\ir? Ya da, bu katilin Itişkisi oldui!u örgütün gözardı edilmesi 
hangi güçler tarafından başarılabiiml,tir? Hatta bazı gazete
lerde satır arasında yeralan, "Abdi lpekçi'nin katilinın bai!lı 
oldultu öliüt kuvvetie tahmin edilmesine karşın, yeterıı ka
nıtian olmadı!!ı için açıklanamıyor" ,. çeklngenll!!lni neye 
yormak gerekir? .. 

Bu yayın kampanyaıının, Hürriyet'n Içine glrdl!!1 ve Ek,

pr .. ve Dünya ' gazetelerinin satın alınmasından sonra Iyiden 
iyiye hız kazanan tröstle,mesi süreciyle ilgisini kurmak, her
halde kaba bir zorlamanııl ötesinde bır önem taşımaktadil', 
lIatta, lIürriyel1n ·tröstleşmeslrilit Ml/liyet ile ilI,klsl ne dU
zeydedir?. 

Cumhurbaşkanı Korutürk'ün 
yaptıltı ve -AP dışında- Parla
mentodaki bütün partilerin be
nimsedikleri "Partiler arası diya
log" önerisi, gündemin başındaki 
yerini bala koruyor. ' 'Partiier 
arası diyalog" üzerine açıklama 
yapmayan parti, yazmayan ka
lem kalmadı. Tümü de bu diya
lo!!un en yakıcı sorun oldultu 
noktasında birleşiyorlar. Hatta 
bu konuda iik girişimler bile ger
çekleştiriimeye başlandı: Bu, 
partilerin temsilciieri, televizyon
da düzenlenen bir açık oturumda 
karşılıklı diyalog, toplum buzuru 
"anarşi "ye karşı önlemler üze
rinde tartıştılar ve bütün bu ko
nularda mutabık kaldılar!..  

MHP YANLısı GERICI KORO 

Bu "partiier arası diyalog" ne
menem bir şeydir ki, bunca gü
rültüsü çıkıyor? Yürüyüş 'ün g�
çen haftaki sayısında da üzerinde 
durulmuştu: Bu çai!n ve ardın
dan gelen girişimlerle, eli kanlı 
MHP'nin, "parlamenter demok
rasinin vazgeçilmez unsuru siya
sal partilerden bir parti" olarak 
kabul ettirilmesi, MHP'nin aklan
ması, suçlarından atındınlması 
amaçlanıyordu ... Tekelci burju
vazinin bütün kalem erbabı gün
lerdir bu temayı işlediler. Tescil
li gerici Ahmet Kabaklı'dan sah
te "tarafsızlar"dan Oktay Ekşi'
ye. kontenjanda "görevli" HÜS8-
mettin Çelebi'ye kadar uzanan 
'lir koro ve bunlann yazdıklan 
"sözü dinlenir" yayın organları, 
MHP'yi temize çıkartmak için 
adeta birbirleriyle yarışa gi:di
ler. Sözgelimi Büsamettin Çele
bi, televizyondaki açık oturuma 
övgüler düzerken, CHP, MHP, 
ve MSP genel sekreterlerinin baş
lattıkları "diyalog"un sürmesini 
temenni ediyordu. 

Hürriyet ise, Içişleri Bakanlı
�ı'nın gözetiminde POL-DER'li 
bazı polisler üzerinde gerçekleş
tirilen bir "operasyon"un hemen 
ardından, MHP Genel Merkezi ve 
MlSK'i bombalayanlann gözaltı
na alınan POL-DER'li "acilci" 
polisler olduklan "satılık haberi
ni" patlatıyordu. Bu haberin 
başka hiçbir gazetede yeralmayı
Şı, Hürriyet'in kendi "özgün" da
ha doltrusu "siparişi" buluşu, 01-
du�unu gösteriyordu. Ustelik de 
bu haberin Emniyet yetkilileri 
tarafından yalanlanınasına kar
şın, aynı ısrar daha sonraki gün. 
lerde de sürdürüldü. Hürriyet, bu 
balonuyla "sol terörün" MHP'yi 
hedef seçtil!lni kanıtlamak isti
yordu ... 

CHP 'NIN BOŞA çABASı 

MHP'nin, cinayetlerden, saldı
rılardan, toplu katliamlardan sıy
nlması için aranan ortamın ha· 
zırlanmasına, ne yazık kı, sosyal 
demokrasi de kendince katkıiar
da bulunuyor. CHP merkez yö
netimi, gerici bır "partiler Illası 
diyalog" eıdatniacasına kendini 
kaptırarak, MHP'nin uzattıltı 
kanlı eli Itmekte tereddüt göste-

rince, "sa�dan ve soldan gelen 
anarşi" seviyesizli�inde dalgalan· 
maktan başka bir yol elbette gö· 
remeyecekti. CHP, niyeti ne o· 
lursa olsun, bu propagandayı sür
dürerek, gerici-faşist MC partile· 
rinin karanlık niyetlerine nesnel 
olarak ortak oluyordu. 

Oysa MHP, bir yandan kuzu 
postuna bürünür, barış güvercini 
kesilirken, öte yandan da kendi 
bildi�ni okumayı �dürüyordu. 
Başbu�, çı�ırtkanı Hergün 'e ver· 
di�i bir açıklamada, "İşkenceci 
bir iktidarla diyalog kurula
maz!"  diye feryat ediyordu. 
CHP diyalog çıkmazının üzerine 
gidedursun, faşist parti işi böy
le kestirip atıyor, daha do�rusu 
çetelere "vur emrinin geçerli 01-
dultu" mesajını iletiyordu. MHP' 
nin bu politikası, ancak, hüküme
ti istedilti noktaya getirdikten 
sonra bir darbe daha vurma 
takti�ne ba�lanabilirdi. 

basının tutarlı demokrat kalem
leri vardı. örsan öymen, MHP'
nin kışkırtıcı ajan sahtekarlıltının 
yeni olmadı�ını ve aynı tertipler 
içinde daha önceden de bulun
du�nu belirtirken; Teoman Erel 
MHP'nin telaş içinde oldu� bir 
sırada, İçişleri Bakanı'nın bu 
partinin üzerine gitmemesine 
dikkat çekiyordu. 

DURUST DEMOKRATLıOIN 
öRNEKLERİ 

MHP'nin aklanması kampan
yasını açanlara ve bu kampanya· 
ya dolaylı ya da dolaysız yardım
larda bulunanlara karşın, bir de 

MHP'nin aklanması için kuru
lan cephenin bütün yaygarası, 
aslında bu cepheyi oluşturanla
nn, ve başta da MHP'nin Içine 
düştükleri Çıkmazı atlatmak 
amacıyla tezgahlandı. Kampanya 
planlı ve örgütlü yürütülüyordu 
ama, MHP'nin durumu da gittik
çe kötüye gidiyordu. Kışkırtıcı 
ajan savunmasının, Abdi ıpekçi' 
nin katilinin bulundultu haberle
riyle aynı zamana denk düşmesi 
bir rastlantı olmasa gerekti! MHP 
suçlannın, sorumlusu oldui!u 
olayların belki de en çok açılta 
çıktıj!ı şu günlerde, bır pani,!!i 
üzerinden kovmaya çalışıyordu_ 
Ne var ki, ilerici-demokratik güç
ler onun bu panik anında "Iira
nna" fırsat bırakmayacaklardır!._ 

Faşist hareketten hesap sor
manm tam zamanıdır, bu besap 
sorulmalıdır! 

iÇiŞLERi BA 
iŞKENCECİLERI 

Ankara'da MlSK binası ile 
MHP Genel Merkezi 'ne düzenle
nen silahlı-bombalı tertibi n sorum
lulultu, önceden hazırlandIi!I belll 
olan mizansene uygun olanık, 
POL·DER üyesi olarak tanımla
nan poııslerln üzerıne atılmaya ça
Iışılırken, MHP'nin terörün bedefi 
olarak gösterllmesinln yanında bır 
amaca daha ulaşılmak istenlyordu. 
Bu da devlet kurulu,l.n ve özel
likle güvenlik örgütü Içine yuvalan
mış faşist odaklann gizlenmesl, 
onlann eliyle bueüne kadar uygu
lanan sayısız tertibin sorumluluııu
nu unutturulmasıydı. 

Oysa uzun süreden beri yurdun 
dört köşesinde, kimliklerini gizle
meye bile gerek görmeyen fa,lIt 
kadrolar, devlet organları ve IÜ
venıık öliütieri Içinde bildiRini 
okuyordu. Gerlcili!!ln hedef gös· 
terdl!!i POL·DER karşısında bır 
misillerne örgütü olarak kurul
muş olan POL-BIR üyesi polisler, 
kendilerine "terkedilen" alanlarda 
ilericiler, demokratlar, tüm emek
çiler üzerinde slstamli bır balkı ve 
teröril yürütüyordu. 

Bu baskı ve terörün en Çarpıcı 
örneklerinden birini ElazlA olu'
turuyordu. Ecevit hükümetinin 
yetkııııeri, POL·sIR üyesi çok sa
yıda polisi, üstelik "görevden u
zaklaştınna" gibi bır ger�kçeyle, 
fa,lst hareketin kurtanlmı, illerin
den , sa.yıliın ElazlR'a yerleştırmış· 

Ieı:dl ve POL·BlR Uyeıerı, 
ın MHP'U beled\yellnln )'iid 
kentin emekçi lıaIkııU ILIr 
planlannı uYIU\uyorlaıdı. 

Kentte son haftalarda, 
BIR 'ıı poııslerin ba,ını çektlll 
de edilen Işkence uygula 
da yoAunla,tıtl bildiriliyor. Y 
den ulaşan haberlere ıöre, 
BIR'1i polisler BInıık 
semtindeki Trafik Bölp 
l!ü blnaıını Işkencehane 
kullanıyorlar. örnetın Dr. 
Duman'ın yaralantnail .. 
gözaltına alınanlardan bır JÖn 
uzmanının dı bu ı,k.nceler 
nucunda akıı denıeslnl yi 
bildiriliyor. 

POL-BIR 'll poıııı.rln buk 
nın, ilericilertn yoAun olarlk 
lundu!!u mahaııelere dumılk 
düzenlenen baskınlarda da y 
"ı,kence" boyutuna vardılı bUd! 
riUyor. Bu bukınlır IJI'IIInda 
çok evde aıle. blreyı.rinln "9 
rek, kanlannın, çocuklannın 



TUrkeş 'in 
destekcİsİ 
St raus s 
başbakan 
adayı 

Federal Almanya'da gelecek 
yıl yapılacak olan Bundestag se
çimlerinde CDU/CSU muhaltife
linin Başbakan adayının dünya
nm birçok yerindeki neofaşist 
güçlerin baş destekçilerinden 
biri olarak bilinen Franz Joseph 
Strauss olaca!!ı bildiriliyor. Ya
bancı ülkelerdeki faşist ve neo
faşist partilere maddi yaidım 
saeladı!!ı bilinen gerici Hristi
yan Sosyal Birlii!i lideri Strauss, 
Federal Almanya'da 20 yıla ya
kın bir süreden beri politik ya
şamda en çok admdan söz edi
len bir kişi olarak tanmıyor. 

önemli oranda destek goruyor. 
Strauss'un Tiirkiye'deki faşist 

harekete de maddi yardun sa!!la
dı!!ı uzunca bir süreden beri bili
niy<>r, Bilindiği gibi fıışist hare
ketin bu iddialardan aklanma ça
baları sonuç vermemiş ve MHP 
bu konuda YüRüYÜŞ aleyhine 
açtı!!ı tazminat davasmı kaybet
mişti. öte yandan Batı Alman 
Sendikalar Birli!!i DGB 'ye ba!!lı 
lG Metall Sendikasmın yaym or
ganmda da bu konuda yazılar 
yer almıştı. Strauss ile partisinin 
yabancılar planında sadece 
Tiirkiye ile ilgilenmedi!!i, birçok 
ülkenin faşistlerine de yarduncı 
oldu!!u konusunda Alman bası
nında zaman zaman yazılar yer 

Strauss'un gerici partisi CSU' 
nun hem Federal Almanya 'daki 
yabancılarla, hem de başka ül
telerdeki faşist ve neofaşist 
örgütlerle yakından ilgilendi!!i 
biliniyor. Strauss'un Federal AI
manya'daki Tiirkiye'li işçiler ü
zerinde de bazı çabalan var. 
Bunlardan kuşkusuz en önemlisi, 
bu ülkeye Tiirkiye' den yerleşen 
faşist güçlerin i'içUer arasında 
taban kazanmalan için çaba gös
termesi, Yerli malı faşist örgütler, 
Strauss'un partisinden oldukça 

POL-BİR 'Lİ 
ÇIKLAMALIOIR 

ııUııde Iıtenceye tabı tutuldulu 
Ifade ediliyor_ Baskınlarda alevi 
JII1'ttqlann bulundueu mahalle
IerIn öz+Ulkle seçildii!! de gelen 
haberler arasında yer alıyor. Bu 
bukılann, emekçI halkı birbIri
De dÜ4iirmek için yapay olarak 
iliniı tutulan alevl-siinni aynmla
anın körüklenmesi amacını güt
llij!ü anlqılıyor. 

POL.BIR·'U polisler eliyle yürü
IlUdüllü açıklanan bu baskılann 
yanında Elazıe'da, fişist çetelerin 
belgelenmjş Cinayet ve saldırıIa
nnın üzerıne bilinçli bir sünger çe
kildi!!i, hatta kimi faşist tutuklul.
nn serbestçe dolaşma olana!!ı bile 
buldul!u bildiriliyor, 

öme!!in işledi!!i bir dizi cina
yet ıonucunda birkaç kez tutukla
nıp cezaevlnden kaçtıktan sonra 
yenıden yakalanan Raif Çiçek'In, 
POL-BIR'1i poUslerin yardımıyla 
bIrkaç kez dı,an çıkanldılı, hat· 
ta dört kez pavyonda görüldüı!li 
bildiriUyor, Yine Raif Çiçek'in, 
cezaevinde bir bıçakla yakalanma
• üzerine açılan ıoru,turmanın da 
üzerının örtüldüfü öne sürülüyor. 

öte yandan 1978 başında ileri
Cılerin bulundulıu bir otomobile 
Raif Çıçek'le birlikte ateş açanık 
töf6rünü alır yaraladıkım sapta
nan Ahmet Erkesim, Ertu!!rul öz
demir ve All Taş adlı MHP'liler 
hakkında da, duruln sıkıyönetime 
Intikal ettllıl halde hiçbir işlem 

yapıımadıgı bildiriliyor. Aynı şe
kilde bir süre önce Elazıj! Erkek 
ö!!rencl Yurdu 'nda ölrendlere iş
kence yaptı!!ı saptanmış bulunan 
ve hakkında gıyabi tutuklama ka
ran bulunan Yıldırım Oran'da 
kentte serbestçe dolaşıyor, Yine 
bir siire önce Işkence gördültü be
lirlenerek durumunun sorumlula
n hakkmda soruşturrna açılacıltı 
bildirilmiş olan Timur Turgut'un 
işkencecileri hakkında da hiçbir 
işlem yapılmadıltı ifade ediliyor. 
Aynca Itfaiye'de ve Belediye bina
sında yap�an aramalar sırasında 
çok sayıda silah bulunmasına ral!
men konuyla i1eıli hiçbir açıkla
manın yapılınadı�ı da belirtiliyor. 

Bütün bu somut gerçekler, Iç
işleri Bakanı'nın ve hükümetin, 
"emniyet te,kııatı içindeki ayrı
Iıklann ortadan kaldınldı�ı"na 
ilişkin sözlerinin, sadece faşist 
kadrolaşmanın üzerine sünger çek
mek amacına hızmet ettlltin1n ka
nıtıdır, Hükümet, Elazl!t'dakl bu 
gelişmeler konusunda inandıncı 
bir açıklama yapmadıkça, olayla
rın sorumlulul!undan kurtulama· 
yacaktır, TIP Elazı!! Iı Başkanlı�ı' 
nın önceki harta yayınlanan bildi
risinde de bellrtildl�1 gıbı : "Sıkı
yönetimde de Elazı!!'da sonuçlan 
çok vahim olabııecek olaylar plan
lanmaktadır, Bu oyunlann mımar
lan belUdir, Bunlann üzerine der
hal eıdıımelldir. Görevden derl\al 
el çektirıımeUdir," 

almıştı. Bu arada Strauss'un 
Amerikan neonaıileri ile ilişkide 
olduğu da biliniyor. 

Franz Joseph Strauss Fede
ral hükümetlerde zaman zaman 
çeşitli bakanlıklarda bulundu. 
Strauss'un bulundultu bakanlık
ların özellikle "stratejik önemi 
haiz" bakanlıklar olduğu göze 
çarpıyordu. Tümüyle banş düş· 
manı ve soğuk savaş . yanlısı bir 
kişi olan Strauss, 1954 - 1956 
ylUan arasında "Atom Bahnlı
!!I" yaptı. 1956 - 1962 y).tlan a
rasında da Strauss "Savunma Ba
kanlıllı" makamında bulunuyor
du. Bakanlık yaptı!!ı sua\arda iz
ledi!!i gerici politikayla so!!uk '
savaşa önemli hizmetlerde bulu
nan Strauss, aynı zamanda yarat
tılı skandallar ve yaptıllı yolsuz
luklarla kendisine büyük hir ün 
sa!ıladı. 

SKANDALLAR USTESI 

Strauss 1956 'da Konrad Ade
nauer'in kabinesinde Savunma 
Bakanı olduktan çok kısa bir 
süre sonra "mermi olayı" ortaya 
çıktı. Bir ıtalyan silah tekeli 
iirettiği mennileri Federal Alman 
Ordusuna satmak istiyordu. Bu 
noktada Dr. Deeg adında biri o
laya karıŞtı. ıtalyan silah fırma
sından danışmanlık ücreti olarak 
50.000, komisyon olarak da 30, 
000 DM alan Dr, Deeg, Nazi dö
neminde yahudi düşmanı maka· 
leleriyle tanmıyordu ve daha 
sonra hüküm giymişti. CSU üyesi 
olan Dr, Deeg'in Strauss'la "iyi 
ilişkileri" sonunda bu ticaret ger
çekleşti. Satış sonunda Dr. Deeg' 
in milyonu aşan bir kazanç sa!!
ladıltı öne sürüldü, Olayın Fede
ral Savunma BakanlıCı bilgisi dı
şında gerçekleşmesi mümkün 
olmadı!!ı halde, bakan Strauss bu 
alışverişten hükümetin haberi ol, 
madı!!ını iddia etti, Oysa ki Sa
vunma Bakanh!!ında Strauss'un 
yakın adamlanndan Albay Oberst 
konuyla sonunakadar,ilgilenmlşti 

"ALOYS AMCA" OLAYı 

"Merrnı olayı"ndan iki yıl ka
dar sonra Strauss'un ünlü Albayı 
Becker yenıden sahneye Çıktı. 
Strauss'un eşi Martanne'nin am
calıeı Dr, Aloys Brandensteln, 
bu Albay'ın maiyetlnde silah fır
ması Backbausun genel vekili ol
du, Kısa ııiiıe sonra Backhaus fir-

Onceki Per,embe akflJml TRT teleuizyonunda bir açık 
oturum düzenlendi. 'Partiler arGlında dlyalo,u ba,latma " ,e
rekçe.iyle düzenlenen açık oturuma CHP, MSP "" MHP Ge
nel Sekreterleri M, V,tündalf, O. Aliltürk ... N. Güllekin katıl
dı. 

TRT'nin açık oturomu, "partiler aNılında diyalo, " propa
,andGlının fa,i.t ö,.,ütleri temize çıkarmak ue onlara heıap 
uermekten "f/rar" kap .. ı açmak amacına nGlII hizmet .ttilfi
ni, CHP 'nin bu amaca uygun bir politikayı ncuıl ıorum,uzca 
Izledilfini bir kez daha kanıtladı. 

MHP 'nin ,eneral em.kli.i Genel Sekreteri N. Gültekin, a
çık oturumu, (afiıt partiyi aklayap "malum " ve "maldur" 
durumda ,öıtermek için, hiç de u.talık ,.r.ktirmey.n yön
teml.rle .onuna kadar kullandı. A çık oturumda, MHP 'nin fa
,i.t terörd.ki dolfrudan .orumlululfunun kanıtlanyla H,.,ilen
mesine hiç yana" lmodl . ama, MHP GeMI Sekreter; 'n;n, 
''MHP 'nin kim cinay.t i,liyorıa hep.ine kar,ı olduğu " yalanı
nı milyonlar önünde tekrarlama,�na "rarla {vıat sallandı. 

CHP 'n in  faşi st 
örgütlere moral aş ıs ı  

Ama, fa,i.t lerörde kendisinin .orumluluğunu [fizlem.k 
için "diyalog " şemıiyeıine sıkıca sanlan AIHP" sözcüsü, terö· 
rün ,orumlu," olarak "komünizmi Ol, demokratik güçleri he
def ,ö.t.rmekt.n; DıSK, TAB-DER, TUM-DER [fibi örııütle
rin kapatılnuuı i.ıemini .avun maktan; hatta açıkça CHP yö
netimini t�rör odaklanyla ilişkili ,ö.'ermekten çekinmedi. 
Yoksa kimsenin kendi.ini yalanlamDyacalının, kimseye ya
lanlama olanağının verilmeyeceğinin güvence.ini mi taııyordu' 

M. V.tündal, böyı. bir ,üuenceyi MHP'ye uerm"Y' hlUır 
olduğunu açık oturumdd herkesin 'özü önünde kanıtladı. V,
tündağ 'ın konuşmalan, CHP 'nın, faıut örgütler karŞ16ındaki 
kararsızlığının kendisini .oktuğu çıkmazda" çıkış için "parti
ler arası diyalog "o bir cankurlaran .imidi gibi mn/dılmı. bu
nun için de {aşi.t örgütlerde" he.ap ıormayı artık .on.uza ka
dar ertelem"Ye hazır olduğunu ,ö.l.rdi. 

CHP 'nin fa,isl ö,.,ütlerle uzlaşrne niyeti, MHP'yi d., "bir 
babanın değişik ,örüŞleki eulatları kadar" CHP 'nin "karde, 
parti.i " [fibi ,ö.lerec.k kadar ileri ,itmuiyle açığa çıktı. 
CHP 'nin. "partiler arası diyaloı "u .avunmayı. AP 'nin bu "di
yalog "o karşı çıkması gerekçe.iyle. başlıca politik moneV7"a 
aracı olarak görmesinin. onu {Ofisi örgütler kar,ısında en bii
yük "özveri "yi kendi üzen'ne alma.ıyla .onuçlondığı da o,.... 
laya çıktı. 

O kadar ki, Dstündağ için "yapıcılık ", MHP'nin açık otu
rumda doğrudan CHP yönetimiııi de hed.f alan suçlama/arı
na karşı, MHP 'nin açığa çıkmı, .uçlarını bağı,lamak, bunla
rın üzerine .ünıer çekmektir. O.tündağ için "yapıcılık ii, Gw
t.kin �n MHP 'y. kar,ı açıklamalannda ,ii.lerdilti tu tarslZ/ık
lar kar'16ında, "herk •• yanlı, yapabilir" .auunma.ıyla ,.riye 
çekilmektir. Ve U.tündağ için "yapıcılık ", politik ,erginliği 
azaltma ,erekçe.iyl., sanki bu ge,.,inlik ,.rici-fa,ut giiç/erin 
demokrasi güçlerine karşı ıold.n cephe.ini ,enişletme ama
cından kaynaklanmıyormu, gibi, bu saldırılar karı .. ındo mü· 
cad.l.yi erı.lem.k, bu ıaldınlan unulrneklır. 

CHP merk.z yön.timinin TRT açık oturumunda da açılfa 
çıkan bu tulumu, fa,iıt ö,.,üllere y.ni saldırı u. fertip/.r için 
moral a,ılamaktan, CHP'nin faşisı terör karşısındaki y.ni y.
nilgiı.rini hazırlamaktan başka sonuç ""rm.yecek tir. CHP, 
kronik yaıııl,ılannı yeni yanıı,ı/arla düzeitme düşl.riyle oya' 
Ianmak yerine, bu yanılgılardan gereken d#rsi en kl80 Zaman· 
da çıkarma"nı bilmek zorundadır. 

ması yerine getirilemeyen anlaş
malar yüzünden satıldı. Altcı St
rauss'un yakın arkadaşı, silah 
fabrikatörü DiehJ'di. Bu arada 
"Aloys amca" bu satıştan dolayı 
yaklaşık 200.000 DM kazanıyor
du. 

HS - 30'LAR OLAYı 

Federal Savunma Bakanı olur 
olınaz 1957 'de Strauss "Hispano 
Suiza" firmasma 205 milyon DM 
karşıltllı olan 10,680 HS - 30 
tankı ısmarladı. O zamana kadar 
en yUksek miktarı taşıyan silah 
sözleşmesi, toplam 2,5 milyar 
DM'a geliyordu, Oysa ne ısmar
lanan tankın bir prototip 'i bulu
nuyordu, ne de henüz üretime 
geçilmişti. Ancak "Hispano 
Suiza"nın anlaşma hazırlıklanru 
yapan kışı, CDU'nun seçim kam
panyasını yürüten Bonn 'lu 
avukat Dr, Otto Lenz'di, Eski 
nazi bakanlanndan Gottfried 
Treviranus'un daha sonraları 
açıkladıl!ına göre, bu kişi 
Strauss'u bu anlaşmanın yerıne 
getirilmesi sırasında yolıun yol-

suzluklar olaca�ı konusunda 
uyarmıştı ve 18 milyon DM'lık 
bir "rüşvet alacak kişiler listesi" 
vermişti. CDU'lu Lenz'in bu Us
tedeki payı 3 milyon DM idi. 

Strauss'un dönemindeki yol
suzlukların sayısı çok fazlaydı, 
1960'da ABD askerleri için yapı
lacak 15 bin konutun "tanıdık" 
firmaya verilmesi olayı, Lock
heed olayı, Spiegel olayı, vb, vb, 
Bütün bu yolsuzluklarda genel 
özetlik, Strauss'un ve CDU/CSU 
partııerinin yakın ve yandaşlan
na çıkar sal!lanması olayıydı. Çı-
kar salılanan kişilerden bazıları
nın "mUseceel" naziler olrruası, 
yolsuzluklardan salılanan parala
rın "hangi amaçla kuııanıldıllı" 
konusunda kuşkular dolıuruyor
du. Zamanla CSU'nun ve St
rauss'un yabancı faşist-neofaşist 
güçlerle parasal ilişkileri ortaya 
çıktıkça, bu tiir paraların hangi 
amaçlar için kuııanıldı!!ı da ay
dınh!ıa kavuşmuş oldu. Tiirkiye' 
de de faşist hareketin bu kay
naktan beslendilıi dikkate alınır
sa, Strıuss:un başbakanh!ıının 
Tiirklye 'yi ne denlı yakından il-
gUendirdi!!1 görülecektir. 

. 

" 



Bunalımın yükü a ltında ezilen teknik ele manların tale bi : 

GREVLİ TOPLU SÖZLEŞMELl 
SEND1KA HAKKI- T I I T I -: I )  
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FIKRET KEMAL 
YILDIRIM 

Seksen bini aşkın mühendis 
ve mimann örgiitiendieı TM· 
MOB'nln 16 Haziran'da basına 
yaptı�ı açıklamada şöyle denli· 
mekteydi. 

"Yıllardır emekçi halkın Çı' 
karlan doerultusunda bir müca· 
deleyi yıimadan sürdüren mühen· 
dis ve mimarlar için; son ekono
mik tedbirlerle (!), yaşama ola· 
naeı tüm emekçi kesimler için 
oldu!!u gibi, ortadan ·kaldırılmış· 
tır. Giincel ekonomik, demokra· 
tik haklanmlZın elde edilmesi 
yolunda bundan sonraki ilk adı· 
mıınız; insanca yaşayabilmek ve 
bu yolda mücadelemizi sürelüre· 
bilmek için, en küçük üretim bi· 
rimlerinden başlayarak, haklan· 
mlZl elde edinceye dek, örgütiü 
kitlesel direnm� gücümüzü en et· 
kin bir bi�imde kullanmak ola· 
caktır. Bugünkü görüş ve istek· 
leriniz kamuoyuna dUYUru, il
gililere bir uyarı, emekçi kitiele· 
re ve örgütlerine "e üyelerimize 
hir ç.�rı niteli�i nderlir." 

TEKNIK ELEMANLAR 
A('LlKLA KARSI I�AR 'IV A 

Rugün, mac'en ocaklarından 
enerji santrallerine, fabriltalardan 
tarlalara, bürolardan şantiyelere 
dek her yerde, en gü" koşullar 
altında yaşamaya ve görev yap· 
-naya çalışan <� bUyük bir kısmı 
grevli toplu sözleşmeli sendikal 
haklardan yoksun bulunan tek· 
nik elemanlar; ev kirası, gıda, e· 
lektrik, su ve dij!er gereksinim gi· 
derleri Için resmi rakamlar on 
bin liranın üstiinde belirlenirken 
ve gerçek durum bu resmi ra· 
kamlannaa çok üstünde iken, 
beş, altı bin lira aylık ücretlerl� 
çalıştırılmakta<'ır. 

Bu nedenle kamu kesiminde 
nitelikli teknik eleman tutularna· 
makt., yatınmlar gecikmekt .. , ül· 
ke milyarlarca lira kayba uera· 
makt., buna karşılık yüzbinler· 
ce lira aylıklı yabancı ·sözde· uz· 
manlar doldurulmaltta, dünyanın 
gelişmiş liIkeleri il� yapılacak kı· 
yaslamada bile görülebilece�i gi. 
ı,i her işi yiiriitebilecek teknık e· 
lemanlara, özel sektör kapılan, 
Libyalann, Arabistan'lann yolla· 
rı gösterilmektedir. 

TEK"IIK ELEMANLARLA 
ILGILI GELIşMELER 

Du gelişmelerle birlikte; ilgili 
kuruluşlara teknik eleman örgüt.
lerinden, tepkiler ortaya çıktı. 
ilu sırada Bayındırlık Bakanlı�ın· 
ca hazırlanan "TEKNIK PERSO· 
NEL TAZMINAT KANUNU 
TASLAGI" gündeme geldi. 

Bu tasannın hazırlanmasında, 
kamu kesiminde çalışmakta olan 
nitelikli teknik elemanı uzun su
re bu sektörde tutabilmek ve ye· 
niden teknik eleman sal!layabıı· 
rnek suretiyle yatınmlarılakl ve· 
rimlili�ln arttınlmasımn amaç· 
landı�ı, söz konusu kanun tasarı· 
sının genel gerekçe bölümünde 
helirtilmektedir.· Aynr bölümde 
ba�lmslZlı�ın birinci koşulunun 
ekonomik gelişme oldu�u, tek· 
nik hizmetinde üretinı içindeki 

önemi belirtııerek , cumhuriyet 
döneminde teknık eleman Istlh· 
damını kolaylaştırmak amacıyla 
günün koşu\lanna göre çe,ltli za· 
marıiarda, de!!lşlk önlemler alın· 
dı!!ı, ancak tüm bu ve benzer ön· 
lemlerin kısa sürede bazı yararlar 
saRiamasına karşın uzu n süreli 
kalıcı 'çözümler getirmedieı de 
açıkça vurgulanmaktadır. 

YASA TASLACH 
AYRıCALıKLARı 

ARTTıRıYOR MU? 

öeretim görevlileri, askeri, 
adU, saelık personelinden sonra 
teknık personele de, tam gün ya· 
sası örnek alınarak hazırlanan 
"Teknık Personel Kanunu Tas· 
laeı" ile ekonomik olanaklar ge· 
tirilmek istenmektedir. 

Taslak bir yandan çalışanıann 
bir bölümünü oluşturan 657 sayı· 
lı yasada tanımlanan teknik ele· 
manların birkesimine yeni haklar 
getirirken di!!er yandan da hem 
teknık elemanlar arasında hem 
de teknik elemanlarla di!!er ka· 
mu emekçileri arasında çelişkiler 
yaratmak ve birlikte mücadeleyi 
bölüp zaylOatmak amacına yöne· 
lik girişimleri de içermektedir. 
Ne var ki "T.P.T.K tasla�ı istem· 
lerimize uygun olarak yasalaşma· 
sada (yada kararname olarak çık· 
masada) bir kazanım olduCu sü· 
rece savunulmalı, ancak rum ça· 
Iışanların grevii toplu sözleşmeli 
sendikal haklarının kazanılması 
mücadelesinin da!!ıtılmasına, ça· 
Iışanlar arasındaki yapay çelişki· 
lerin arttmlmasına yönelik yan· 
lanna da �arşı çıkıimalıdır. 

Çö:;(VM: GREVLI TOPLU 
. SöZLEŞMELI 

SENDIKAL HAK 

Bu tasarının istemlerimizle 
çakışacak biçimde çıkanlması 
için mücadele verirken, bu müca· 
dele sendikal haklann alınması 
doerultusundt'ki mücadelenin bir 
adımı olarak deeerlendirilmeli· 
dir. Bu hakkın alınması içinde 
Anayasa de!!işikli�ine gerek ol· 
madıeı, işçi·memur tanımında 
yapılabilecek bir de�işiklikle yö· 
netciler dışındaki memurların da 
Işçi sayılabileceei ve işçilerle bir· 
likte aynı sendikalarda örgütiene· 
bilece�i belirtilmelidir. 

Bu arada iki yanlış deeerlen· 
dirmeye dej!inmekte yarar var· 
dır; birincisi, teknik elemanlar 
aylıkiarım, işçi ücretieriyle karşı· 
laş tırmak tadırlar. i şçiler ücretleri· 
nı toplu sözleşmelerle arttırabii· 
mektedirler, bu artışlar bile In· 
sanca yaşayabiimeleri için yeter· 
li del!iidir. Işçi ücretieri artan fi· 
yatlar karşısında eriyip gitmekte· 
dır. Yine bilinmektedir kı Işçi 
sınıfı bu hakkı yüzyılı aşkın mü· 
cadelesi sonucunda a1abıımiştir. 
Sendika haklan yokken bile, sen· 
dikal haklan varmışcasına eylem· 
ler koydueu Için a1abıımi,tir. 
Teknık elemanlar da bu yoldan 
yürüyerek, bu hakkı alabııecek· 
lerdır. Karşılaştırma Işçi ücretle· 
riyle üretimden büyük payı 
alanlarla yapıimalıdır. 

"T.P.T.Y." tasarısının bazı 
noktalanna ııışkln görüşler de şu 
,ekııde özetienebilir. 

1· E!!itim süreleri aynı olan 
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mühendis, jeolog, fizikçi, vb. 
teknık elemanlar arasına getiriien 
aynmın nedenini anlamak zor· 
dur. Meslek odalarında örgütie· 
nen bu kesimler arasına getiriien 
aynmlar ortadan kaldmımalıdır. 
Türkiye'de teknik iş bölümünün, 
meslek ve uzmanlıklar arası ayı· 
nmlann kesin olarak beUrlene· 
mediei, birçok uzmanlık dalının 
birbiriyle Iç içe geçtieı, çalıştıj!ı, 
ünvan farkhlıeı olsa biie aynı hız· 
meti gördükleri bilinen ve yaşa· 
nan gerçeklerdir. 

2· Tazminatlann aylıklarla 
birleştirilerek vergiiendirilmeme· 
si saelanmahdır. 

3· Tasarı, yalnız teknik ele· 
manlan kapsayan bir ek ödenti ' 
taslaj!ı olarak nitelendirilebilir. 
Bu nedenle de bir teknik elerna· 
nın, teknik eleman olarak alması 
gereken ek ödenti bu elemanla· 
rın dij!er çalışanlarla birlikte 
Devlet Memuru olarak alaca eı 
IKRAMIYELERI önlememe· 
Udir. Kazanılmış hak niteliei ta· 
şıyan ikramiyelerin, kaldırılma· 
sına iiişkin hüküm tasandan Çı' 
kanlmahdır. Aksi takdirde büyük 
ölçüde teknik eleman çahştıran 
kuruluşlarda teknik elemanlann 
görevlerinden aynıması kaçınıl· 
maz olacak ve tasanda amaçla· 
nan hedefe ulaşılamayacaktır. 

4· Teknık elemanlara verii· 
rnek istenen tazminatlan, yeni 
ayrıcalıklar getirmemelidir. Bu 
elemanlar arasında öj!renim süre· 

. si i ünvanı çalışma süresi gere�i 
belirli ayırımlar vardır. Bu ne· 
denle tazminatiar aynı oranda 
verilmelidir. örne�in, hayat pa· 
halıheından mühendis de, tekni· 
ker de aynı oranda etkiienmekt .. 
dir. Aşaeıdaki sonuçtada görüle
bileceCI gibi, teknik elemarıiar 
arasına uçurumlar getiriimekte· 
dir. örneein Iller Bankasında du· 
rum şu olabiiecektir. (Tasan ka· 
nunlaştıeında) 

T I IM I I :KN IK ELEMJ\N tJ\U I IEH 
T I I T I : I ) : 

• Tum te1<nık elemanların demokratık kitle orgutudl.r 

. Tekntsy�,muhendıs.teknıker.mmar gıbı mal ve hizmet 
ıxetmınde bu.-..nan tum teknk .lImltUrt catısı 
altnda toplamaktadı(. 

• Kamu kesmnde ealınn teknık elemanların 1�1 'l 1  
anayasası ıle eU.rnden atni" stndıkalasma N.kktnl 
gen kazanmaları"" saViiiI$n vermekte ve tpplu 
sozlerne ye gr .... haktarıyta donatılmıs sendikalaşma 
hak ve ozgurtugunu sa'<ı'unmaktadır " 

. Oıel kesmde calısan teknık elemanla'nn SQndıkal 
haklarn kullanabilme ozgı.rtugunu savurvnaktadr 

• Tum calısariar." ayrtmaz br parcası otan teknk 
elemanl.arın bagmsızlık ve demokrası rru:adelrsn 
sı.rdu'"mektedr 

• T urkıye tapncta orguHenrneSln. surdu'en T U T  E O '11"l 
GeneL Merkezı Ankara 'da dr 
ADRES M,ıaıpa.a Cad 7.1\ 7.f, <"<ay·ANKARA 

ıZMIR Subesı Mustafa Bey Cad I II /I. 
Alsancak-IZMIR 

da" yer alan teknik ressam, PTT 
tesisatçıları vb. Teknık öerenlm 
gören meslek lisesi mezurıiarı, Y .  
Teknık ö�retmen okulu mezun· 
lan vb. 

6· Hizmet nltelieı, mahrumi· 
yet yeri ve fazla çalışma taslak· 
ta çok soyut birer kavram olarak 
bırakılrruş ve yönetmelikleri ha· 
zırlayacak Bakanlıkların insafına 
bırakılmıştır. Buna da açıklık ge· 
tirilmelidir. 

7· Bu tasannın kanunla�ması 
bugün için olanaklı göriinme· 
mektedir. Bu nedenle tasannın 
kararname ile çıkması saelanma· 
Iıdır. Buna ilişkin hukuki görüş 
de, bu tasarının kararname 
olarak çıkabileceeinl belirtmek· 
tedir. (Yatırımlann hızlandırıl· 
ması kararnamesi olarak). 

TMMOB'NİN UYARl 
TOPLANTlLARl 

TMMOB'ye baelı belırlenmi, 
bazı işyeri temsilciliklerinde (i,· 
yerlerinde) uyarı toplantıları dü
zenlendi. Bu toplantılann �cı; 

Yın ödeme + 2 Kaat 

timlerinin görevidir. örgütlü kit
lesel birleşik gücü oluşturmak 
zorundadırlar. Tüm çalı,anlarla 
birlikte teknık elemardar, etkin 
eylemlere girişmedlkçe ekono
mik demokratik haklanmlZm a· 
lınması mümkün deRildir. 

TMMOB'nln yaptı!!ı uyan 
toplantıian iyi bir başlangıç ol· 
masına karşın eksik kalmaktadır, 
Işyerlerinde yapılan bu eylemle· 
re mühendis ve mımarlar dışında· 
ki çalışanlar genellikle katılama
maktadır. BöyleUkle ' Işyerlerin· 
deki güçler objekür olarak bö
ıünmektedir. Somut hedener ye· 
terince arıiatıiamamakta. Nasıl 
bir sendika istendi�i, tazminat 
tasarısı, ' yan ödemeler hakkında 
yeterli bilei kitlelere ulqtınla· 
marnaktadır . 

Toplantılara katılanlann or· 
tak talebi şudur, tekrıik eleman· 
larda, tüm Çalışanlarla birlikte 
sendikal haklanm almalıdır. Kısa 
vadede ekonomik haklar &allan· 
malıdır. Başta TUTED olmak 
üzere di!!er demokratikkitle ör· 
gütleriyle I' ve güç bırllll .. rçek· 

Hizmet Tazminatı tuamlye 
(TL.ı. (TL.) 

,GIrişte H, yıl sonra GIıI,te 15 YıL Soıııa 

Yük. Müh. 
Yük. M1m. 4233.· 
Miıb. M1m, 3427.· 
Jeolog vb. 3026.· 
Yük. tekniker 2180.· 
Teknlker 1758.· 

Sonuç olarak ele geçen mik· 
tarlar arasında uçurumlar oluş· 
maktadır. Bugünkü yan ödeme· 
lerde görülen "denge" tazminat· 
larda dikkate dahi alınmamıştır. 
Bugün bır tek nikere ek olarak ve· 
rilebııen tutar (178 TL) ın hiç 
bir anlamı yoktur. 

5· Teknik elemanlann büyük 
bır kısmı kapsam dışında bırakıl· 
mı�tır. Bunlarında kapsam Içine 
alınması gerekmektedir, örne' 
!!In; meslek içi e!!ltim sonucu el· 
de ettil!1 beceri ve yaptı!!ı Iş lti· 
bariyle "teknlk hızmet sınıfın· 

7267,- 1880.· 3218.· 
5863,· 1860.· 3 1 80.· 
5153.· 1860.· 3160.· 
3427.· 1800.· 3060,· 
2868.· 1580 .• 2614.· 

iierde yapılacak eylemlerin ıık 
hazırlıRıydl. Teknık elemanlarda 
var olan potansiyeli harekete ge· 
çirmektl. Şımdı bu toplantılar· 
dan gerekli sonuçlan çıkarmak, 

daha güçlü, daha örgiitlü ey· 
lemlere yönelmek ve durumu de· 
eerlendlrmek ıçın ierekmekte· 
dır. 

Bu de�erlendlrmeleri yapma· 
dan, yapılacak yenı eylemler ie· 
reken sonuca ula,mayabııır. Var 
olan potansiyel bireysel çıkışla· 

• ra, maceracı eylemlere dönU�ebl· 
Iir. Bunu önlemek örgüt yöne· 

G1R1§IE 
ARTıŞ 

2353 4049,· 
1567.- 2868.· 
1 166.· 19'13.· 

380.- 861.· 
178.· 264.· 

leştirilmeledlr. Eylemlere I�yer
lerinde çalışan herkes katılmah· 
dır. örneRin mühendis ve mımar· 
lann yaptıl!ı bazı I' bırakmalarda 
diRer teknık elemardann Çalı,
malan sonucunda üretim artl,1an 
oldu!!u hatırlanırsa I' ve eylem 
bırııaının olu,turulmasının öne
mi ortaya çıkmaktadır, I�yerle· 
rinde etkın eylemler ıçın örgiitler 
arası Iş ve güç blrııeı mutlaka 
sai!lanmalıdır. Ancak örgütlü bır· 
leşlk güç demokratik hak ve öz' 
gürlüklerlmlzl koruyup, ieU,tlre· 
billr, 

------ --- ---- ----,------ ----------,--- --- --- ---.---.------ ----------,---------------------------



Maddi yasamın 
• •  • 

ozsuyu 
Lenin "tonınlannuz, kapita

list sistemin belgelerine ve aruia
nna oldukça tuhaf şeyler diye 
bakacaklar" derken, bu sözleri 
söylediği tarihten 60 yıl sonra, 
Iaıpitalist sistemin aruJany1a dolu 
olan bizim gözlerimiz, Sovyetler 
Birliği'nde hiç mi tuhaf şeyler 
,önneyecekti? . 

Sovyetler Birliği'nde bulun
duğumuz 1 5 gün içinde, Mos
kova'da, TifIis'te, Batum'da ve 
Leııiııgı-ad'da .2 bale, ı tiyatro, 
1 opera gösterisi izledik. Bir kez 
me gittik. Ve zamaıunumı yet
tiğince mizeleri gezdik ... 

Tiim yaşanu boyunca topu 
topu iki kez bale izlemiş, tiyat
roya son gittiği tarihi pek kesin 
hatulamayan ve son kez sine
maya ne zaman gittiğini "geç
tiğimiz Kasını mıydı, Aralık 
mıydı" diye aıuınsarnaya çalı
şan benim gibi birisi ıçm re
koriar kınldı. Opera derseniz 
öyle ... 

Moskova'ya vardığınuzın er
tesi �nii, hava alanından itiba
mı bize yol arkadaşlığı yaplın 
Guraın Ga\ogre �şam bir bale 
gösterisi izlemek isteyip isteme
diğimizi sorunca, söz aranuzda i
çimizden bir "Ehh" geçirdikten 
sonra "peki "dedik galiba ... Gu
ram Galogre (Bu Guraın daha 
önceki not1annuzda adı geçen 
Guram değil. Guraın adı Gürcis
tan'da Ahmet-Mehmet gibi ol
masa bile l!asan-Hüseyin gı'bi) 
gidip biletlerimizi aldı ve Mos
kova'da yaptığınuz gezintiden 
sonra otelimizden yürüye yüıiiye 
yola koyulduk. 

Krenılin'in içindeydi gittiği
miz salon. Önemli Uluslararası 
konferans ve kongrelerin yapıldı

. ğı salondu burası, Kongre Sarayı 
da deniyordu. Sanatın emrin
deydi. Krenılin 'den içeri girer
ken bilet kontrol yerine daha 
gelmeden öbek öbek kalabalıkla
rm arasından geçiyorduk. Bu 
arada anladığımız kadanyla bir 
takım sorularla da karşılaşıyor
duk. Guram Ga\ogre anlattı: 

"-Belki bir gelmeyen olur, 
boş bilet var ıru, diye soruyor-
lar ... " 

Ayru sorularla Leningrad'da 
gittiğimiz opera binalarının ö· 
nÜı�:�e �J.-=de 

gördüğü-
müz manzarayı nası1 anlatsam 
ki size? 

Bahçe desem değil, ibadet
hane desem değil, Saray desem 
değil, ne desem?.. 

Onca kalabalığın bir fildişi 
tarağın dişleri gı'bi sara sıra ves
tiyere mantolarını, paltolaruu, 
kalpaklannı bırakmaları, vesti
yer görevlisinin büyük bir cid
diyet ve düzenle onlan alıp askı
\anna asması ve nuınaralar ver
ınesi... Kadınların hemen ora
cıklarda çizmelerini çıkartma
\an, onla n naylon kılıfiar içine 

yerleştirip yazlık ayakkabılan
nı giymeleri ve sonra da naylon 
kıiıfiar içinde çizmelerini gene 
vestiyere bırakma1an... Daha 
sonra boydan boya aynalarla 
kaplı duvarların önüne gidip saç
iaruu taramalan, giysilerine 
çeki düzen vermeleri ... Gösteri 
salonunun önündeki büyük salon 
ve karŞı duvarda 15 cunılıuriye· 
!in arma1an.,. 

2500 kişilik görkemli bir sa
londu burası. Tüm kalabalığa 
karşın inceden usuldan, sessizce 
yer aramalar ve ondan sonra bir 
ziyafet masasına oturmuşçasına 
meraklı gözlerle bakınmalar ... 

Seyredeceğinıiz bale gösteri
sinden çok, tek yer boş ka1ına
macasına dolan bu salonun görü
nümü daha çok i1gi1endiriyordu 
beni ... İşte bütün gün gezdiğimiz 
sokakta, dükkanda, metroda, 
meydanda, otelde gördüğümüz 
kişiler bunlar ...  Genç ihtiyar, ka
dın erk�k ...  

Dev sahnenin perdeleri açıl
dıktan sonra derin bir sessizlik 
ve zaman zaman a1kışlar... Ara 
verildiğinde salon bir anda siÇinl 
gibi boşalıyor. Biz de takılıyoruz 
bakalun nereye gideceğiz? iki-üç 
dönmeli kattan yürüyen merdi· 
venlerle çıktıktan sonra uçsuz 
bucaksız bir salon daha. Rengll. 
renk doluveriyor. Kenarlarda 
pastalar, çukulatalar, dondunna
lar, ismini cismini bilmediğim 
kurabiye, çörek gı'bi yiyecekler 
ve şampanyalar, envai çeşit nıeş
ruba!...  Tertemiz, beyaz, pembe 
örtülü masaların üzeri dolu. Gö
revlDer büyük bir özenle Ile ister
seniz veriyor. 

B unca kalabalık, davranışlara 
sinen özlü bir nezaketle istediği
ni alıyor, istediğini yiyor, istedi
ğini içiyor. Olur'a, kolunuz 
çarptı hafıfter. yarunlZdakine, 
bir sıcacık gülümseme, incecikten 
bir "ziyanı yok" figütü ... 

Kemanın üzerinde gezinen 
arşe gı'bi bir şey. Ölçüsü olmayan 
bir ölçüsüzlüğün yepyeni, disip
linli, doğal, özgün bir ölçüye, bir 

davranış, kişilik melodisine, rit
mine ulaşması gibi bir şey ... 

Bale, dünyarun neresinde 0-
lursıı olsun bir biçimde seyredilir 
değil mi? Sessiz ve zaman zaman 
beğiniııin alkışlarla ifadesi ... 

Ama bu ne? Buradaki 2500 
kişi akraba nu? Ne köşede gesges 
gerinen bir çift, ne öbür köşede 
etrafı süzüm süzüm süzen bir baş
ka tavus kuşu çifti ... Yok böyle 
şeyler .. .  

Ve aman ne hararetli konuş
malar . . .  Bir daha .hiç konuşarna
yacaklarnuş gı'bi. Ve at üstünde 
koşuyonnuşçasına yüzlerde dal
gaianan gülücükler ... 

Bale kritiği mi yapıyorlar, ha
vadan sudan nu konuşuyorlar 
bilemiyorum ...  

Ve biraz sonra gene yüıiiyen 
merdivenlerle iniyoruz aşağıya ... 

Gösterinin sonu bir başka 
alem. Coşkulu adınıJarla sahne
ye yaklaşma\ar ve dakikalarca 
sanatçılan alkışlamalar ve sahne
ye atılan çiçekler. Sanatçı1arın 
karşılık vermeleri...  Benim için 
bu sahne de az ilginç değil, ama 
yüzlerden ve gözlerden, duyulan 
zevkin çay buhan gibi tütmesine 
ne dersiniz?. 

Leningrad' da "U" şeklindeki 
salonun ve salonu beş sıra kuşak 
gibi saran balkonlann gene tek 
boş yer kalmamacasına kalaba
lığında "Gisella" balesiıli ve "La 
Traviata" operasını izlerken de 
aynı yüzlerle, aynı buğulu ke
yiflerle karşılaştık... KarŞılıksız 
bir muhabbet değildi bu. Oyun
cıılar da seyircinin sıcaklığına ya· 
kışır ustalıkıa, beceride ve yara
tıcılıkta görünüyorlardı . . .  TerIe
riyle yaldıılanaıı yüzlerinden se
vinç atuyordu, onlar da seyirci· 
leri alkışlıyorlardı ... 

Batum 'da da bir tiyatro ' gös
terisine gittiğimizde ise oyun 
başlamıştı. Fazla çocuk yapmak
tan kaçman aileleri hicveden dü
şündürücü bir güldüni oyunuydu. 
Gürcüce konuşuluyordu anın lın
reketlerden anlaşılıyordu. 800 
kişilik bu tiyatro 1952'de yapıl
nuştı. Perde arasında Vali Revaz 
Bey kuliste oyunun yönetmeniy
le ve oyuncularla tanıştınyor bi
zi. Yönetmen Abasedze Gurami 
bize bilgiler veriyor. 19 oyun 
vardı repertuvarda. Oyunların 
üçte dördü Gürc;; tiyatro yazar
\an tarafındıin yazılmJ�tı. Nazun 
Hikmet'in iki eseri tercüme edili
yordu, yakında sahneye kona
caktı ... 

GEZI IZLENIMLERI 
Y..." 

VARLıK OZItI6N6X 

TifIis'te bulunduğumuz gün
lerde bir raslantı ünlü balerini
miz Meriç Sümen 'de oradaydı. 
Yollardaki panolarda onun adını 
okuyorlardı ve kendisini çok iyi 
tanıyorlardı. Meriç Sümen Sov
yetler BirIği'nde çok tanınıp, se
vilen bir sanat elçisiydi Türkiye� 
nin ... 

Sanatçı biraz "el bebek-giil 
bebek" gibi Sovyetler Birliği'nde. 
Çok seviIiyorlar, çok sayılıyor
lar. Ve sanatçılar da, bu sevgi 
ve saygının omuzlarma yüklediği 
onurun yanında ne yaman 
sorunıJuluk\an olduğunu biliyor 
olmalı\ar ki alabililiğine yaratı
yorlar. Sanat, kültür ve bunca 
değerler maddi yaşanun özsu· 
yuydu. Onlar sağıyorlardı... Dev
rimin Eğitim ve Halk Koıniseri 
Lunaçarski, devrimin ünlü şam 
Mayakovski öldükten sonra ar
dından şöyle demiş: 

". Şairlerin pek çok sevgiye 
ihtiyacı olduğunu söyleyen 
Marks'a hiç benzemiyoruz. Hiç 
birinıiz bunu an\anuyoruz, hiç
birimizin Mayakovski'nin sayı
Sız sevgiye ihtiyacı olduğunu an
lamadığı gibi." 

Mayakovski'ye her zaman bü
sevgi gösteren, her an dostluğun. 
da &'Iıtan Lunaçarski, Mayakovs
ki'nin ardından kendisine biraz 
haksızlık yaparken ve aC&'llna tuz 
banarken herhalde bugünleri, o 
günlerden görüyor olmalıydı. 
Zira izlediğiıniz gösterilerde sa
natçılara sunulan şeyler sadece 
sevgi, saygı değil. onlarla birlikte 
şefkat gibi şeylerdi... Hiç kuş 
yakalayıp, avucunuzda tuttunuz 
mu? Onun "tıp - tıp" atan yüre
ciğinin avucunuza yansıyan sı
caklığını, etiııizi, kanınızı titre· 
ten rezonansını hissetiniz nıi? 
Elinizdeki varlığın kuş olmaktan 
çıkıp, bir duygu yumağı haline 
dönüştüğünü özünılediniz mi? 

Işte sanat, işte sanatÇı böyle 
bir şey sosyalist toplumda. Yai· 
nız duymuyor, yaşanuyor, duyu
ruyor, yaşatıyor ve toplumun i· 
çinde, toplunıJa, insaııla sürekli 
bir etkileşim süreci içinde 
ha1lihamur oluyor .. : Değişiyor, 
gelişiyor. Değiştiriyor, geliştiri
yor ...  

Maddi gelişmişlik düzeyine 
bakıp orada kalırsanız, sosyalist 
toplumu kavranunlZ eksik kalır, 
çok eltsik kalır. 

Ama sadece sanata, kültüre ve 
estetik değerlerin gelişıııişliğine 

bakıp da, onun maddi temelini 
araştırmayan, kavramayan bir 
yaklaşım da çok eksik kalacak
tır. 

Maddi ııelişmişlik düzeyi ile 
insanı yücelten sanatsal ve kültü
rel değerlerin üstün göstergesi 
bir bütünlük göstermez mi? Bir
birlerinden soyutlanabilir mi? .. 
Birbirlerinden ertelenebilir mi 
bunlar? ... 

44 tiyatroya sahip Moskova' 
da "amma da çok" derseniz, a
lacağınız yanıt 'lIayır, daha çok 
lazım" olursa şaşmayın. 

Sovyetler Birliği'nin nüfusu 
260 milyon. Tiyatro , konser ve 
benzeri gösterileri yılda izleyen 
insan sayısı ııiifusu aşmış durum
da. ural bölgesinde yapılan bir 
araştırmada, her 1 00 işçiden 95' 
inin sinemaya, üçte ikisinin de ti
yatro ve konsere sürekli gittiği 
sonucu çıkıyor. Üç yıl önceki 
nıkkanıJara göre her 100 aileden 
77 'sinde televizyon alıcısı olma
sına karşın, sanat gösterilerine il
gi azalıruyor. Bir Sovyet insanı
nın yılda ortalama 18 kez sine
maya gittiği saptanınış. Bu rak· 
kam "Sanat ve kültürü çok se
ven" Fransızdan 6 kez, Fedenıl 
Almanya'lıdan 9 kez daha yiiI: 
sek bir rakam ... 

TifIis'te Kültür Merkezi'ni zi
yaret ettiğimiz smıda bir belge
seI fılm izledik. Tamanışvili 
1 9 1 2  yılında İtalya'da ölen bir 
Gürcü tarihcisiydi. Bir gün denize 
düşen birini boğulmaktan kurta
nrken, onu kurtannış ama 
kendisi boğulmuştu. ıtalya'nın 
bir yerinde gömülüydü ama nere· 
sinde?. Film, bu on-ytiiar süren 
aramayı konu alıyordu. ıtalya, 
ltalya 'nın bütün mezarlan didik 
didik aranıyordu. Ama Tarnaraş
viii 'nin mezanru bulmak miim
kün olmuyordu. Defterler, mezar 
kütiikteri araştınlıyor ama bütün 
bu aramalar bir )'erde bir bilin
meze gelip dayanıyordu ... Ve bü
tün umutların dağıldığı suııda 
geçtiğimiz yılın Kasım ayında 
Tanıaraşvili'nin mezarı bulunu
yordu . . .  Tam 50 yıl süren arama
nm sonunda bu ünlü tarihçinin 
mezarınm alınıŞı Gürcistan'a ge
tirilişi ve büyük bir törenle ülke
sinin topnık1aruıa gömülüşü ... 
Film böyle bitiyordu ... 

Filmi birlikte izlediğimiz Ot
har Hoca fılntin kapanış yazısını 
Türkçe 'ye çevirdi. Şöyle diyor
du: 

"- HALK IçIN ÇALıŞAN
LARı, HALK UNur�1,AZ!..." 

Bu evrensel kadirşinaslık, bes
lendiği topraktan fışkınyordu ... 
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DEMOKRATIK YEMEN YÜKSEK HA LK KONSEYI BAŞKANı ıSMAIL 

Yolu�uz u enternasyona l i zm ç iz iyor 
Demokrutik A lman Cumhuri

yetinde yayınlanan "HoMzont "  
dergilinde Yemen Demokratik 
Halk Cumhuriyeti yük.ek Halk 
Kon,ey; Baıkanı ve Yemeu 
So.yali.t Partili Genel Sekreteri 
A bdül Fottah I.mail ile yapılart 
bir Ilörüfme yayınlandı. Bu IlÖ· 
rüşmenin bir özetini ıunuyaruz: 

SORU: Yemen Sosyalist Par
tisinin kuruluşundan ve tarihi 1 .  
Kongresinden b u  yana yarım yıl 
geçti. Bu süre içinde Yemen De
mokratik Halk Cumhuriyeti'nde 
(YDHC) meydana gelen toplum
sal ve politik gelişmeleri nasıl 
değerlendi riyorsunuz? 

YAN I T :  Yemen Sosyalist Par
tisinin 1 .  Kongresinden bu yana 
çokkısa bir zaman geçti. Bu, do
ğal olarak toplumsal ve politik 
biçimlenmeleri istenildiği gibi 
gerçekleştirebilmek için yeterli 

Pekin, 
yeni bir 

ders 
istiyor 

Çinli saldırganlar Viet
nam 'a geçen Mart ayında 
yaptıkları saldından sonia, 
şimdi de Çin ile Vietnam· 
arasında yapılan barış gö
rüşmelerini engeDemek i
çin ellerinden geleni yapı
yorlar. Dünya kamuoyu 
sık sık Çin yetkililerinin 
Vietnam'a yeni tehditler 
savurduklarına tanık olu
yor. 

Son olarak Çin Başba
kan Yardımcısı Li Hsian 
nian "Çinlin Vietnam'a 
verdiği dersin (!) yeterli ol· 
madığının ortaya çıktığını 
ve iki ülke arasında yeni 
bir savaş çık"bileceğini" 
söyledi. Çin'in yeni saldı
rılara hazırlandığını açığa 
vuran bu tür tehditlere kar
şın, Vietnam Sosyalist 
Cumhuriyeti yetkilileri h1-
rış görüşmelerinin sonuca 
ulaştırılması için eDerin
den gelen çabayı gösteri· 
yorlar. 
DAC'de yayınlanan "Ho· 
rizont" dergisi muhabiriy· 
le bir görü�me yapan Viet
nam Sosyalist Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakan Vekili 
Dinh Nho Liem, kalıcı bir 
barışın sa�lanması için el
lerinden geleni yaptıkları
nı bildirdi. DinhNho Liem 
şöyle dedi: "Vietnam tara
fı görüşmelerin yürütülme
si ve ileri adımlar atılması
nın sağlanması için gere
ken sabrı göstermektedir 
ve gösterecektir. Vietnam 
tarafı şimdiye dek birçok 
kez barışı istediğini göster
mış ve ciddi bir tutum or
taya koymuştur. Bu tutu· 
mumuz bundan sonra da 
sürdürülecektir. Ancak gö
rülüyor ki, tek yanlı istek 
yeterli olmuyor. tki ülke 
arasındaki sorurıların çö
zümü, ancak karşılıklı çö 
züm isteğine ba�lıdır." 

bir süre değiL. Buna karşın bu kı
sa zaman zarfında yeni zaferler 
kuandık. Halkımızın mücadeley
le gerçekleştirdiği -başarılı kurtu
luş savaşında elde etmiş olduğu 
kaZanımları daha da sağlamlaş
tırdık. Eğer politik ve toplumsal 
gelişmeyi gözönüne alacak olur
sak, Sosyalist P.artinin doğuşu en 
çarpıcı olaydır. Parti devrimci 
gelişimin bundan sonra da sür
mesinin temelidir. 

SORU: Kongreyi açış konuş
manızda Yemen Sosyalist Parti
sini işçi sınıfının ve müttefikle
rinin partisi olarak adlandırdınız. 
Partinin amacının işçi sınıfının 
etkisini güçlendirme olduğunu 
söylediniz. Bu nasıl olacak? 

Y AN IT: Partimiz fiiliyatta iş
çi sınıfının partisidir ve ideoloji
si bilimsel sosyalizm ö�retisidir. 
Çünkü işçi ·-:nıf', toplumu dev-

rimci partisiyle yönetmek ve di
ğer sınıfl�rı sosyalist toplumun 
kurulması, s[imürii ve toplumsal 
sefaletin yok edilmesi için sefer
ber etmek tarıhsel göreviyle yü
kümlü tek devrimci sınıftır. Ye
men Sosyalist P:ırtisi de bu. yol
dan başkasını seçmeyecektir. 

Yemen işçi sınıfı ülkede en
düstri ve ekonomik altyapıda sa
yısal ot.ırak azdır. Ancak devrim
ci teori ve proleter enternasyona
lizmiyıe donanmış, sosyalist ül
keler ve Sovyetler Birliği'riin ön
cü partileriyle dayanışma için
deki partimizin varlığı eksikliği 
telafi etmektedir. Proleter sınıf 
temeline ve devrimci ideolojiye 
dayanan partimiz, sınıfsal bileşi
mini daha iyiye götürmek ve en 
iyi işçilerin parti çalışmasına 
kazanılmasıyla işçi karakterini 
sağlamlaştırmak için büyük çaba 

göstermektedir ... 
SORU: Emekçilerin Iş ve ya· 

şam koşullarının düzeltilmesi ve 
bilinç oluşmasının en önemli kıs
mı olan eğitim ve kültür yaşamı
nın geliştirilmesi için parti ne gi
bi önlemler almaktadır? 

YANıT: Parti, çalışmaya, 
halk ekonomisinin gelişmesi ve 
halkın yaşam düzeyinin yüksel
tilmesinin temel kaynağı olarak 
bakmaktadır. Anayasamız şöyle 
diyor: "Çalışma her yurttaşın 
hakkı ve yet�ı:eklerine, nitelikle
rine ve toplumsal çıkarına uygun 
olarak herkesin görevidir." Bun
dan da öte anayasamız kadın ve 
erkeğin hak ve görevlerde, din
lenme ve mümkün olan en iyi ya
şam ve yaşam düzeyinin gerçek
leştirilmesinin koşullarını yarat
ma hakkında tam bir eşitliğini 

A bdul Fa ttah İsmail kimdir ? 
• Yemen Sosyali.t Partisi Genel 

Sekreteri ve Yemen Demokratik 
Halk Cumhuriyeti Yüksek Halk 
Konseyi Başkanı A bdW Faltah 
ısmail / 942 yılında Aden 'de 
doğmuştur. Me.'eği ö�retmenlik 

olan A bdül Fat/ah ısmail çok 
genç yaşta devrimci harekete ka
tılmış ue aktif göreulerde bulun
muş tur. Britanyalı sömürgetile
re karşı sikıhlı mücadeleyi başla· 
ton Ululal Kurtul", C.phe,i 

(NLF)ne katılan ısmail, 23 ya
şında bu Cephe 'nin yürütme ko
mitesine ,letirilmiştir. 1967'de 
Cenevre 'de Yemen 'in bağımsız
lığını sağlayan Ilörüşmelerde U
IUlal Kurtuluş Cephe.i tem.ileisi 
olarak yer olon ısmail, /969 'do 
.ağ konadın çefitli tem,;lcileri
nin kansız biçimde ülke yöne ti
minden uzaklaŞhrılmalan ve ül
kenin .o.yali.t ;örü,/e kapitalist 
olmayan yoldan kalkındırılması 
hareketlerinde öncülük ,tmi,ve 
/ 969 Haziran 'ında Uluıal Kurtu
lu' Ceplresi Ilenel .ekret.rliği gö· 
reuine Iletirilmiştir. / 9 78 Ekim ' 
inde Uluıal Kurtuluş C.ph.si ' 
nden Yemen Sosyaliıt Parti.inin 
doğmaBına da öncülük eden A b
dul Fattah ısmail. bilimltl .o.ya
list partinin Ilenel .. kreterliği 
görevini üstlenmiştir. ısmail ha
len Yemen Demokratik Halk 
Cumhuriyeti yük •• k Halk Kon
.ey; başkanlığı görevini de yürüt
mek tedir. 

Yemen 
Sosyalist 
Parti.i . 
bilim .. 1 
sosyalizmin 
rehberliğinde 
zafere 
doğru 

5 ",'adan 
Ilallerler 

HINDISTAN'DA KOMÜNISTLERIN 
YÖNETJMINDEKI' KE RALA 

EYALETINDE 1 0.000 DöN üM 
ORMAN BIR TEKELDEN GERI ALıNDı 

Güney Hındıstan'da bulunan Kerala eyale· 
tlnde yüksek mahkeme, Eyalet Hükümeti'nin 
ba,vurusu üzerine Hint Birla-'l'ekeU'nin mülkü 
olan 10.000 dönüm ormanın Kerala eyaletine 
verllmeslni kararlaştırdı. Kerala yüksek mahke· 
mesi, ormanın verimli bir alan olduilunu ve 
balka alt olduRunu belirterek hükümete devrlni 
kararlaştırdı . Birleşik Cephe hükümetiitin işba
,mda oldu�u Kerala'da, cephe içinde en önemli 
yerl Hindistan Komünist Partisi alıyor. Yüksek

' 

mahkemenin aldığı bu karar, Hindistan Komü
nist Partısı lle Kerala Birleşik Cephesi 'nın yeni 
bır başansı olarak nitelendiriidi. 

YENI ZELANDA'DA SENDlKALAR 
ESKI SS SUBAYI BATI A LMAN 
BÜYÜKELÇıSINI ISTENMEYEN 

ADAM lLAN ElTl 
. 

Yeni Zelanda'daki sendikalar, ülkedeki Batı 
Alman bilyÜkelçisi Döring'i ülkede istenmeyen 

adam ilan ettiler. Sendikaların bu tutumuna Dil

ring'in eski bir SS subay i olması neden gösteril
di. 

Bir süre önce "Silğlık izni" alarak Yenı h
landa'dan ayrılan Döring'in geri dönmesi balin
de sendikalar eyleme geçeceklerini bildirdiler. 
Sendika lideri Kelly Wellington da yaptılı açık
lamada, bir nazi eskisinin ülkelerinde bllyilkelçi 
olarak bulunmasını kaygıyla karşıladıklarını 
söyledi. Kelly, Döring'in gelişi balinde beş bU

yük sendikanın eyleme geçeceğini de bildirdi. 
öte yandan federal Almanya Dışişleri Bakanlı
ğı Döring'in eski SS subayı olduğunu doArula
dı. 

GÜNEY AFRIKA'DA GÖZALTıNDA 
ÖLDÜ R Ü LEN KIŞILERE HERGÜN 

YENILERI EKLENIYOR 

Güney Afrika 'da poU, Ilözetiminde iken 
ölen tutukluların lay .. ının ,l.çen yıl önceki yıla 
göre daha fgzkı olduğu açıklandı. Güney Afrika 
Adalet Bakanlığı 'nın reımi açılılamaıına IlÖN 
Ileçen yıl poliı tarafından t"tuhlaMro" hücrey. 
kapatıkınlardan 161 hişi öldü. Bu rakamın 1 977 
ye Ilöre 33 kişi fazla oldu/Ju bildirildi. 

Güney Afrika 'da poliı Ilözetiminde ölenle
rin büyük çoğunlu/Zunun işkenc., dayak ,ibi 
ned.nlerle öldükleri belirtiliyor. Bu arada çeşitli 
olaylarda yarakındıktan .onra Ilözaltına alınan
larm da tedauilerinin yapılmayarak ölüm. t.rk
edildilıleri bildiriliyor. Adale' &kanlı/Zı 'nın uer

'dini rakamların Ilerç./Zi yanıılmadı/Zı, gerçek 
rakamın çok daha fazkı olduğu do ön. sürülü
yor. 
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öngörmektedir. Çalışma yasası
nın hükümlerine göre, partimiz 
hükUmeti, üretim ve hizmet sek
törlerinin yönetim organlarını, 
çalışma koşullarının bu yasa çer
çevesinde iyileştirilmesi için a
dımlar atmaya teşvik etmekte
dir. 

Bu iş verimliliğinin artışına 
ve böylece insanın yaşam düzeyi
nin yükselmesine yardımcı ol
maktadır. Geçen süre içinde ya
şam koşullarını düzeltmek için 
bir dizi önlem alınmıştır. Bun
lardan en önemlileri iş güvenliği
nin sağlanması, eski yöntemler 
yerine modern teknik araçların 
yerleştirilmesi, işçi ve mel11l'rla
rın cehaletten kurtarılması yer 
almaktadır. Yaşam düzeyinin 
yükseltilmesi için somut önlem
ler aldık. . 

Norveç 
Komünist 

Partisi , . 
. .  saı� 

guç ere 
karşı 

uyarıyor 
N orveç Komünist Parti

si'nin Üslo'da yapılan Böl
ge toplantısından sonra ya
yınlanan bildiride sağ güç
lerin Norveç'te son zaman
larda saldınlarını arttırdık
Ian belirtilerek tüm ilerici, 
demokrat kişi ve kuruluş
Iann sağ tehlikeye karşı u
yanık olmaları istendi. 

Norveç 'te son zaman· 
larda özellikle neonaziz
min güç kazanmak ta oldu
Runu gösteren belirtiler 01-
dul!unu bildiren Norveç 
Komünist Partisi, 1 Mayıs! 
ta bir yürüyüş koluna karşı 
düzerılenen bombalı saldı
rının bunun bir kanıtı 01-
dul!unu belirtti. NKP Baş
kanı Martin Gunnar Knut
sen de Bölge toplantısında 
yaptığı konuşmada bu ko
nuya de!!indi ve ülkenin 
tüm ilerici güçlerlnin faşist 
örgüt "Norsk Front"'un ka
patılması Için kapsamlı bır 
protesto kampanyası aç
malarını istedi. 

NKP Bölge toplantısı 
bildirisinde, güçlenen sa!! 
eRilirrılere karşı birlikte 
mücadele vermenin gerekll
Ii!!i vurgulandı. Bildiride 
şöyle dendi: ' ·NKP sait 
güçlerin ilerlemesini büyük 
bir kaygı ile izlemek tedlr. 
Hem sa!!cıların, hem de 
neonazilerin eylerrılerl 
uzun yıllardan beri yo!!un 
bir anti-komünist propo
gandaya dayandırılmıştır." 
Bildiride daha sonra geniş 
bir cephenin mücadelesi ile 
gerlcili!!ln ve neofaşizmin 

saldırılannın geri püskürtü
lebileceRi ve giderek tü
müyle yok edllebilece!!1 
belirtildi. 



IRAN YENI AN A YASASıNı T ARTlSIYOR 

Iran halkı, Islam Cumhuriyetinin kabul edi· 
lişinden sonra, Haziran ayı ortalarında açıkla· 
nan yenı Anayasa tasla�ını lartışıyor. Yenl lran 
Anayasası, mooarşiye karşı yenl bır ileri adım 
olarak nitelendiriliyor. 

Yenl Anayasa lran'ın ikinci Anayuuı ola· 
cak. 1906 yılında yürürlüRe cıren eKi anayasa 
ile yeni anayasa arasındaki en büyük 1Iari<, kuş· 
kusuz birincinin Iran 'ı mOlW1ik bir a'flet ola· 
rak tanımlaması. Eski ana,..aya ıÖl1ari4 iç in 
yerleşt1rllen çok az sayıda bazı dll'DOkratik 
maddeler ise o zamandan deft!me kader biç uy· 
ıulanmamıştı. Yenı anayUllla ise birçok de· 
mokratlk nltelikli madde 
yer alıyor. Yenl h'aJl Anar-sının en önemli 
hükümlerinden biri, tutuklamalar ve cezalann 

infazı sırasında her türlü terör ve Işkencenin ya· 
sakianması olarak görülüyor. Kanlı Şah rejimi 
döneminde Savak'ın eyiemlerini iyi bileıı ıran 
haikı için bu yasaklama önemli bir Uerl adım 
olarak nlteleniyor. 

Yeni Anayasa'ya göre hukuk sistemi ba· 
RımslZ olacak, kadın ve erkeRin yasa önünde 
eşit olmaları saRianacak. Tasanya göre kim o· 
lursa olsun, "bir insanın başka insanları sömür· 
mesi"nln ortadan kaldıniması da öngörülüyor. 
Bu arada lran'da yaşayan tüm azınlıkiann kendi 
kültür ve dillerini yaşatma hakkına sahip kılın· 
malan da Iran için önemli bir adım niteliııinde. 
Sanayi, !anm ve ticaret alanlannda özel mülki· 
yet sınırlandırılırken, ormanlar, akarsular, göi· 
ier ve denız kıyıtan halkın ortak mülkü olarak 
kabul ediliyor. 

Dünya kapitalist sistemine b�1ı 
ülkele�de burjuva basın ve yayın ... 
pnl_rı, "dünya" sözcüğünden s;ıde. 
ce "serhıaye dünyası"nı anlarlar. 
Kapitalist ülkelerde sermayenin tüm 
başarısızlıkları, gerilemeleri, çöküş 
süreçleri "dünya"ya mal edilerek 
anlatılır. Burjuva basın ve. yayın ... 
pnlarının haber başlıklarında genel· 
likle bu zavallı, saptırılmış dünya çı
kar karşımıza: "Dünya yeni bir b ... 
nalım geçiriyor", "dünyada işsizlik 
artıyor", "düny_da enflasyonun ö
nüne geçilmiyor", vb. haber başltle· 
!arında geçen "dünya" sözcüğünde 
anlatılmak istenen, artık sadece kur· 
tuluş umudu kalmayan sermayenin 
zavallı dünyasıdır. 

Kap ital izm dünyası 

Bunalımacozum 
• • 

yine bunalım 
YAŞAM YALAN SöYLEMEl 

oysa dünyada yaşam, tüm bu u· 
mutsuz çırpını,ları boşa çıkaracak 
biçimde sürüp gitmektedir. Yaşam, 
her aeçen gün dünya kapitalist sis· 
teminin çöküntüsünü ve dünya sos· 
yalist sisteminin sınıfsız topluma 

jriARTMENi 01 
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Kanitalizmin gençliRe armaRanı : lŞ6izlik 

TABLD l 

Yedı büyük emperyalist ülkede işsizlik (yüzde olarakl 

(°l 
yıl ABD Japonya FAC Ingiltere Fransa ıtalya 

1 974 5.6 lA 2.6 2.6 0.50 2.9 

I P 75 8,5 1 . 9  4. 7 4.1 0.84 3.3 

1 9 76 7. 7 2.0 4 6  5.8 0.93 3. 7 

1 9 7 7  7.6 2.0 4.5 6.2 1 .07  7.2 

1 978 6.0 2 2  4.4 6.2 1 . 1 6  7.2 

(*) Fransa 'dahi IH!riler milyon olarak alııımışt". 

TABLO /i 

K"nata 

604 

6.9 

7.2 

8. 1 

8.4 

1 9 79 Nisan 'ındaııi enfla.yonun 1 978 'deki en düşUk oranlarla 
kıya.lanmMI 

Olke 

ABD Şubat 

Japonya Kasım 

FAC Ekim 

Fransa Haziran 

Ingiltere Haziran 

ıtalya KMım 

AET üllului (Oenell Ekim 

1 9 78 

6.3 

3.3 

22. 1 

9.0 

7.4 

1 1 .6 

6. 7 

( yüzde 
olarak i 
Nisan 
1 979 

1 0,4 

2.6 

3,5 

/ 0.0 

1 0. 1  

14.3 

8.6 

doğru gelişmesini vurgulamaktadır. 
Sermaye dünyasının basın ve yayın 
organları, kötüye gidişi kan ıtı_yan 
bu rakamları bile saklayamamakta· 
dır, ancak bu rakamlar yıllardan be· 
ri "bir sıçramanın temel taşı_rı" 
olarak sunulmaktadır. 

Yapılan istatistiklere göre ':sana· 
yile�miş ülkeler" olarak adlandırı· 
lan dünyanın en büyük emperyalist 
ülkelerinde işsizlik, her yıl daha bü· 
yük boyutlara vararak artmaktadır. 
En büyük yedi emperyalist ülkede 
işsizlik oranları, 1974'den bu yana 
karşımıza şöyle bir tablo çıkarmak· 
tadır. (Tablo i )  

Bu tablodan d a  anlaşıldığı üzere 
emperyalist ülkeler işsizlik sorunu· 
na bir çözüm getirmekten vazgeç· 
miş görünmektedirler. 1974 . 78 
yılları arasında bu ülkelerin işsizlik 
konusunda çabaları, tümüyle işsiz· 
lik oranını sabit tutmak üzerinde 
yoğunlaş,!,ıştlr. 

Emperyalist ülkeler enflasyonun 
önlenmesinde de hiç başarılı değil· 
dirler. En büyük emperyalist ülkele· 
rin 1979 Nisan'ındaki enflasyon o· 
ranı, bir yıl öncesiyle, yani 1978'Ie 
kıyaslandığında bile karşımıza ol· 
dukça büyük dengesizlikler çık· 
maktadır. Kimi bir yıl, kimi bir yıl· 
dan da az süreler içinde Japonya dı· 
şında tüm adı geçen ülkelerde enf· 
lasyon oranının büyük ölçüde arttı· 
ğı·görülmektedir. 

ÇÖlüM BUNAlıM MI? 

Yandaki tablolardan da anla· 
şıldığı gibi emperyalist ülkeler işsiz· 
li k ve pahalılığın önüne geçemiyor· 
lar. Ancak bu arada bazı çözüm yol· 
ları da aranıyor .. Burjuva iktisatçıla· 
rının buldukları çözüm yolları ise, 
nalıncı keseri gibi hep sermayeden 
yana yontuyor. Burjuva iktisatçı. 
ları, yeni bir "bunalımın" özellikle 
enflasyona çözüm getireceği savını 
ileri sürüyorlar. Buna göre sermaye· 
darların ellerinde bunalım nedeniy· 
le mal birikimi meydana gelecek, 
onlar da mallarını elden çıkarmak 
için daha ucuza satmak zorunda ka· 
lacaklar. 

S kylab düştü. Ilk bil· 
gllere göre cankay· 
bı olmadı. Maddi 
hasar da doRmadl. 
Skylab arbaında 
bqka hesaplar var· 
mıydı ,imdilik bi· 
Unmiyor. Amerı· 
kan taknolojiline 
k�ı ııarstlan cÜ .. n 
duyıutan yanında 
nı IIbi'lonuçlann ortaya çıkaca�ını söylemek 
için vakit henüz çok erken. Ancak bazı ,eyler 
ıüıı 1'111 cibi aydınlık. Felaket tellallan, heye· 
can tüccarlan son onbe, ıüıı içerisinde çi!!ne· 
yecak birsaklZ bulmu,lardı. Çok daha önemU 
konu ve soruntan bir süre için de olsa gözler· 
den kaçırinayı lıqarabilen kurulu düzen beko 
çilerlnin ideolojik hesaplan da unutulmamalı. 
Ama asıl unutulmayaeak olan "Skyİab tüccar· 
luının" kı .. zamanda gerçekle,tlrdikleri bü
yük vurıunlar. Kapitalizm için her yol mübah, 
yeterki vanlan nokta kar, daha çok kar olsun. 

Emperyalizm için son günlerde daha Ii!renç 
bir vurıun da "Çin·Hindi mültecileri" konusu. 
Bir ara Türkiye'nin de ta..,f yapılmak istendi� 
bu konu özellikle gelişmiş kapitalist ülkelerde 
son bir ayın en çok çi�nenen sakızı. 

H ükümetler açıklamalar yapıyorlar. Imza kam· 
panyalan açılıyor. Gazeteler, radyolar, televiz· 
yonlar acıktı hikayelerı ai!ızlanndan düşürmil
yorlar. Dernekler, komiteler kuruluyor, top
lantılar düzenleniyor. Bütün bunlar niye? Aca· 
ba, denlldi�i gibi,bir insanlık trajedisi k�ısın· 
da do�al tepki mi? Gerçekten "boat·people" 
·gemilerdeki insanlar· felaketzedelerine yardım 
mı? Hiçbiri de�il. 

iki yüzlülük 
Önce kesinlikle bir noktayı belirlemede yarar 
var. Sorun sayılan yüzbinleri bulan bu insan· 
lann dertlerine çözüm bulmaksa, bu konuda 
tartışma olmaz. Esasen Mayıs ayı sonunda 
VIetnam ile BM Mülteciler Yüksek Komiserli· 
�i bir anlaşmaya ulaşmışlardı bile. Vietnam'ı 
terk etmek isteyecekler, serbestçe BM gözeti· 
minde bu ülkeyi terkedeceklerdi. Kimse zorla 
göçe de zorlanmamaktaydı. 

B u anlaşmayı kimse anımsamıyor. Binlerce in· 
san aralarında masum çocuklarlabirlikte,belir· 
sizlilıe, acıya, ölüme itlliyor. Bu "iş" te uz· 
manlaşan uluslararası şebekelerin varlıi!ı res· 
men belirlendi. Işte bu nedenle akla Vietnam 
halkının zaCeri karşısında A BD dışişleri ve 
CIA taraCından hazırlanan 200 bin Vietnamlı· 
yı "boşaltma" planı geliyor. Vietnam'daki es· 
ki CIA şefi F .Snepp!in açıklamasına göre a .. · 
Iannda 30 bin CIA ajanı ve yerli yardımcıları 
da bulunan bu 200 bin den yalnızca 5595 'i 
"boşaltılabilmiştir". Geriye kalanlar ne yapı· 
yorlar? "Boat·people" trajedisini kim tezgah· 
lıyor anlaşılmıyor mu bu a�ıkıamadanl 

Ya Çin'e ne oluyor? Uç·dört kuşak önce Viet· 
nam'a yerleşmiş kişileri Çinli saydıi!ını açıkla· 
yan bu hükümet, bu�lan ülkesine kabul etmi· 
yor. Sonra, Vietnama saJdırdl�ında 5. kol ola· 
rak kullandı�ını itiraf etti�i bu kişilerin sınır· 
dan başka yerlere taşınmasına da karşı çıka· 
rak, binlerce "boat·people" yaratılmasına do�· 
rudan katılıyor. 

V ietnam'da napalm yaralan henüz kapanmadı. 
Bombalanan yerlerde daha otlar bile bitmedi. 
Sorumlular bu nı ann hesabını vermek zorunda· 
lar. 'iükümlendikleri yardımlan vermek zorun· 
dalar. Gerçek insanlık sorunu bu. Ama merlıa· 
met tüccarı yavuz hırsızlar "mülteciler" soru· 
nunu yaratarak, hesaptan kurtulma "hesabı" 
yapıyorlar. Aynca akıllarınca sosyalizmin ba· 
ŞanslZlıi!lnın propagandasını da yapacaklar. 
Antikomünizmin en incesini. 

Vietnam halkı kaUedilirken susanlar, ellerini 
oi!u,turanlar şimdI en çok bai!ıranlar. Onlara 
söylenebilecek en hafif söz "iki yüzlüler" ola· 
cak. 

• raşit kaya 
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• 
Va-NO'yu bilirsiniz. Nazım'ın 

yoı arkadaşlarındandı. Ekim Dev
rimi'ni izleyen günlerde birlikte 
SSCB 'ye gitmişlerdi. Orada, yenı 
bir dünyanın kurulma kavgasını 
yakından izleme olanağını bul
muşlardı. Içte ve dışta bir yığın 
düşmana karşı verilmekte olan 
ve sömürüsüz, sınıfsız bir toplum 
yaratmayı amaçlayan bu zorlu 
ve onurlu mücadele onları da et· 
kilemişti. Işgal altında bulunan 
yurtlarının kurtarılması için E· 
kim Devrim!'nin getirdiklerinin 
çıkış noktası olarak alınabilece
ğini  düşünmüşlerdi. Bu itkiyle, 
ülkelerinde de sömürüsüz, sınıf· 
sız bir toplumun kurulması yo
lunda mücadele etmeye karar 
vermişlerdi. Gençliğin o çoşkun· 
luk dolu atılım gücüyle de, dü
şüncelerini yaşama geçirmeye 
girişmişlerdi. 

Ama sınıf mücadelesi zorluk· 
larla doluydu. Pek çok şeyi göze 
almayı. pek çok acıyı göğüsieme· 
yi gerektirirdi. işler kağıt üzerin· 
c!e gözüktüğü ölçüde kolay değil· 
di. K.ırarlı olmak gerekirdi. Di· 
rençli olmak gerekirdi. Özverili 
olmak gerekirdi. Hepsinden ö· 
nemlisi de, yapılan mücadelenin 
doğruluğunun bilincinde olmak 
ve bu bilinci bir inanç durumu· 
na getirmek gerekirdi. Bunların 
yokluğunda kişinin yalpalaması, 
geride kalması ve hatta saf değiş. 
tirmesi kaçınıimazdı. 

Bu olgu, başlangıçta ö.deş 
coşkuları paylaşan bu iki arka· 
daş için de geçerliydi. Kararları 
doğrultusunda davranabilmeleri, 
düşündüklerini yaşama geçirebil· 
meleri için onların da bu erdem· 
lere sahip olmaları gerekiyordu. 
Mücadele sürecinde bu değerleri 
yaratamamamaları durumunda 
onların da yalpalamaları, geride 
kalmaları ve hatta saf değiştir· 
meleri olasıydı. Nitekim Va·NO 
sömürüsüz, sın ıfsız bir toplum 
oluşturma yolundaki mücadele· 
lerin çetinliğini görüp acıları 
göğüsleyemeyeceğini anlayınca 
kavgadan çekildi. Ama bununla 
kalmadı. N azım'ı da etkilemeye, 
yolundan döndürmeye çalıştı. 
Yani kavgadan çekilmekle yetin· 
meyip kavgadakini de beraberin· 
de sürüklemeye çalıştı. Bu serü· 
veni, Nazım'ın ünlü "Salkım Sö· 
ğüt"ünden biliyoruz. Kavgadan 
çekilmekle birnayıp, kendisini 
de caydırmaya kalkışacak denli 
saf değiştirmiş olan arkadaşının 
durumu karşısında duyduğu ii· 
züntüyü, Nazım bu şiirinde tüm 
çıplaklığı ile yansıtmıştır. 

Bir yol ayrımında değişik yol. 
lara sapan bu iki arkadaştan Na· 
zım'ın serüvenini biliyoruz. Sınıf· 

sız, sömirüsüz bir toplum yolun· 
daki mücadelesini inançla sürdür· 
müş; bu davranışının, toplumun 
egemen güçlerinde yaratmış ol. 
duğu tepkinin tüm sonuçlarına 
göğüs germiştir. Ödünsüı bir ya· 
şam sürdürmüştür. Bu doğrultu· 
daki mücadeleleriyle bütünleşen 
şiirler yazmış ve bu şiirleri ile 
çalım,zm uç ... " OZfJıı,;)r. Ma
sında yeralmıştır. Va-Nu ıse dü· 
zenle uzlaşanların kaçınılmaz so-

nu ile yUz yüze gelmiştir: Silinip 
gitmiştir. Iıshıçtir. Bııgiin ildı 
anılıyorsa Nazım'dan ötürüdii'. 
Onunla ilişkilerinden ve ona iliş
kin çalışmasından, Bu Dünya'· 
dan Bir Nazım Geçti'den ötürü· 
dür. 

Başlangıçta konumları bir 
olan bu iki arkadaşın vardıkları 
noktalar oldukça düşündürücü. 
Toplumun devingen güçlerinden 
yana olmanın; bir ileri toplum 
biçiminin kurulması yolunda 
mücadele vermenin; devrimci 
dünya görüşüne yaslanmanın bir 
sanatçıya Silğlayacağı olanakları 

den birinin oğlu olan toy, temiz 
yürekli Cemal'I, önemli haber
lerin umanında, kaçırılmadan 
dinlenmesini Silğlamak için in· 
Qnları uyaracak radyoyil bilğlı 
bir zil düzeneğl geliştirme düşün· 
cesi ile kilndırıp elindeki parayı 
cebine indirir. Geç de olsa duru 
mun ayırdına varıp tepki göste· 
ren Cemal'i, eldeki paranın bütün 
işleri kotarmaya yetmediğini 
söyleyerek yeniden kilndırır ve 
onu, çaldığı mallilrı sattığı faizci, 
emanetçi... Hacı Mustafendi'ye 
borç para istemeye götürür. 
Adam ölmiştür. Kapıda cenazesi 

olmayan Cemal'le birlikte Flor· 
ya'ya giderler. Arif de, Mihri lie 
oradadır. Gözyaşartıcı ve olduk· 
ça bol olan rastlilntılardan biri 
kilrşılaşmalarını sağlar. Arif, 
Makbule adlı bir kadını ayart· 
mıştır. Plaj kabinesinde buluşil
caklardır. Ne ki Ferhunde'yl gö
züne kestirince onu atliltır. ve 
Ferhunde ile sözkonusu kilblne
ye gider. Makbule de oc almak 
ıçın, yine bir rastlantı sonucu o· 
nda bulunan Cemal 'in bilbilsına 
her�yi anlatır, Adam Arif'le 
olan ilişkisini Silptatıp Ferhunde' 
yi oğlundan ayırmayil girişir, Bu 

riyle kazananlara filsdayamaz· 
sınız. Bu romanda anlatılan in· 
Silnloırın sınıfSili konumlarının 
ne olduğunu göremeısinlz. Bu 
romanda ahlak düşkünlüğünün 
kaynilkl;ırını bulamazsınız. Bu 
romanda, bırakın eleştirisini, dü· 

Nazım Hikmet 'le Va - Nô 
ıkı yol arkadası 

zenin doğru bir betimini de bu· 
Ioımazsınız. Bu romanda yalnızca 
düzenin savunusu vudır. Tii'kiye'· 
nin sayılı zenginlerinden birinin 
feodal �hlakı, bir k;ıpkilççının 
ahlakı ile karşılaştırılarak SilVU
nulur. KıSilca51 bu romanda dü
zenle uzlaŞmlı, giderek de onu 
gvunmaya yönelmiş bir y;ızuın 
açmazları vudır. Bu ramanda 
ancak bunu bulabilir, bunu göre· 
bilirsiniz. 

KAÇıNı LMAZ SON 

Çürümekte, yozlaşmaktil, çö
zülmekle obnı savun;ırak düzen
li sa�t yapıdarı ortaya koymak 
güçtür. Bunu, gerçeklikten yoloı 
kOYUiilrak başarmak ise daha da 
güçtii'. Çünkü gerçek, ne denli 
eambulık yapılırs;ı y;ıpIISln, 
er ya da geç, killemin sürçmesi· 
ne teklemesine neden olacaktır. 

somutlaştırmuı yönünden ..  
Bu sözlerimle, Va·NO da, ko

numunu değiştirmemiş olQydl 
ikinci bir Nazım olabilirdi de·' 
mek istemiyorum, Hayır! Dev
rimci dünya görüşünün Silnatçı· 
ya sağlayacağı olanakların an
cak yetenekle bütünleşmesi du
rumunda büyük bir sanatın orta
ya çıkmasını sağlayabileceğinl 
kabul ediyorum. Bu bakımdan, 
yeteneklerin sınırını bilmediğim 
Va-Na için böyle bir şey öne 
sürmüyorum. Ama, sözkonusu 
erdemleri taşısaydı,  bir doruğu 
deği lse bile, adı anılır tepelerin
den biri olabilirdi yazınımızın. 
"BiR SOSYALIST ESKlsl "N i N  

ROMANI 
Söylediklerimi somutlaştır-

mak için 1944 yılında yayımla
nan ilginç bir yapıtı üzerinde du· 
racağım Va·Nü'nun. Vurgun Pe· 
şinde adını taşıyan yapıt ya
yımlandığı sıralarda Nazım altı 
yıllık tutukluydu. Faşizm·antifa. 
şizm savaşımı tüm gücüyle sürü· 
yordu. Türkiye'deki yansıları ise 
sosyalist ö�lerden ilerici·de· 
makrat öğelere dek tüm aydın· 
ların üzerinde yoğun bir baskı ve 
yılgının uygulanması biçiminde 
kendini gösteriyordu. Ama bu 
baskı ve yılgı uygulamalarına 
karşın, sosyalist öğelerden ileri
ci·demokrat öğelere dek oldukça 
geniş bir cephe, antifaşist daya
nışma içerisinde, demokrasi ya' 
lunda, savaşım veriyorlardı. Bin· 
bir güçlükle boğuşarak çıkardık· 
ları yayımorganlarında savaşa, 
sömürü ve eşitsizliğe karşı müca· 
dele ediyorlardı. Bu kavganın en 
ön saflarında ise sanatçılar yer· 
alıyordu. Işte böylesi bir dönem
de yayımlanan eski bir sosyalis
tin romanı Vurgun Peşinde. 

Bir serüven romanı bu. Ama 
türü n en kötülerinden. Anlatılan, 
kabaca şöyle : "Her fırsatı nakde 
tahvil çarelerini" arayıp bulan 
düzenbaz, dolandırıcı, hırsız, ah· 
lak düşkünü, kumarbaz ... bir tip 
olarak çizilen Arif, "Ingiliz lord· 
larının oğlu gibi" davranan, ba· 

. basından yalnızca başlangıç ana
malı alıp zeııgin olmayı !aSilrla
Yiln, ülkenin Silyılı zenginlerin· 

MEHMET ERGÜN 

ile karşılaşırlu. Bu durum karŞı' 
sında Arif, Mustilfendi'nin genç 
karısı Mihri ile evlenmenin yolia· 
rını araştırmaya başlar. Kadının 
toyluğundan yararlanarak işleri 
düzene koyma bahanesiyle, Ce
ma!'le birlikte eve yerleşir. Mihri 
ise Cemal'e ilgi duymaya başlar, 
Arif bu ilginin ilişkiye dönüşme
sini önlemek için Cemal'i kötÜıe
yerek kadının gözünden düşürür .. 
Sonunda da onunla evlenmeyi 
başarır. Cema!'i de kaba bir bi
çimde evden uzaklaştırır. Cemal, 
dalgın dallgın giderken, sınıf an

kadaşlarından birinin komşusuna, 
ikbaı -.ablaya rastlar. · Kadın onu 
bir sünnet düğününe götürür. Dü
ğünü, konak yaşamından gelme 
genç bir dul düzenlemiştir. Deb
debeli yaşamaya alışkın, davra
nışları serbest bir kadındır bu. 
Ve, dengesiz harcamaları yüzün
den oldukça gü'ç duruma düş
müştür. I kbal abla, onu, içerisin
de bulunduğu zor durumdan 
kurtarmak için Cemal'den yarar
Ianmaya niyet eder. Cema!'i o
nunla evlendirmeye ikna etmeye 
çalışır. Başarır da. Ne ki Cemal, 
kendini çalışmalarına vermiştir. 
Kapıya dayanan alacaklılara, e· 
lektriğin, havagazının kesilmesi
ne karşın babasından para iste· 
meye yanaşmaz. Bunun üzerine 
Ikbal abla, Ferhunde'yi Cemal 
konumundan yararlanmaya, ye· 
niden zengin adamlarla ilişki ku· 
rup para sağlamaya yöneltir. 
Çünkü zengin adamlar, Türkiye' 
nin sayılı zenginlerinden birinin 
yakışıklı ve aynı zamanda 
mühendis olan oğluna yeğlenmiş 
olmaya para ödemeye hazırdır· 
lar, Şöyle der i kbal ab la : "Be· 
nim tecrübem vardır: Bu erkek
ler enayi ... Nazarında evli kadın
ların kıymeti pek daha büyük ...  
Hele genç, zengin, meşhur, tah
silli bir adamın karısı olurQ ...  
Anlıyorsun ya: Tam senin şen· 
itin... Istediğini avlayabilirsin ... 
Ağır Qlarak, kocanın kıskançlı· 
ğını öne sürerek dünyanın parası
nı sızdırırsın ... Cemal eQfta bir 
adama.. tercih edil�ek hangi er· 
keğin ' gururunu okşamazl. .... 
Bu amaçla,. hiçbir şeyden haberi 

sırada Cemal 'le Mihri de olay ye
rine gelmiştir, Tartışma sırasın
da, Arifle Ferhunde, Mihri ile de 
Cemal birbirlerine sokulurlar. 
"Çiftler, böylece yeniden te�k· 
kül etmişti ! "  Babilsı, oğlunu 
Mihri ile evlendirmeye kıırar ve
rir. Kanı kilynamıştır ona çünkü. 
Cemal'in göstermelik karŞı koy· 
malarına verdiği yanıt şöyle 
olur: "Susl. .. Itiraz yok ... Bir de
fa kendin beğendin aldın, böyle 
çıktı ... Bu sefer de benim söyle
diğimi yapacaksın ... Artık uka· 
lalıklarından da vazgeç ... Yok 
bilmem kendi para kazanacak· 
mış da, mistakil olacakmış da ... 
Türlü ukalalıklar .. ,"  Böylelikle 
de bir düzenbazın ayakoyununa 
gelip birbirinden ayrı düşen iki 
kişi yeniden birleşirler. Bu sıra
da çalan bir zil ve radyo sunu
cusunun sözleri, Cemal'in bulu· 
şunun başarıya ulaştığını muş
tular. Iyiler iyilerle, kötüler kö
tülerle bütünleşir. Zengin ba
banın feodal ahlakı da, kilrşısın· 
da seçenek diye düzenbaz Arif' 
in ahlakısndan başka bir ahlak 
anlayışı yeralmadığı için, bas
kın gelir. 

Bir sosyalist eskisi' olan Va
NO'nun, yukarıda kısaca sözü· 
nü ettiğimiz koşullarda yazdı. 
ğı roman böyle bir roman işte. 
Bu romanda yaşamını alınte-

Tek yol, kurguSilllıkıır. Ger· ' 
çeği bir yana itelemek; düzme
ce olilylarla Silnats;ıl bir dünya 
kurmaya çalışmaktır. Bunun i· 
çin de becerili olmak gerekir. Va· 
Nu da, böyle yapmayı denemiş· 
tir, Düzeni, gerçeklikten YOlil ko· 
yularak Qvunamayacağının ilyrı· 
mına varınca, kurgulOllığa yönel. 
miştir. Düzmece olayluloı Qnat
Qi bir dünya kurmayil çalışmış
tır. Ancak beceri yetersizliği, son 
derece cılız bir ürün ortayil koy
muına yiiı açmıştır. 

Şunya gelmiş bulunuyoruz: 
Çürümekte, yozlaşmaktil olanı 
savunmayı üstlenenlerin sanatsal 
değeri yüksek yapıtlar üretmeleri 
olanaksızdır, Düzeyli yapıdarı 
ancak gelişip serpilenden yana o· 
lanlar yaratabilirler. N itekim Va
Nil düzenle uzlaştığı, giderek de 
onun Qvunuculuğuna soyundu
ğu için bu duruma düştü. Na
zım'ın ayaktil durmasının gizi de 
budur: Iıeri bir toplum biçimini 
seçenek olarak benimseyip dü· 
zene karşı çıkması; Seçeneğinin 
gerçekleşmesi yolunda. micade
leye girişmesi ve sanatını bu mü
cadele içerisinde biçimlemesi... 

HAVASS 
yayınlan 
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Karikatür 

Bilegi biikülmez 
bir sanat 

ARKADAŞ/MIZ ŞüKRAN KURDAKUL, TEDAVi içiN BULGARiSTAN'A GiTTiGi i· 
ÇiN YAZıLARıNA ARA VERMEK ZORUNDA KALMI ŞTIR. OKUYUCULARIMlZA DU· 
YURURUZ. 

Düny�nın dört bir bucağında· 
ki karikatürcülerin kalemlerin
den, fırçalarından çıkan çizgiler, 
Nasreddin Hoca mizahının "dün· 
yanın omsı" ilan euiAi Akşehir' 
de 6. kez buluştu ... 

lere dek, 585 karikatürcünün yü
reğinde ve beyninde yankılanan, 
işte bu güçtü ... 

Oysa daha geçen yıl yarışma· 
ya katılan ülke sayısı 1 4, karika· 
türcü sayısı ise 332 idi. Yalnızca 
biryılda bunca yolun katedilmesi 
nasıl açıklanabilir? Bu gelişme· 
nin özlü bir açıklamasını, herhal· 
de Tan Oral'ın şu sözlerinde bul· 
mamız mümkün : "Modern çaAın 
yeni ve gerçek bir halk sanatı 
olma yolundaki karikatür, üstelik 
insanoğlunun ortak dili olan çiz· 
giyi kullandığı için de uluslarara· 
sı, daha da doğrusu uluslarüstü 
boyutlarda gelişebilmektedir ... " 

Mehmet Altuğ 

r 

6. Akfehir Noıreddin HoCtl 
ŞenliRi UluiararoBı Korikotür Yo· 
rışmosı, önceki yıllarla karşılaştı· 
rıldığında, belki de beklenmedik 
ölçüde büyük bir katılımla yapıl· 
dı. Tam 35 ülkeden 585 karika· 
türcü, okyanuslar, kıtalar aşıra· 
rak, karikatürlerini Türkiye'ye 
gönderdiler. Arjantin'dan Uru· 
guay'a, EI Salvador'a, Brezi lya' 
ya, Trinidat'a, Jamaika'ya; J a· 
ponya'dan Yunanistan'a, Fransa' 
ya, Lüksemburg'a, Mısır'a; SSCB' 
den Bulgaristan'a, Macaristan'a, 
Romanya 'ya, Yugoslavya'ya; 
Endonezya'dan Filipinler'e, iran' 
a dek uzanan bu güç, kuşkusuz, 
karikatür sanatının hiçbir engel 
tanımayan evrensel dilinde yatı· 
yor ... Birbirinin tam karşın top· 
lumsal sistemlere, yaşam tarzla· 
rına sahip ülkelere; sosyalizmin 
egemen olduğu ülkelerden, faşiz· 
min insanlara kan ağlattığı ülke· 

Karikatürün bu "uluslarüstü" 
hüneri sonucudur ki, belki de ha· 
ritadaki yerini bile bugüne dek 
bilmediğimiz bir ülkenin karika· 
türcüsünü hiç güçlük çekmeden 
ınlıyor, yakınlık duyabiliyoruz. 
Bizden çok değişik sorunları, 
çok değişik biçimlerde dile ge· 
tirseler de, bu yakınlığı, sıcak i· 
lişkiyi duymamak olanaksız. 

Halkları birbirine kaynaştıra· 
bilmede bu denli becerikli bir 
başka sanat düşünülcbilir mil.. 

i lk kez 1 973 yılında ülkemiz 
genç karikatürcüleri arasında dü· 
zenlenen ve 1974 yılında ulus· 
lararası bir yarışmaya dönüştü
rülen Nasreddin Hoca --'<arikatür 
yarışmaları, karikatür sanatımı· 
zın gelişme sürecinde de, önemli 
bir basamağı oluşturuyor. Kari· 
katürümüzün dünya karikatürüne 
açılması, grafik·mizahın başka 
ülkelerde denenen yeni biçim u .. 

, 
"ıkı aylık eelUm dergisi" A.'IUlin Yalçın, "yüksek ö�· 

Okul Defteri'nın Temmuz sa. renimin zorunlu kademesi özel 

yuı çıktı. "öncellkle bir mes- DEMOKRATIK Denaneler" konusunda ilginç 

lek dergisi" olarak "ögretmen. rakamlarla Çarpıcı gerçekleri 

lere, ö�encllere. kııaca e�itim EGITIM dile getiriyor. USYM'deki anti· 

dünyasına yönelen" Okul Def. MOCADELESINDE demokratik uygulamalar, yayın 

terl'nin bu 3. sayısı ağırlıklı SAGLIKLI tanıtma ve okurlann zengin 

olarak tatil sorununa ayn/mış katk�an, LSefa Güner'in " Be· 

bulunuyor. 
S I R  ÇIKl Ş Iirtiler"i, H.Raşit öymen üstü-

Kitaplıkian kan,tınn. yayın ne Itısa bir not, Gören Bulut'un 

llanlannı Izleyin, tatlı konusu. Ressam Sım Divil yazısı, Fer· 

nu Işleyen yapıtlara inceleme/e. ruh Doltan'dan çizgiler ... 

re rastlayaınazanlZ. Neden? Ta. Tüm bunlar 48 sayfaya nasıl 

tll'ln eğitim pbi bır bak olduRıı sı�dınlmış? Böylece yo�n bır 

blUnçl.re yerle,memiştlr de içerikten biçim ve sunuma geç· 

ondan. "Okul Defteri" bu ko- OKU L rnek gerekiyor. Ilk sayısı 32 

nuda ö2retmen hareketinin Ö. sayfa Iken 2 ve 3. sa�ılar 48 

nemU bır ekilIIni gıderınede ilk sayfa. Son sayıdan 7 bın buıl· 

ciddi adımı atıyor. Dr. ErcanOEFTE RI- dıltını ö�reniyoruz. ıkı aylık 

EyüboRlu sorunu kuramsal açı. bir eeillm dergIsi ıçın ciddi bır 

dan ele alıp kapltallst bir ülke • i başlan�ç .  
. . . .. 

olarak Frarııa'nın, toplu tatilin De� .. 
kendısını ş?yl� tanım· 

yaşama eeçirlldi�i sosyalist ül. Iıyo�: . .  Ok�1 Dert.en bır kavga 

kelerin ve Köy Enstitülerinin . dergısırlır \ e belkı de bu yüz· 

tatıı uygulamala"nı özetliyor. Işliyor, öneriler getiriyor. den bır buşucu dergisı de ol· 

Eeitimin oldul!u gibi tatilin de Aıı Canlı, bu y ılki 19 �'ayıs mak savın�ndır. Bu yaklaşımla 

demokratikleşmesi gereeim kutlama törenlerinin perde ar. eylem ve ılgı .Ianını, konulan· 

vurguluyor. kasını ve dayandı�ı politik he. iii, ellitim bütünü ıçınde genış· 

Prof. Dr. Bozkurt Güvenc'in saplan sergiliyor: "Durum böy· letmlş, sayfa sayısını arttırmış· 

yazısında " Ders-dışı zamamann le olunca bu türden büyük dü· tır. Blçi� y�nünd�n de �unu· 

dej!erlendirllmesi sorunu" işle· zenl.melerden amaç yalnızca munu ıyıleştırmeyı , yetkınleş· 

niyor. Mehmet Türkkan "öR· 'GöSTERI'dlr, politikacının tirmeyi amaçlamaktadır." Bu 
retmenin Dinlenme Sorunu" sarsılan durumunu kurtannası· yetkinle,me çabası ilk üç sayı 
başlıklı yazısında MEB'nı, "öR' dır, kurultay öncesi verimli bır birarada de�erlendlrııdlltlnde 
retmenlerini ve çalışanlannı politik yatırımdır." Ayşe Çil!· olumlu yönde bir gelişmeyi 
dinlendinne konusunda en az demU'nln "kadın hükümlüler simgeliyor. Ancak, kapaktan 
yatınmla en çok kişiye hız· ve el!ltlm" yazısını Demet Bör· başlayarak daha güzel bir sunu· 
met" eötürmeye çal!ınyor. öl!· tücene'nln "Yurt Dışınd�kl işçi ma ulaşmak gerek. ve olanaklı. 
retmenlerin yaz çalışmalannı çocuklannın _eitim çıkmazı" Okul Defteri, ııerlci iilret· 
konu edlniyor. Niyazi Altunya, "adli Incelemesi IzUyor. Doç.Dr. men hareketinin bir ürünü; ama 
"Uretlm Si.irecl Içinde ei!ltim" Türk.r Alkan "Türkiye'de ve aynı zamanda eeltlmde demok· 
yazısında Tonguç'u ve Köy Batı Avrupa'da uygulanan ta· ratikleşmenin saRbklı bır adı· 
Enstltülerinl lnceUyor. rlh iilretlrninde ulusçuluk" mını oluşturuyor. Bu Iklll süre· 

Muzaffer IZ//Ü Çocuk Kitap· yazısını ,öyle bitiriyor: "tarih cin günlimüzde karşlla,tıRı //Üç. 
Iannı, Gürhan Flşek "Bir insan kitaplanmlZın Içeriltinin şoven lüklerı yadıımak olanaksız, ama 
hakkı olarak ÇOcuklann ve bir ulusçuluk anlayışından kur· e�itlm dünyasına belli bır dU· 
eençlerin korunması"nı ele alı· tanıması, dlRer uluslann, kültür zeyle ve saRlıkb tavırla yaklaş· 
yor. ve uygarlıklara daha uygarea ve ma gereRI de ortada. OkUl Det· 

Veysel Günayın yazisı Türki· insanca bır bakış açısına kavUf' teri bu sorumluluRun bilinci· 
yede sanat eRitimi konusunu turulması gerekiyor." nı ta,ldlRı Izlenimini verlvor. 

Tonguç YOfor 

.:alıklarıyla ttnışmuı, dUny� b· 
rikatürü karşısında kendini sına· 
ma olanağı bulması ve genç ka· 
rikatürcülerimizin kendilerini 
yetkinleştirmek için bulunmaz 
bir denektaşına kavuşmaları, 
Nasreddin Hoca yarışmalarının 
taşıdığı işlevi yeterince göster· 
mektedir. 

Nasreddin Hoca yarışmalarıy· 
la bir kez daha anlaşılmıştır ki, 
gerçek sanat, ancak ilerici bir yö· 
nelim içinde olan ve insanlığın 
aydınlık geıeceAini, barış içinde 
yaşanan, savaşsız, sömürüsüz bir 
dünyayı kendine hedef seçen 
sanatıır ... Nasreddin Hoca yarış· 
malarına katılan karikatürcülerin 
tümünün de bu doğrultuyu be· 
nimsemeleri, işte bunun için hiç 
şaşırtıcı gelmiyor, bunun neden· 
lerini araştırmayı gereksiz kılı· 
vor ... 

Aynı özellikler, bu yıl yapılan 
yarışmada da, eksik değil ama, 
fazlasıyla karşımıza çıktı. Henüz 
bütün karikatürleri değerlendir· 

Seumez miydik I,y/ekler" 

me olanaAı bulamamış olsak d�, 
ödül alan karikatürleri tanıyoruz. 

Büyük ödül'ü ikinci kez bir 
Türkiye'li karikati.ircü aldı. Genç 
karikatürcü Mehmet Altuğ ( 1 9· 
57), toplumsal sorunların en 
önemlilerinden birini, eAitilT' ser 

rununu işlemiş.Dört köşe bir ka· 
fa yapısına sahip bir adamın, zor· 
;alıkyoluyla önündeki çocuğun 
kafasını kerfdi kafa yapısına ben· 
zetmeye çalıştığını anlatıyor k�· 
rikatüründe. Özgün tekniAiyle, 
karşıt unsurların usta bir yoru· 
munu gözümüzün önüne getiri· 
yor Mehmet Altuğ. 

Yarışmanın Başarı ödülleri'ni 
de, Yukiyoshi Tokoro (japon· 
ya), Lubomir Mihailov (Bulga
riStan). Lavllle (Fransa), Mojmir 
Mihatov (Yugoslavya), Tonguç 
Yaşar (Türkiye) kazandılar. Ay· 
rıca çeşitli kuruluşlar da, özel ö
düllerle yarışmaya katıldılar. 

6. Akf.hir Nosreddin Hoco 
Ş.nliRi Ulu,lororo" Korikotür 
YonşmOll, karikatür sanatının ne 
denli bükülmez bir bileAi olduğu· 
nu bir kez dah� gösterdi... 

züfü livaneli 
ATlıNIN TÜRKÜSÜ 

Genel Dağıtım : CIKTI YANKI PLAKÇ I LlK LTD . ŞTı ' • 
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Asalak 
kapitalizmin  
petrol 
sancısı 

Hazıran sonunda OPEC ül
keleri petrol fiyatını bir kez da
ha arttırdılar_ 1!J79 Mart'ında 
varll başına 14,5 dolar olarak 
belirlenen fiyat, petrolün türü
ne göre deRişmek üzere, 18-23, 
50 dolara yükseltildi. Üstelik, 
bu fiyatların önümüzdeki üç ay 
için geçerli olacaRı, Ekim'de 
yeni bir artışın yapılabileceRi 
açıklandı, 

Bu zam, uzun süredir gün
demde bulunan petrol bunalı· 
nu konusunu bir kez daha 
ön plana çık.rnuş bulunuyor. 
!'\iteklm, Tokyo'da yapılan 
gelişmiş kapitalist ülkeler do· 
ruk toplantısının ana konusunu 
petrol sorunu oluşturdu. Clke· 
miz de de petrol faturasında or· 
taya çıkacak artışın sonuçları 
tartışılmaya başlandı. 

OPEC ülkeleri, bir yandan 
dolann deRer kaybetmesini, 
öte yandan ithal ettikleri mal· 
lann fiyatlarındaki hızlı artışın 
gelirlerinin düşmesine neden ol· 
duğunu, fiyatlan Cıa bunun için 
arttırdıklarını ileri sürmek !.edir· 
ler. Ne var ki, gelişmekı" olan 
ulkelerin nesnel temellere da ya· 
Q.aIL ru haklı çıkı:;larl, b.m so
runun sadece bir yanını ,·urgu
Ianıaktachr, hem ne "petrol bu
nalınu"nın gerçek sorumluları· 
nın adresini tayi� etmeır.ekte· 
6;'. 

Çür.kü kapitalist dünyada 
petrol arama, arıtma ve �.ağıtı
nu, uüyük ölçüde, "yedi kız 
kardeşler" cti)'e bilinen petrol 
tekellerin"p nenetlenıl\,cktt>dir. 
Doıayısıyı., petrol fiyatlarında
ki artışları öncelikle, bu lekel· 
lerin ken�i çıkarları doğrultu· 
sunda deRerlendirmelpri söz 
konusudur. Ilu fiyat artışları 
petrol tekell"rinin karlarının 
hızla büyümesine yol açınakta· 
dır. örııe�in, 197!!'un ilk uç 
ayında ABD'ndeki 2 3  petrol 
dagıtımcısı şirketin karl.rı yüz· 
de 58 artmıştır. öte yanda. son 
zaınnan önce, ABD' ndeki pet· 
rol şirketlerinin 1979 karının 
25 m ilyar dolan aşacai!ı 
tahmin edilmek teydi. 

Ancak, 1973 öncesinde vari· 
ii bir dolann altıncla petrole a· 
Iışınış olan gelişmiş kapitalist 
ülkeler için, günümüzde ortala· 
ma 20 d olar ödeme zorunda 
kalmak, kolayca kabul edilebi· 
lecek bir durum dei!iL Bu ne· 
denle de, pkonomileri büyük öl
çüde petrole dayalı bu ülkeler 
fiyat artışlarına sert tepkiler 
gösteriyorlar. Bu fiyat artışları. 
nın, kapitalist dünyada ilk be· 
Iirtileri açıkça ortaya çıkan ye· 
ni bir devresel ekonomik buna· 
Iımı daha da şiddetlendireceRI, 
enflasyonu k örükleyeceRi, iş
siziiRI arttıracalıı ileri sürülüyor, 

Ancak, ö.eı:::_:e OPEC üyeci 
Arap ülkelerinin petrOl

_
gelirle

rinin ünemli bir bölümünün ka· 
pitalist clünyadaki bankalarda 
toplandıılını unutmamak gere-

GALIp TEKİN 

kir. Zaten gelişmiş kapitalist Ü1. 
keleri kaygılandıran, petroi fi
yatlanndaki artışlann neden o
labUecei!1 ödemeler dengesi 
güçlükleri dei!lIdir. Daha önem
LI olan, bu artışların emperya
list güçler arasındaki rekabeti 
kızış brmast, bundan da önemli
si, AET ülkelerine ve Japonya'
ya oranla petrol ithalatına daha 
az bai!ımlı olan ABD'nin, pet
rol fiyat artışları yoluyla diRer 
ülkelere enflasyon ihraç ederek 
rekabet gücünü artbrmasıdır. 
Tokyo dorullunda ortaya çıkan 
görüş ayrılıkları bu kaygıların 
en iyi göstergesidir. Böylece 
ABD bir kez daha içine girdigi 
hunalımın yükünü diller ülkele
re yayma yolunu seçmektedir. 
AET ülkelerinin, Carter'in pet
rol kullanımına ilişkin önerile· 
rini yetersiz bularak eleştirme· 
lerinin, tepki göstermelerinin 
altında da aynı neden yatmak· 
tadır, 

Burada önemli bir diller ol
gu, Arap ülkelerinin, petrolü 
özellikle Filistin sorununun çö· 
zlimü yolunda siyasal bir baskı 
aracı olarak kullaıımalarına kar· 
şılık, yakın-dollunun petrol ya· 
taklanııa askeri mudahale ile 
elk oyma olasıbıtının ABD'nde 
giındemc geliriimiş olmasıdır. 
Başka bir deyişle, ABD em per· 
valiımi artık, ekonomisinin 
�anrlamarı olan petrol kaynak· 
larını askeri yollardan güvence 
altına almayı t.ısarlamaktadır. 
Bunlar, petrolün günümüzde 
ekonoınik ve siyasal mücadele· 
nin bir aracı haline geldiğini 
gösternıektedir. 

Petrol fiyat artışları, sosya· 
list dünya için temel bir sorun 
yaratmazken, geri kapitalist ül
kelerin çoi!U açısından oldukça 
olumsuz sonuçlar ortaya çıkar· 
ınaktadır. Petrol fiyatlarının ar· 
tlŞl, bunlara baR b olarak orta
ya çıkan sanayi ürünleri fiyatla· 
rındaki artışla birleşince, geri 
kapitalist ülkelerin ödemeler 
clengesi açıklarının artmasına 
yolaçmaktadır. Bunun sonucu, 
sözkonusu ülkelerin kapitalist 
dlinyaya daha fazla baRımll ha
le gelmeleri olmaktadır. 

Türkıye bu konudaki en iyi 
örneklerden birisini oluştur· 
maktadır. 1973 . 78 arasında 
petrol fiyat artışlan Türkiye i· 
çin 3,9 milyar dolar ek döviz 
yükü getinniş, dolayısıyla günü· 
müzdeki dövız darboi!azının o· 
luşmasında etkili olmuştur. 
Son fiyat artışının ise 500 mil
yon dolarlık bir ek yük yarata· 
caRı ileri sürülmektedir. Ancak 
petrol sorununa, yalnızca yol
açtıRı ek döviz yükü açısından 
yaklaşmak çok eksik kalmakta, 
bugünkü durumun nedenlerinin 
ortaya çıkarılmasına da yara
mamaktadır. 

ömei!ın, petrol fiyat artışı 
nedeniyle uj!ranıUın kayıp; ö
nemlI olffi!1slna karşılık, 'lUrkI· 

i 

Petrol bunah m ın ı n  sorum l usu 

asalak ve çürüyen kapital izm 
OPEC'in 1 Temmuz'dan 

itibaren petrol fiyatlannı ar
tırma kararı üzerlne emper
yalist Batı ülkelerinde klasik 
bir kampanya yeniden baş· 
latıldı, Kampanyanın özü, 
kapitalist Batı dünyasındaki 
petrol bunalımının ' sorum
lusu olarak OPEC'in göste
riimesine dayanıyordu, 

Sovyetler Birli!!i, bu 
kampanyaya, petrol bu naiı
nunın gerçek sorumlulannı 
açlRa vurarak yanıt verdi. 
Gelişmekte olan ülkelerin 
kendi doRal kaynaklarını 
koruma ve dünya piyasasın
da adil ölçülerde deRerlen
dirrne çabasına tutarlılıkla 
destek olan Sovyetler Birli
lli, petrol bunalımının so
rumlului!Unun Batı ülkeleri· 
ne bilinçli olarak OPEC pet
rolüne ballımlı hale getiren 
emperyalist petrol tekeUe
rine ait oldui!Unu açıkladı. 

SBKP MJ( organı Pravda 
önceki Cumartesi günü ya· 
ymladıgı bir yorumunda, 

.kapitalist Batı ülkelerinin 
gerçekte kendi gereksinme· 

lerinin yüz katı kadar petrol 
rezervine sahip olduklarını, 
ne var ki, emperyalist petrol 
tekellerinin, gelişmekte olan 
ülkelerin ucuz kaynaklannı 
sömürebilmek için bu rezerv_ 
leri bilerek kullanıma açma· 
dık1annı bildirdi. Yoruma 
göre, Batı ülkelerinin hükü
metleri de, üçüncü dünyanın 
petrol kaynaklan üzerinde 
"asalak" bir yaşamı sürdüre
bilmek için, petrol tekeUeri
nin bu politikasını bugüne 
kadar desteklemişlerdi, 

Pravda 'nın açıklamasın
da, Birleşik Amerika 'nınki· 
ler dahil Batı ülkelerinin re
zervleri, petrol, dollal gaz ve 
asfaltı da içerrnek üzere, 
420 milyon ton petrol karşı
hi!ındaydı. Buna karşılık ü
çüncü dünya ü1kelerlnin pet
rol rezervleri, Batıdaki re· 
zervlrden a1tl·yedl kat daha 
azdı. Pravda 'nm yorumu 
şöyle devam ediyordu: 

"Ucuz petrol ' çalının 
beklenen sonu, 1971 . 1973 
yıUannda, Cezayir, Irak ve 
Libya petrol yatak1arının 

Petrol bunalımı dışa bağımtılı� ıtı ıi,.u,ıu 

ye'niıı dış ticaret ilişkilerinden 
kaynaklanan kaybı yanında 
çok küçük kalmak tadır. 1973 -
78 döneminde ithal malları fi· 
yat artışlarının Türkiye'ye ge· 
tirdilli ek döviz yükü 10,1 mil
yar doları bulmuştur. 'Buna bir 
de ihraç ve ithal malları fiyat
larındaki oransız gelişmedeli 
doRan ek döviz yükü 1 2,3 mil· 
yar doları bulmaktadır. Ru, 
petrol Ciyat artışından doi!an 
yükün üç katından fazladır. Do· 
layısıyla, bugünkü durumun so
rumlusunun OPEC ülkeleri ol
madıi!ı ortadadır. 

Kaldı ki, petrol fiyatlarm
dan bu denli etkilenmenin te
melinde de petrole dayalı ener
ji ve sanayi yapısı yatmaktadır. 
Türkiye'deki birincil enerji tü
ketimi içinde petrol ürünlerinin 
payı 1962 · 75 döneminde yüz
de 18.9'dan yüzde 51.4'e yük
selmiş, buna karş�ık, hıdrolll< 
enerjitıln payı ancak yüzde 
5.5'" ulaşabllmlştlr Elektrik 

enerjisi üretimiilin de 1 / 3'ü pet
role dayahdır. Sanayide yakıt 
yaRı (fuei oil) kullanımına da
yalı teknolojilere öncelik veril· 
miş (örne�in çimento üretimin· 
de), büyük ölçüde petrol savur
ganlıRına yolaçan karayolu ta
şımacılıCı teşvik edilmiştir. 
Kitle taşımacıh�ının geliştiril
mesi yerine kentiçi ulaşımda 
taksi ve dolmuşlar ai!ırhk ka
zanmış, otomotiv tekellerinin 
etkisiyle özel oto kullanımı 
özendiriimiştir. 1978 yılında 
ülkemizde tüketilen 16,9 mil· 
yon ton petrolün nerelerde kul· 
lanıldıi!ına baktlRımızda bu du
rum açıkça ortaya çıkmakta· 
dır. Buna göre, toplarnın yüzde 
38,9'u sanayide, yüzde 6,5'i 
ısıtmada olmak Uzere yüzde 
45.4 'ü yakıt yaRı olarak tüketil
miştir. Taksi, dolmuş ve mini
büslerde kullanılan benzin, top
lanun yüzde 7.8'lni, özel oto
larda kullanılan ise yüzde 5.6' 
sll)l oluşturmuştur, Olobils ve 

devletleştlrilmeslyle ıelmi, 
ve petrolden başka kaynak· 
lan üretmeye ve kullanma· 
ya huır\ıIwz olan batılıları 
pfll avlamıştır, Batılı ÜJb. 
ler, onyıllardan beri kendı 
toprakJanııdat1 petrol üre
timinin toplam hacminı ar· 
tırmamışlardır. Şimdl de 
kendi ınamüllerinln fiyatla· 
nnı artırarak, üçüncü dünya 
iilkelerlnln uzattıllı petrol 
fatulUlDaı toplamını düfiir· 
meye çalışmaktadırlar," 

Pravda' dan sonra Sovyet 
T ASS Ajansı da konuyla il
gili bir yorum yaymlayarak 
"yedi kız kardeş" diye an .. 
lan uluslararası petrol kar· 
telinin, piyasaya yakıt sey· 
kiyatmı frenleyerek sonuç· 
ta fiyatlann kronik olarak 
artmasına neden olan "pet
rol açlıRı"m pompaladılmı 
bildirdi, TASS'm açıklama· 
sına göre, gelişmekte olan 
ülkelerden alman petrolden 
&altlanan kazancm yüzde 
SO'mdan fazlası petrol tekel· 
lerinin kuasuıa giriyordu. 

kamyonlarda kullanılan moto
rin ise toplam tüketimın yüzde 
27.7'sinl bulmuştur. Bu rakam
lar Türkiye ekonomisinin pet
role ne denli baeımlı oldultunu, 
daha doi!rusu bai!tınlı hale .. 
tlrlldi�i!li Jıaıutlamakladır. 

OPEC zamlannm önümüzde
ki dönemde de süreceRi dÜ.ı;nü
lecek olursa, çözüm, ulusal pet
rol ve diR er enerji kaynaklan
nın etkin bir biçimde kullanıl
ması, ekonominin petrole ba
glmlllıRıru hızla azaltacak ön
lemlerin belirli bir plan çerçe
vesinde, zaman geçirmeden uy
gulanıaya konmasıdır. Bugün 
ancak yüzde 8,5 'i kullanılan 
hidrolik enerji kaynaklanrun 

- deRerlendirilmesi, demir ve de
niz yolu taşımacıbRının geıışti
rilmesi, kitle taşımacıh!!ına 
önem verilmesi, �öyle bir poıı
tikanın vazgeçilmez ögelerini 0-
luşturmaktadır. Petrol arama, 
antnıa ve daRıbm alanlarındaki 
yabancı petrol tekeUerinln etkı· 
sine, u1usa\laştınlma yoluyla 
son verilmesi zorunludur Kısa 
dönemde ise, en azından petrol 
(aturasındakl artışı sınırlayabU
mek için, özellikle sosyalist ül
kelerden yapılan baRlantılı 
ithalata öncelik verllmesi gerek
ııdir. 

Bugünkü durumun sorumlu
Iannın yerli ve yabancı tekeller 
ile onlann güdümündeki siyasal 
iktidarlar olduRu gözönünde 
bulundurulduRunda, yukarda 
sıralanan önlemlerin bu çevrele· 
rin çıkarlan ile çatışacaRı orta
dadır. Dolayısıyla, bu çevreler
le uzlaşma politikası izleyen 
bugünkü sıyasal iktidarın, bu 
temel tavır ve tutumunu de!!iş
t1rrnedlRi sürece, petrol sorunu
nu çözmede başarılı olacaRını 
beklememek gerekir. Görünen 
odur kı, petrol fiyat artışlan ül
ke Içindeki enflasyonu körük
lemeye, döviz darboi!azı soru
nund aRırlaştırınaya devam 
edecektir. 
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