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Türkiye ışçi Partisi Başkanlık Kurulu 

Yasam TiP'i doğrulad ı 
"Seçime katılan partile

rin açıIdamalan bugün rad
yo ve televizyondan yayın
lanmaya başlandı. ışçi sını
furuzın bilimsel sosyamt 
partisi ve emekçi lıaIk kitle
lerinin temsilcisi Türkiye ış' 
çi Partisi'nin de açıklanıala
rmı radyo ve televizyondan 
dinleyeceksiniz. Ama sa<le�' 
seçim olduğu için. Kapita
list dÜZenin savunuculanna 
meydan herzaman açık. Bu 

antidemokratik bir uygula
madır. 

"Türkiye ışçi Partisi siz
lerden 1917'de yapılan se

çimlerde yine radyodan söy
lediklerini hatır1amanw isti
yor. Türkiye Işçi Partisi ne
ler dedi, neler oldu? Diğer 
partilerin hepsi neler dedi
ler, neler yaptılar? Hatırla
yın ve Türkiye Işçi Partisi' 
nin söylediklerinin nasıl bir 
bir doğrulandığını görün. 

TIP Başkanlık Kuruhı üyesi Yalçm Cerit: 

"MHP 
cinayet şebekelerinin 

arkasında değ il 
tam göbeğ indedir" 

"Fa,lI' clııayet tebekeledDIn bazılarınm ortaya çıbnl
ıııuıyta, bu .. beblerin arlwındald polıtık merkez . ayı. 
liiIe ftJan olarak deın - bütiiniiyle açıla çıkm14tır. Bu, adıyla 
&aDıyla hmUyetçl Hareket Putlll 'dır. 

''SaYCl. Dolan öz'ün k�, ayııı zanwıda Babçlllnler 
de ö1dlirlileD PartImiz üyesi 7 arkadqımızın katilleri .... Dda· 
.dır. MHP, bu cinayet tebekelerinln arbanda deLi tam ıöbe· 
tlıJdidir. 

"F .. IR t8ri1r, kıia bır zanıaıı Içindi, birkaç yüz ıencin 
kendı baflaıma ÖqWIeııiP uycuJadılduı bır I' de detlldlr. 
1967 yıhııduı � lııılkuı 'ÖLÜ iSııIiııde, de .. t JCJrUJIl
!ıılanıuD ,ıı.ı.rtııiıı Içme baka baka MHP'ııiD kurdulıı ,. aa
tdp çıkıliı "Koıraııdo ye�lImıe kamplan" hm .. LıIIıı· 
mettedlr. 

"12 Mart �,lIt uycuJamalar döııemlııde, buuı biikı 
.ıtuıa ahilip tUm demokıatlk ÖJIIitIer ye TUrkIYe t,çl PaıtIııI 
luıpatıbıkeD, yalDızca Olkü 0CıÜJan ye diL« ülkücü kımaIııt
Jaruı koruDup geU,tlrllmesl natıantı clflUdlr. çünlı:ü amaç, 
bqta I,çl Rmtı olmak üzere, emekçi lıiIk kitleleriDiD uyanı
'I ve örıutleDmesinl baakıyla, terörle ve llJab kulJaııarak ÖII
lemektlr. 

"Tekelci büyük sennayeDin hu partili Adalet PartIlI ' 
nln MHP'yl ve onun faşist Ideolojiyle ,artlandırdılı Olkü 
Ocaklannı . şimdiki adıyla UGO'yl . ve diRer ülkücü kurulu,· 
lan koruyup desteklemesl bundandır. 

"'Amerikan emperyalizmiDin ve buna balb olan tekelci 
büyük sermayenln AP ve MHP eUyle geU,tlrdlRl ra,ist Ideolo
jik saldırı, kitle tabanı olu,turmak istemektedir. F.,lIt 
ideolojl,l,ç� Rnıfımıza da bulaştınlınak isteDiyor. Son cünler
de Milliyetçi ı,çl Sendikalan KonfedenayOllu (MtsK) ıçınde 
yönetlclleree tezphlanan f .. ist provokuyonlar, bUDun açıla 
vuran örnekleridir. 

"CHP bUlıIimetl gerçekten demokıaslye balbysa, I,çl 
w emekçierin, aydınlann, geoçlllln temel bak ve özcürlük· 
lIrIne, ilio cüVenUk1erlne .prt ölçüde -y.,ııyu, eU kanb 
,..ııı ÖlJÜ&lerln üzerıne gitmek zoruodadır. 

"'F .. lzınln kaynalını kuru lmak, tekelel büyük serma
yeyi ku .. tmak ve liderek ortadan kaldırmakla mUmlıllndür. 
Bu ııaıcadele I., Tllrldye ı,çl Partili öncWUlünde, I,çl Roıfı. 
ve ınlItterIkl emekçDerln, aydınlann ve lledcl ıınçlerinö� 

.fıi Blıletlk GIIcIi'Di1 yükleitmekle tıquılaaktır. 
"'Fa,lzml _cetiz ... 
"BalıJDIızlık, demolaul, �allzm lçlıı U.ri! ... .. 
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"Adalet Partisi ve Milli
yetçi Hareket Partisi, tekel
ci büyük sermayenin ve bü
yük toprak sahiplerinin ve 
bunların ortağı Amerikan 
emperyalizminin partileri
dir . Bunlar faşizmin ve geri
ciliğin temsilcileridir. 

"Cumhuriyet Halk Parti
si ise, iktidar olmak için em
peryalizme ve tekelci büyük 
sermayeye teslim olma yo
lunu seçti. ışçi ve emekçi
\ere yaptığı vaadleri unu t
tu. CHP 'nin bu politikasın
dan faşizm yar,arlandı, faşist 
tumanış sürdürüldü. 

"Şimdi Türkiye ışçi Par
tisi işçilere, yoksul köyJii... 
\ere, tüm emekçilere; ile· 
rici aydınlar ve gençlere 
tekrar sesieniyor: Kurtuluş 
kendi ellerimizdedir. Kur
tuluş işçi sınıfının, köylü
lerin, ilerici aydınlarm ve 
gençlerin örgütlü birleşik 
mücadelesinin güçlendiril
mesindedir. Kurtuluş Çark 
Baş3k'tadır. Kurtuluş sos
yalizmdedir. " 

• 
Tıp Başkanlık Kurulu üyesi 
Gündüz Mutluay: 

"TIP bütün 
engelleri 

aşacakhr" 
"Olkenin dört bır yanında 

Putimizin, sosyalizmin gür sesiDi 
işçl�mekçl kitlelere ulaştırmak 
lçbı Parti örgiitlerimizbı mücade· 
lesi geli ,erek sürmektedir. 

"Türkiye ışçi Putlsi 'nın bu 
mücadelesi egoemen sınıftann yü. 
reklerindekl korkuyu büyütüyor. 
Faşizm ve gericilik çareyı Türki· 
ye ışçi Partisi örgiitlerine ve üye· ' 

,lerine karşı yasa dışı, anti-de· 
mokretlk saldm ve baskılan ar· 
tırmakta görüyor. 

"Dün Partimizin Kartal-Sa
panbaRlan lokaline akıyönetlm 
görevlilepnce hiçbir yasal daya
naRl olmayan bır buiwı düzen
lendi. Oyelerinilz gözaltına abn· 
dı. Seçim çalışmalan Için Türki
ye çapında daRıtııan blldlrl1er· 
den onbln kadanna el konuldu. 
Aynı eün Kartal'da bildiri dalı· 
tan iiyelerimlz 'eelOlm yaaaklan
ne uymadıRı' gıbı açma bır ,e· 
rekçeyle gözaltına alıDdılar. 

"Sıkıyönetimin daha seçim 
döneminin .11k IÜDlerinden baş
!attıRı bu antı demokratik uyııu
Jamaiar Partimizin AnaY8Sllve ya. 
aianıı güvencesi altında olan Çı' 
htmalannın engellenmesidir ve 
dolrudan suçtur. 

"'IUrkiye Işçi PartW'ne ve 
üyelerine kar,ı artırılan yasa dı,ı, 
anti-demokratik bukı ve aldın· 
lar Partimizin I,çl-köylü�mekçl 
kitlelere ulaşmaline engoel olama
yacaktır . 

''Türkiye ı,çl Partisi ·bUtün 
enııeUerl."..arak baRlmsızlık, de
mokrulve losyaIIzm mücadeleıı\
Di zatere uIa,tıracak CUç ve 
kararlılıktadır. Oc.t, düşman 
lıerkes bunu böylece bellerneU
dir." 

YüRüYüŞ BULUNDURMANIN FATURASı 

Türkiye I,çi Partisi üyesi Ramazan KızıIkayl 
3 Ağustos Çarşamba JÜllü evine giderken bir ısteğ
men komutasındaki askeri birlik le polis ekipleri 
tarafından çevrildi. Kızılkaya yapılan arama sonu
cunda Altındağ Karakoluna götürüldü ;lCJıılkay1'
nm "suç"u YüRÜYÜŞ bulundurmaktı. 

Altmdağ Karakolunda önce ı. Şube 'ye telefon 
edilerek YORÜYüŞ'ün yasak olup olmadığı soru\
du. Soma da, bir yanıt ahnamadığı belirtilerek Ra
mazan -Kızılkaya sabaha kadar karakolda bekletildi. 
Sabah ı. Şubeye gönderildi. Burada Kwlkaya'nm 
eline "YÜRÜYÜŞ 'iin bUıundurulan sayılannm ya
saklanmadığmı" belirten bir yazı verildi. Ancak bu 
"yeterli" değildi. KwIkaya, "aranıp aranmıdığı-

nm saptanması için" 2. Şubeye götiiliildil. Oradan 
da serbest bırakılmadı. Bu kez "biz yetkili değiliz, 
kim tuttuysa o bıraksm" denilerek tekrar Altındağ 
KJırakoluna gönderildi. Karakol bırakmayı yetkili 
olmadığını belirterek, Kızılkaya'yı Altındağ Savcı
lığına gönderdi. Savcılığa avukatIan tarafından du
rumun anlatılmasma karşın, Savcılık yetkili olma
dığını belirterek Kızılıcaya 'yı Sıkıyönetim savcılı
ğına sevketti. Sıkıyönetim Savcılığında KızıIkaya' 
� eline "suç unsuruna rast1anmanuştır" diye bir 
yazı verildi. Kızılkaya tekrar Altındağ Sıvcılığına 
gönderildi ve Perşembe günü saat beş'te ııerbest 
bırakıldı. 

Kızıikaya hiçbir geçerli yasal neden olmaksızın 
yedi defa yer değiştirilerek bir gün gözaltında tu
tuldu. CHP iktidarında bu tür keyfi uygulamalann 
ilk olmadığı biJinmektedir. Ne var ki bunlara bir 
son verilmesinin zamanı da gelmek zorundadır. 

• 
GONDOOMUŞ'DA TIP ıLçE BAŞKANı 

DöRT FAşıSTlN SALDıRıSıNA UGRADI 

GÜDdoğmuş ilçeöde Türkiye ışçi partisi bçe Başkanı 
Kemal özelemir dört faşistin IIIdınsma uınıdı. Geçen bal
ta içinde meydana pn olayda, Kemal özelemir'in çanta
sını da açan faşilder, çantada bulunan bazı ''YÜRÜYÜŞ'' 

_yılanm da zorla aldıktan sonra kaçtılar. Ounmıdaıı jan
darmanm haberdar edirnew karşm, aynı saidırpnlar bu 
olaydan yarım saat sonra ilçenin sokaklarmda bazı ilericile
re saldırarak terör yaratmaya çalıştılar. TIP GÜDdoğmuş tı
çe Yönetim Kurulu tarafmdan yapılan bir açıklamada, 
"Bizler işçi andınm davasına inanmış ldınaeleriz. Bizi bur
juvazinin para1ı uşaklan yolumuzdan alıkoyamaz. ffiçbir 
tehdit ve yıldırma hareketi bizi durduranıaz. Yohımııza 
daha aZImLi olarak devam ec1eccfiz." deııildi. 

• 
DıYARBAKIR - MARDlN - SURT 
T ABlBLER ODASı ECEvıT'E BıR 

YAZı GöNDEREREK SIKIYöNETIM 
UYGULAMALARINI PROTESTO ETTı 

Diyarbakır - Mardin - Siirt Tabibler Odası Yöne
tim Kurulu Başbakan Billent Ecevit'e bir te1pııf 
göndererek, Diyarbakır sıkıyönetim tutukevmcJe 
tutuklu\ara'yaplJin baskı ve i.şkenceler\protestoetti. 
Oda Başkanı Tank Ziya Ekinel ve Yönetim Kurulu 
üyelerinin imza1anyla' gönderilen telgrafta şöyle 
dendi: "Anayasımwn açık emirlerine karşın, Di
yarbakır sıkıyönetim tutukevinde sanıklara işkence 
yapıldığı, küfllrlU saldmlar ve aşağılayıcı deyimler
le hakaretler yöneltildiği belgelerle saptanmış1ır. 
ışkence gören yaralılann ve hastaIann tıbbi bakım 
istekl�ri ya geri çevrilmiş, ya da işkencecilerin de
netimi altında kısıtlı ve baştan saYma biçimde ya
pılmış tır. ışin acı tarafı, bu anayasa dışı uygulama
lar, dolaylı ya da dolaysız olarak size intikal ettiği 
halde bunIann son bulması bir yana, aynı tempo ile 
80rdiirülrnesinde israr edilmesidir." 



TANI BUNLARı 
TANıDABÜYÜ 

YAVUZ üNAL 

Bak çocuğum, bak oğlum, bak kızım, bak bu resimlere, iyi bak .ve hiç 
unutma. Isimlerini değil, yüzlerini, gözlerini, bakışlarını unutma. Bunlar, sizin 
pınl gözlerinize keder düşmesin diye gencecik yaşta bir gece yansı yaşamları
nı yitirenlerdir. Hep böyle bakacaklar bize. Ne istediklerini bilen, kararlı seve· 
cen ve biraz da mahzun. Sakın yanlış anlama, pişmanlıklar.ndan değil mah
zunlukları. Daha uzun yıllar sizlere aydınlık bir gelecek için çalışabilecekken, 
yaşamlarını yitirmekten. 

Onlar sanki bilirlermişçesine kısacık ömürlerine tüm bir yaşamı sığdıra
bilmek için, gecelerini gündüzlerine katarak çalışan arkadaşlarımızdı.-onlar, 
sade, gösterişsiz, ama kendilerine verilen her işi kusursuz yapmaya çalışan, 
bununla yetinmeyip arkadaşlarının yardımına koşan, yoldaşlığın ve dayanış
manın gerçek sembolÜYdüler. Onlar, ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelemizin 
isimsiz kahramanlarıydılar. 

. 

Bak çocuğum, bak oğlum, bak kızım, bak bu resimlere iyi bak. Ama 
sakın aklında tutmaya çalışma. Bunlar arkadaşlarımizın katIlleridir. Bunlar 
canilerdir. Bunlar kandırıimış, alçaltılmış, insanlarımıza düşman haline ge
tirilmiş zavallı piyonlardır. Bunlar sizin gencecik kafanızın, gencecik bedeni
nizin gücünü sömürebilmek için, şimdiden yaşamınızı karartmaya çalışanların 
tutsaklarıdır. Yüzlerine, gözlerine, bakışlarına bak. Bunlar işçilerin, köylü
lerin, gençlerin, aydınlann daha iyi bir yaşam isteklerine karşı sıkılan kurşun
lardır. 

Hani dünyadaki ilk işçi devletini boğmak isteyen Hitler vardı ya, Iıani 
ülkesini bir baştan bir başa hapishane yapan Musolini vardı ya, işte bunlar da 
aynı soysuzluğun, aynı insanlık düşmanlığının ülkemizdeki hortlaklarıdır. 
Bunlar Kahramanmaraş'da, Sivas'da, Elazığ'da, Malatya'da ve tüm ülkede hal
ka ölüm yağdıranlardır. 

Bak çocuğum, bak bunlara, bak da unut. Çünkü bunlar bugünden yarı
na çıkmayacak olanlardır. 

Bunlar faşistlerdir. 
Bak oğlum, bak kızım, bak çoruğum, bunlar, sağcılar gericilerdir. Bu 

bşist canilerin koruyucularıdır. Onlarca yıldır ülkemizi işsizlik, pahalılık, yok
luk ve yoksulluk cenderesine sokan bunlardır. ülkemizin tüm zenginliklerini, 
işçilerimizin, emekçilerimizin, aydınlarımızın işgüçlerini emperyalistlerle bir
likte soydurup sömürtenler bunlardır. Şunların yüzlerine, gözlerine, sözlerine 
bak. Yalan, riya, iki yüzlülük, tehdit ve düşmanlıktan bilşka bir şey yok. Sa
dece yaşamımızı değil, daha sonrasını da tehdit, baskı ve korku çemberi içine 
almışlar. Işsizlikle, açlıi<la, görünen-görünmeyen düşmanlıklarıil, tehditlerle 
sarmışlar çevremizi. 

Bak çocuğum, bak bunlua, iyi tanı. Bunlar, her yıl binlerce çocuğumu' 
zun salıın hilsta)ıkludiln ölmesine neden olilnlardır. Bunlu, çocukluımlZl 
okulsuz bırakanludır. Binlerce çocuğumuzu ahlilksızlığil, suça ve hııpishııne
ye itenlerdir. Bunlu çocuk emeğinin sömürülmesini savunilnludır. Bunlu ev
sizliğimizin, yolsuzluğumuzun, susuzluğumuzun, yokluk ve yoksulluğu mu
zun, işsizliğimizin, erken ölümlerimizin baş sorumluluıdır. BiI,ka başkil pilrtl
lere bölünmüş olmillilrınil illdilnmil. Bunlu, kal'ilnlığın, ıeriliğin ve cehaletin 
öraütleridir. Bunlu em·peryalizme tutsaklığın öl"lütleridir. 

Iyi bilk bunlariı, iyi tanı bunluı, sözlerine aldinma, bunlu, seni sana 
düşmiln edenlerdir. 

Bilk çocuğum, bak kızım, bak oğlum iyi tilnı bunluı. Bunlar, özııDrlUk, 
özgürlük diye, özgürlüğümüzü kısıtlilmaktan çeklnmeyenlerdir. Bunlar faşist 
katillerin öl"lütlerini oy kilyııları ile kapiitmaktan çekinenlerdir. Böylece her 
gün bir kaç ıencimizin, çocuğumuzun öldürülmesine löZ yumanludır. Bunlu 
oYlilnnl artırabilmek için ıeriliği ve cehaleti Yilrdıma çilğıranlardır. "unlar 
temel iltıp işsizliği, nutuk iltıp faşizmi yeneceğlni söyleyerek kendi kendileri
ni kandıranlardır. Bunlar halka verdikleri sözlerden dönenler, halktan aldıklan 
gücü emperyaliımin ve büyük sermayenin hizmetine ko,unlardır. 

Bilk çocuğum, iyi tilnı bunları, bunlu h�lkçl geçinip halkını tilnımaYiln
lardır. Halkının ıileüne inilnmayanludır. Bunlar halkının mücadelesini ertele
yenıer, umudlu yaratıp, umutsuzluk yayanlardır. 

çocuğum, sol bölünmÜştUr diye, soSYillizmln IÜcUnu küOÜk ,östermeye 
çillışanlaril sakın inanmil. Daha yolun başluındayız. Sosyalizmin parlak ı,ığı 
kimilerinin ,özlerini kamaştırır. Yoııuını ,a,ırırlar. KUçUk hesapları vardır ki
milerinin, ayn baŞ'çekmek isterler. Kimileri de sosyalist IÖrünUp seni sosyaliz-

me düşman etmeye çalışır. Sakın aldanma, tüm bunlar geçicidir. Doğru her 
zaman bir tanedir. Birden çok doğru yoktur. Ve o doğru mutlaka yanlışları 
yenip düze çıkacaktır. 

. 

Bak çocUğum Biz Türkiye Işçi Partisiyiz. Ap ak saçlarıyla, bütün bir 
ömrünü tüm halkımıza özgür bir gelecek hazırlamak için vermiş, Genel Başka
nımız bizim bu. Bak gözlerine yarının tüm güzelliklerini görürsün. Kardeşliği, 
dostluğu, dayanışmayı görürsün. Bak bunlar bizim partili arkadaşlarımız, nasıl 
da birbirlerine benzerler. Nasıl sevecen, kararlı, ülkeleri ve halkları için nasıl 
da her türlü fedakarlığa katlanmaya hazırdırlar. Bak çocuğum, bak bunlara, 
Iyi bak. Bunlar senin aydınlık ve özgür geleceğinin mücadelesini veriyorlar. 

Bak bunlar bizim şehitlerimiz, işçi, köylü, öğretmen, memur, öğrenci, 
öğretim üyesi. Hepsi sizler için öldüler. Size kavgalarını miras bıraktılar. Bit 
andiçtik onların yollarından yürüyeceğimize. And içtik kavgalannı güçlendi
rip zafere ulaştıracaiımıza. 

Sakın korkma karşımlZdakilerin güçlerinden. Biz çok daha &Uçıüyüz. 
Onlann gücü, eşitsizliğin, haksızlığın ve zulmün gücüdür. Bizim gücümüz ise, 
özgürlüğün, eşitliğin ve dayanışmanın gücü. 

Bak çocuğum, bak oğlum, bak kızım. Bak bunlal'il, iyi tını bunlan. Sa
na düşman .diye belletilmeye çalışılan bunlar, bizim gerçek dostlarımızdır. 
Bunlar sosyalist ülkeler topluluğudur. Yendiler onlu karanlığı, zulmü, baskı 
ve sömürüyü. Oralarda çocuklar hep gülüyor, okuma yazma ne demek, her şey 
çocukların bu ülkelerde. Her şey çocuklar için. Bu ülkelerin bir ismi de çocuk 
cennetidir. 

Sosyalist ülkelerdir, dünya barışının baş savunucuları. Emperyalizmin 
çocuklara ve tüm insanlığa ölüm yağdıran savaş politikalarını durduran onlar-

dır. Onlar kardeşliğin, dostluğun sevgi ve dayanışmanın savunucusu ülkeler
dir. Bizim de kendileri gibi mutlu olmamızı isterler. Bizim çocuklanmızın da 
kendi çocukları gibi, dilediklerince gÜımesini, oynamasını ve sevmesini ister
ler. Tüm çocuklarımızın kendilerini geliştirebilmelerini ve iyi bir gelecek sahi
bi olmalarını isterler. Çünkü onlar sosyaiist ülkelerdir. 

Bak çocuğum, bunlar dünya işçi sınıfı hareketidir. Çocuklar tüm ya· 
şamlarınca gülebilslnler, aralarında eşitsizlik olmasın, sömürü ve baskı olmasın 
diye nice zorluklar altında mücadele eaiyorlar. Amil kazanilcaklar, çünkü hilk
Iılar ve haklı oldukları için de güçlüler. 

Bak oğlum, bak kızım bunlu dahil oynilYilcak, IÜlüp eylenecek çiğdil 
elde silah dövüşen ulusal kurtulu, savilŞçıluıdır. Tıpkı iluluımız ,ibi Ulkele
rinin biğımsızlığı için boylarından buyük sililhluı ellerinde dövüşüyorlu. 

Tüm bunlar bizim dostlilrımız, kMdeşlerimizdir. Hepimiz ilynı ilmaç 
için rnileildele ediyoruz. Çocukluımızil dahıı iyi bir ,elecek kurmaktın başka 
amacımız yok. -

\ 
Çocuğum, oğlum, kızım, minnacığım, sarı siyah saçluın, l,ıl l'llIÖZIe

rin, sevecen ağzın ve iyilik dolu ,üzellik dolu düşUncelerinle yaşamını kararı
mak, sana geleceği zehir etmek isteyenlerin yanına bırakmayacaiız. Söküp 
atıcağız emperyalizmi de, onun ortaklarını da-ülkemlzden. TOPraAı bölüştı). 
receğiz eşitçe. Fabrikalar, söm!iii ve zulüm kusmaYilcak, tUm InAnlarımız 
ıçın refah ve mutluluk üretecekler. AÇlığı, işsizliğl, sömürü, baskı ve zulmü kı
rıp atacalız. Insanlarımızı, dilinden, dininden ve etnik kökenlerlnden dolayı 
bölüp, iI,ı4ı1i1Yiln politikalan yerle bir edeceğiz. Biz de ülkemizi çocuk cenne
ti haline ,etlreceğiz. Inan YilPilcaiız bunu. Belki biz bitiremeyiz bu Uğl'il'l. 
Ama sen devralilcaksın kilvgayı bu kez ve bır lÜZel vul'ilcaksın, zulmün, sömü
rilnlln, baskının ve e,itsizliğin üstüne. Sen tamamlaYilcakSln son �n fwan
Iıiı kovma kavpmızı. lşıl IŞıl olilCilk çocuklilnnın ,özleri. KucakiMI taşıya
maYilCilklul kildar kltapla dOlilCilk. Eti, sütü, çikolawı yiyemeyeceği kadar 
çok olaCilk. Güzelim ülkemizde, IÜzelim çocuklarımız ne kadar da mutlu 
olacaklar. 

Bilk oğlum, bilk kızım, bilk çocuium. Bunlu bizim şehitlerlmlzdlr. Hiç 
unutma bunlilrı, Isimlerini değil, ,özlerini, sözlerini kilvplilnnı unutma. Onla· 
nn akan kanlan kilvıamızın önuyu oluyor. Onlarla gUçıenlyoruz. Size yaşamı 
zehir edenl.re, size kal'ilnlık bır ,elecek hazırlamak Isteyenlere kilrşı onlar, 
ıcanlarıyla, canlanyla bır duvilr ördUler, sömUrünün, zulmün ve kal'ilnlığı önü
ne. Sakın bunları unutma. Bunlar bizim canımız, kardeşimiz ve yoldişlarımız
dır. 



MHP AP'nin himayesinde 

Deminlve Bilgiç: MHP 'yi Irollamak onlara dÜftü ... 

Seçim döneminin başlama
sıyla birlikte, buıjuva partileri 
arasındaki kayıkçı döi!üşü hız
lanır, seçimlere yönelik politik 
yatınmlar yapılırken, Işçi ve 
emekçi kitlelerin faşist teröre 
karşı direnişi ve faşist cinayet 
odaklarımn, MHP, OGD, MlSK 
gibi suç örgütlerinin kapatılma
sı istemi yakıcı bir sorun o� 
gündemin birinci sınıı;ındakl yeri
ni koruyor_._ 

Bu istem, kitlelerin anti-faşist 
mücadele kararlılıkları artınlarak 
gerici-faşist güçlerin karşı çıkma
Ianna, sosyal demokratların sap
tırma ve uzlaşma çabalarına kar
şın, gündemin birinci sıra sındaki 
yerini koruyacak. 

AP MHP'NİN YANıNDA 

herlci, demokratik güçlerin 
MHP ve yan kuruluşları çevre
sinde ördüklerl çemberin sürek
li daralması üzerine, şaşkın, mo
ralsiz bir duruma düşen faşist 
terör örgütlerini yalnızlıktan kur
tarmak ise, her zaman oldu!!u gi
bi bu kez de AP'ye düştü. Gerçi 
AP'nin seçim yl\tınmlan, onun 
açıkça MHP yanında yeralması 
için bir pürüz ama, politik ya
kınlıklan , ortak çıkarlan, zor 
günlerinde birbirlerine el uzatına
lanru da zorunlu kılıyor. Başta 
Tercüman gazetesi olmak üzere, 

AP' yanbsı gazetelerin tümü, 
MHP, OGD ve MlSK'in suç dos.. 
yalarının üstünü killiemek için 
yoj!un bir çaba gösteriyorlar_ 
Tercüman ğıızetesi daha geniş bir 
çevreye seslenebilmeleri için 
MHP liderlerine sayfalarını cö
mertçe açarken, AP yöneticileri 
de yaptıklan açıklamalarla des.. 
teklerini sürdürüyorlar_ 

AP'nin MHP'li yöneticisi Sa
dettin Bilgiç, bu görevi üstlenen
leri n en başında yer alıyor. Dil
giç, bir deiginin kendisiyle yap
tı!!ı konuşmada MHP'nin sa!!cı 
terör örgütleriyle ilgisinin bulun
madı!!ını, bu konuda MHP aley
hine hiçbir kanıt olmadı!!ıru ve 
MHP'nin demokrasiden' yana bir 
parti oldu!!unu öne sürdü. Kuş
kusuz, Bilgiç MHP'ye ne denli 
yakın olursa olsun, söyledikleri 
yalnızca kişisel görüşleri de!!i\. 
0, AP'nin MHP'nin terini kurut
mak için görev başında olduğu
r..u açıklıyor. 

Ne var ki, ne AP'nin uzattı!!ı 
el, ne MHP'nin çırpınışları, faşist 
suçlulann düze çıkmalarına yet
meyecektir_ MHP ve tüm gizli 
açık cinayet örgütleri işçi ve 
emekçi kitlelerin hiçbir zaman 
peşini bırakmayacaklan, dört el
le sanıdıklan demokrasi mücade
lesinin do!!a1 bir sonucu olarak 
elbette kapatılacaktır. Gerici-fa
şist güçlerin bu kaçınılmaz ger-

çe!!e gözlerini kapamalan da on
lan kurtaramayacaktır. 

Faşist hareketin da!!ıtılması 
için verilen ve bugün illkemizde 
en geniş kitleleri kapsayan müca

'delenin önemii bir unsuru olan 
CHP ve CHP a!!ırlıklı hükümetin 
bugüne dek sürdürdü!!ü politika 
ise, tam bir tutarsızlık örne!!i ol
muştur_ Seçimlerden ka
zançlı çıkmarun dolambaçlı he
saplan yapılırken, faşist oda!!ın 
demokratik yaşamın karşısında
ki en önemii tehdit edici unsur 
oldullu nedense görmezlikten ge
linmektedir. CHP tehlikeli bir 
politik tutum içindedir ve ken
di çıkarlarıiçin de yalnızca seçim 
hesapları de!!iI, daha uzun erimli 
hesaplar yapmak zorundadır. Bu 
ise, demokrasinin teminatı olan 
kitlelerin gücüne dayanmakla 
mümkündür; kitlelere sırt çevir
mek, onlarla saptıncı polemik
le.rde bulunmakla, asla! ... 

FAŞIST SUÇLULAR 
CEZALANDlRILNlALIDIR! 

Geçen haftanın bir gelişmesi 
ise, demokratik güçler açısından 
kaygı vencı oldu. Binasında 
bomba imal ettiren ve bu yolla 
da işlenen cinayetin orta!!ı olan 
MlSK yöneticileri ile, Politika 
Gazetesi Yazı Işleri Müdürü Ali 
ıhsan özgür'ün katil sanı!!ı ola-

Beyt�pe'de 
öğrenimi kim 

OlU O cağı adlı onbeş günlük faşist ka�ıt tüketimi 
daha yeni çıkma.ıno karşın, faşist çetelere "moral" 
aşılamayı amaçlayan, "iddialı" bir /lfJZete oldu. Gazete
nin S. 1031'" gene "iilküeüler"in 1146llluır yerde mldırılarla 
kar,lla,hkları, ".,.,1 mağdur durumda oldukları hakkındo 
bir dolu /ilitlOlaylG dolu. Ancak, gazetede yazlIGn yazılar
don birinde de .uçü.tü yalralanıyor fOfiıt terör şebekele
ri. en�ner? 

YVRVYVŞ - 13 A(;USTOS 1979 - 4 

"Beytepe'de külür yerle bır edildi, edUccek. "ep ı" 
ba,lı/tlı yazıda, Hacettepe-Bey tepe 'de {ofist ıoldırıanla
rın yaphırları marifetler anlatılıyor. Biiyülr bir açıluöz/ii
lükle şöyle'; itiraflar yapılıyor: "20 Mart 1978,22 Mart 
1978 pnleri ilc Beytepe'deki komünınlerln ömür boyu 
unuı_mayıcıldarı, meydan day_kl_nna yedikleri giinler
dir. Yine ı 978 yıh Haziran aYlDın Uk haftalannda, Olt 
üıte derelere döktüğümUz komUniider mücadele edecek 
defman bulamayınca yayan ve peri,an bir ,ekilde ,ehte 
kaçmağa batı_mıı. geride kalan döküntilleri ilc, Güvef
cinli�

ı
'tcn ıelcn jandarma bittiktcr' elimizden zor ılmı,-

tır ...  

Bu .özlerde acaba saldırgan odaltın nerde oldultu
nu göstere/ı lek bir ipucu olsun yok mudur? Herhalde 
olmadıifını .öylemek olanaksız. O halde Olkü vcağı 
adındaki ka�ıt tüketiminden kışkırtıeılıltın ve leröriin 
""ıobını ,

.
ormayı akıı eden bir ilgili çıkmı, mıdır? 

Sıkıyönetim komutıınlıkları, birçok ilerici yayını 
yaItJklar, toplatırhen, ",anh Beytepe Cihadı" için cina
yet çaifrılan yapan bu gazete hakkında bir iflem Yllp17l4-
yı bugüne dek ahı/larına getirmifl.r midir? 

rak gözaltına alınan ve daha ön
ce de birçok terör olayına adı 
kanşan MHP Istanbul Gençlik 
Kollan Başkanı Kazım Ayaydın' 
ın salıverllmelerl, faşist suçlu
lann yargı organlan tarafından 
cezalandınlmaları konusunda 
ciddi kuşkular yaratmıştır_ Bilin
meIJdir ki, bu kararla sokakta 
dolaşan katillerin arasına yenilerı 
eklenmiştir. 

herlci-demokratik güçler kıs
mi seçimlerde, faşist çetelere ve 
onların yasal görünümlü örgütle
rine göz açtırmayacaklar, terö
rün yükseltilmesinin önüne geçe
ceklerdir. Bu, Ecevit Hükümeti
nin karşısına önemii bir görev 
koymaktadır: Bu görev, süresi 
26 A!!ustos'da bitecek olan sıkı-

yönetim uygulamasına son ver
mektir. CHP, kitlelerin özlem
lerine ters düşmernek istiyorsa, 
demokratik kuruluşlann, il�rici 
yayın organlarırun, �vlerln, 
direnişlerin . baskı altına alın
dı!!ı sıkıyönetim ortamını, se
çimierin "güvenli !!i " ggerekçe
sine dayanarak sürdürmernek zo
rundadır_ 

Ne faşist cinayet odaklannın 
diledikleri gibi çalışmalarına, ne 
faşist hareketle uzlaşan tutum
lara, ne "yasal" baskı uygulama
lannın kitlelerin demokratik 
haklarını gaspetmelerine izin. ve
rilmeyecek tir. herici-demokratik 
güçler, işçi s ınıfımn politik hare
keti, izin vermemek için gene 
görev başında!._ 

gü-clemi .. "aşında 
Bir işgalin gösterdiği 

YORUYOŞ'ün bu sayısında Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı'ndaki faşist işgale ilişkin bir yazı yeralıyor_ 

Yazı okundu�unda görülecektir ki, MC döneminde baş
layan işgal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarda oldu�u gü
nümüzde de bütün hızıyla sürmektedir. Cunıhuriyet Halk Par
tisi iktidannda da Müsteşarlık olanakları pen'asızca ilerici
demokrat güçlerin karşmna çıkarılmakta, kadrolar �IHP yan
daşları arasında paylaştırılmakta, kururnda keyfi bir idare sür
dürülmektedir. 

Bütün bu olup bitenlerden CHP ağırlıklı 
haberi yoksa, bu yalnızca bir başka gaCletin işareti olarak de
Iterlendirilebilir. Cumhuriyet Halk Partisi bunca zamandır ik
tidardadır. Ne var ki, bunca zamandır da Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığı'nda sürdürülen işgal görmezlikten gelin
miş ya da uzlaşmacı hesaplar nedeniyle bir iki göstermelik gi
rişimle yetinilmiştir. 

tktidarda olan Cumhuriyet Halk Partisi 'nin elinde bu 
işgalı kaldıracak, k'eyfi uygulamalara son verecek yasal ola
nakların bulunmadıltından hiç kimse söz edemez. Yasal ola
naklar vardır ama, CHP'nin iktidarda oldu�u yirnıi ay 
boyunca elde e.dilen sonuc kocaman bir hiçtir. 

Kitleler "oy deposu" olarak görülür, kitlesel mücadele
ye sırt çevrilir, antı-faşist istemlere gözler kapanırsa, elde 
olan yasal olanakların kullanılmamasının da şaşılacak hjç bir 
tarafı yoktur. Bu durumda artık yapılacak tek bir şey kal
maktadır: seçim zamanları geldi�inde kitleleri elde "yasal 
olanaklar olmadıllına" inandırmaya çalışmak. 

Kitlelerin, MHP 'nin kapatılması, faşist odakların dagı
tılması istemi karşısında da Ecevit başvurlıcak başkaca bir 
"çare" bulamamaktadır. MHP 'nin kapatılması için elinde ola
naklar olmadı!!ını söylemekte, gerçeklllli tersine çe\�rel't'k 
kitlelerin karşısına çıkabilmektedir. ' .  

Sıkıyönetim uygulamasına da bu "gerekçe" ile başvu
rulmamış mıdır? Elde olan yasal olanakların kısıtlı oldultu 
ileri sürülmüş, sıkıyönetime başvurmaktan "medet" umul
muştur. "Şimdi elimizde daha fazla olanak var, bekleyin bir 
şeyler yapabilecelllz"; kitlelerin kulallına bu fısıldanmıştır. 

Ama sıkıyönetim uygulaması sürdü!!ü müddetçe de ile
rici, demokrat dernekler kapatılmış, demokratik giiçlerin kar
şısına olmadık engeUemeler çıkarılmış, ilerici yayınlar yasak
lanmıştır_ Ya da Türkiye İşçi Partisi Kartal İlçe lokali örne
!!inde görüldü!!ü gibi, hiç bir yasal· dayanağı olmadan siyasi 
parti lokaıleri aranabilmiş, seçim çalışmalan engellenebiImiş
tir. öte yandan, YORUYUŞ 'ün bu sayısında küçük bir örne
!!in de gösterdi!!i gibi, ilerici, devrimci gençlel't' düzenlenen 
saldırılara methiyeler düzen faşist yayın

' 
organları, kışkırtıcı

lıklarım serbestçe sürdürebilmişlerdir. 

önümüzdeki günlerde sıkıyönetimin uzatılması için 
Meclisler toplantıya çal!nlmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi 
sıkıyön�tlm uygulamalannı sürdürmenin gerekçelerini bul
mayı bır kenara bırakıp, Iktidar olmanın verdi!!i olanakları 
terörün banna!!ı faşist harekete karşı kullanmalıdır. 

Sıkıyönetim kaldırılmalı, seçimlere sıkıyönelimsii giril
mesi sai!lanmalıdır. 

• neşet kocabıyıkoğlu 



Kabadayı'lık mı, 
suoüstü 
telaşımı? 

ıbrahim Çiftç� Duran D�mirkan: Bahçelievler katlfumını düzenleyen 
faıut kata/er sürüsünün iki mensubu. 

Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcılarından Doğan Öz'ün katili, 
faşist ıbrahim Çiftçi,Ankara Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi tarafın· 
dan Türk Ceza Yasası'nın 149/2 maddesi gereğince ölüm cezasına 
çarptırıld i. 

Sıkıyönetim Mahkemesi ayrıca, "Sanık ıbrahim Çiftçi'yi ve dola· 
y .. ıyla .uç ortakları ile oluşturdukları gizli .uç örgütünün, gerekçe
de belirtilen ,ekillerde, Anayasa dışı hedefe yönelmeleri için eğitiI
rru!, silahlanma ve eyleme geçmek üzere azmettirme, tahrik ve teşvik 
ettirme, koruma lle kollama ko-
nusunda etkinlikleri bulunduğu 
hususundaki kafıtlar" nedeniyle, 
MHP Konya Milletvekili ıhsan 
Kabadayı, MHP Genel Sekreter 
Yardımcıları Yaşar Okuyan ve 

• Nevzat Kösoğlu ile bunların bağ
lı oldukları kuruluş mensupları 
hakkında soruştu-rma açılması 
için Sıkıyönetim Komutanlığı ve 
Sıkıyönetim Askeri Savcılığı'na 
suç duyurusunda bulunulmasına 
da karar verdi. 

ıhsan Kabadayı, Yaşar Oku
yan ve Nevzat Kösoğlu, yargılan
maları ve' cezalandırılmaları gere
ken MHP yöneticilerinden yal
nızca üçüdür ... Onların ve diğer 
suçluların. yakalarını ilerici, de
mokratik güçlerin elinden kur
tarmaları mümkün olmayacaktır. 

Sıkıyönetim Mahkemesi'nin 
suç duyurusu yaptığı üç MHP 
yönetici,i, kararın hemen erte
sinde yaptıkları bir açıklamayla, 

bir başka suç daha işlediler. 
"Saygılı" olduklarını dillerinden 
düşürmedikleri yargı organlarının 
kendi aleyhlerine işlemesi üzeri
ne, mahkeme kararına müdahale
ci bir tavır alan MHP'liIer, mah· 
keme başkanı Hamdi Sevinç'in 
"CHP'den milletvekili olmaya 
hazırlandığını" iddia ettikten 
sonra, kararın MHP için "beraat 

kararı" olduğunu öne sürwler. 
MHP'1i üç yöneticinin bu "kaba· 
dayılığı"nın sonucunun kendile
ri için beraat kararı mı olacağı, 
yoksa katillere "kumanda e t-
me suçundan haklarında 
149/2 maddeden dava mı açıla· 
cağı, önümüzdeki günlerin önem
li bir sorunu olarak gündemdeki 
yerini koruyacaktır. 

öte yandan, Doğan Öz'ün ka
tiline ilişkin olarak verilen kara
rın açıklanmasından sonra bir 
açıklama yapan Türkiye Işçi Par-

------------------------------� 
Kabadayı, Okuyan ve Kösoğlu'ndan 

derhal hesap,sorulmahdır! 
Ankara Cwnhurlyet Savcı Yardımcısı Do

lIan öz'ün katillni yargılayan Ankara Sıkıyö
netIm Askeri Mahkemelii, MHP Konya Millet
vekili 1ıısan Kabadayı,_ MHP Genel Sekreter 
yardımcıları Yaşar Okuyan ve Nevzat Köso!!lu 
hakkında, idama mahkum edilen faşist İbra
hIm Çiftçi'yi suça "azmettlrme", "tahrik ve 
teşvık etme", "koruma ve kollama" konusun· 
da etkinlikleri bulundu� gerekçesiyle soruş
turma açılması için ilgili yerlere suç duyuru· 
sundu bulunulmasına karar verdi. 

Ceza yasasının 64. maddesinin ikinci ben
dinde şöyle denilmektedir: ''Başkalarını cürünı 
lle kabahat işlemeye azmettirenlere dahi aynı 
ceza hükmolunur. " 

Bir başka deyişle yasanın "azmettlrme" bi
çimlerinl sayıp belirtmesinin bir sOnucu ola
rak, her ne surette olursa olsun, bir kimse her
hangi bır suçu Işlemeye azmettlrildil!l takdir
de, suçu azmettlren de aslı faU gibi cezalandı
rılacaktır. ceza yl1l8ll, asli tamn dollı güçlerini veya 
teknik Ilederi bilinçsiz olarak harekete geçi
rip ıoııuca vmııallJlA karşın, ikincisinin, yanl 
azmettlmniD, öZlÜ\', bilinçli ve k .. 1Iı olarak 
bır bqkasım aynı sonucun elde edilmesinde 
kulIanıııuıııdan ötürü cezai scırumluluklannı 
e,lt kabul eemektedlr_ ömelin asli fail idam 
Ile cezalandınlınış Ise azmettlren için de Idam 
cezasının hükmedilmeıi gerekmektedir. 

Yani, Ankara Sıkıyönetim Mahkenıeıi tara
{ından belirlenenlerln keıinllk kazanması 
durumunda, Kabadayı, Okuyan ve Kösollu 
için idam cezasının hükmedilmesi sonucu do
lIabllecektir. 

.; Haklarında soruşturma - açılması istenen MHP yoneticilerinden Kabadayı ve Kösoi!lu 
milletvekilidir ve dokunulmazlııdan vardır. Bu 
yüzden de, yargıÇları "Kabadayı"ca suçlama 
"görevi" bu kez �lliP'nin Goebbels'i Oku
yan'a dej!i1 de, MHP Konya Milletvekili İhsan 
Kabadayı'ya verilmiştir. 

Ne var kl, Anayasa "dokunulmazlık" kuru
munu, parlamenterierin, yasama görevlerini 
yerine getlrirken,Meclis'teki çabşmalan nede
nlyle konuşma, açıklama ve oylarından so
rumlu olmamaları ve görevlerini kesintisiz ya
pabilmeleri için öngörmektedir. Anayasa 'nın 
79. maddelii dokunulmazlık kurumunu şöy
lece düzenlemektedir: 

"Türkıye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Mec
lis ça\ışınalanndaki oy ve sözlerinden, Mec-

iis 'te Ileri sürdükleri dıı.üncelerden ve bunları 
Meclis dışında tekrarlamak ve açti!a vumıak
tan sorumlu tutularnazJar. 

Seçimden önce veya sonra suç IşlediIIi lleri 
sürülen bır Meclis üyesi, kendi Meclisinin 
karan olmadıkça tutulamaz, sorguya çekile
mez, tutuldanamaz, yargılanamaz. A!!ır cezayı 
gerektiren suçüstü hali bu hükmün dışındadır; 
ancak, bu halde, yetkili makam, durumu he
men ve doi!rudan doi!ruya üyenln Meclis!'ne 
bildirmek zorundadır." 

O halde, Anayasa'mn öngördüi!ü gibi, kuru
mun kabul edilme amacı hiçbir biçimde, par
lamenterleri görevleri ile iigili olmayan eylem
lerinden ötürü suçsuz kılmak dei!iidir. Çürıkü 
parlamenterlerin yasama görevlerinden doi!aıl 
hakları, açıktır ki, ancak Anayasa'nın ve onun 
kurumlarının bekçiliilini yaptiklan sürece ge
çerli olacaktır. Ve açıktır ki, suç oldu�ndan 
kuşku duyulmayacak bir eylemin talllnl korumak parlamenterlere tanınmış olan aynealık
tan yararlanmayı içerel!lez_ 

• Nitekim madde metninde beUrtlldil1 gıbı, 
ailır cezayı -gerektirecek suçüstü haBerinde par
lamenter hakkında dahi tutuklama kııran vert
lebilecek, fakat en kısa zamanda durum Mec
Uı 'Ine bildirilecek tir. 

Yasal bakımdan; a!!ır cezalık bır suç olma
sının yanısıra, sıkıyöıietlmln Iiiyasal bır neden
le ilan edlldie!, Doilan öz davasında uygula
nan maddenln siyasal suçlarla Ilgili niteııillnln 
açık oldullu gözönüne alındıRında, bu dunımu 
dokunulmazlık kurumunun kabul amacının 
çerçeveliinde görmenin olanaksız oldui!u orta
ya çıkmaktadır. 

Işte bu �edenden ötürüdür kı, MHP Konya 
MiııetvekIU Kabadayı'nın ve Nlj!de MilIetvekl
li Köso!!lu'nun dokunulmazlıklarının kalkması 
için bekleme durumu bulunmamaktadır. Ge
rekli soruşturma hemen başlatılmabdır_ Bu 
gerçek bir yana, yargı organlarının almış oldu
j!u karar, Millet Meclisi'nın en kısa zamanda 
toplanmasını ve dokunulmazlıRın lıaIdırılmasl
nı görüşmesini gerektirecek kadar t'iddi bır du-
rum oldullunu kanıtlamaktadır. • 

Kaldı ki Okuyan'ın dokunulmazlıRı da yok
tur �e hakkında gereken kovuşturmanın en kı
sa zamanda yapılmaması ıçın hiçbir neden de 
bulunmamaktadır . 

Faşist terör oda!!ı kanlı eldlvenleri}-Ie orta
da ·durmaktadır. 

tisi Başkanlık Kurulu üyesi Can 
Açikgöz, ıbrahim Çiftçi hakkın
da verilen kararın, MHP'yi dna-

yet şebekelerinin bağlı oldukları 
politik odak olarak açığa çıkart
tığını belirtti. Can Açıkgöz şun-

Filistin halkıyla elele 

ları söyledi: "Yurtse""r Saı'c. 
Doğan Öz 'ii pusu kurarak öldii
ren faşist katillerin yargılan ması 
sona ermiş L'e katiller mahkum 

edilmişlerdir . Bu olumlu bir ge
lişmedir. 

"A ma asıl önemlisi, faşist 

katiller hakkında verilen karar 
metninde yer .alanlardır. Karar 

metninde faşist katillere yardım' 
edeli, onları k ollayan, onları bu 
cinayetler içiıı yetiştiren L'e ey: 
leme Bakanlar isim isim açıklan
nlOktadır. Bunlar MHP yöneli· 
cisidirler. Faşist katiller hakkın

da verilen karar, cinayet şebeke
I.rinin bağlı oldukları politik 

odagı açıkça ortaya koymakta
dır, bu MHP 'dir. 

Bır süre önce Türkiye'ye ge
lerek hükümet yetkilileriyle gö
rüşmeler yapan Ebu Firas baş
kanbj!ındaki FKö heyeti ge
çen hafta içinde temaslannı 
tamamladı. Daha sonra yapı· 
lan açıklamada, Türkıye hü
kümeti ile Filistin Kurtuluş 
örgütü arasında, FKö'nün daba 
önce Ankara'da açması karar
laştinlan Büro 'nun statüsü üze
rinde anlaşmaya varıldı�ı bildi
rildi. Varılan anlaşmada, Filis
tin Kurtuluş örgütü tarafından 
Ankara 'da açılacak olan Büro' 
nun, bir büyükelçili�in sahıp 
oldu�u diplomatik ayncalık· 
lara sahip olaca�ı bUdlriliyor
du. 

Filistin Kurtuluş örgütü, ıs
rail ,Iyonlstlerlnln işgal altında 
tuttuklan' Filistin topraklannı 
emperyaliswiyonlst Işgalden 
kurtarmak ve Filistin. haikının 
kendi devletini kurmasını saj!la
mak için uzun süredir savaşı
yor. önCeleri emperyalist siste
min burjuva basın·yayın organ
ları tarafından sıradan bir terör 
örgütü gıbı ııösterilmeye Çalışı-

lan Filistin Kurtuluş örgütü, 
emperyalizmin ve siyonizmin tüm saldırılanna karşı Filistin 
halkının ba�ımsızlık savaşını 
çok yönlü olarak ve kahra
manca yürüttü. Dünya sosyalist 
sistemine baj!b ülkelerie, 
birçok ba�lantlsız ülkenin ve 
bütün dünya ilerici kamuoyu
nun destej!lnln, FKö 'nün bu
gün kendini dünya çapında ta
nıbnasında ve saygın bir yer 
saj!lamasında büyük bir payı 
vardı .. 

Misyonları emperyalizmin 
bölgedeki çıkarlarını savunmak 
olan .Türkiye'deki gerici çevre
ler, filistin halkının emperya
ıızme ve siyonlzme karşı kurtu
luş savaşını Türkıye halkına 
yanbş yansıtmak ve Türkiye 
halkının filistin'in haklı dava
S\IU desteklemesini engellemek 
için ellerinden geleni yaptilar. 
Türkiye'deki burjuva basın or
ganları bir yandan, Israll·Arap 
savaşlarının gerçek nedenlerini 
glzlemek için çaba gösterirken, 
dij!er yandan da ısrail'li saldır-

ganlarla diplomatik ilişki kuran 
gerici hükümetler, siyonizmin 
saldmları için en azından "ma
nevi" bir destek saj!byorlardı. 
Ancak Türkiye'deki antiemper. 
yalist-Uerici güçlerin Filistin 
j)aikının yanında aldıklan tavır 
kısa sürede geniş kesimlerde 
yankılandı ve Filistin halkınıri 
Kurtuluş Savaşı Türkiye hal
kından saklanamaz oldu. Bu
nun sonucunda emperyalizmin 
güdümündekl gerici hükümet
ler göreli bir tutum dej!işikli�i 
yapmak zorunda kaldılar. Böy
lelikle ilk kez MC Iktidarları 
döneminde FKö'nün Türkiye' 
de bir temsııcilik açması konu
su gündeme geldi. 

MC hükümeti bir yandan 
FKö'nün Türkiye'de büro aç
masını kabul etmiş görünürken, 
dl�eryandan emperyalizmin ör
gütledi�i ve maşalı�ını Mısır' 
devlet başkanı Hain Sedat 'ın 
yaptij!ı "Ikili barış "tan yana 
tavır abyordu. Hain Sedat'ın 
ısrail'e yaptij!ı "tarihi" ziyare
tin hemen ertesinde MC hükü-

metlnln Dışişleri Bakanı Cal!
layangll Mısır'ı ziyaret ediyor 
ve Sedat'ı "yalnızlık duygusu" 
ndan kurtarmaya çababyordu. , 

CHP al!ırlıklı hükümet' dö
neminde de Büro sorunu Dışiş
leri Bakanı ökçün ile FKö 
temsilcilerinin "karşılaştıklan" 
Islam Konferansıarındaki gö
rüşmelerinden öteye geçemedi. 
Ancak Ankara'da Mısır Büyük· 
elçill!!i'nde meydana gelen 
"baskın" olayında Filistin Kur
tuluş örgütü'nün Türkiye'ye 
karşı takındıi!ı tavır, bu konu· 
daki gelişmeleri Iıızlandırdı ve 
FKö temsilcili!!i konusu 
bugünkü aşamasına ulaştı. 

Türkiye ile FKö arasındaki 
ilişkilerin bugün ulaşti!!ı du
rum, hem Filistin halkı açısın
dan, hem de Türkiye halkı açı· 
sından ileri bir adım olarak ka
bul edilmelidir. Her zaman geri
ci hükümetlerin ve burjuva bası
nının tüm saptırmalarına karşın 
Filistin halkıyla dayanışma 
içinde olan Türkiye )ıalkı bu 
dayanışmasını bundan böyle 
de sürdürecektir. 

"'Yurtseuer Savcı Doğan Öz 'ü 
pusu kurarak öldüren Ihrahim 
Çiftçi, ayrıca Bahçelievler 'de 
hUlıharco ·öldürülc'l 7 Parti üye
mizin de katilleri arasında bulun
nlOktadır, Bu cinayetin de ha�gı' 
polilik adaklar tarafından plan
landıil' ortaya çıkmıştır. 

"Bu gerçekler karşısında fa
şist cinayet şebekelerinin ard,"
daki MHP, VCD gibi faşist odak· 
lar mutlaka dailıhlnlOlıdır . .Yapı· 
lacak iş budur. Du faşist odaklar 
dağIhimal ı ve bu odahlti�ın arka' 
sındaki emperyalizmin ue 'tekelci 
büyük sermayenin peşine düşüt
melidir," 
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Bor an : 
So syal izm geliıip yeni aıamalara 
u la,arak1 komünizme dön ü ,ere'kı 
t a rih sel i ı levini yapacak 

. 

Türkıye 19Çi Partisi Genel Bqkanı 
Behice Boran, ıStanbul'da 4 . 5 Aeustos 
günlerinde yapılan TİP Bölge Temsilcile· 
ri Toplantısı'nın açış konuşmasında, 
Türkiye'nin içinde bulun�ı politik 
koşullann aynntılı bir de�erlenılirmesini 
yaparak, durmak bilmeyen enflasyonun 
geniş kitleleri saran bir aret haline geldi· 
eini ve hükümetin fiyat artışlannın bızı· 
nı azaltma, bir noktada durdurma vaad· 
lerinin boşa çıktıeını söyledi. Türkiye 
Işçi Partisi Genel Başkanı Boran, bu 
duruma yol açanın hükümetin kendisi 
oldu!!unu sözlerine ekleyerek şunlan be· 
Ilrtti: 

"Fiyatlann durmadan yükselişinin 
ikinci bir nedeni Türkiye sanayiinin dışa, 
emperyalist dünyaya baeırnlı olarak ku· 
rulmuş ve geliştirilmiş olmasıdır. Bunun 
sorumlusu da batı emperyalizmiyle iş· 
birlii!! ve ortaklıl: içinde olan büyük bur· 
juvazi ve onun politik iktidarlandır, gel· 
miş geçmiş hükümetlerdir. Türkiye sana· 
yii makina donanımı, yedek parçalan, 
aramalı ve hammaddeler bakımından 
emperyalist dünyaya baeımlıdır ve dış' 
tan alınan bu mallann fiyatlarının yük· 
selmesi hem bu· mallarla üretilen ürünle· 
rin fiyatını tırmandırmak\a, hem de ge· 
nel olarak iç fiyatlan yükseltme yönün· 
de etkilemektedir. Buna enflasyon orta· 
mmdan yararlanarak sanayici ve tüccann 
karlanoı azamiye çıkarma hırs ve giri· 
şimieri de ekl�nince, fiyatların baş dön· 
dürücü yükselme tablosu ana çizgileriyle 
ortaya çıkmaktadır. Her türlü sermaye 
sahibi kazancına kazanç eklerken, sabit 
ve dar gelirli kitlelerin yaşam düzeyi 
düşmekte, bu kitleler daha da yoksullaş· 
maktadırlar. " 

Hükümetin izledi ei politikayı belir· 
lerken büyük sermaye çevrelerini karşı· 
sına almaktan çekinmesine karşm, halk 
kitlelerine ters düşmekten çekinmediei· 
eini söyleyen Boran sözlerini şöyle sürdür· 
dü: 

IMF'YE TESLIMtYETlN FATURASı 

"CHP'nin iç ve dı, büyük sermayeye 
teslimiyetçl politikası iktidara geldikten 

Sargın : 

sonra ilk aylarda kendini belli etmiştir; 
ardı ardına zamlar gelmlş,okkalı bir de· 
valüasyon yapılmış," Uluslararası Para 
Fonu (IMF) ile "niyet mektubu" 1978 
yılmın Nisan ayında imzalanrnıştır. IMF' 
nin darda kalıp kendisine yardım için 
başvuran ülkelerden isteyip aldıeı niyet 
mektupları IMF'ye teslimiyet belgelerin· 
den başka bir şey deeildir. CHP hükü· 
meti için de böyle olmuştur, hem de 
katmerli bır biçimde. Geçen yılki niyet 
mektubu IMF'ye yetmemiş, bu yaz bir 
yenisi verilmiştir, daha büyük zamlann, 
daha büyük bir devalüasyonun refaka· 
tinde. SorunlanmlZın, Türkiye'nin kendi 
kaynaklanna dayanarak çözüleceeinl, 
yapılan işlerin IMF istedii!! için deeil, 
hükümet öyle uygun görd�ü için yapıl· 
dılıını tekrarlayan başbakan sonunda 
dünyada "IMF gerçeelni" görmek gerek· 
tii!ini söylemek noktaena geldi, dayandı 

"Bu yakınlarda verilmiş olan ikinci 
niyet mektubu "IMF gerçeeini" apaçık 
ortaya koyuyor. Mektubun göze çarpan 
bir özellli!! bütünüyle tüketimi kısma ek· 

"TIp eşitliğe, kardeşliğe, 
özgürlüğe dayanan b ir düzen 

iç in mücadele ediyor " 
Türkiye Işçi Partisi Genel Sekreteri Nihat Sargın Doeu illerini kapsa· 

yan gezisini sürdürüyor. Türkiye Işçi Partisi Genel Sekreteri Nihat Sargın 'ın 
gezisi Diyarbakır, Mardın, Van, Hakkari, Muş, Bitlis, Sürt, Aen ve Kars illeri· 
ni kapsıyor. 

Van 'da yapılan Bölge Temsilcileri ToplanbSl'nı açarken yapb!!ı konuş· 
mada Nihat Sargın özetle şunlan söyledi: 

"Türkiye'nin bütününde olan sorunlar Doeu ve Güneydoi!u bölgesinde 
daha aeırdır. Çünkü bu bölgede işçiler ve köylüler üzerinde ırkçı, şoven mU· 
liyetçl baskı ve uygulamala' . asimilasyon poııtikalan, kışkırtma ve tertipler, 
lanmlar, devamlı yoeunlaşbnlınaktadır. 

Artık AP'sine, MHP'slne, MSP'sine kanmayalım, bunlar! karşı mücade· 
le eııelim, direnelim. CHP 'nin bunlarla uzlaşan poııtlkasına ve poııtlkacılanna 
geçit vermeyeıım. Emperyalistlerle, büyük sermaye ve zalim toprak a!!aianyla 
birlik olan bizden de!!lldlr. ırkçı, şoven milliyetçi baskılan ve asimilasyon 
politikasını uygulayanlar bizden de!!lIdir. 

Türkiye Işçi Partisi, ırkçı, şoven milııyetçi baskı ve uygulamalara, ası· 
milasyon politikaıanna karşı mücadele ediyor. Ülkenin bütününde birleşmiş 
egemen sınıflara karşı, yine ü1kenln bütününde, yaşayan işçilerin ve emekçi· 
lerin kurtuluşları; eşltli!!e, kardeşll!!e, özgürlü!!e dayanan bir düzen için müCa' 
dele ediyor. Bu mücadeleyi güçlendirelim, ziılere ulaşbralım." 
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ııenlne oturtulmu, olmuıdır. Bu amaçla 
kamu harcamalim ıınırlandınldıi!ı, kon· 
trol altına alındı!!ı gıbı, ücretlerin ve ta· 
nmsal ürün fiyatlannı kontrol altına alın· 
ması da ön görülüyor. KIT'Ierin açıklan· 
nın hazineden kapatılmasına dünya pet· 
rol fiyatlarının yükselişinin özel rondan 
karşılanmasına son vermek Için bunlara 
ilişkin olarak ilerde yapılacak zamlann 
da tüketimi kıslCl etki yapaca!!ı kuşku· 
suzdur. 

"ücret artışlannın flyat artışlannı 
karşılamakla sınırlı kalaca!!ı açıkça be
lirtiliyor. Bu, gerçek ücretlerin dondu· 
rulmasından başka bir anlama gelmez. 
Bu da Işçilerin yaşam düzeylerinin ve 
koşullannın iyileşmesini önlemek de· 
mektir. Zaten 1970'U yıllarda gerçek üc· 
ret ortalamalarının Iki yıl hariç hep 
d�t�ü hatırlanırsa, aynı eelUmin daha 
da belirginleşerek sürecej!1 kolayca söy· 
lenebilir. Niyet mektubunda öngörüldü· 
ıtü üzere tarım ürünleri fiyatlannında 
dünya fiyatlannın dikkate almması ise 
tanrnda mallyetler.düşüriUmedikçe üreli
dnin aleyhine sonuç verecektir. Maliyet
leri düşürücü önlemler almmasından Ise 

. niyet mektubu hiç söz etmiyor. Son 
açıklanan kimi tanm ürünlerine iUşkin 
taban flyatları hayli yüksek gibi görün· 
mekle beraber hal�n piyasada ödenen fi· 
yatlardan düşük oldui!u anlaşılmaktadır. 
E!!er durum böyle ise o zaman üretıd 
ürünlerini kamu kuruluşlan yerine tüc
cara satacaktır. Bu da devletin destek· 
leme alışlan yapmasına karşı olan IMF'· 
nin politikasına uygun düşecektır. ikinci 
mektupta yeni vergı kanununun Meclis· 
ten geçirilmesine çalışılacai!ı söyleniyor, 
ama lçeri!!i, vergi yükünün sınıflara da!!ı· 
Iımı hangi sınıflar üzerinde aeır basaca!!ı 
konusunda hiçbir işaret verilmlyor. Ver· 
gi konusunda IMF'nln amacı mecburi 
tasarrufu artırıp tüketımı düşürmek ol· 
du!!una göre, niyet mektub)lnda vergı 
konusundan söz 'edillşl herhalde vergi 
adaleti kaygısından kaynaklanmıyor. 

'Bu kısa deRerlendlrıneden de anla· 
şılıyor kı, niyet mektubunda dile getln· 
len ekonomı politikası, geni,leyen, bü· 
yüyen deRII, daralan bır ekonomiyi ön
görmektedir. Bu daralan ekonominin 
çilesini de tüm kapitalist ülkelerde, 
özelllkle de bal!ımlı geri kapitalist ülke· 
lerde oldu!!u gibi bizde de bnt ve köy. 
lerin lşçl-emekçl kitleleri çekecektir. 

MHP GIRTLAOINA KADAR 
TERöRüN ıÇINtlEDIR 

Boran, niyet mektubunda öngör!l. 
lenlerln yerıne getirilmesinin Işçi ve e· 
rnek çı kitlelerin daha da yomllaşma· 

ııyla sonuçlaıw:alını söyleyerek, lIer1d· 
demokratik güçlerin I' ve eylem blrlll!i
Din ..alanınaanın ivedl bır görev oldu· 
tunu belirttikten sonra, ekonomı alanın· 
da Iyi sınav vermeyen CHP Iktldarırun 
aaayl,ı ..alarna konusunda da başarılı 
olmadlRıru söyledi. Başbakanın suçun 
kayn�ıru bulup yakalatttrmak yoluna 
gltmedil!ini beUrten Boran sözlerini şöy· 
le sürdürdü: 

"Terörizmin asıl failleri olarak MHP'
Iller giderek daha da ön plana çıkıyor. 
DeniUyor ki seçimlerde oylann AP'de 
toplarırnasına yol açmamak için CHP, 
MHP'nin üstüne gidilmesinden, kapatıı· 
masından yana olmaz.' Böyle b.r hesap 
olabillr. Bu da bir etki yapabilir. Ama 

. MHP'nin üstüne gidilmemesini sadece se· 
çimierde oy hesabma baglamak olay ve 
durumlara biraz yüzeysel açıdan bak· 
mak olur. Terörizmin eriştii!! boyutlar 
MHP'nin kendı boyutlannı aşar büyük· 
lüktedir. MHP gırtla!!ına kadar teröriz· 
min Içindedir ama kendinden büyük, 
gizU güç ve merkezlerle mutlaka iUşki ve 

Türkiye 
İşçi Partisi 

Bölge 
Temsilcileri 
Toplan tıları 

başladı ' 
Türkiye Işçi PMtisi'nin sekiz ilde 

yapIIINsl öngörülen Bölge Temsilci· 
leri Toplantı'ları geçtiğimiz hafU 
içinde başladı. Büüin illeri kapsaya· 
cak olan Bölge Temsilcileri Toplantı' 
larının ilk altısı IsgnbuI, &lıkesir, 
Anglya, Hatay, Samsun � Van'cb 
tamamlandı. Dergimizin yayına hazır· 
Iandığı sıracbı henüz yapılINmış olan 
Rize ve Kars'taki Bölge T emsikileri 
Toplantı'larının 1 1 ·1 2  Ağustos p. 
leri yapIIINslyla, toplantılar taINm· 
Ianmış olacak. 

Iki gün süren Bölge Temsilcileri 
Toplantıları Türkiye Işçi Partisi Ge· 
nel Merkez Temsilcilerinin-yurt ve 
dünyadaki gelişmeler ve 14 Ekim Se· 
çimleri üzerine PMti görüşlerini açık
layan konuşINiarı ile açıldı. Davetli· 
lere açık olan bu bölümden sonra 
toplanblar, doğal ' temsilciler olan ii 
Yönetim Kurulu'nun tUm Uyeleri � 
'ilçe başkan ve sekreterlerinin katılı· 
mıyla izleyicilere kapalı olarak sürdll
rüldU. 

Seçimlere yönelik çalışmalarını 
altı ilde yapılan Bölge Temsilcileri 
Toplantılarının ardıncbn yoğunla,tı
ran Türkiye Işçi PMtlsi, bUtUn seçim 
bölgelerinde yaygın bir bildiri cbğı· 
tımı kampanylısı sürdürUyor. Genel 
yurt sorunlarına ve işçilerin, köylU· 
lerin ve Doğu Anadolu'nun öl.gÜn so· 
runlarına ilişkin olarak T\lrkiye Işçi 
Partisi Genel Merkezi grafından ha· 
zırlanan bir milyonu aşkın bildirilerin 
cbğıtımı 29 ilde birden başlatıldı. 



"GONOMmDE .. !tONY A 
UPlTAIJST SISTEMI. BIR 
DE DtLNYA SOSYAUST 
SIS'IEMI V Alt. BlRJNCISI. 
GEÇEN ytlZYJLLARDAN 
IUGONE KALMıŞ. TARffi 
TAllAFINDAN öLOME 

aWm.ıM EDILMIŞ. 
GELECECl OUIA YAN BIR 
SBI'EM; IKINCISI, BU 
YOZYILDIIZDAN 
tzLECEOE UZANAN. 
GEUŞtp YENI 
AŞAMALARA ULAŞARAK. 
KOMUNIZME DöNOŞEREK. 
TARIHSEL IŞLEVINI 
YAPACAK OLAN 
SOSYAL�. KURTULUŞ 
SOSYALIZMDE" 

b�lantı lçindedlr. TIim dünyada �eo·fa. 
,izmln kımıIdanışl, ayaklanışı vardır. 
MHP'nin Batı Avrupa'da örgütlendiRi 
eylemlere giriştiRi yabancı ve yerli ba· 
sında sık sık yer alıyor. ClA 'nm Içimiz· 
de oldu� ise bu konuda en yetkili a�ız· 
1ardan do�landı. 12 Mart döneminin 
kontr·gerllla öyküler! unutulmadı. Kısa· 
cas terörizm buzd�ınm büyük kitlesi 
suyun altında." 

GELECEK SOSY AıJZMİN 

14 Ekım seçimlerine yaklatıldıtı şu 

çaPmCIa 
• JOIWı Mçlmde flııJuıabOme . 

eIepeIrIon. 1WIII8ktedlr. 
8eçfııı çııIıpııılmn .. iii elldıı ve 

....... - ıılqmpmda 
ParUIIJedıı _. ÖnerIII 
_ıııalmnm yuııara, 

1'IrUmLZe IDIIIIIIIf. atiDiI verınlt 
, � da kGluluı  

bllyllk ısıı.m tlfııııaktadır. 
1liıkIye. IfÇI Pertiııi, 

Merkez Ybtım Kunılu'nun 
PuU'mıı tüm Uy. ft aday UyelerinID 
aylık IfIIıIeılnIn bem bır yüzdesini 

Atuatoe. Eylli ft EJdm ıyı 
bqlmnda PUU meıtezlııe b� .. 
oiirü cÖDclemıeleıl konUlUndaki 

Uraruıı, Parti Dostlan'ııı da 
dUYUlDlIktadır. 

Gerçek ft tek kurtuluş yolu olan 
IOI)'IIIzmIıı ft �allst ıWc:ad.lenID 

aIIçIıııdlıllıııell, aynı wııaııda 
,..tzıııe ar.ı, ImperyaBzme kutı 

miicadelemn d. kahcı lOlluca 
uiatmaRDI "layıcüm. 

Yurtieveıieı, antl&tlltler, lJeıIcIIer, 
demokratlar, 

'rum Soayallstler! ... 
BaL .. Kanıpanyuı ... 0&eY Bqma! 

TORKIYE I şçi PARTIsI 
GENEL MERKEZI 

TORKİYE ıŞçI PARThn 
Batıf Kanıpanyuı, H_p No: 60 
ZlJut Bankası · Çeıııbeılltq Şubesi 
ISTANBUL 

eUnlerde, Rkıyönetlmln kıldınlınaaının 
ıerektiRini belirten Boran, Türkıye'nın 
ıçınde bulundutu zaman noktasındaki 
dunımunun karanlık oldu�nu ama, ıe·. 
leClkte karanlıla yer olmadıtını belirte· 
rek ,unlan !Öyledi: 

"çözümsüz olan emperyalizm. ba· 
Rıınlı olan geri kapitalist düz.ndlr, '!a. 
klye deeıı. KapltaUzm Ise '!akiye'nin 
yazgısı detıldlr. Kapitalizmin bır alma· 
,ıtı . alternatifi · var: Sosyalizm. Ve so .. 
yalizm yalnızca bır teori olmaktan çık· 
m .. , ete kemlee büriinmÜf, aşamadan 
qamıya eeliftn canlı bır cerçekllktlr. 
Çok kısa üen 1871 Paris Komünü de· 
neyimini bır yana bırakırsak, ıosyalizm 
Ilk kez 1917 Büyük Ekım Devrlml lle 
kalıcı, nesnel rerçekıee kavuştu. BlHnç· 
li çabalarla kurulan, geliştlrllen, yafa· 
nan bır gerçeklik. DaIıa sonra başka üi· 
kelerln deRişık koşullamda da boy atıp 
aerpllerek _syalizm kalıcı, nesnel ger· 
çekUi!lnI tekrar tekrar kanıtladı, doenı· 
ladı •• llk yol. Çlkanlar bugün eelişml, 
sosyalizm qamIRna eriştiler. Sosya· 
lizm, sosyalist toplumlann uluslararası 
Işbölümü ve lşblrUi!!ne dayanan, gittik· 
çe bütünleşen bir dünya Sıstemı oldu. 
Günümüzde bır dünya kapitalist Sıstemı, 
bir de dünya sosyalist sistemi var. BIrin· 
cisi, geçen yUzyıl1ardan bugüne kalmış, 
terlh tarafmdan ölüme malıkum edllmlş, 
geleceeı olmayan bır sI.tem ; Ikincisi, 
bu yüzyılımızdan geleceee uzanan, geli· 
şip yeni qamalara ulaşarak , komünizme 
dönÜferek, tarıhsel Işlevini yapacak olan 
sosyalizm. Kurtuluş sosyalizmde." 

Boran, Işçi sınıfı ve müttefiki emekçi 
kitlelerin TUrkiye İşçi Partisi'ni destek· 
leyerek, onun mücadelesine katkıda bu· 
lunarak toplumu sosyalizme kavuştunı. 
caklannı vurguladıktan sonra, burjuva 
partilerinin niteliklerinin bir deeerlen· 
dirmesini yaptı ve güncel politik sonIn· 
lara ilişkin şu görüşlere yer vererek ko· 
nuşmasını tamamladı: 

' 'Ecevit ve partısı kendilerini oyla· 
nyla Iktidar olabilecek duruma getirmiş 
Jdtlelerden korkmaktedırlar: Emperyaliz· 
min ve yerli büyük burjuvazinin baakı· 
!anna, kitlelere dayanarak karşı durabi· 
lecekken 'Aman provokasyon olmasın' 
!öz ve gerekçesiyle kitleleri politik ha· 
reketslzliee itmekte, emperyalizme ve 
ifbirlikçlsl büyük burjuvazlye güvence ve 
ödün verme yoluna gitmektedirler. Bu 
uzlaşmacı tutumla, faşist terörün üzeri· 
ne yürüyememektedlr; tersine, faşizmin 
tırmanışını kolaylaştıncı bır dunım ya· 
ratmaktadır. CHP yönetimi kendi kendi· 
siyle tutarlı olabilmek, önerdii!! reform 
ve önlemlerı gerçekleştirebilmek, faşist 
terörü yokedebllm�k için ödün ve uz· 
laşma poUtikasından vazgeçmeHdir. 

" Politik mücadele verdiRlmiz ve vere· 
ceeımiz karşı güçler burjuva partilerin· 
den ibaret deeil. Bir de solda ve "dev· 
rimci" olma Iddiasında, görünümünde 
bulunanlar var. Bir yanda maocular, bir 
yanda bireysel teröristler. Maoculuk sol· 
da sapkın bir akım olmaktan çıkm .. , 
doerudan emperyalizmin ve büyük ser· 
mayenln safında yeralan bır Ihanet ha· 
reketlne dönüşmüştür. Türkiye'de de 
maocular faşistlere taş çıkartan bır antı· 
sovyetizm ve anti·komünlzm sürdürmek· 
tedirler. Dünya devrlmcl hareketinin ön· 
CÜSÜ Sovyetler BirliRi lle dünya sosyalist 
sistemini yalanlarla kötüleyerek dünya 
Işçi sınıfı hareketinin birliRini, enter· 
nasyonalizml baltalamaya, Türkıye Işçi 
sınıfının politik hareketlnl saptlnnaya 
çalışmaktadırlar. TUrklye İşçi Partili ke· 
slnlikle maoculu�n karşısındadır. 

"Devrlmcllik adına bireysel terör ey· 
lemlerine başvuranlar işçi sınıfmm kitle· 
ael devrlmcl hareketiyle kendilerinin Işçi 
sınıfından kopuk küçük gnıpçu eylem· 
lerini birbirine kanştırma, Iklnclyl birin· 
clnln yerıne koyma yanılgısı lçlndedlr· 
ler. Saea sola ateş saçan eylemleriyle 
Işçi sınıfı hareketine yarar deıııı, zarar 
vermekte, faşizmin' provokasyonlanna 
açık bır ortam yaratmaktadırlar. TUrki· 
ye İşçi Partısı doeru çizgide bır gençlık 
hareketı geUştlrerek, gençler arasında 
tutunma eeınml göster.n terörizme kar· 
şı tutarlı mücadele vermektedir." 

• 

Pisi pisi 
Kasaba Ilkokullarında yapılan mÜla' 

mert gecelerindi, eecenln yıldızı ço
tunlukla, akıllı, bUglç ve okudu� ,Uri 
bır çırpıda müzlkl .. tlrlveren sevimli 
kız çOCllklandır. Çıkar sahneye : 

". Gel pui pui, 
Var mı senin gibi';. 
GÖzl.rine bcıluıyım, 
Mavi boncuk taluıyıml.. " 

Salon alkıştan yıkılır artık. 
Arka sıralardaki gariban takımı, bl· 

raz da "Ah ke,kl, blzlnr bebeler- dıL 
böyle olsa" buruklu!tunun tlrblşonuy· 
la açılan duygu dehlizlerinde, yan hay· 
ran1ık, yan "işte ' geldık gldlyonız" 
makasıyla el çırparken, öndeki mülki 
erkan ve eşraf takımı, fazla da çocuk· 
su olmama gayretinden taşan ölçülü al· 
kış sesleriyle selamlarıar sahnedeki 
küçüeü. Kırık çızgili harflerle biçimle· 
nen babacan tebessüınler dlrsek tema· 
sıyla ön sıralarda şöyle bır dolaşır ... 
Kaymakam döner arkaya, sahnedeki 
yumuraeın babasını arar gözleriyle: 

". Çocu�nuzla öVÜDebilirsinlz! . .: '  

Eh, kaymakam böyle köpüklü ıar 
ettieine göre yanıba.ındaki bueday 
tüccanna da bır şeyler söylemek düşer; 
o da salt protokol gereei: 

". MaşaUah, pek marifetli ! "  der ve 
bu aeır işi bitirir. 

Oysa İstasyon Müdürü, yaşamınıtr 
en gUzei, en anlamlı gecesini yaşamak· 
tadır ... Evdeki mızırdak çocuk, gece· 
nin yıldızıdır... . � 

öbür gün yaşam gene normale avdet 
eder. Ve tren rötarlanyla, lokomotif ıs· 
lıklan ve piston homurtulanyla geçen 
yqamın bilmem kaçıncı istasyonunda 
bır dönüp bakılır kı, "Gel pisi pisi, var 
mı senin gibisi" mÜ5ameresinin anısı, 
eski bir rıncanın dibine çökelip kalan 
küllenmiş kahve telvesine kanşıp git· 
miştir ... 

O jecenin müsameresine takılıp ka· 
lanlar ve yaşamın beklentilerini hep o 
müsamere gecesinın kanceSlna takanlar 
için ne yakıcı, ne buruk bır duygudur 
deeil ml? 

Hayatın ve Istasyonlann, önlerinden 
geçen tren sayısı ve hızıyla, temelden 
bacaya deeişeceeı gerçeeinl ve yasasını 
içine sindiremeyenler, sindirmek iste· 
meyenler için gUzei, hoş ama hazin bir 
anıdır del!il mi? Eski çamıann bardak 
olması ... 

Emperyalist·kapitalist sistemin o
yunlaştırdıl!ı soeuk savaş sahnelerinin 
küf1ü demır perdeleri de bir anlamda 
böyle müsamere gecelerine duyulan öz· 
lem, burukluk ve çareslzliklerle dolu 
deeıı mıdır'? 

Hele hele emperyaUst·kapitalist sis· 
temin kasabalıl!ını yapan geri, çarpık 
yapılarda bu mÜllmere, hazin oldultu 
kadar bir giildürü de olup çıkmaz mı? 

Ama başkaca da çare var mıdır? 
Bakın, yerU·yabancl şirketler toplu. 

lu� kaportası altmda Iş gören Ilıcak 
ailesinin ıkı yıldır "zarar" gösterip ver· 
gi vermeyen "Tercüınan"lannda, saR 
alt köşede 7 Aeustos günU söylenen 
şllre: 

.... Kapitali.t ülk.l.rd. r.fah yaygın· 
la,ır, zenginlik artark.n, ,oıyalu{ /ilke· 
I.r, bu g.li,(II.'.r. yabancı kalmı,tır. 
Bir milletin iki ayn .i.t.ml. yönetllm.· 
,inin farklı n.ticel.rini Almanya mi",1i 
en gUz.ı ,.kild. ortaya koymaktadır. 

Birinde f,rt bofına dÜl,n milli " lir 
4220 do"'r, dilerinde 7380 do"'r. 'Sü· . 
pcr fÜÇ ' Rwya ile 'ert bOfJ7lQ

' 
dÜl,n 

ıayrııa(i milli hOlI/adQ, kapitalut üllı'· 
14rin çok ı,mind, anc"" 26 . .. radD y.r 
almaktadır. " 

Bu satırlann yazan Bayan Nazlı Ilı· 
cak, yalancı oliTlasına karşın ne kadar 
"sevimli" de!!ü ml? 

Ama aslmda bu miiaamerenln yıldızı 
de!!il, bu Ihalenin blzatihi kendisi eski· 
dır, bayattır, içi geçmiştir ... 

Isterseniz, bu miisamere tiradının 
YlZıldıel aynı gün Federal Alman DP A 
Ajansının geçtl!!i şu haberi okuyalım: 

FEDERAL ALMANYA 'DA 
IŞSIZLIK ARTIYOR 

Nur.n berg, 7(DPA)· F.deral Alman· 
ya 'da iş.izlik artıyor. Federal Alman· 
ya 'daki iş.izlerin ,oyuında artış göz· 
I.nmiftir. Federal Almanya 'da iş.iz ",. 
ylSl, beş aydDn bu yana ilk kez artmak· 
tadır. 

Fed.ral A lman istatistik büro.un· 
dan yapı"'n açıklamaya göre, T.mmuz 
ayında işsizler ordusuna 40 bin 500 hi· 
şi daha katılmıştır. Böylece, toplam iş· 
siz14rin sayısı 803 bin 700 'e yükselmiş· 
tir. 

Federal A lmanya 'da if.izlerin top· 
"'m çalışa bilir nli,"", oranı yüzde 3.5 
düzeyinde bulunmaktadır. Bu oran, bir 
önceki ay yüzde 3.3 idi... . .  

Ne yapalım ki, aynı günlü ve hem de 
Federal Alman kaynaklı bir haber. 

Yok, "kapitalist ülkelerde refah 
yaygmlaşır' 'mış ! ... 

Yok, " komünizmle faşizm aynı so· 
nuçlara vanr"mış! .. 

Yok efendim, " Faşizmde, �farksiz· 
min tersine önemü olan toplum ve dev· 
let"miş! 

Nazlı Ilıcak gibi sevimli miisamere 
yıldızlannın altından kalkacaklan' çap· 
ta yalan ve dolanlar mıdır bunlar'? 

Bu ideoloji. bunca yükün altından 
kalkmak için CIA atölyelerinde "Mark· 
Sıstler" yetıştıriyor ,da salıyor artık 
orlalıi!a. Maocu bezirganlar, bireysel 
terörizmi ıfarksizme yamamaıta çalı· 
şan sahtekarlar yetiştiriyor da dökü· 
lüyor ortalı!!a. Gıcır·gıclf ve süper 
"Marksist"leriyle, kapitalizmi övme 
hırtlanpalı!!ına düşmeden bilimsel sos· 
yalizmi revizyonize etmeye çabala· 
yan üç ka!!ıtçılanyla saldırıyor artık 
emperyaUzm. 

Geriye ne kalıyor blUyor musunuz? 
30 Temmuz • 5 Allustos tarihli 437 
sayılı "Yankı" dergisindeki ciddiyet ! . .  

"Kremlin 'in Gölgesinde Seks" baş· 
lıklı yazıda Sovyet yurttaşlannın cinsel 
yaşamın.dan söz edilirken bakın ne de· 
niyor: 

". Soll)let yurttaşlannın cilU.I ya· 
şam"'rından .öz 'dilditind' on"'rın 
ci,..,el YO�

,
'uklanndan yola çıkmak g •. 

rekıyor ... 

İşte bu son derece önemli ve ilginç· 
tır! Emperyalist·kapltalist sistemin ide· 
olojik saldırı arayışlan, denemış, sına· 
m .. , yanılmış bu sonuca varmıştır! .. 

Yazık deltil mıdır bunca llif kalaba· 
lı!!ına; Sovyetler Blrlilti "cinsel yokluk" 
Içinde eriyip gidiyor Işte! ... 

Şırketler toplulultu gelinine neyi 
kanıtlatmaya çalışıyorsunuz siz bey
ler'? .. 

. FFRHAT GUN 
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DARAlAN 
IMf 
PHANGASI 

Türkiye kapitalizminin 
, gelişiminde, Uluslararası Pa

ra Fonu'nun damgası ve 
ağırlığı ,  sanılandan çok da
ha fazla olmuştur. 1 96 1 -
1 971 yıllan arasında, Türki
ye'nin ekonomisi, beş yıllık 
kalkınma planlanndan çok, 
Para Fonu'nun "stand-by " 
düzenlemelerine göre yön
lend irilmi Ş tir . 

1 96 1- 1 971 yıllanna iliş
kin çarpıcı bilgilerin, Türki
ye ile Uluslararası Para F o
nu arasındaki i O adet "stand 
by" düzenlemesinde saklı 
tutulduğunda kuşku yok
tur. Bu düzenlemeler, Tür
kiye kapitalizminin gelişimi
ne ıŞık tu tacak tır .. .  

'1 960 yılı, Türkiye'deki sı
nırsız kapitalist. gelişmenin 
önemli bir durağıdır. Eko
nomik ve toplumsal yapıda, 
üretim güçlerinin gelişme se
ıiyesine uygun dönüşümler, 
bu tanhten sorara hızlanmış
tır. 

Hızlanan dönüşümler, 60' 

YUSUF DO(;AN 

!ann ikinci yarısında, Türki
ye'nin ekonomik yapısıyla 
ilgili önemli bir aşamanın 
geride bırakılmasına olanak 
vermiş tir. Sanayi, ekonomi
nin en iinemli kesinti haline 
gelmiştir. Böylece, sanayiin 
sorunları ön plana çıkarken, 
gündeme, Türkiye kapitaliz
minin dış dün�aya açılması 
girmiştir . . .  

Türkiye kapitalizminin 
dış dünyaya açılmasında, 
i 970 ve i 978- i 979 yılları 
dönüm noktalarıdır. 

Geçmiş yıllarda, kamu
oyunun fazlaca ilgisini çek
meyen Türkiye-Para Fonu 
ilişkileri, AP hüküme tlerinin 
3 i Temmuz i 970 günlü ünlü 
"Niyet Mektubu" ile nok
talanınıştıro Süleyman De
mirel'in Maliye Bakanı Me
sut Erez, Türkiye kapitaliz
mini dış dünyaya açabilmek 
için, ekonomide bir dizi ya
pısal değişikliğin gerçekleş-, 
tirileceğine söz vermiştir. 

Süleyman Demirel'in Maliye 
Bakanı' devrin Uluslararası 
Para Fonu Başkanı Schwe
itzer'e şöyle seslenmiştir: 

"Şu andaki durumu ve 
gelecek dönemi yeniden 
gözden geçiren hüküme tim , 
Türkiye ekonomisinin daha 
fazla genişleyebilmesi için 
gerekli sağlam temeli kura
bilmek amacıyla bir dizi ku
ramsal ve yapısal politikalan 
saptama sonucuna varmış
tır. 

Gerekli kuramsal ve ya
pısal değişikliklerin istikrar
lı bir ekonomik ortamda 
gerçekleşebileceğine inanı
yoruz ve 1 970 için hazırla
yıp Para Fonu uzmanları ile 
ayrıntılı olar(lk karşılaştırdı
ğımız bu program, bu türde 
bir ortamı sağlayabilecek
tir." 

AP tarafından, 1970 yı
lında, ekonomide gerekli ya
pısal dönüşümleri gerçekleş
tirmek için Uluslararası Para 
Fonu'na şu taahhütlerde bu
lunulmuştur: 

1 7 3  ı Temmuz tarihinde, 
10 Ağustos'da gerçekleşti
rilecek c\evalüasyon ve bir 
yıl sonra yürürlüğe konula
cak yeni kambiyo politika
ları için izin istenmiştir. 

2. Ödemeler dengesi ala
nında kurumsal düzenleme
ler yapılacağı belirtilmiştir. 

3. Sanayileşrne sorununu 
çözebilmek amacıyla, tanm 
ürünleri fiyat politikasının 
yeniden gözden geçirileceği 
sözü verilmiştir. 

4. Tüketimde genişlemeyi 
kısacak politikalar uygula
nacağı ve ücretlerin dondu
rulacağı açıklanmıştır. 

5. Merkez Barıkası yasa
sının değiştirilmesi ve ser
maye piyasası yasasının Çl
kanlrnası gibi resıni ekono
mik yapıya yeni bir biçim 
verilmesi öngörülmüştür. 

6. Kamu iktisadi kuruluş
larının "bağlı bulunduklan 
bakanlıklardan bağımsız" 
holding kuruluşlar olarak 
Yeniden örgütlenmesi plan
lanmıştır. 

7. Yapısal dönüşümleri 
kolaylaştırmak için, kredi 
ve maliye alanlarında bir se
ri önlem alınmıştır. Bu ön
lemler, Merkez Bankası'nın 
banka sistemi aracılığıyla 
yedek parça ve makina için 
sanayi sektörüne yönelik 
kredilerinin arttınlmasını 
kapsamış tır. 

8. Merkez Bankası'mn ka
mu kesimi kredilerine ise, 
kuruluş bazında sapır konul
muştur. 

9. Yatırımlarda, ağır 
sanayi yerine Batının biz
me t gereksinimini karşıla
maya yönelik turizm ve tan
ına önce� tanınmıştır. 

üLKEMIZ 
KAYNAKLARıNı 
EMPERY ALlsTLERIN 
CEPLERINE 
AKITAN 
M USLUC;UN 
DENETIM 
MERKEZI :  IMF 

AP hükümetleri, bu yapı
sal· değişiklikleri gerçekleş
tirmek olanağı bulamanuş
tır. Işin ko tanıması , 1 2  
Mart'ın karanlık dönemine 
kalmıştır. 

i 2 Mart döneminde hız 
verilen kapitalist sanayileş
me, Türkiye'yi dış dünyaya 
alabildiğine açacak adımla
nn öncüsü' olmuştur . . 

Dış dünyaya açılınada, 
nihai adımlann atılınası ise, 
CHP ağırlıklı bugünkü hükü
mete kalnuştır. Bu adınıla
nn denetlenmesinde de, 
Uluslararası Para Fonu dev
rededir. 1978'in işletiIeme
yen "stand-by" düzenlemesi 
yenilenmiştir. 1980'de yeni 
bir düzenleme yapılacağı ke
sinleştirilmiştir. 

1 978 ve 1 979'un "stand
by" düzenlemeleri, 1 970 ve 
öncesımn düzenlemelerin
den farklı olarak, görünüşte 
ekonomide Uluslararası Para 
Fonu'nun isteklerine uygun 
yapısal değişiklikler içerme
mektedir. Yalnızca, Türki
ye'ye, yeni bir kalkınma 
modeli empoze edilmekte
dir. Bu modelde, ağır sana
yie yer yoktur. Türkiye, ge
leneksel tarım ürünleri ya� 
nında, süt, peyrıir, et sata
rak ilıracata dayalı yeni bir 
kalkınma çabasına zorlan
maktadır. 

Bu arada, kamu kuruluş
ları için, bağımsız holding- . 
ler modelinden vazgeçilmi-

. şe benzemektedir. Ancak, 
kamu kuruluşlannı piyasa 
kurallarına göre çalıştırmak
ta kararlı Batı, bu kuruluş
İara Merkez Bankası ya da 
Bütçe'den yapılacak deste
ği kısıtlayarak amacına ulaş
mayı öngörmektedir. 

Öte yandan, kapitalist ve 
emperyalist dünyanın Türki
ye'den istedikleri büyük öl
çüde yerine getirilmiştir. 
.Yeni yapısal dönüşümler ye
rine, kapitalist yapılan 
koruyacak ve geliştirecek 
konjonktürel politikalar, 
Türkiye ile Batı'nın ilişkile
rinin düzenlenmesinde ye
terli olmaktadır. 

- -": " 
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Iktisadi 
Tefek küleri 

GENCA Y ŞA YLAN 

Uluslararası Para Fonu örııütü 
ya da yaygın kullanımı ile IMF 
günümüz Türkiye'sinde geni� yı· 
ğınlar tarafından tanınan ve tar
tı�ılan bir kurum haline gelmi�
tir. Gerçekten rıirkiye halkının 
IMF olgusunu oldukça doğru bir 
biçimde kavradığını ve bu kuru
lu�un, mevcut· düzen içinde, sof
rasında yediği yemekten, bindi
ği araca, yaptığı i�e kadar bir 
çok �eyle yakından ilgili oldu
ğunu sezdiğini söylemek olanak
lıdI". ülkenin içinde bulunduğu 
yapısal bunalım derinle�tikçe 
IMF önpla� çıkmı�; özellikle 
CHP ağırlıklı hükümet dönemi
nin 1ıa�lanwından sonra IMF ile 
lIi�kiler, insanların günlük ya
şanılannı yakından ilgilendirdiği 
için son derece güncel hale gel
mi�ir_ 

Kısaca betimlemek gerekirse 
IMF'nin dünya kapitalist sistemi
nin merkezi olarak karar veren 
ana ku�mlarının ba�ında geldiği 
söylenebilir_ Ikinci Dünya Sa�ı 
sonunda kurulan bu örııütün te
mel amacı, dünya kapitalist siste
minin en etkin biçimde i�lemesi
ni ve olu�mu� emperyalist yapı 
ile iIi�kilerin bozulmadan yürü
mesini sağlamaktır. Ba�ka bir 
deyi�le IMF bir ara�tırma ya da 
danı�ma kurumu olmayıp, mer
kezi bir karar orııanıdır ve arka
sında ba�ta ABD olmak üzere 
tüm emperyalist metropollerin 
gücünü bulundurmaktadır. Örne
ğin CHP 1 978 ba�ında iktidar . 
olduğu zaman, "sosyal-<lemok
ratlar arası dayanışma", ''Türki
ye'nin demokrasi olması", "stra
tejik önemi" gibi siyasal olguları 
kullanarak IMF'den geçmeden 
batılı ülkelerin yardım etmelerini 
sağlamayı ummu�, ancak bunun 
kesinlikle mümkün olmadığını 
görmüştür. 

Ya�anılan bunalımın giderek 
derinleşmesi ve Türkiye'deki sis
temin bütünü ile çökme tehlikesi 
ile kar�ı kar�ıya bulunması ister 
istemez hükümetleri IMF ile an
la�ma yolları aramaya itmi�tir. 
Kamuoyu tarafından da açıkça 
bilindiği gibi IMF, ülkeyi buna
lımdan çıkaracak dış kredilerin 
gelmesi için muş ve ücretlerin 
sabit tutulması, kırsal kesimdeki 
üreticilere yüksek taban fiyatları 
verilmemesi, KIT'lerle ilgili bazı 
önlemler alınması gibi esas ola
rak iç talebi kısıtlayıcı politikala
rın uygulanmasını istemektedir. 
Burada esas olarak tartışılmak is
tenen konu IMF'nin K ırlere 
karŞı tutumudur. Bununla bera
ber dIInya emperyalist sistemine 
bağımlılığın, kendi Içinde çıkar
dığrbazı önemli sayılabilecek çe-

Ii�kilere kısaca değinmek ilginç 
olabilir. 

Yukarıda da değinildiği gibi 
IMF 'nin Istekleri genel olarak ta
lebin kısıtlanması olarak belirlen
mekte ve özellikle batı ile bütün
le�mi� büyük burjuvazi IMF'nin 
dediklerine uyulmasını ısrarla is
temektedir. Ancak burjuvaziyi 
kollayan ve onun çıkarlarına kar
�i son derece duyarlı bulunan ik
tidarlar öznel olarak isteseler bile 
IMF önlemlerini kolaylıkla ala
mamaktadırlar. Herşeye rağmen 
Türkiye'de çok partili Sıyasal sis
temin varlığı ve iktidarların ço
ğunluğa dayanma zorunluluğu 
büyük emekçi yığınlar üzerinde 
baskı ve sömürüyü yoğunlaştıra
cak önlemleri almakta onları du
raksatmaktadır. Bunun dışında . 
IMF'nin bazı önlemlerinin ege
men sınıflar arasındaki çelişkiyi 
derinleştirici bir içerik ta�ıdığı 
görülmektedir. Taban fiyatları
nın düşük tutulması buna bir ör
nektir. Bu yıl buğday taban fi
yatlarının dü�ük tutulması so
nucu TMO, bildirildiği ne göre 
�imdiye kadar ancak 1 milyon 
ton buğday alabiimiş ve üretim 
büyük ölçüde tüccarlar tarafın
dan kapatılmıştır. Bunun sonucu 
yakın gelecekte kentli nüfus için 
bir gıda sorununun ortaya çık
masının beklendiğidir ve böylece 

. tüccarlar büyük rantlar elde ede
cektir. Taban fiyatlarının düşük 
tutulması tüccar kesimi için bü
yük olanaklar yaratırken tekelci 
-sanayi burjuvazisi için olumsuz 
bir politika olarak değerlendiril
mektedir. Çünkü yüksek taban 
fiyatları kırsal kesimde tekelci 
'burjuvazinin ürettiği dayanıklı 
tüketim malları için talep yarat
makta ve sürekli enflasyon için
de kırsal bölgeye ödenen taban 
fiyatı tekelci burjuvaziye akabil
mektedir. Düşük taban fiyatları 
ile talebin daralması bu rantın 
egemen sınıfların bir kesiminden 
diğerine yönelmesine neden ol
duğu ileri sürülmektedir. 

IMF'nin en duyarlı olduğu so
runların ba�ında KIT'lerin geldi
ği ve bir bakıma en büyük he
defin '  bu kuruluşlar olduğu anla
şılmaktadır. Bu da ilk bakı�ta ül
kede kapitalizmin gelişmesi açı
sından çelişkili bir tutum olarak 
görülmektedir. Çünkü bilindiği 
gibi Türkiye 'de kapitalizmin ge
lişmesinde, burjuvazinin güçle
nip emperyalizm ile bütünleşme
sinde devlet girişimciliği en ö
nemli roIU oynamıştır. Ba�ka bir 
deyişle devlet giri�imclliğl ya da 
KIT'ler burjuvazinin velinimeti 
sayılmalıdır. 

Türkiye'de yoğun ve geni� 
kapsamlı devlet girişlmcııığl, bl-

IIndiği 8ibl 1 929 BUyük Dünya 
Bunalımının yarattığı koşullar 
sonucu ortaya çıkmı� ve olduk
ça başzrılı bır geli�me .östermiş
tir. 1 930'lardan sonra "devletçi
lik" Iktidarın temel ideolojik 
ögelerinden biri olarak kabul 
edilmi�; ancak gerek bu ideoloji
nin iktidarca yorumlanmasında 
gerek ' .;ygulanmasında herhangi 
bir ölçekte anti-kapitalist bir içe
rik söz konusu olrnamı�tır. Aksi
ne devletin olu�turduğu yeni 
üretim olanakları ile burjuvazi 
için büyük rantlar sağlanmış ve 
bu rantlar özellikle ticaret ala
nında birikmeye başlamıştır. Ni
tekim 19S0'de CHP 'nin sözde 
devletçiliğine karşı çıkarak dev
let 8irişimlerini özel te�ebbüse 
devredeceğini ileri süren tarım ve 
ticaret burjuvazisinin doğrudan 
temsilcisi olan DP iktidara gel
dikten sonra devlet giri�imlerini 
tasfiyeden vazgeçmi$tTı:. Bundan 
sonra da devlet elille altYapı sağ
lamanın yanında bizzat Kırler 
aracılığı ile üretim işlevleri de ge
lişerek sürmüştür. 

19S0'lerden sonra gelişmeye 
başlayan sanayi burjuvazisinin 
de en büyük destekçisi Kırler 
olmuş; başka bir deyişle Klr
lerin Sağladığı rantlar sanayi bur
juvazisinin eline akarak sermaye 
birikimine en büyük katkıyı sağ
lamıştır. Genel olarak Klrlerin 
Türkiye'De kapitalizmin gelişme
sinde 4 işlevi yerine getirmekte 
oldukları söylenebilir. 

1- Kırler enerji de dahil ol
mak üzere sanayicilerin gerek
sinme duyduğu bir çok aramalı 
ve hammad ey i üretmekte ve 
bunlar, maliyetleri altında özel 
girişimciye girdi olmaktadır. Ö
zel girişimciler de bu rantlara 
dayanarak, çokuluslu emperya
list kuruluşlarla bağlantılı biçim
de bir sanayi oluşturmaktadır
lar. 

2- Kırler geniş yığın�r için 
gerekli tüketim mallarını göreli 
bir ucuzlukla üretmekte ve bu 
malların bir kısmı yine sanayici
ler ilin ucuz girdi olmaktadırlar. 

3- Özel teşebbüsle ortaklık 
kurarak sanayicilere hazır serma
ye ve ileri teknoloji sağlamakta
dır. Bugün Kırıerin katıldığı 
218 iştirak ya da üretim örgütü 
bulunmakta ve bunların 1 3S'in
de nominal sermayenin % SO'sin
den azı Klrlerce ödenmiş bu
lunduğundan yönetim doğrudan 
doğruya özel teşebbüsün elinde 
bulunmaktadır. 

4- KıT 'ler önemli ölçüde ve 
çoklukla gereğinden fazla istih
dam sağlayarak toplumda sıllıf
sal gerilimleri yumuşatıcı, örtücü 
bir görevi yerine getirmektedir. 

Ter:ıel işlevleri bunlar olan KıT 
lerle karşı iMF tarafından alınan 
olumsuz tavır ilk bakışta anlam
sız gelmekle beraber, gerçekte 
IMF 'nin iki boyutlu bir hedefi 
olduğu söylenebilmektedir. KıT' 
ler temel işlevi özel teşebbüse 
rant sağlamak olan kuruluşlar ol
duğu için çok yüksek bır top
lumsal maliyetle ,Çalışmakta, za
rarları giderek büyümektedir. Ör
neğin 1970 yılında toplu finans-
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IMF DüNYA KAPITALIST SISTEMININ MERKEZI OLA
RAK KARAR VEREN ANA KURUMLA R ı  BAŞıNDA YER 
ALıR. TEMEL AMACı DÜNYA KAPITALIST SISTEM ININ 
EN ETKIN BiçiMDE I ŞLEMESI VE OLUŞMUŞ YAPI ILE 
ILIşKILERIN BOZULMADAN YüRüMESINI  SA(;LA
MAKTIR. IMF TüRKIYE'DE KIrLER YERINE YABAN
Ci SERMAYENIN YERLEŞTIRILMESI HESABıNı GüN
DEME GETIRMIşTIR. 

man gereksinmesinin 31 . 1  milyar 
lirası öz kaynaklarla ve 6 1 .6 miL
yar lirasıyabancı kaynaklarla kar
şılanırken bu rakkamlar 1 971'de 
özkaynak 167.S milyar liraya ve 
yabancı kaynak ise 462.9 milyar 
liraya yükselmiş bulunmaktadır. 
Yani burjuvaziye devredilen rant 
giderek artmakta ancak finans
man açığını kapamak için hazine 
olanakları ve borçlanma zorla na
rak güçlü bir enflasyon kaynağı 
oluşturulmaktadır. IMF ısrarla 
KıT finansmanı için hazine kay
naklarının kullanılmamasını is
temekte: bu ise Kırıerin tasfiye
sine yönelmiş bir politika niteli
ğini taşımaktadır. IMF için hesa
bın açık olduğu ve çöken Klr
ler yerine tek olanağın yabancı 

serlT!aye olduğu kolaylıkla ileri 
siirülebilmektedir. 

IM F,  ikinci olarak gayrieko
nomik çalışmalarına ve zararları
na karşın Klrlerin Türkiye'nin 
sanayileşmesinde büyük olanak
lar sağladığ ının farkında olarak 
bu gelişmeyi durdurmak ama
cını gütmektedir. Ancak unutul
maması gereken nokta Klrlerin 
çöküşünün ülkeyi sadece sanayi
leşmekten alakoyacağı ve kapıla
rı yabancı sermayeye açması 
değildir. Bu çöküş aynı zamanda 
siyasal sonuçlar yaratacak ve 
burjuva partilerinin çok öğündü
ğü çok partili siyasal sistemi de 
ortadan kaldırabilecek gelişmele
re de yol açabilecektir. 

ıMF'nin gizli raporu 
IMF tarafından hazırlanan gizli Türkiye Raporu'nun, "ke-

sin değerlendirme" bölümünde, Türkiye'nin geçmiş politika
lardan koparak dı� kaynaklara "ciddi bir biçimde bağlı" yeni 
bir ekonomik model denediği belirtilmekte ve bu modelin 
ağır sanayi kurmak çabaları yerine, tarım ve hafif sanayi alan- • 
larında ihracatı alabildiğine arttırmak esasına dayalı olduğu 
ifade edilmektedir. IMF 'nın değerlendirmesine göre, gelecek 
aylar ile yıllarda güç politik kararlar zbrunlu olacaktır ve Tür
kiye bu süreci i lerletmek için orta süreli yeni planlar yapa-
caktır. i 

Uluslararası Para Fonu, geçmiş 1 2  ayda ekonomiyi onar
makta geç kalındığını v� "gecikmenin fiyat ının açıkça ortaya 
çıktığını" söylemiştir. Bugünkü koşullarda Türkiye'nin en
flasyon hızını yavaşlatmasını "ulaşılması güç bir hedef" ola
rak nitelendiren IMF, enflasyona karşı mücadelede eldeki tek 
silahın kısıtlayıcı para politikaları olduğunu kaydetmiştir. 

IMF 'ye göre, enflasyonun yüksek hızı sonucu, Türkiye'nin 
kamu mal ve hizmetlerine sürekli zam yapması ve sık sık kur 
ayarlamalarına yönelmesi kaçınılmaz görünmektedir. Bunlar 
ise, enflasyonu daha da hızlandıracaklardır. 

S Temmuz günil sunulan ve IMi- Yönetim Kurulu'nun Tür
kiye için verdiği "stand-by" düzenlemesi kararına esas olan 
gizli raporda, hükümetin sorunlara Türk Lirasının değerinin 
önemli ölçüde düşürülmesi yoluyla yakla�tığı belirtiliyor. Ra
por'da hükümetin Uluslararası Para Fonu'na verdiği vaadIer
den bir bölümü şöyle belirtiliyor. 

''Türk yetkililerinin Para Fonu'na yeni bir. stand-by iste
miyle sundukları program, gerçekten politik cesaret gerekti
ren politika önceliklerini ve stand-by düzenlemesi dönemi ile 
sonrasındil bu politikalara uyulacağını öngörmektedir. Prog· 
ram, ciddi bir biçimde 1979 ve sonraki yılluda borç ertele
mesl ve ödemeler dengesi yardımı sağlayacak yabancı hükü' 
metler ile yurt d ışındaki finansman kuruluşlarının desteği
ne dayanmaktadır. Ancak bu program, ekonominin ihracat 
artışına dayalı olarak onarılmasının önemini ve bu süreci i ler
letmek için orta süreli planlar yapılması gerekliliğinin kaçınıl
mazlığını kavramaktadır. Bu program, geçmiş politikaların 
koparılıp atılmasıdır ve Para Fonu'nun lörü�Une göre, yeni 
bir stand· by düzenlemesinin desteğine layıktır." 

--
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Limter-lş Genel Başkanı : 
Görevimiz tersane işçilerini 

sınıf sendikacılığı ilkeleri 
etrafında toplamaktır 

DISK'e NAIı LlMTER.I Ş (Liman, 
Tersilne, Gemi yapım ve onanm işçileri) 
Sendikası Genel Kurulu 28 Temmuz ta· 
rihinde ıstanbul'da toplandı. Genel Ku· 
rul öncesi ve sırasında maocu ve ııoşist 
akımların tüm provokasyon ıirişimleri 
boşa çıkanldı ve sendikanın bütünlÜlü 
daha da pekişti. DISK tarafından hazır· 
lanan 'Tek Tip Demokratik Tüzük'ün 
de kabul edildiği kongrede Genel Baş· 
kanlığa yeniden Emir Babakuş seçildi. 

Genel Sekreterlile Kamil O. SUleymııın
ağaojlu, Yürütme Kurulu !iyelıklerine 
de Zeki Alptekin, Mustaf.a Topçu, EyDp 
Öztürk setirildiler. Emir BabakuŞ'un 
konıre sonrası YOROYüŞ'e verdiii 
demeci sunuyoruz: 

" Bugün halen D�nizcilik Bankası A.O. 
na bajlı tersanelerde TORK·I Ş 'e bajlı 
Dok Gemi.lş adında ·$Özde· bır sendika 
var. Bu sendikanın ıörevi, işkolunda ça· 

Genel i ş  6200 üyesi i le 
• 

ı zmir Belediyesi 'nde grevde 
A. ONAL 

DISK'e bai!b Genel·lş Sendilwı ıZmir Belediyesi w Eabot Genel Müdür· 
lül!ü'ne tlııi!b Işyerlerinde aidii!I grey kararlannı, uzun bır bekle�ten sonra 
6 Aj!ustos·Pazartesi l!ÜDünden Itibaren uygulamaya koydu. 

Genel.lş Sendlkası, 1977 yerel seçimlerinden yeniden Belediye Beşkanı 
seçtinnek için tiim gücüyle destekledl!!i "devrimcili!!I, işçi liabalıi!IIU" kimse· 
ye bırakmayan CHP'U İhsan Alyanak'la 1979 Mart ayına ııeUndli!lnde köprü
leri atl\·er�i. Geneı·lş'in "devrimci belediye başkanından" deıte!!lnI çekme· 
sinde ESHOT Genel Müdürlüi!ü ve Belediye 'ye baith i,yerlerinde çalışan I,çl· 
lere toplu sözleşmeden doitan bazı haklannın verllmeylşl ve belediye kadrola· 
rının tiim uyanJııra karşın gerici ve faşistlerden anndırılmayışı neden oldu. 

Yenı dönem loplu sözleşme masasına bu kızgınlık ve dargınbkla oturuı· 
du. ücret zammında taraOann anlaşmaya varamaması üzerine de Genel.I" 
ızmır Belediyesi'nde erev karan Illdı. Mayıs ayında Genel.ış grey kararını uy· 
gulamaya koYar koymaz, Bekanlar Kurulu, fzmir Belediyesi grevini "bk yö
nünden sakıncalı bularak Ilk gününde bır ay süreyle erteledI. Bekanlar Kurulu 
bir ay sürenin bitiminde son erteleme hakkını da kullanarak erev! Ikıncı kez 
6 Aitustos' e dek erteledi. 

Urev ertelemeleri süresince sendika ile Alyanak aruında,anl .. mazlık ko
nu .. maddeler üzerinde görüşmeler sürdü. Sendlka iki yıl ıçın ücret ve sosyal 
haklar dahil 200'er lira olarak Istedl!!i ücret zammllU, ıkı ayhk süre sonunda 
250'şer liraya yükseltti. Bunun üzerine Alyanak Yülısek' Hakem Kurulu'na 
başvurdu. DISK'ten bir tek temsilcinin bile bulunmadıili Yülıselt Hakem Ku· 
rulu Istanbul \1! Ankara Belediyelerinde imzıılanan sözle,meleri örnek göste· 
rerek, ücretlerin birinci yıl 130, ikinci yıl jçln 140 lira arttmlmasını kararı .. · 
tudı. 

Bu arada, "Türkiye'nın tek işçi babası Belediye BaşkAlU" Alyanıık, ka· 
muoyuna, belediye�nde en düşük işçi maaşllUn 12 bin lira olduRu yalarunı 
yayarak, "devrimci başkan" olaı:ak Geneı.lş·in istemi doi!rultusunda bir top
lu sözleşmeye Imza atmayışına gerekçe anyordu. Fakat, A1yanak'm "(oya" 
sı çabuk ortaya çıkıyor, Genel.lş Sendikası yöneticileri, ıZmir Belediyesl'nde 
15 },Uık bir Işçinin eline ayda, sadece ve sadece 30004500 Ura geçtiilini ad 
okuyarak bordrolarla açıkhyorlardı. Genel.lş Genel Sekreteri Ertan Andaş, 
bu bordrolan, "Başkırn'ın utanç belgesi" olarak niteUyordu. 

Alyanak, "işçi babalıeını" kanıtlamak için, Milli Savunma Bekanı Ne
şet Akmandor başkan!ıi!ında oluşan Yüksek Hakem Kurulu'nun kararının üs
tüne çıkarak en son 150-175 Ura ücret zammı verebilece!!ini açıkladı. Alya. 
nak'ın hesabına göre bu parayı verdiRi takdirde, ızmir Belediyesi ve ESHOT' 
ta en düşük işçi maaşı birinci yıl, net 8 bin 670 Ura 43 kuruş, ikinci yıl lçinse, 
net 10 bin 103 lira olacaktı. Alyanak, böylece, toplu sözleşme öncesinde en 
düşük işçi maaşllUn 12 bin Ura olduRu iddiasını kendı aıızıyla yalanlamış olu· 
yordu. 

DISK'in en çok üyeye sahip sendikası Genel.lş Ise, 250'şer liralık ücret 
artınmında sonuna dek direndi. Bekanlar Kurulu'nun son kez grevi erteleme 
süresinin bitiminde de ıZmir Belediyesi ve ESHOT Genel Müdürlüi!ü'ne bai!b 
14 işyerinde 6 bin 200 üyesi ile grevi başlattı. 

DISK'e bai!lı çeşitli sendikalar ve demokııltlk kitle örgütleri Geneı.lş'ın 
buyasal grevini desteklediklerini açıklayan bildiriler yayınladılar. ızmır Beledi· 
yesi' nde çalışan üç bini aşkın memur da, işçnerle dayanışmasını göstermek 
üzere Iş yavaşlatma eylemine pttller. Türkiy� Işçi Partili ıZmir b örgütü teli), 
silcileri, ızmir Belediye işçilerinın sınıf ve kitle sendikacıbRınl hayata geçirme 
ui!raşında olan Geneı·lş'in ekonomık ve demokratik mücadelesini erev yerleri· 
nlziyaret ederek, grev önlüklU beledlye lşçneriyle hora !eperek, balay çekerek 
desieklediler. 

ıZmir'in CHP 'U Beledlye Beşkaıu Alyanak da grev ıureslnce . Tepecik 
semtindekı yıkım yerlerini dola,tı. önce "yasaldır" dedi RI grevi, başladıRı 
g\iıı "yua dı,ı" ilan etmekten çekinmedi. "Devrımcı, Işçi babası" Alyanak'ın, 
çekinmedii!I bır' şey daha vardı kı, "sıkıyönetime dawtlye çıkarmak" ... Iz· 
mir Belediye Başkanı grevdekl Genel·l, Sendikası üyesi l,çOeri "erev yapana· 
nız, sıkıyönetim ızmır'e de gelır" diye tehdlt ederek, erevln ilk gününde, erev 
kınCllıj!ına başvurdu. 

Ama bUlmnelldir. ki, Alyanak'ın da grev kıncı çabalan Işçi sını(ının ör
gütlü ekonomik, demokratik mücadelesi karşısında sonuçsuz kalacaktır. 
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Iı .. n I,çllerin kabaran mutWefetlnl _ 
tırmak, saptırmaktır. ABD tipi san _ 
dlkaeılılın başarılı bir uyııılayıcısıclır. 

T ersane işçileri tüm baskı ve gerici 
teröre ralmen mücadelelerini sürdür· 
mektedirler. Örnejin; sarı sendikaya 
kar}l 1 970 yılında tersane işçileri ''Ter· 
sane·lş" adında bir sendika kurdular. 
Tersane işçilerinin özlemlerini yansıtan 
bu sendika, sarı sendika ve f.aşist güçle· 
rin provokasyonlan sonunda kapiltıldı, 
yöneticileri . b!iyük işkencelere maruz 
kaldı ve böylece gelişen bu sendikal ha· 
reket zorla bastırılmış oldu. 

LIMTER·I Ş Sendikası kurulduAun· 
dan beri gene benzeri oyunlara getiril· 
mek istenmiştir. Gerek kuruluş aşama· 
$ında, ıerekse kuruluşundan sonraki gü. 
nümüze kadu ıeçen faaliyet döneminde 
b!iyük oranda engellemelerle kar,ılaşıl' 
mıştır. ülkemizin deli,ik bölgelerinde 
kurulu pekçok tersanede sürdürülen ör· 
gütlenme çalışmalannda, sarı sendikanın 
denetimindeki f.aşist güçlerin saldırılan· 
na maruz kalınmaktadır. 

Bütün bu saldırılara rajmen tersane 
. işçilerinin ilerici sendikal birlili LıM· 

TER.fŞ 'te saAlanacaktır. Bu gerçeli bi· 
lincine çıkaran tersane işçileri, buıjin 
artık LIMTER.l ş 'te örJÜtleniyor, sendi· 
kalanna sanııyorlu. 

Sendikamız LlMTER·lş, 1978 Nisan 
ayında yaptıjı olajanüstü genel kurulda 
UluSili planda işçi sınıfının mücadele 
birlilinin sajlanması için önemli bir 
adım atmıştır ve Türkiye işçi sınıfının 
ilerici sendikal örgütü olan DISK'e !iye 
olmuştur. 28 Temmuz 1 979 tuihinde 
yapılan son genel kurulda ise işçi sınıfı· 
nın uluslararası mücadele birlilinin saj. 
Ianması için DSF'ye ballı UMSB (Ulus
lararası Metalurji Işçileri Sendikası)na 
!iye olma kararı almıştır. 

Sendikamız, yapılan son ııenel kuru· 

llIftda datıa bOYIIt bır QIIIIIık bzanmıt
tır. Genel Kurul maoculan ve onW1il it
biı1ll1 kul3l1lan mahkum etmiş ve lOS
yalist işçileri i,ba,ına ıetinnı,tir. 

Genel Kurulda önemle üzerinde duru· 
lan bir konu da DISK'e yönelen SilIdir!
lardı. TerSiIlle işçileri DISK'in ölJlitsel 

-birliline yönelik her türlü tehlikeye kar· 
'I uyanık ve kararlı olduklarını JÖster· 
diler. Bugün, hemen hemen tüm ilerici 
çevrelerin dillerinden dü,ürmedikleri ve 

. genel ilke olarak savundukları "DISK'in 
birlili" ilkesi, dar ıırupçu çıkar düşün· 
cesinin ön plana çıkanlması sonucu s0-
mut if.adesini bulamamaktadır . .  

Türkıye işçi sınıfının ilerici sendikal 
hareketinin DISK içinde sajlanması şart· 
tır. Bununla birlikte DISK karar organla· 
rınca hazırlanan Tek tip demokratik 
tüzük 'ün tüm !iye sendikalarca kabul edi
lip uygulanması ve DISK !iyelilinin bat· 
layıcı koşulu sayılması serekmektedir. 

Limter.lş sendikasının önünde duran 
önemli ıörevler vardır. 

Tersane işkolunda çalışan binlerce 
işçi bıııün san sendikanın ve i�renle • 

rin ortak baskı ve 5ÖrnIlrüsü altrndadr. 
Tüm tersanelerden faşist sendikanın sö
külüp atılması, birinci pıen hedefleri· 
mizdendir. Gene, tersanelerde mikadele 
edilmesi gereken anlayışlarılan birisi de, 
işçi sınıfına ihanet içinde olan maocu· 
lardır. Özellikle i,kolumuıda büyUk tah· 
ribatlara yol açan ınaocular, mllcadele 
hedeflerimiz içinde önemli bir yer tut· 
maktad ırlar. 

lşkolumuzda ilerici sendikal hareke· 
tin birlilinin Limter·lş 'te sajlanması yo· 
lunda atılacak her ilerici adım sendika· 
mızca destek bulacaktır. 

Bajımsızlık, demokrasi, sosyalizm 
mücadelesinde, sendikamız üzerine dü· 
şen ıörevi yılmadan,yerine ıetirecektir." 

Mersin Soda' dan mektup var . . .  

Geçtiğimiz hafta, Petkim.lş Sendika· 
sı Başkanı Mustafa Karadayı, Ankara' 
da yaptığı yazılı açıklamada, Mersin So· 
da Sanayii'nde herşeyin normale döndü· 
ğünü ve günlük soda üretiminin 350 to· 
na ulaştığını açıklarken, greve katılan iş· 
çilerin tamamı istifalarını vererek Fabri· 
ka'dan ayrılıyorlardı. 

Bir grup Soda çalışanı tarafından der· 
gimin gönderilen mektupta, işyerindeki 
son gelişmeler ve Sendika'nın Soda işçi· 
lerine nasıl sahip çıktığı ayrıntılı olarak 
açıklanıyor. Mektubun son bölümünde, 
toplu sözleşme imzalandıktan sonra ge. 
ce-gündUz f.abrikada kalan 240 faşistin, 
vardiyaya gelen 60 dolayındaki eski iş· 
çiyi ölümle tehdit ettikleri, işverenin 56 
öncü işç iye önce lieretli·zorunlu Izin ver· 
dili, daha sonra da bu kişileri işe alma· 
yacağını Ilan ettiğine delinilerek şöyle 
deniyor: 

"Sözleşmenin açıklanımsından son· 
ra, Petklm-I Ş Mersin ,Şube yöneticileri· 
ne, tabandan koptuklan hatırlatıldı ve 
istifa etmeleri istendi. Bu arada, işveren, 
sendika yöneticilerini tanımıyordu, hat· 
ta görüşme Isteklerini bile reddediyordu. 

"Geceleri çoğunlukta olan f.aşistler 
eski işçiler üzerindeki terörü yoğunlaş. 
tırdılar. Terör üzerine, başta goşistler 
olmak üzere, UDC sloııancıları istif.a edip 
f.abrikadan ayrıldılar. Bunu diğer işç iler 
takip etti ve sonuçta mücadeleyi sürdü· 
ren 8S( işçiden 80'i çalışmaya devam 
etti, kalanı istif.a etti." 

"Olaylar böyle ııeli$tikten sonra, 
şube yöneıicileri koltuklarında daha m· 
la oturamayacaklarını anladılar. Mersin'i 
terkedip, bir bölümü Genel Merkez'de 
göreVıendiriidiler. Bazıları da Genel Mer· 
kez'ce başka f.abrikalarda işe yerleştiriı· 
di. 

"Eler bu yöneticiler, sözleşmenin 
imzalanmasından hemen sonra istif.a 
etselerdi, kesinlikle bu duruma ııelinme· 
yecekti. örgUtsiiz kalan i,çiler, başıbo· 
zuk bir halde ani ve yanlı, kararlU ver· 
mek durumunda bırakıldılar." 

Soda çalışanlarının mektubu bilimsel 
sosyalistlerin sendikalarda tabanı..,' söz 
ve karar sahibi olması ilkesine neden 
sıkı sıkıya sarıldıklarını bir kez daha gös· 
teren, uyarıcı bir örnek. 



Eczaneler 
neden 
kapandı? 

S. DICLE 

Anayua �de 49: "Devlet 
herkesin beden ve ruh sağlığı 
içinde yaşayabilmesi ve tıbbi 
bakım görmesini sağlamakla gö· 
reviidir." diyor. Oysa, Türkiye' 
de çarpık sağlık politikası nede· 
niyle tedavi hekimliği ön plana 
çıkarılmış, koruyucu hekimlik 
ihmal edilmiştir. D iğer bir deyiş· 
le kişinin hasta olmasını önle· 
mek yerine, onu hastalandıktan 
sonra ilaçlarla tedavi etme yön· 
temi benimsenmiştir. Bu durum· 
da ilaç, toplumun sağlığı için 
çok önemlibir ürün haline gel· 
miştir. Türkiye'nin bugünkü eko· 
nomik düzeninde ilaç üretimi ve 
dağıtımı bütünüyle özel teşebbü· 
sün elindedir ve büyük bir sömü· 
rü aracı haline gelmiştir. ııaç, 
tedavi edici bir ürün değil kar ge· 
tiren bir metadır ?rtık. Yasalar 
her ne kadar kişilerin sağlığını 
koruma görevini devlete vermiş· 
se de, ilaç üretimi ve dağıtımı 
üzerinde devletin hiçbir etkinliği 
yoktur. !Iaç hammaddesi ithala· 
tı, ilaç üretimi ve ilaç dağıtımı 
(ecza depoları ve eczaneler) özel 
teşebbüsün elindedir. 

ILAÇ YOKLUGUNUN 
NEDENI HAMMADDE VE 

DÖVIZ-DARBOGAZI 
DEGILDIR 

Ilaç hammaddelerinin tümüne 
yakın bir kısmı ithal edilmekte· 
dir. Burada Sağlık ve Sosyal Yar· 
dım Bakanlığı'na düşen iş sadece 
ilaç endüstrisinin istediği ham· 
madde için gereken izni vermek, 
gerekli döviz tahsis işlemini yap· 
maktır. Burada önemli olan nok· 
ta, ilaç endüstrisinin kendi istedi· 
ği ham maddeyi elde etmesidir. 
Bu hammaddeler çoğunlukla ka· 
rı fazla olan ilaçlar için gerekli 
olanlardır. SSYB ise ilaç endü�t· 
risinin ne kadar ham madde it· 
hal ettiğini, bunlardan ne kadar 
ilaç ürettiğini hiçbir zaman de· 
nedemez. Bakanlığın bu deneti· 
mi olmadığı için de ilaç firmala· 
rı ilacı tam bir sömürü aracı ola· 
rak kullanabilmektedir. 

Bugüne kadar her ilaç yoklu. 
ğu, ilaç firmalarının yeni zam is· 
teme dönemlerine rastlamıştır. 
Çok uluslu tekeııerin Türkiye' 
deki uzantıları olan ilaç firmala· 
rı, ilaç yokluğunu n (özellikle ya· 
şamsal önem taşıyan) kamuoyu 
üzerinde yarattığı tepkileri 
SSYB'na karşı bir baskı aracı 
olarak kullanırlar. Bakanlıktan 
istedikleri zammı aldıktan sonra 
da ilaçları p iyasaya verirler. 
(Hatta bazen bu ilaçlar bir kaç 
ay öncesinin imal tarihini taşır
lar). Böylece halkın sağlığını, 
halkın acısını sömUrerek haksız 
kazanç sağlarlar. 

Hammadde olmaması, döviz 
darboğazı gibi gerekçeler, ger· 
çekıeri kamuoyundan saklamak 
için yaratılmış birer kılıftır. Ger· 
çekte ise her zaman hammadde 
vardır, herzaman döviz tahsis 
edilmiştir ve edilmektedir. N ite· 
kim, "döviz yokluğu nedeniyle 
hammadde getirtilemiyor" deniı· 
diği dönemlerde sürümü çok bol 
olan optalidon, panalgine gibi 
toksikomanlar için döviz buluna· 
bildiği görülmüştür. Ama bir 
kalp hastasının, bir sara'lı hasta· 
nın ilacı bulunamamaktadır, ııaç 
tekellerinin oynadıkları bu oyu· 
nun tek bir amacı vardır: Kar, 
daha fazla kar. 

ILERIcI ECZACıLAR 
SESLENIYOR: 

ILAÇ HAMMADDESI ITHALI 
VE ILAÇ YAPIMI 

DEVLETLE ŞTIRILMELlDIR 

Tüm bu gerçekler yıllardan 
beri kamuoyundan kasıtlı olarak 
saklanmıştır. Ilaç yokluğunun 
tek sorumlusu olarak eczaneler 
gösterilmeye çalışılmıştı.... Ger· 

. çekte ise eczaneler bugün ilacın 
halka ulaştırılmasında sadece bir 
aracı durumuna düşürülmüş ve 
ila� endüstrisinin pazarlama bö· 
lümleri haline getirilmiştir. 

Artık çok uluslu tekellerin 
oyunlarına alet olmak istemeyen 
ve gerçek niteliklerini kamuoyu· 
na da duyurmak isteyen i i .  Böl· 
ge Ankara Eczacı Odası 'na bağlı 
eczaneler, 3 gün eczanelerini ka· 
patmaya karar verdiler. 

Eczane kapatma eyleminin 
amacının, kendi kartarını ön 
planda tutarak halkın sağlığını 
hiçe sayan, ;Iaç yokluğu ve ka· 
litesiz ilaç neıleniyle toplu ölüm· 
lere neden olan çok uluslu ilaç 
tekellerinin halkımız üzerinde 
oynadiğı oyunları açığa ç ıkar· 
mak olduğu duyuruldu. Oyna· 
nan bu oyunun, sağlık hizmetleri 
bir kar aracı olduğu sürece de· 
vam edeceği, bu sömürü zinciri 
ortadan kaldırılmadıkça ilaçların 
yokluğunun süreceği ve ilaç fi· 
yatlarının devamlı zamlarla hal· 
kın alım gücünün çok üstüne 
Ç ıkacağı belirtildi. 

Eczane kapatma eyleminin 
bir diğer amacı ise ilgilileri "bu 
konuda bir kez daha uyarma 
olarak belirlendi. Bugüne kadar 
hep ilaç tekellerinin yanında yer 
alan Bakanlık ve Hükümetin, ya· 
saların kendilerine verdiği dene· 
tim görevlerini yerine getirmesi 
talep edildi. Tüm bu gerçekleri 
kamuoyuna açıklamak ve ilgili· 
leri uyarmak amacıyla 2 Ağus· 
tos'tan itibaren Ankara'daki ec· 

Piyaaada ilaç bulunamıyONO bunun nedeni ilaç yapımcılarındıın' boşlum dellil 

zacılar eczanelerini 3 gün süre ile 
kapattılar. Bu süre boyunca istis· 
nasız tüm eczaneler Ankara 
Eczacı Odası'nın aldığı karara 
uydular. Bu arada Ilaç Endüstrisi 
I şverenler Sendikası ise bir açık· 
lama yaparak eylemi "sorumsuz· 
luk örneği" olarak niteledi. 
Hareketin amacını çarpıtarak 
"kendi kişisel çıkarlarını toplu· 
mun çıkarlarının üstünde tutan 
kiş ilere sorumluluk isteyen gö· 
revler verild iğ i zaman böylesine 
ilkel bir davranış la karşılaşılır" 
denildi. Üç günlük eczane kapat· 
ma eylemin"e karşı çıkan Işveren· 
ler Sendikası, diğer taraftan da 
son 4 ayda ilaç firmalarının ilaç 
dağıtımını durdurmasını istediler 
ve sonuçta durdurttular. Şimdi 
istenen yüzde 100-300 oranın· 
daki zam talebinin gerçekleştiril· 
mesinden sonra yeni fiyatlarla 
ilaçlar piyasaya sürülecektir. 

N itekim bir hafta önce bazı ilaç. 
ların zamlı fiyatla dağıtımı baş. 
ladı. 

FEDERAL 
ALMANY A 'DAKI 

TüRKIYELI ıŞÇiLERE 
VERGI IADESI 

YAPILACAK 

federal Almanya'da çalışan 
'Türkiye'li işçilere vergi iadesi 
yapılmasını öngören yeni bir 
uygulamanın başlatılacağı bil· 
dirildi. federal Almanya 'da ça· 
Iışan işçilerin, Türkiye'deki ev· 
leri ve bakmakla yükümlü ol· 
dukları için yaptıkları yardım· 
ları gider olarak gösterebilme· 
leri, federal Alman Mahkeme· 
leri ve Maliye Bakanlığı'nca be· 
nimsenerek, bu durumdaki 
işçilerin vergi iadesinden yarar· 
lanabilmeleri için, bir aylık iti· 
raz süresi içinde ilgili Maliye 
Dairelerine başvurmaları Isten· 
di. federal Yüksek Vergi Mah· 
kemesi'nln aldığı bir karar üze· 
rine, federal Alman Maliye Ba· 
kanlığı bir genelge yayınlaya. 
rak, Iki ev açan işçilerin mas· 
raflarının vergi denkleştlrme 
beyannamelerinde değertendi· 
rilmesini istedi. Bu arada, fede· 

ECZANE KAPATMA EYLEMI 
SAPTIRILAMAZ! 

Bu arada üst kuruluş olan ve 
Ilaç Endüstrisi I şverenler Sendi· 
kası ile "uyum "u esas alan Türk 
Eczacılar Birliği'nin de Ankara' 
da yürütülen eylemin niteliği ve 
ulaştığı başarı karşısında telaşa 
düştüğü görüldü. Birlik yöneti· 
cileri olayı çarpıtmak ve kendi 
gerici politik amaçlarına alet 
etmek amacıyla tüm bölge ecza· 
cı odalarını toplantıya çağırdı· 
lar. Toplantıda AP eğilimli oldu· 
ğu bilinen ve bu partiden millet· 
vekilliği için adaylığını koymuş 
olan Birlik Başkanı, sorunu ham· 
madde ve döviz yokluğuna bağ· 
ladı ve şoförlerin kontak kapama 
eylemi gibi Türkiye'deki tüm ec· 
zacıların da 3 gün süreyle ecza· 
nelerini kapatma eylemini git· 
melerini istedi. Eylemin bu şekil· 
de çarpıtılması üzerine Ankar • •  
Istanbul, lzmir, Gaziantep, Ispar· 
ta, Trabzon ve Tekirdağ eczacı 
odaları bu eylemi desteklemeye. 

ral Yüksek Vergi Mahkemesi' 

nin bir başka kararıyla da işçi· 
lerin bakmakla yükümlii olduk· 
ları Türkiye'deki yakınlarına 
yaptıkları yardımların da mas· 
raf olarak gösterilmesi yolu 
açıldı. 

PROGRAM 
HEDEFLERINE 
ULAŞı LAMIYOR 

Yılın ilk altı aylık dönemin· 
de, temel ve kritik ınalIann üre· 
timinde program hedefine ula· 
şılarnadı. Hammadde ve dış. 
ahma dayanan girdilerin anın· 
da yı1ın ilk yansında karşılaŞı' 
lan güçlükler, aylık üretimleri 
izlenen 90 dolayındaki temel 
malın üretiminin düzenli artıŞ 
göstennesini engelledi. öte 
yandan program hedefmin al

. tında ka1mıik1a beraber, demir· 
yolu tıışıt1an tanm araçlan, de· 
mir-çe1ik, gübre, elektrik enerji. 
si ve madencilik ııektör1erinde, 
·geçen yı1ın ilk yansındaki üre· 
tim gerçekleşmelerine göre. 
önemll artışlar sa�landı. 

ceklerini bildirdiler. 

ECZACILARıN MüCADELESI 
SÜRECEK! 

Ilerici eczacı odaları, sorunun 
bu çarpıtmalarla çözümleneme· 
yeceğini, çözüm yolu olarak sağ· 
lık hizmetlerinin kar aracı olar�"k 
görülmekten çıkarılıp, eczacılık 
hizmetleriyle büıünleşıirilmiş bir 
şekilde tümüyle d�vletleştirilme· 
si gerektiğini açıkladılar. Özel· 
likle de ilk aşamada ilaç ham· , 
madde ithalatının devletleştiril· 
mesi ve kamu kuruluşlarının ilaç 
imalatına başlamalarının şart ol· 
duğunu belirttiler. Ilaç yoklu· 
ğunun çok uluslu ilaç tekelle
rinden kaynaklandığının bilin· 
inde olan ilerici eczacı odaları, 
bu istekleri gerçekleşinceye ka· 
dar eylemlerini ve mücadelelerini 
çeşitli boyutlarda sürdürecekler. 

EI<ONO\1j 
lHABERlER 

YERLI üRETIMIN 
DESTEKLENMESı ıÇIN 

DıŞALıM 
YASAKLAMASı 

. i 980 yılında uygulana
cak I thalat R�jinıi:ni belir
lemek için özel kesimden 
görüş istendi. Buna göre, 
özellikle yerli üretiın nede
niyle dışalum yasaklanına
sı istenen maddelerin özel 
kesim tarafından belirtile
rek, dışalım listelerinde ya
pı1ınasını is tedikleri deği
şiidik önerilerini bildirme
leri gerekiyor. Yerli üretim 
nedeniyle bir maddenin 
dışalunının yasaklanması 
ya da kısıtlanması yolun
daki önerilerde, bu madde
yi üreten sanayicilerin tica
ret ünvanları, kapasiteleri, 
satış ve ithal fiyatları ile 
kalite ve standartları konu
larında gerekli bilgilerin ve
ribnesi Öngörüldü. 
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Emperyalizme 
karşı duran güç 

Pekln gericilerinin ı,lne eeUyor. Geli,mlt kapı
taJlaJ Ulkelerde , lIallantulZ ülkeler tar.Cmdın dü
zenlenen Havana Konferanil nedeniyle oı1ayl 
çıkan kıpırdalU,lann deRerlendirllmetinl bu açı
dan ele almak gerekiyor. Bo toplantı, emperya· 
list devleUerin ve birçok nedenden ötürü özel
likle ABD 'nın çıkarlanyıı uyu,muyor. OmUk 
de konCeranl, emperyalist ııldırpnbRm klrfl
liDda güçlü bır duvar olan bir sosyalist ülkenin, 
Küba'nın ba,keDtlnde yapıbyor. Bu konfemıa, 
Batl'lUn've Pekln'lD asla Istemedilderi bır biçim
de, Küba'nın ulullararuı IIYIIDbRlnın ve etkın
Heınln artması ile sonuçlanacaktır. Bu Ise, batb
başına, ABD'nin bölgedeki emperyaılal poliU-

önümüzdeki aylarda Küba'nın başkenti Ha
vana'da yapılacak olan BaRlanwızlar Konferan
sı, antlemperyalist, baRiantısız ülkelerin gelecek
teki mücadele hedeOerinln belirlenmesinde 
önemli bir aşama olacaktır. Bai!lantısızlar hare
ketinin temelinde, emperyalizm ve gericlli!!e 
karşı barış ve toplumsal ilerleme ıçın mücadele 
ilkeleri yatıyor. Bu mQeadele Ilkelerinın sonuç 
alıcı olması, dünyanın ilerici güçlerinin ve sosya
list sistemin desteRine ve dayanışmasına gerek
sinme duyuyor. 

kasını tehdit edlyor. 
'. 

Somozo : SS türü muhafızları da işe yoramadı .. . 

Kuşku yoktur ki, balılantıslZlar hareketi, 
dünyamızın glrdilıi geri dönülmez barış süreci
nin önemli bir parçasıdır. Bu harııket kendine 
özgü tüm niteliklerinin yanı sıra dünya emperya
lizmine karşı da büyük bir güç olarak beliriyor. 
Böyle bır durum ne emperyaUst Batı'nın, ne de 

Küba Devlet Baı;kam Fidel Castro, Şah 
diktatörlüRünü yıkan lran'daki ulusal demokra
tik iktidan da Konferarıs'a katılmak Için özel
likle çagırdı. Iran hükümeti, Castro'nun bu çae· 
nsına yanıt verereio, Konferans'a katılacaRını 
duyurdu. Bu sonuç 'da göstermektedir kı, bae
lantısızlar hareketi antiemperyalist doerultuda 
gün geçtikçe daha da güçlenmektedir. 

SO'MOIA saklanaca k 
delik arıyo r  

De\'l'ik Iran Şahı Muhammed 
Rıza Pehlevi. Iran halkının hak· 
kında verdiği idam hükmünden 
kurtulabilmek için kaçacak ülke 
bulamazken. bir süre öncesine 
kadar Güney Amerika kıtasının 
en güçlü diktatörlerinden biri 
olarak bilinen Nikaragua diktatö
rü Anastasio Somoza'da kendisi· 
ni bir anda Şah'ın konumunda 
buldu. 40 yıldan beri )!ikaragua 
halkına kan kusturan bir ailenin 
;on temsilcisi olan diktatör. San· 
dinista Kurtuluş Cephesi öncülü· 
ğünde :\ikaragua halkının \'erdi�i 
kurtuluş "e özgürlük mücadelesi
ni bastırarak iktidarını koruya· 
bilmek iç in tüm olanaklarım kul· 
lanm'ış , kendi ülkesinin halkına 

uçaklarla bomba yaRdırmaktan 
çekinmemişti. Ancak diktatörün 
tüm silahları, iç ve dış müttefik· 
leri, ulusal muhafızlan örgütlü 
halk gücünün karşısında tutun
masını saelayamamışlardı. En 
sonunda "kendi isteği ile" göre
vinden aynlarak ülkeyi terkeden 
kanlı diktatör, bugün tran despo
tu'llunkine benzer bir çizgide 
ülke ülke dolaşarak kaçacak yer 
arıyor. 

19. yüzyıl ortalannda Nlkaragua' 
mn ünlülerinden oldueu bilini
yor. Nlkaragua diktatörü Somo.' 
za' mn babası 1934 'lerden itiba
ren ülke yönetiminde etkinlik 
sağlıyor ve giderek Iktidan tü
müyle ele geçiriyordu. Somoza' 
nm babasının iktidarı ele geçir
mesi kuşkusuz kendi yetenek ve 
becerilerinden çok, Amerikan 
emperyalizmine güven vermesin
den kaynaklanınıştı. Eski ABD 
baı;kanlanndan Rooswelt, So
moza i Için şöyle diyordu: "O 
bir köpo�lusudur. Ama bizim 
köpo�lumuzdur." 

SOı\ıOZA AlLESI 

Somoza- ailesinin Nikaragua'
daki egemenliei bundan 40 yıl 
öncesine kadar uzaruyor. Ancak, 
Samaza'ların "ataları"nın daha 

Anastasia Somoza ise 1967' 
de iktidarı ele almıştı. Sonuncu 

5 
kıtadan 

Ita".r'.r 

P -\ RAGUA Y KOM CN IST PARTlSl 
FAŞ IST DI KTATÖRlüCE 

KA R Ş I  EYLEM BlRLlCI 
ÇACRISI Y APTI 

Paraguay Komünist Partisi Merkez Komite

si işç ilere, köylülere yurtsever güçlere ve ile

rici ordu mensuplarına bir çağrı yaparak faşjst 

Slfoessner djktatörlÜğüne karşı eylem birliği 

önerisinde bulundu. Faşist diktatörlük koşul· 
ları al unda jllegal mücadele veren Paraguay KP 

Merkez Komjtesj'nin yaptığı toplantıda konu

şan MK Bjrjnci Sekreterj Antonio Maidana, 

Paraguay'ın bugünkü durumunun ayırt edici 

özelliklerinin ekonomjk krizin derinleşmesi ve 

e nflasyon olduğunu söyledi. Bu durumun en 

başta emperyalist tekeller ve - Paraguay'daki 

büyük toprak sahiplerjnin sorumluluğunda ol· 
duğunu belirten Majdana, güncel görevin ülke

nin tüm ilerici, antiemperyalist ve anıifaşjsı 

güçlerjnjn eylem birljğjni sağlamak olduğunu 

vurguladı. 

FEDERA L ALMANY A'DA 
GERIClLER 

KOMÜN IST PARTININ 
YASAKLANMASINI ISTIYOR 

Son zamanlarda ,gözle gô.rüIQr �ir gelişme 
kaydeden Federal Almanya'daki gerici güçler 
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antidemokratik taleplerini gittikçe artbnyor
bır. Federal Almanya Sosyal Demokrat Par
tm 'nin teslimiyetçi tutumu nedeniyle eski na
zileri en üst yönetim kademelerine yerleştir
meyi başaran Bundestag'taki CDU/CSU muha
lefeti, şimdl de saldırılannı Federal Almanya 
işçi sınıfı üzerinde yoğunlaştınnaya baı;ladı. 
CDU/CSU Bundestag grubu sözcüsü CarI
Dieter Spranııer, yaptığı bir konuşmada Al
man Komünist Partisi (DKP)nin yuaklanması
Lu istedi. Uzun süreden beri DKP'nin yasak
lanması içbt çaba gösteren Batı Alman gerici
leri, soo zamanlarda, sosyal demokratlarm aD
tidemokratik uygulamalannın artması Dede
niyle cesaret kazanarak bu isteklerini yoğun
Iaştırdılar . 

ORTAK PAZAR Ü L KELERINDE 
FIYATLAR 1 979'UN lLK 

A LTı AyıN DA Y üZDE 9,2 
ORANıNDA ARTıŞ GÖSTER Dr 

Avrupa Toplulu!!u (Ortak Pazar) ülkelerin· 
de ennasyon ve pahalılık önüne geçilmez bır 
hal alıyor. Avrupa Toplulul!u Istatistik Daire· 
sl'nln yaptıeı açıklamaya göre, 1979'un ilk al
tı ayında Avrupa Toplulul!u ülkelerinde fiyat
lar yüzde 6,,1 orarunda artış gösterdı' Geçen 
yılın ayru döneminde Oyat artışının yüzde 4,2 
olduRu bildiriliyor. Ancak, Avrupa Toplulu
ğu'nun kendl kaynaklarından yapılan açıkla
maların tam olarak gerçe!!1 yansı tmadı!!ı ve as
lında tlyat artışlarının daha yüksek olduRu be
UrtUlyor. Bazı kaynaklar, Aımıpa Topluluj!u 
ülkelerinde 1979'un ilk altı ayında pahalılıl!ın 
yüzde 9,2 'ye kadar çıktı!!ını bildiriyorlar. 

Somoza, soygunculukta ve hır
sızhkta babasından da becerikli 
çıkmıştı. Anastasio Somoza'nın 
iktidara geldikten kısa bir süre 
sonra" ülke topraklarından 130 
bin kilometre kare yüzölçümün
de beşte birlik bölümünü kendı 
özel mülkiyetine aktardıRı bili
niyordu. Ancak, buı katil dikta
törün kendi halkından çaldıeı 
ganimetierin çok küçük bir par
çasıydı. Tüm önemli ihracat şir
ketieri, havayolu şirketleri, hiz
met üreten işletmeler, kumar sa
lonlan, büyük oteller, altm ve 
gümüş maden ocaklan, tekstil 
fabrikalan, bankalar, çeşitli Gü
ney Amerika ülkelerinde çiftlik
ler vb. diktatörün mal varbeı ara
sında sayılıyordu. 

ABD VE BATI ALMAN 
KREDILERI 

ABD ve Batı Almanya ıçın 
Somoza bulunmaz bir müttefik
ti. Bu iki emperyalist ülkenin bü
yük tekelleri, kısa sürede bu 
küçük Gün�y Amerika ülkesini 
bulunmaz bir mal satma kayna�ı 
olarak görmeye başlamışlardı. 
ABD ve Batı Alman tekelleriyle 
Somoza arasındaki "iyi ilişkiler" 
sonunda bu iki devlet, Nlkara
gua'ya sık sık "gelişme yardımı" 
adı altlOda krediler vermeye baş
lamışlardı. Bu krediler hakkmda 
Sosyalist Gençlik Birliei Genel 
Sekreteri Eduardo Castillo şöyle 
diyordu: "Amerika milyonlarca 
dolar verdi, ama halk bunun bir 
tek cent'inl bile görmedl." Batı 
Almanya 'nm da verdieı 7 milyar 
tutannda krediler de Somoza' 
nm kasasma giriyordu. 

DIKTATöRON SONU 

Somoza, daha bundan birkaç 
ay önce, iç savaı; sürerken "Ben 
Şah de!!iIIm" diyordu. Ancak bu 
kanlı diktatörün Şah 'la ilginç bir 
benzeriiRi vardı. Emperyalizm, 
hem Şah'ı hem Somoza'yı belli 
bir noktaya kadar desteklemiş, 
ancak örgütlü halk güçleri zafere 
yaklaı;tı!!ında her ikisini de yüz
üstü bırakıvermışti. Her ıkı kanlı 
diktatörün iktidarlarını, en mo
dern silahlarla donattıkları SS bi
çimi orduları kurtaramamış, ör
gütlü halk güçleri her ikisini de 
ülkelerinden kaçmak zorunda bı
mkmışlardı. Nlkaragua'da Ulusal 
Yeniden Kuruluş . Hükümeti gö
reve başlarken, eski dlktatör 
yaptıklarınııı hesabını verece�i 
korkusuyla saklanacak delik lin
yor şimdı' Tıpia halkm verdi Ri 
Idam hükmünün yaftasıyla dün
yayı dolaı;an despot Imn şahı gl
bl... 

E mperyalizm 
Iran 'da 

yeni oy unlar 
peşinde 

han devriminden sonra soluğu 
yurt dışında alan devrik iran Şahı 
ve yardakçıJan son günlerde yeni· 
den burjuva basmmda boy göster
meye bqladılar. Oncc, Şah ın son 
bqbakaOl Şahpur Bahtiyar orta
ya çıktı ve burjuva basın ve ya'Yın 
organlannda çok önem vcrucıek 
kullanıJan ckmcçler vermeye ba.ş
bdı. Emperyalizm yt Şah tarar.n-
dan Iran'da dcspotJuğa karşı 
ayakbnan yığınlan yauJlJrmak 
amacıyla Şah 'ın yılubıının hemen 
öncesinde Başbakanbğa atanan 
Sahtiyar. kmOOinc verilen görevi 
yerine �tircmcyincc çareyi Iran' 
dan kaçmak'" bulmuıtu. Bahtiyar 
aylar sonra Paris'ta ortaya çıktı ve 
Iran islam Cumhuriyeti 'ni karaia
yıa nitelikte demeçler vermeye 
başladı. 

Bu arada Iran halklmn verdiği 
idam hükmü ilc dolaşan dcvrik 
ir.ın Şaha Pehlcvi 'nin "Milyarlan
N yeniden iktidara gelmek. için 
harcadığı" yolunda burjuva pze· 
(derinde haberler yer almaya baı-
1001. Bu haberlere göre. Şah ın 
4!sk.i diplomatlan vC' subaytanrun 
Şah Iı ymiden iktidara getinn4!k 
için darbe planlan yapiıldan belir
tiliyordu. Su "darbe pla.n.1annm it 

hazırlandığı yer ise yine Paris'li. 
Ashnda, artık kimse Şah 'm ye-

niden iktidara gclebiJecei;ine: inan
mıyor. Ancak bu gelişmeler. em
peryalizmin 5011 aylarda büyük bir 
darbe yediği Iran üzerinde yeni 
oyunlar tezgahladığını gösteriyor. 
Şah'm ve: Sahtiyar'm birbirlerini 
izler biçimde burjuva gazetderi
nin birinci sayfalanm iıpt etme-
leri bu tezgahtann bir !Östergesi. 
Bu oyunlar. Inn devrimini yık
mak için haıen Iran 'da bulunan 
eıki Şah yanhlannın cesaretini 
arıtırmak ve provokasyonlannı 
sürdünnelerini sağlamak amacıy
hı sahneye konm:ı.ktadll'_ Heder 
ise Iran Islam CumhuriyetilMI bu 
şekilde baskı -allına alarak, emper
yalizmin yaranna yeni ödiinicr 
koparmakbr. Bu nedenk: devrilen 
Şah yönetiminin iJ4!ri gdenk:ri ön 
plana çıkanldığı gibi, Iran 'da da 
çeşitli politik gruplar aranıdaki 
aynhklar körüldenmektedir. 

Ancak emperyaliımin Şah 1 
iktidarda hitmak için yaptıij,t 
oyunlar nastl sökmediyse. bu 
oyunlar da sökmeycccklir. Dtv
nk Şah, ının halkırun hakkında 
verdiği ölüm cezasının infazı ko .... � kusuyla emperyaılırnin koruma
sında yaıarnım sürdürmeye mah
kumdur. Şah ın eski yardımC'dan 
da öyle ... 



"Yeni sağ" :  
• e I d eo loJik 

s aldırıd a ye ni 
am bala Je sında. lrkÇl, neo·faşlst düşüncelere 

RAŞtT KAYA 

Fıansa'da soıı zamanlarda 
"yeni bır düşünce akımı"ndan söz 
edilmeye başlandı. Adına Yeni Sait 
diyorlar. Fıansa ve dll!er Batl Avru· 
pa büyük kitle iletişim araçlarında 
sürekil yankı bulan, kendisinden söz 
ettiren bu akım Türkiye'ye de 
.haber.yorum biçimlerinde aktarıJ· 
maya başlandı. Bu "yeni" SlRcı akı· 
mı Türkiye'ye tanıtırken ilginç yo· 
rumiar da yapıbyor. 

Gerçekten de ortada çok faz· 
la yaygıırası koparılan bır "yenl" 
� akım söz konusu. Üzerinde 
özenle, dikkatle dunılrnası gereki· 
yor. Bu nedenle Fıansa'da varlıl!ın. 
dan söz edilen "özdeyişi", onun 
yüklü oldul!u ideolojik mesajı şim· 
diiik bır kenara bırakıp, yeni bır 
akım adı altında sunulan ideolojik 
sııldınnın gerçek yönlerine el!Ume. 
de yazar var. 

önce bir saptamadan işe baş· 
1amaIı. Çal!ımızda sal!cı oldul!unu 
ileri sürmek çok kolay deRii. özel· 
llkJe demokrasi, özgürlük, toplumsal 
ilerleme kavıamlan ile saRı ·baRdaş. 
tırmak çok güç. Kendisinin sll!ci ol· 
dul!unu söylemek onur venCl 
olmaktan çıkıyor. Nitekim.Le Mon· 
de pzeteıinin etkiii yazılılanndan 
Andre Fontalne "yeni saR"dan söz 
ederken ,untan söylüyor::"bugüne 
kadar sal!cılar kendilerine ortanın 
-l!ı, hatta bazen ortanın solu der· 
lerdl. Şimdiyse düpedüz kendileri· 
nin sal!cı olduklannı söylüyorlar. 
Bugün yalnızca sal!cı ollnakla kal· 
mayıp üstelik bundan gurur duyan 
bır grupla ,karşı karşıyayız." 

, Dii1ünce planına gelince yep· 
yeni olarak sunulmak istenen hare· 
ketin ve işledil!i, geliştirmeye çalış. 
�I temalann yeniyle en küçük Ilgi· 
ıinin olmadıRı açıil. Sözkonusu te· 
malar "Hlnt-Avrupa Kültürü". ırkÇı, 
ulusal, bireysel farklılıklann, eşitsiz· 
liklerin kökenlerini "açıklayan" 
s06yal-biyolojl. Bu temalar daha ön· 
ce başkalarına, ömel!in NazOere de 
"kurun" olarak hızmet etmişlerdı' 
Akımın "orjlnalltesi" olarak sunu· 
ian "bilimsel şüphecillk ve modem· 
lik" ve uJa4ı1mak Istenen . hedefler, 
"leçklnlerin oluşturulması, Avrupa' 
nın yeniden Inşası" da Nazilerin es
ki "kuramsal dayanakları". GÖrül· 
d�ü gıbı hiç bır şey yeni del!i1. 
Ancak "yenı gösterilerek" üzerinde 
bu kadar durulmasınm bır hlkmetl 
olsa gerek. Bunun ıçın hareketı 
FıanSl'da çok küçük bir azınlık 
olan açık faşist sail'a Indirgemeden, 
bu kadar basitleştirmeden daha de· 
rinierden Incelemek gerekiyor. Ziıa 
"Yeni Sal!", burjuvazinin derin bu· 
naiımı karşunnda artan güçlükleri, 
Iflas ettlRI giderek ortaya ç1kan 
Ideolojisi açısından, özemkle günü· 
müz Fransa'sında keskinleşen Ideo
lojik mücadelede önemlı bır rol 've 
Işlev yüklenmiş bulunmaktadır. 

Genel bır baRlam da, Fransa' 
da faşist harekete bakııdıRmda 
{çık minik örgütlenmeler kolayca 
,öriiebUir. "Front National" (Ulu· 
sal Cephe) ya da PEN gıbı. Ancak, 

bilimsel temeller araştırınak çaba ve 
görüntüsünde. Marksizm de bilimsel 

Fıansa balkı faşiZmin insanlık düş· oldul!unu söylemiyor mu? 1şte çal!' 
manı niteliRinl deneyimi ile bUiyor. 
Mevcut güçler dengesinde ototiter· 
leşen büyük burjuva iktidarının fa· 
şizme yol almasına olanak olmadıRı 
gıbı, mevcut faşist örgütlerin etkın· 
le_şmesine de olanak bulunmuyor. 
Bu koşulJıırda önce faşist düşünce· 
leri reklam etmek ve ilgi çeker bale 
getımıek gerekiyor. Daiıı sorıra da 
temel hedefe ulaşmak için karŞı çık· 
mak. 

Mekanizmayı anlamak için 
öncellkJe "Yeni SaR" merkezleri ar· 
kasında kimlerin olduRunu görmek 
gerekiyor. "Club d 'Horloge "un baş· 
kanı 'Yvan , Blot Chirac'ın Rl'R Par· 
tisi'nin Genel Sekreteri A. Deva· 
quet'nin özel kalem müıfıirii.Başkan 
Giscard 'ın partisinin eski başkanı 
zeblr CaIHYe içişleri bakanlanndan 
M. Poniatowski de kulüp üyeleri 
arasında. GRECE'in arkasında ise, 
basın milyarderi Hersant'ın sahibi 
olduRu "Figaro·Magazlne" bulun· 
makta. Büyük tekelci sermayenin ve 
politik örgütierin 'Yeni Sa!!" hare· 
ketini destekledikleri inkar edilemi· 
yecek kadar ortada. Buna karşılık, 
Fıansa'da liberalizmin şampiyonlu· 
!!unu yapan aynı çevrelerin iktidan 
Giscard'cı sözeiller, bir yandan rek· 
iarnlarını yaptıRı bu görüşlere karşı 
çıkly'orlar,. ırkçı, faşist görüşleri 
kesinlikle kınıyorlar. Kendi "aynm· 
Iannı", farkiıiıklannı gürültülü bir 
şekiide belirtiyorlar. Çelişik görü· 
nen bır tu tum. Gerçekten öyle mi? 
Burada biraz durmaı(' gerek. Başka 
bir yöne bakarak tabloyu tamamla· 
ınak için. 

"YENİ F1LOZOFLAR" 

"Yeni sal!" gibi, ondan da 
önce iieri ,kapipatalist batı illkelerin· 
de ve özelllkle Fıansa'da reklamı 
yapılan bır başka akımı bu noktada 
hamlamak gerekiyor. Bu akımın ge. 
ilel adı "Yeni Filozoflar" ya da yeni 
felsefe akımı. "Yeni 1ktlsatçılar", 
"Yenı teknoktatiar" vs. gibi görü· 
nümlerde de sunulmakta bu akım. 
özeUiRI ideolojilerı sıstemleştırerek 
totalitarlzmln kaynal!ırun "aşın ' 
Iıklarda oldu!!unu kanıtı8mak. Si· 
metıl Işte böylece kurulablliyor. 
Demokıasl Için "aşınlıklara" düş· 
memek gerek. çözüm burada den· 
mek Isteniyor. "A,ın"lık ,denince 
marksizmin hedef gösterilmemesl 
olanaksız. Aryen ırkın üstün!ü!!ünü 
kanıtlamak ıçın yola çıkan "Yenı" 
sa!!,a karşı çıkılırken simetrı kuru· 
larak, marksizme de "aşın" oldu!!u 
Için karşı çıkmak gerektiRI akıUa· 
rınca ortaya konulmuş olacak. Böy· 
lece ınas eden burjuva ldeoiojisl 
sosyalizm karşısında ayakta tutul· 
maya Çalışılacak. Akıl yürütmede 
kullarulan motif ıçın Yenı Sa!!'ın 
orijinalitesi de ön plana çıkanlmak· 
ta, Yeni sal!, bilimsel oinıak Iddia· 

nşım ve yakıştırına hazır. çözüm 
"bilimsel olduRunu ileri sürenlerden 
uzakta durmakta". çözüm "liberal· 
lerle, sosyal demokıatlann birleş· 
meslnde." 

Daha cumhurbaşkanı seçUme· 
den önce GIscard'da politikasıru 
böyle çizmemiş miydi? Giscard'm 
politikası köklü deRişim Isteyen 
"sol 'birlik" karşısında "istikrar 
ıçınde deRişim" deRiI miydi? Uzun 
dönemde sosyal demokrasiyi . 'sol 
birlik"ten koparmaya yönelik, sıruf· 
sal ·lşbirliRine yeniden çekmeye yö
nelik uzun vadeli program böyle be· 
iirlemiyor muydu hedefi? 

KOMüN1ST P ARTl'YE 
KARŞI BİR ARAÇ 

GÖrüldüRü gibi "Yeni Sa!!" a· 
kımın bunca reklam elliimesindeki 
temel amaç, geleneksel sa!!,a, tekel· 
ci burjuvazinin iktidarına, ideolojik 
olarak bir hareket alanı saRiama 
operasyonundan başka bir şey de· 
RiI. Yaratılan "Yeni Sa!! , ' ,  mevcut 
iktidarın totalltarizme "karşıtlıRı· 
nı", ortaya koyması için bir olanak, 
öte yandan yaygınlaşan biiimsel 
sosyallst düşünceye ve onun temsil 
ettiRi Komünist Parti '}(i! karşı da 
yeni bir aıaç. 

Bu opeıasyonda sosyal de· 
mokıat hareketin de" bilinçli ya.da 
bilinçsiz önemli bir yer alması da 
üzerinde durulması gereken başka 
bir konu, F. Sosyallst Partisi yayın· 
larında baş hedefolamk "Yeni SaR "ı 
seçmiş. Böylece neo·faşlst harekete 
karşı etkın mücadele verildiRi ileri 
sürülüyor. üstelik bu yeni faşist ha' 
reketie klasik sai!'ın birleştiriime· 
mesi gerekliliRini vurgulamaya özel 
özen gösterilerek. Böylece gerçek 
sorunlann dikkatierden kaçınırna· 
sında önemli bır 1,lev görülmüş olu· 
yor. "Aşırı faşist bir tehlikenin" 
böylece şl,lrilmesl, Iktidar tabanını 
genitletmek Isteyen büyük burjuva· 
zlnin bunalımın emekçilerin sırtına 
yenı yükler bindiriierek geçiştirii· 
mesl ve yaıatılabiiecek bır toplum· 
sal panik Ile sosyal demokıat Sosya· 
Ust Partinin "liberal" büyük burju. 
vazinin poUtlkasına ortak ya da 
yandaş yapılmasının ortamını da 
hazırlıyor. Sosyallst Partinin Komü· 
nlst Partı'yı "sekter" tutumdan kur· 
tulması ıçın gerekçe diye gösterdll!l 
"tehlike", bUyük buıjuvazlnin ek· 
mel!lne yaR sürüyor. Sonuçta biiyük 
burjuvazinin yenı ıdeolojık saldmsı· 
na karşı kltielere yanlış hedener 
gösterlUyor, 

Görüldül!U gıbı "Yeni Sal!" 
bUyük burjuvazinin ıdeolojık karşı 
saldınsında, köklü del!lşlmler bekli· 
yen emekçi kltielerln gerçek özlem· 
lerlnden vazgeçmelerinin saRianma· 
sında önemU bır Işlev görmesi beko 
lenen bır aıaçtan başka bır şey 
deRiıdır, Bır bUtlin olaıak ele alındı· 
i!ında üzerinde clddlyetie durulması 
ve mukenln altındald gerçek yüzün 
ortaya konulması gerekmektedir. 

ilk atom bombUl· 
nın Hlro,tma 'ya 
atılmasından bu ya· 
na 34 yıl geçti. Her 
yıl bombanın abi· 
dı!!ı gün, ölen yüz. 
binleri anmak için 
toplantılar düzen· 
leniyor. Bu anma 
günleri aynı zaman· 
da yüzbinlerin ba· 
n, ıçın özlemlerini ve banş için mücadele ge· 
rekllURlnl Ifade günlerı oluyor. 

Kıılıcı , gerçek banş Insanlıj!ın özlemi. Banşı 
kazanmanm ilk koşulu olarak banş ıçın mü· 
cadele etmek gerekiyor; mücadelede hedefi 
barışın düşmanlannı görmek, göstermek gere· 
kıyor. 

B ugün Hiroşima'ya ölüm getiren bomba, sava· 
ŞI sona erdirmek ıçın gerçekten gereklimiydi 
sonisu soruluyor. ERer barış yalnızca savaş· 
sızlık dönemı olarak görülmüyorsa, bu soru· 
yu sormak gerekiyor. Savaşa son vermenin ba· 
nş olmadıRını göstermek için. Çlinkü Hiroşi· 
ma 'ya atılan bomba, savaşa son vermek ten 
çok daha başka amaçlan da taşıyordu. 

Hiroşima 'nm 
yıldönümünde 

Hiroşima 'ya atılan ölüm bombasının gercek 
amacının emperyalizmin patronunun ABD ol· 
duRunu göstermek olduğu bugün açıl!a çık· 
mış durumda. ii. Dünya Savaşı sonunda bir 
atom bombası iie iki "kuş" vurmayı hesaplı· 
yordu. ölen yüzbinlerin bu anlamda kuştan 
farkı yoktu emperyallzm için . Hedef, emper· 
yalist paylaşımda parsayı ABD 'nin toplanıası 
ve oluşan sosyalist sisteme gözda!!ı \'1!rilmesi, 
emperyallzmin etki alanının genişletilmesi, 
toplumsal kurtuluş için mücadele edenlerin 
slndlrilmesinden başka birşey del!iidi. 

E mperyalizm Için barış ancak bir savaşsızlık 
halidir. Bu nedel)le Hiroşima'ya atılan bom· 
ba, emperyalizmin uluslann kendi gelece!!lni 
belirleme hakkına karşı en büyük şantajıydı. 
Şantalın blöf olmadıRının göstergesi de Hlro· 
şima 'da, Nagazakl 'de ölen yüzbinierdi. 

Günümüzde emperyalizm böyle araçlan şantaj 
ıçın açıkça kullanamıyor. Sosyalist illkelerin, 
kapitalist ülkelerin emekçilerinin varlıl!ı ve 
mücad,lesi buna olanak tanımıyor. Ancak 
empeı'yalizm de amaçlarından vazgeçmiş de· 
RiI. Yeni biçimler deniyor. Emperyalizroe kar· 
şı mücadele eden uluslara karşı, zaman zaman 
OrtadoRu 'ya müdahale tehdidinde oldu!!u gıbı 
güç kullanmaktan söz etmekle birlikte, başka 
bır yöntem bulmak zorunda. Yeni yöntemler· 
le, ülkelerin iç işlerine kanşabllmenin ideolo. 
ilk kılıfını ve gerekçesini hazırlamak g,rekl· 
yor. 

i şte ABD'nin Afganis'tan'da yürüttüRü saldınyı 
bu ba!!lamın dışında düşlinmek OlanakSıZ. 
ABD Dışişleri BakanlıRı, bildirisinde, ABD'nin 
1ıan olaylarına kanşmadli!ını, Sovyetler Birli. 
Rfnin ele Afganistan 'a karışmaması gerektlRinl 
söylüyor. "Müdahaleye" karŞı görünen bildiri. 
nın gerçek amacı Ise, Afpptstan'ı!aki emper. 
yallst müdahaleyi saklamak. Gerektlj!inde Ise 
açık müdahaleler ıçın zemin hazırlamak. Em. 
peryalizm, barışı tehdide devam ediyor. Ama 
artık emperyallzmln amaçlan ıçın yeni Hlro. 
şlma'lar yaratması kolay deRii. Sosyalistler, 
tüm iierlcller, barış ve demokrasi gUçleri em
peryallzme olanak tanımayacaklar. 

• nail serikoğlu 
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Spor : Toplumsal _yaşamın
vazgeçilmez bir ögesi 

Kamuoyunun ilgisinin spor
da yo�nlaştı�ı belli dönemler 
vardır. 1979 yılının Temmuz 
ayı da böyle bir dönemin baş
langıcı idi. 1980 Moskova O
limpiyat Oyunlan'nın giderek 
yakınlaşması, Olimpiyat hazır
lık yarışmalannın 1979 yılını 
doldurması hloskova'da doru!!a 
ulaşacak olan ilginin yükselme 
nedeni idi. 

Sovyetler BirliFnde Tem
muz ayının başlannda başlayan 
geleneksel Spartakiad Oyunları 
küçük bir olimpiyat nitelillinde 
idi ve seneye 'yapılacak büyük 
organizasyon için aynı zaman
da bir deneme görevini üstleni· 
yordu. Sovyetler daha şimdi· 
den tamamlanmış olimpiyat te· 
sislerinde başanlı bir sınav ver
diler. 

Spartakiad Oyunlannın sos
yalist ülkelerin spor yaşamında 

büyük bir önemi vardır_ S�arta
kiad 'lar özgiirlük için savaşan 
köle önderi Spartaküs'ün arusı
nı yaşatan ve günümüzde olim
piyatlann özünü yaygınlaştır
mayı amaçlayan spor etkinlik
leridi. Ilk spartakiad 19. yy'ın 
sonlannda Çekoslovakya'da 
yapılmış ve giderek yaygınlaş
mıştır, 

Temmuz ayında ilk defa 
uluslararası boyutta Moskova'
da yapılan 7 _ Spartakiad Oyun
lan tabanda elemeler ile başla
yan dört yıl süren bir dizi yanş
manın finalidir. Dört yıl bo
yunca yaklaşık 20 milyon kişi 
bu yanşmalara katılarak final
de kendi cumhuıwetini temsil 
etmek için mücadele eder. Bu 
seneki Spartakiad oyunlan bir 
çok yeni yetene!!in ortaya çık
masına neden ohırken uluslara
sı spor alanında da zevkli, çe-

kişmeli ve birçok rekortarla 
noktalanan küçük bir olimpiyat 
niteli�inde oldu. 

ULUSLARARASI 
YARıŞMALAR 

YA DA KAPİTALİZMİN 
çöKMESI 

Temmuz ayında Spartakiad 
oyunlan ' ile başlayan spor he
yecanı A!!ustos başında Tori
no'da yapılan Avrupa Atletizm 
Kupası Finali ile )<eni bir bo
yuta ulaşıyordu, Bu ayın so
nunda Montreal'de yapılacak 
Atletizm Dünya Kupası'nda ya
nşacak 2 Avrupa ülkesinin se
çildi!!i bu yanşmalann sonucu 
1976 Montreal Oyunlan sonra
sı başlatılan bir kampanyanın 
tekrar ortaya çıkanlmasına ne
den oluyordu. Sovyetler Birli!!i 

rak katlanmak burjuvazi için 

Gerçekler saklanamaz! çok fazla bir sorun olmuyor. 
• Seçim yasalannda yapılan 

son dej!işlkııklerle afişlemenin 
yasaklanması hatırlanırsa tablo 
bütünüyle gözler önüne serilmek

Seçim dönemine girilme
siyle birlikte TRT haberlerinin 
izlenmesi daha da "ilginç" bir 
hale geldi. ça�ımızda demokrasi
nin gere!'ıi olan kitlelerin ö.lem 
ve taleplerini örgütlü olarak ki tle 
iletişim -araçlanna ulaştırma, 
topiıimsal,politik, kültürel olay· 
lardan blgilenme haklannın, kı· 
saca "aydınlanma" ve "aydınlat
ma" hakkının mev-cut olmadı!!ı, 
TRT'nln böyle bır işlevi yerine 
getirmedij!i açıkça ·sergilenrnek. 
te. üstelik bu sergileme bi cim· 
sel demokrasi adına, o güne ka· 
(\ar, haberlerde yer almayan poli· 
tık partUe,rin bu arada işçi sınıfı· 
nın bilmsel sosyalist partisi TİP' 
in haberlerine de görünüşte yer 
verilmeye ba,ıandı!!1 bir dönem· 
de daha bir bQlirginleşmekte. 

s"çinıle birlik!e haber 
progranılannda siyasal parti de· 
,neçlen seçim haberleri adı altın· 
dıı ayn olarak verilmeye başlan
dı. Işte TRT haberlerinin gerçek 
yUzü de böylece saklanamayacak 

bir biçimde ortaya çıktı.  O zs- ". te. üstelik, bildiri da!!ıtırnı da sı. mana kad� normal haber p.rog- . . kıyönetim ve emniyet güçlerine! ranılarının ıçine yerleşen bul)uva tillen engeııenmekte oldui!undan 
partilerinin haberleri aynlmca 
geriye kalan maılzara çok Çarpı· 
ct. Haber diye sunulanlar ej!er 
bir bayram ya da kutlama günü 
de yoksa neredeyse yalnızca tra· 
fik kazaları, spor olayları. Adeta 
TRT haberleri modem tellal 
işlevi görmekte. Toplumsal so
runlardan hiç söz edilmiyor. Bu 
sorunlara çözüm önerıı�ri, görüş· 
ler getirenlere olanak tanınmı· 
yor, Bütün bunlara ek olarak se· , 
çim dönenıl bahane . edilerek 
"propaganda" yapılmasına eng,el 
olunması gerekçesiyle demokra
tik kitle örgütlerinin haberierine 
uygulanan filll sansür daha da et· 
klnleşmekte, Işte demokıasi, 
yansıziık, halkın poHtlk teıcihle· 
rinl serbestçe belirlemesi adına 
oynanan oyun; kitlelerin haber· 
siz bırakılmaları böylece gerçek· 
leşmekte, Radyo ve TV'de siya· 
sal partilere tanınan 90 ve 45 sa· 
niyelik süreyeı oyunun kuralı ola· 

Uçunco 
entemasyonaIln 

kısa tarihi 
• 

alexander soboiev 
• 

Oı$<d --'-"' k_  
_ ........ 110 .. _ ...-- ......., 

.. . ....... .. � 
"'�- ......... .-

� .. "ııo- --.-. ....... 
-.ıı- .. ..... ...... ........ """'- ........ 

--....."' - ... 
0CıQ0\CIII -,.- .......... .. ..... 

O '"  

ve Demokratik Alman Cumhu
riyeti 'nln hem kadınlarda hem 
de erkeklerde Avrupa'yı temail 
hakkını almAsı kapitalist ülkele
ri çok kızdırdı, Oıımpiyat ön
cesi sosyalist ülkelerin bu tür 
ba,anIan, uluslararası yan,ma
larm ve oıımplyat oyunlannın 
eakl espirisinin yitirlldl�1 görü
,ünün tekrar ortaya atılmasına 
neden oldu, Bu görüşe göre Ba
lOn Plerre de Coubertln 'In "ka
zanmak deRU, katılmak önemli
dir" düşÜncesi günümUzde Iflas 
etmıştır, çünkü artık günümUz
de uluslararası yanımalarda bl
rlnclllkler Sovyetler, Demokra
tik A1rnarılar ve Amerikalılar 
tarafından paylaşılmakla, dl�er 
katılan ülkeler bu birincilikleri 
e<irkemle,tlren plyonlar duru
muna düşmektedirler! 

Bu görüşü savunanlann ba
tında kapitalistler ve sosyalist 
sisteme kütretmeyl kendilerine 
görev edinen maocular gelmek· 
tedir. 

Maoculara göre sosyalist ül· 
kelerin uluslararası yanşrnalar· 
da önde gelmeleri sistemin bir 
başarısı de !!il, yapay yolla' ge· 
liştlrilmlş biyonlk Insanlann 
başansıdır. 

Bu çıklljın amacı açıktır. 
Kapi*m uluslararası alanda 
eski ltibannı yitirmiştir. Bu du· 
rumun net bir şekilde ortaya 
serildij!i uluslararası spor kar· 
şılaşmalannın eski önemını 
kaybetmesi kapitalizmin gerile
mesinin göstergelerinden birini 
gözlerden saklayacaktır, Mao· 
cular bu görüşün savunuculu �· 
nu yapanık emperyalistlere 
olan borçlannı ödemek iste
mektedirler. Ancak bu zavaliı· 
lar güngeçtikçe kokuşmakta 0-
lan kapitalizmin Içinde bulun· 
du� durumun uluslararası 
spor alanlanndan çekilerek gtz
lenemiyecek boyutlara ulaştı!!ı· 
nı görmekten adzdirler. Sosya· 
list ülkelerin uluslararası spor 
alanındaki başarılannın siste
min başansı olduj!unu çarpıt
maya çalışmaktadırlar, 

Uluslararası yanşmalarm es· 
ki önemini yitirdlj!1 görüşünün 
ardında 'sporun siyaset ve lde o-

seçinılere gidildlj!inde toplumsal 
. etkinliklerden kitlelerin haberal· 

ma hakkının çok büyük öl çüde 
sermayeye dayalı basımn kontro· 
lüne bırakılmak istendi ei anlaş i· 
lıy�r. Işte burjuvazi için demok· 

- ratik seçinılerden anlaşılan bu. 

-AP ve di!!er gerici partilerin son 

loj! dı,ı' oldu� düşüncesi yaL
maktadır. Bu düşünce bugüne 
de�ln burjuvazinin kitleleri 
spor yolu ııe uyutmuına yar· 
dıma olmu,tur. Ancak ıoıya· 
ıııt ülkelerin spordaki ba,anla
rmın raslantı dej!U, sistemin o
turmu,lu!!unun spordaki yansı· 
muı olduRu gerçe!!1 sporun li· 
yaset ve ıdeolojı d"ı deRU aksi· 
ne sosyo-ekononılk yapının bir 
göstergesi oldu�nu vurgula· 
mıştır. 

Spor, sosyalist ülkelerde ya· 
şamın ayrılmaz bir parçası ha· 
lindedır. Geıışmlş insan kl,ill· 
i!lnin oluşmill, yalnızca düşün· 
sel gelişinıl .deeil, bedensel ge. 
Uşimi de gerektirmektedir, Bu 
nedenle spor, sosyalist ülkeler· 
de herkesin uRraşı olmakta ve 
yaşamın vazgeçilmez gereksinı· 
ml olarak sai!iık ve yaşam se· 
vincini kökleştirmeye yönelmiş 
üstün bır Işlev taşımaktadır. 
Kapitalistlerin ve onlann yar· 
dakçılarmın girişimlerindeki 
alD!lç toplumsal olgu halıne ge· 
len sporun ürünlerinin uluslar· 
arası yanşmalarda sergilenmesi· 
nı engeııemek ve kıııtlamaktır. 

SPOR BARIŞ İÇİNDE 
BIR ARADA YAŞAMANıN 

ARACıDıR 
Kapitalistlerin ve maocula· 

nn uluslarası spor olgusuna kar
şı çıkmalanndaki bir dli!er a· 
maç da, spor olgusunlUI taşıdı· 
j!ı önemli bir Işlevdir. Spor 
hangi toplumsal sıstem, hangi 
ulus ve ırktan olursa olsun ayi· 
nm yapmadan Insanlan birara· 
ya getiren, halklar ve ülkeler 
arasında banş ve dostluk duy· 
gulannın oluşanık gelişmesine 
katkıda bulunan ve banş içinde 
birarada yaşama politikasına 
daha elverişli koşullan yaratan 
uluslararası bir olgudur. 

Halklann sosyal, kültürel ve 
Insancıl alanlarda yakınlaşması
nı sai!layan ve de halklar arasın-

düşüncesinin güçlenmesine kat· 
kıda bulunan spor olgusunun 
uluslararası alandaki politik 
önenılnl hiçbir artniyetli glri· 
şim ortadan kaldıramayacak
tır, 

günlerde ai!ırlık kazanan TRT'ye 
saldınıan ise bu oyunu gözlerden 
sakiarna çabasından başka bir 
şey de�ıı. Ancak, sosyalistler, 
baj!rmda yaşadıklan klııelere 
uiaşmayı böyle bir ortamda da 
buiacaklardır, buluyorlar da. 

• 
Dünya Işçi ıınıfı hareketinin üçüncü Enternasyonal'lıi 

en &liçlü atılım kurulmuandaki ve en önemli 
dönemlerinden birinin ürünü kuar\annın 

ve aynı zamanda örgüııeyiclli olu,tunılmaıındakl yerini 

i 

olalı üçüncü Entemaayonal, ve enllınıuyonaUn 
çalışmalanyla bugünün markılat-leıılrılst lIıorlnltı 

sorunlanna da ı,ık tutaıı yaratıcı geH,me., dünya 
büyük bır ıdeolojık ı'ııiıu devrımcı mücadele 

bırakıruştır. deneylerinin genelle,tIrIlmesi 
A,LSobolev başkanlılındakı ve uludararası bilimsel 

,eniş bır bilim emekelerl ıOIyaIIat hareketin poHtika, 
, grubu tarafındaıı .tra IIıjl ve tak tIkIerlnln 

V, lnbricht, D, lbarruri, hazırlanmasında oynadıR! 
J, DuCıOl, G, CagrıIot, önemlı 1o1ü büyük bır 

p, Dutt ve B, Ponoıııaı.v açıklıkla anlatmasıdır, 
&Ibi önde gelen parti Bu kitap üçüncü 

yönetlcııerinln katkılan da Enternasyonal'In faaliyette 
alınarak hazırlanan bulundu� yıllan ve bu 

üÇüNCü yılIarde işçi sınıfı mücadelesi 
ENTERNASYONAL'tN açısından önplana çıkan 
• KISA TARtH! sorunlan Incelerken bııımsel 

bu mirası özetlemektedir, S06yallst hareketın birçok 
Kitabın en önenıll özelliRi, temel Ilkesini de ortaya 

Lenln'ln koymaktadır, 

-

--



Şi l i  
i ,çi s ını fının 
uıun so luklu 
sava, ı 

• Başlangıcındiln Günümüze Şi· 
ii Işçi Sınıfın m Mücadelesi, 
Ivan Ljubetic, Bilim Yayınla· 
rı, ISTANBUL, Haziran/1979 
i. Baskı. 

Ivan Ljubetic'in iki bölümden 
oluşan kiUbI "Başlangıçtan Gü· 
rUnüze Şili Işçi sınıfının Müca· 
delesi '" adını laşıyor. Kitabın bi· 
rinci bölümünde Şili işçi sınıfı· 
nın başlanp:ından Pinochet dar· 
besi dönemine kadar tarihi özet 
olarak dile getirilirken, daha 
aı.,lıklı olan ikinci bölümde, işçi 
sınıfının �ist diktatörlüğe karŞı 
IIIrdl8'diiğü yılmaz mücadele ay· 
nnulı bir biçimde anlatılıyor. 

Bilim Yayınları tarafından Çı' 
karılan "Başlanııcından Günü· 
rriize Şili Işçi Sınıfının Mücade· 
leli", 19. yüzyılın başlarından bu 
yana Ş iii 'deki işçi sınıfı hareke· 
tinin özet bir incelemesi niteli· 
iili taşıyor. "Işçi hareketinin 
başlangıcından 1973 darbesine 
kadar olan gelişmeler" başlığı al· 
tında toplanan birinci bölümde, 
ııenel çizgileriyle Şili işçi sınıfı 
hareketinin tarihi w 1973'e ka· 
dar �len şanlı bir mücadele so· 
nunda elde ettiği kazanımlar an· 
Iatılıyor. Yazar Ivan Ljubetic Şi· 
Ii'de işçi sı nıfının ortaya Çıkma· 
sından önceki durum için şunları 
söylüyor : 

. "1 820'lerde Şili toplumu 
başlıca iki sınıftan oluşuyordu: 
büyük toprak sahipleri aristokra· 
sisi· w pratikte köle olan tarım 
işçileri. Şehirlerdeki toplumsal 
.. uplar sadece ülke halkının % 
10'unu Oıuşturduklarından fazla 
bir öneme sahip değillerdi. Bun· 
lar burjuvazinin ilk temsilcileri 
olan bazı küçük işletmeciler 
(özelikle satıcılar), orta tabaka 
w IIÇi sınıfıydı. (Bunların köke· 
ni şehirlere taşınıp orada çeşitli 
iıler yapan tarım işçileriydi.)" 
(s.H ) 

Yazar, 1920'Ierden sonra 
meydana ıelen ekonomik deği· 
,ildiklerin toplumsal yapıyı da 
karmaıık hale getirdiğini ve eski 
sınıflara burjuvazi, küçük burju· 
vazi, orta tabakalar ve işçi sını· 
fının eklendiğini belirtiyor. 

Ivan Ljubetic, Şili işçi sınıfı 
önderi Recabarren 1n ömür bo· 
yu süren mücadelesini ve Ş iii 
işçi sınıfının politik hareketinin 
ortaya çıkışını anlatıyor. Şili 

işçi sınıfının kendisi için bir sı· 
nıf haline dönüşmesinde büyük 
katkıları olan Luis Emilio Re· 
cabarren ( 1 87.6.1924) sadece Şi· 
ii Işçi sınıfının değil, aynı za·. 
manda birçok Güney Amerika 
ülkeleri işçi sınıfının hizmetinde 
olmuştur. L,91 8'de Arjantin Ko· 
mUnist Partisi'nin kurucuları ara· 
sında yer alan Recabarren, öıün· 

ceye kadar Şili işçi sınıfının po· 
litik hareketinin kurulması ve 
gelişmesi için çalışmıştır. Yazar, 
Şili KomiInist Partisi'nin ortaya 
çıkışını şöyle anlatıyor: 

"Recabarren işçierin bir siya. 
sal partiye sahip olmasının gerek· 

tiğinin bilincindeydi. Önce De· 
mokratik Partiyi bir Sosyalist 
Parti 'ye dönüştürmeye çalıştı. 
Bu çabaların başarılı olamayaca· 
ğını anladığı zaman, yeni bir par· 
ti kurmak için önlemler aldı. 
Böylece 4 Haziran 191 :l'de Iqui· 
que de Partido Obrero Socialis· 
ta (PüS-Sosyalist ·Işçi Partisi) 
kuruldu. ( . . .  ) POS, büyük politik 
o.unluğunu gösterdiği 10 yıl 
boyunca varlığını !Ürdürdü. Bu 
olgunluğu sayesinde Birinci Dün· 
ya Savaşı'nı emperyalist · savaş 
olarak mahkum etti w 191 7'de 
Ekiin Devrimi'ni selamladı. 

2 Ocak 1 922'de, aynı Partido 
Comunista de Chile, PC( Şili Ko· 
rriinist Partisilnin i. Konııresi 
olan, PüS'un iV. ve son kongre· 
si yapıldı ... üçüncü Enternasyo
nal'e bağlanan Şili Komünist 
Partisi'nin kuruluşu, proletarya. 
nın öncü müfrezesinin doğuş saa· 
ti ve Şili sınıf mücoidelesi tarihi· 
ınin yeni bir aşamasının başlan· 
Ipcı idi." (s. 23.24) 

Kitapta, Şili Komünist Parti· 
si'nin ve Şili 'deki ilerici sendikal 
hareketin uzun soluklu mücade· 
lesi anlatılarak, 1 970'de Halk 
Birliği hükümetinin kuruluşuna 
kadar olan gelişmeler üzerinde 
duruluyor. "Işçi Sınıfı: Anti· 
faşist direnişin çekirdeği ve mo· 
toru" başlıklı ikinci bölüm ise, 
1973'teki faşist darbeden sonra 
Şili işçi sınıfının Pinochet cunta· 
sına karŞı halen sl8'dürmekle ol· 
duğu mücadele anlatılıyor. Bir· 
çok olaylardan sözederek faşist 
cuntanm katliamlarını, işkence· 
lerini, baskılarını sergileyen ya· 
zar, kiUbI şöyle bitiriyor: 

"Allende yaşıyor ve mücade· 
leyi sürdürüyor. O, işçilerin, ka· 
yıpların yakınlarının, sürgündeki 
Şiliıllerin ,her eyleminde yaşam· 
dadır. Mücadelelerde yaşamını 
sl8'dürUyor ve halkın düşmana 
karŞı kazandığı zaferde yer alı· 
yor. Allende ölümüne kadar işçi· 
lere sadıktı. Ve onlar O'nun mi· 
rasını sadakatla· koruyorlar. Fa· 
şist diktatörlüğün güç koşulları 
altında, onlara Companero Presl· 
dente'nin Halk Hükümetinin sa· 
vunması için mücadelede şehit 
düşmeden önce bıraktığı görevi 
yerine getiriyorlar: "Bilmelisiniz 
ki, er ya da geç, çok yakında, 
yeniden üzerlerinde gerçek insa· 
nın daha iyi bir toplum için yü· 
rüyeceğl geniş caddeler açıla. 
cık," 

çağdaş Bulgar 

romanı üzerine görüşler 
Sofya'da,· Haftalık Edebiyat Cephesi gazetesi'nin yöneticilerin· 

den başyazar Prof. Efrem Karant'ılov ve çalışma arkadaşlan (kuram 
ve eleştiri bölümü sorumlusu) Nataşa Manovova, (Uluslararası ede· 
biyat soruİn1usu) Margarita Mitovska ile Bulgar romanının özellik· 
leri üzerine konuştum. Söyleşinln çevirmenli�ini Doçent Dr. Ibra· 
him Tatarlı yaptı. 

Türkçe'ye çevrilen Bulgar 
romanmlarının yapıtlanndan 

. okuduklanmbende çocukluk, 
i ilk gençlik yıllanna dayanan 
. birikimlerin a�ır basb�ını dü· 
şündürecek Izlenimler bırak· 
mışb. 

. 

Do� bir gözlem miydi 
bu? Bunu sordum önce. 

- Do�dur ama elbette 
kesin bir geneDeme yapıla· 
maz... diye yanıtladı konuş· 
macılar. Daha çok eski ve or· 
ta kuşak yazarlarınuz " oto
biyografik" diyebilece�imiz 
roman türünün örneklerini 
vermişlerdir. Bu türün en 
genç temsilcilerinden Bogo· 
mil Raynov, ilk romanıııı 
Tütün Insanı 'nda babasını tip· 
leştirmeye çalışmaktadır. 
Açıklamak gerekir ki, gele· 
neksel anlamda düzyazı kural· 
lannı tanımaz Raynov. özel· 
Iikle Ikinci yapıb Santakrus 
Yolu'nda bu özelli� tam so
mutlanmış , belirginleşmiştir. 

Tek romanı, "Herkes ve 
Hiçkimse" ile dikkati çeken 
orta kuşa�ııı verimli öykücii· 
lerinde n Radişkof, son yıllar· 
da "Gece Beyaz Atlarla" adlı 
romanı ile büyük etki gücü ka· 
zanan Pavel Veşinov sözcü�ün 
tam anlamı ile özgündürler. 

Araya girdim: 
- Hangi anlamda özgün· 

dürler'? Işledikleri konulardan 
mı alıyorlar özgiinlüklerini. 
Yapısal açıdan yeni dönüşüm· 
lere mi ön olmuşlardır'? 

- Birincil olarak dilleri, 
diyor konuşmacılardan Nata· 
şa Manovava. 

Önce Raynof üzerinde du· 
racaj!ım. Raynof'u bir dene· 
meci sayabiliriz. Monolog di· 
alogtan daha çok görülür on· 
da. Diyelim ki Daskaloftaki 
uzun betimlemelere rastlaya· 
nıazsınız. Daha çok duyumsa· 
malara başvurmaktadır. Ve en 
önemli yönü, belki de yeniliei 
ça�daş Bulgar düzyazısında 
şiirsel gelene�i yeniden kur· 
ma çabası ön plana geçmiş· 
tir. Ça�daş duyarlıklara ba�1ı 
bir şlirseDlktlr bu. De�işen, 
de�işmekte olan düzyazının 
bu özelUMni Haytov'da, lvay 
la Petrov' da da görebiliriz. 

Ister Istemez Yaşar Kemal'i 
düşünüyorum. 

Yaşar Kemal, büyük dü· 
zeyde tipleştirme başansı gös· 
terdi!!1 kişilerini blle ça!!daş 
bir halk ozanınm duyarlılı!!ı· 
nı simgeleyen sözcüklerle ya· 
rattıeı için öZgiind·ür. Dilin 
özündeki güzelUkle bütünleş· 
miştir çünkü. Abbas Sayar da 
öyle. Yaşar Kemal güneyden, 
Abbas Sayar yayladan ses ve· 
rir. Ça!!daş Bulgar romancı· 
Iannın yarattıkları söylenen 
bu dil del!lşimi bileşimini ne· 
reden alıyor. Eski·yeni hangi 
olanaklardan kaynaklanıyor· 
lar'! 

- Geçmı,ta de düzyazı. 
mızda ,Iirsel çizgi vardı, dı· 

yor konuşmacılar. Adlarını an· 
dıi!ımız romanCllar olsa olsa 
eski lirizmin ögelerinden 
yararlanmaktadırlar. Onlar 
aynı zamanda geleceRin dili· 
nı de yaratma başarısı göster· 
mişlerdir. Bu yargılan dol!ru· 
layan en azından Y ordan 
Yavkov'un yapıtlarıdır. 

Nerdeyse. kırk yıldır yeni 
bir düzenin ekonomik ve top· 
lumsal koşullannııı de!!iştfri· 
ci yönlendirici sonuçlanm ya· 
şıyor Bulgaristan halkı. Kırsal 
bölgelerde olsun, kentlerde 
olsun eeitlm görenlerin sayısı 
ve niteli!!i başdöndÜlÜCÜ bir 
düzeye ulaşmış. Demek ki, 
yeni okumuşlar, yeni aydın 
tipleri somutlanmış toplum· 
da. Yöneticiler. doktorlar, 
mühendisler, yazarlar, çevir· 
menler. Kadını erkeei ile bi· 
zim birini·ikisini, beşini-onu· 
nu tanıdıklanmız Svetia'lar, 
Ivoyla'lar, Emilia'lar, Luba 
Markova'lar, Milen'ler, Spo· 
zov'lar, Spazova'lar . . .  Bu yeni 
okumuşlar kuşa!!ı tarihlerinin 
bu aşamasında hangi bireysel 
özelliklerin insanlarıdır? Ro· 
manlara nasıl yansıyor onların 
kişilikleri? 

- Kahramanlar sorunu, 
diyor Nataşa Manovova, çalı' 
daş edebiyatımlZın temel so· 
runudur. Ça!!daşlaşan toplu· 
mumuzun aydın tiplerini yeni 
romanın başlıca kişilikleri 
arasında gördüeümüzü söyle· 
yebiliriz. örneein, az önce 
adını andıi!ımız Pavel Veşi· 
nov'un "Gecede Atlarla" adlı 
romanında 60 yaşlarında bir 
hekimin yaşamı öykülenir. Bu . 
hekim geçmişte, yani 9 Eylül' 
den önceki toplum koşulla· 
nnda ve şimdi yaşamak tadır. 
Amire Glaşki'nin yapıtların· 
da da örne!!in Merdivenli Ev' 
de yeni ailenin tüm bireyle· 
rinin sergilenişine tanık olu· 
yoruz. Bence, bir dönem ön· 
ceki roman verimlerimizde es· 
ki komünist tipler biraz da ro· 
mantik çizgilerle verildi. Şim· 
di çal!daş blUm işçilerini, bu· 
lunduklan en gerçek yaşam 
koşullan içinde sergilenirken 
görüyoruz. 

Dilcu ' Fuçiciyef.Lada Gali· 
na, Atanas Nako(svi, Gerço 
Atanasov, daha genç kuşak· 
Iardan Vlladimir Zare!, Geor· 
gi Maykovskl son on yılı Sım· 
geleyen yapıtlarında çalldaş 
tipleri lşDyorlar. 

Verilen yanıt bır edebiyat 
konuşması için yeterlidir. 

Ama benlm uadıi!ım Nata. 
şa'nm adlarını andı!!ı roman. 
daki tipler. 

Geçmiş dönemin özgün kı· 
,Ileri kendllerinl belirieyen 
özellikleriyle geçiyorlar mı 
öykiilere, romanıara? Görevle· 
rin zorunlu ıu,kilerinden son· 
ra, kendı yaşamlatına dönen 
Inııınlar hangi temel özellikle· 
riyle vurgulanıyorlaı'l 

Eski bir toplum savaşı;ısı· 
DIn, a1tmışa yakın öyküde Ü1. 
kelinln dellişik insan kişilik· 
lerinin görünen görünmeyen 
yanlarını işlemeye çalı�an bir 
yazarlıi şairce duyulı!!ı de!!i1 
bu. 

Insan önce bireydir. 
Karşılıklı etkiler içinde de· 

!!işen yönleri nedir bu birey· 
lerin? Ne ölçüde yenl uygarlı· 
eın nltelikleri özümsenmiştir 
kişiliklerinde? 

Eleştirmen ukadaş Nata· 
Şi'ya yansıtıyorum bu düşün· 
düklerimi. 

- ö!!renebilmek için iki 
ülkeden de daha çok yapıt! . .  
diyor. 

- Ama bana öyle geliyor 
ki, çevirnıenler genellikle ko· 
lay ve bır çırpıda çıkacak öy· 
küleri, romanıarı alıyorlar tez· 
gahlarına diyorum. 

- Prof. Karanfilo\' d<>i!ru· 
dur·bu ..  diye yanıtlıyor beni. 

Bir ö!!renmek isU!diğim de 
yeni toplumun hızla gelişmiş 
ve gelişmekte olan endüstri 
kesiminl simgeleyen insanla· 
nn ne ölçüde romana yansı· 
dı!!ı . .  

Soruyorum. 
- Bulgar edebiyatmda kır· 

sal kesim daha aeır basar di· 
yor arkadaşlar. çünkü biz 9 
Eylül'den önce tam anlamıyla 
tarını toplumuyduk. Ama d,'· 
!!işen koşullar romana d. 
yansıyor gitgide. Ça�daş Bul· 
gar edebiyatında arlık işçi so· 
runluını işleyen güçlü bir 
edebiyat çizgisi ,·ardır. Bu 
yöndeki değerli yapıtlardan 
biri. yetenekli orla kuşak ya· 
zarlarından \'asil Popo,. Düz· 
lük'te, Deuna kenUnin endıist· 
rileşmesi aşamasını yansıbr
ken mühendisleri \'e işçileri 
sergiler. Aynı ronıancınıızın 
kente göç sorunların i işleyen 
Kökler adlı yapıtını da anabi· 
liriz. Yeni işçi tipleriyle dik· 
kati çeken Genco Sloye" 'in 
özellikle Kırlangıçlar Gibi ad· 
lı yapıtını anabiliriz. 

Bu uada kimi belgeselleri 
de unutmamak gerekir. Kosıa 
Strançer'in Spa� Doçer adlı 
bir işçinin yaşam ö�ıkusüııü 
yansıtan romanı ve en genç 
kuşaklan Viladimir Zarenn 
başlıca ' kahramanları işçiler· 
den oluşan Tuna öyküleri, es· 
ki kuşa!!ın Türkiye 'nin tanıdı· 
eı del!erlerinden Kamcn Kal· 
çenn Dokumacııar Ailesi ro· 
manı. Andre Glaşki'nin Ved· 
ravo Köyü üçlüsii sorunuzu 
yanıtlayacak yapıtlu arasın· 
dadır. 

Mesleklaşım Doçent Dr. 
ıbrahim Tatarlı'nın özverisiy· 
le gerçekleştirme olana eı bul· 
dul!um konuşmadan öt üriı 
Prof. Karanfilo\' ve arkadaşla· 
nna teşekkür ederek yazıyı 
Sovyet edebiyatı uzmanı ol· 
dul!unu öl!rendi�im Margarita 
Mltovska'nın sözleriyle bilir· 
rnek istiyorum :  

- Dünyamızı daha daha 
giizeDeştirmek isteyenlerin 
çabalannı selamlıyoruz. 
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"Milliyetçi Cephe" dönemi devlet dairelerinin 
faşisderle alabildiğine doldurulduğu bir dönem oldu. 
Bugün de CHP ağırlıklı hükümetin iktidarda olmasına 
karşın işgale son verilebiimiş değil. Cumhuriyet Halk 
Partisi'nin uzlaşmacı siyaseti nedeniyle bugün hali 
çeşidi devlet dairelerinden faşistierin ayık lan ması bir 
yana, faşisderin etkinliği artarak sürüyor. 

Bu tür yerlerden bir tanesi de Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığıdır. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı ikibini 
aşkın personeliyle faşist odağın hizmetine sunulmuş 
durumdadır. . 

Toprak Tzrım Reformu Müsteşarlığı'nın yapısı· 
lif incelemek, bu kurumun örgüdeniş biçimini, faşist 
odağa en iyi ' 'hizmet'' sunabilmek için düzenlendiği· 
ni JÖsterebilecek ipuçlarını vermeye yeterlidir. Müste
prlığın halen Türkiye'de 5 Bölge başkanlığı ve 9 
anştırma ve eğitim merkezi _dır:Miisteşarlık böyle
Iilde 14 ilde örgütlenmiş durumdadır. Milliyetçi Hare
ket Partisi'nin 16 milletvekilinden 1 3  tanesi de, müs
teşarlığın örgütlü olduğu illerdendir. MHP, Toprak 
Tarım Müsteşarlığl'nHl örgütlü olduğu yerlerden yal
nızca Istanbul, ızmir ve Urfa'da milletvekiline sahip 
değRdir. Müsteşarlığın örgüdeniş biçimiyle MHP mA
letvekillerinin seçildikleri illerin coğrafyası tam bir 
çakışmayı ortaya çıkarmaktadır ve bunu "raslantı" 
ile açıkLırnanın da olanağı yoktur. 

Müsteşar'ın özel kalem müdirü Nuri Karakuş ise 
1977 yılında Malatya 'dan MHP milletvekili adayı ol
muş, daha sonra Müsteşarlık'tan ayrılarak Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı'nda özel kalem müdürlüğü 
görevine getirilmiştir. 

Ortaya çıkan tablo son derece açık ve yalındır. 
Ama bu kadarla da kalmamaktadır. Kadro bakımın
dan taltif edilmek için de ülkü Ocağı'na kayıdı ol
mak ya da MHP yandaş i olmak gereklidir. Bu nite
likte olanların çoğu taltif edilmek bir yana, daireye 
gelmeden maaş, yan ödeme ve yüzde 20 maaş zam
mını hiç bir kesintiye uğramadan almaktadırlar. Mük
tesep kadrosunun ötesinde kadro ve makarna sahip 
olanlara Söz atılınca da ortaya şöyle bir tablo çık
maktadır: 

Adı Soyadı Pozisyonu Aldığı Kadro 

Güngör Erasıan Müsteşar Yrd. 1 
Azmi Demirai Daire Bşk. 2 
Ebu Müslim 
Kocadağ Uzman 3 
Kaya Güngör 
Aykent Genel Müdür. Yrd. 2 
Hüsnü Poyraz Genel Müdür 1 
Ahmet Avcı Daire Başkanı 2 

formu Müsteşarlığı'nda çalışmış, son sıralarda Kültür 
Müsteşarlığı'na geçmiştir. 

üst kademeler MHP yandaşı olunca alt kademe· 
lerin de fark!ı olması düşünUlemez. Nitekim Müste· 
şarlık'ta çeşidi terör eylemlerine katılan fa,istler 
çalıştırılmaktadır. Örrıetin, ırfan Sakin adlı daktilo 
kadrosunda çalışmakta olan memur, Demetevler'de 
bir ilericiyi öldürmekten sanık olarak tutuklu bulun· 
maktadır. Bir başka tutuklu Fuat Kan adlı sekreter· 
dir. Urfa 'da terör olaylarına karışma nedeniyle tutuk· 
Lınan Musa Yolun adlı uzman hiç bir idari soruştur· . 
maya uğramadığı gibi, taltifen Ankara'ya nakledilmi,· 
tir. Akın Şehirlioğlu adındaki memur da taltif edile· 
rek Ankara'ya gönderilenlerden birisi olmuştur. 
Şehirlioğlu Bakan'ın Urfa'yr ziyareti sırasında, top· 

Müktesep Kadrosu Niteliği 

512 1977 MHP Niğde Adayı 
5/2 1977 MHP G.Antep Adayı 

512 1977 MHP Konya Adayı 

5/2 1977 MHP Konya Adayı 
3/1 1977 MHP G.Antep Adayı 
5/1 1977 MHP Urfa Adayı 

öte yandan, örgütlenmenin olduğu 14 ii dışın
da "kaçakçıhğın önlenmesi " gerekçesiyle tüm deniz 
w kara hudutu iller de Müsteşar'lığın çalışma kapsa
mı içiıe sokulmuş bulunmaktadır. 

Müsteşarlığın önemli mali olanakları vardır. Ve 
bu olanakların kimlerin yararına kullanddığını anla
mak için 1977 seçimlerinde Müsteşarlık tarafından ki
ralanan araçlara ödenen miktara göz atmak yeterlidir. 
Her ne hikmetse tam da 1977 seçimlerinin yapıldığı 
�larda Müsteşarlık hesabına özel araç kinlama hızla 
artmıŞ ve bu araçlara ödenen para diğer aylara oranla 
milyonu aşan miktarlara ulaşmıştır. Bu gerçek orta
clayken, Müsteşarlığın kendi araçlarının kimler tara
fından kullanıldığı sorusunu sormak bile gereksiz ol
maktadır; yanıt bellidir. 

H i l idarı da 
,fa sis ı i al 

Müsteşarlığın büyük çoğunluğu Türkiye Zirai 
Donatım Kurumu'ndan alınmış olan ve Urfa 'da kul
lanılmaz durumda bekletilen makina. varlığı vardır. 
Bu makina varlığının değeri 348 milyon liraya ulaş
maktadır. Bunların bazı parçalarının çalındığı, değiş
tirildiği b ilinmektedir. "Görev"ini yapan Müsteşarlık 
tarafından bu makinalar çürumeye terk edilmiş du
rumdadır. 

1979 yılında Yüksek Denedeme Kurulu'nun iki 
kez Müsteşarlığın fon hesaplarını incelemek için giri
şimlerde bulunduğu, ikisinde de müsteŞaı" vekili tara
fından "Baklın Bey denetlemenize müsaade etmiyor
lar" denerek denetime, izin verilmediği bir sır değil
dir. Müsteşarlık anCak bugünlerde Yükse� Denetle
me Kurumu tarafınaan denedenebilmektedir. 

Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarda olduğu 
bir dönemde, Müsteşarlığın tüm önemli kadroları 
MHP'lilerin elindedir ve terfi ettirilenler de yalnız-

• ca bunlardır. Terfi ettirilen Müsteşarlık. yöneticileri
nin büyük bir çoğunluğunun seçimlerde MHP'den 
aday olması gerçeğ ini CHP yöneticilerinin hangi "ras
lantı"larla açıklayacakları bilinemez. Ama yöneticile
re, terfi durumlarına ve aday oldukları siyasi partiye 
bir göz atı.nca şöyle bir tablo,çıkmaktadır karşımıza: 

Adı Soyadı Aday Olduğu yıl ve Puti Meslek 

• 

MHP yandaşı olmayan kadrolar ise müktesep 
haklarını alabilmek için yıllardır beklemektedirler. 
MHP yandaşı olmayanları ,öreve getirmemek ve ida
ri kadroLıra MHP yandaşlarını oturtabilmek için hiz
met süresi yetmeyen "güvenilir" kişiler, 34 yıllık 
hatta bir yıllık olmalarına karşın vekaleten göreve F
tirilmektedirler. Örneğin Ali Kömürcü adını taŞıyan 
şahıs, Genel Müdür Yardımcılığını iki yıl vekaleten 
yürutmüş, hizmet yılı dolunca asaleti tasdik edilmiş
tir. Daire Başkanlığı görevine, sözleşmeli uzman olan 
Kazım Kara, Daire Başkan Yardımcılığına ise gene 
sözleşmeli uzman olan Nafız Imamoğlu bakmaktadır. 
Öte yandan henüz mezun olalı bir yıl olan mühendis 
Zeki Kara ise Daire Başkan Yardımcılığı ile görevlen
dirilmiştir. Müsteşarlık yöneticileri CHP iktidarında 
bu kadar pervasızdırlar. 

ülkü-Bir'in eski Genel Başkanı Orhan Düzgüneş' 
de Müsteşarlık'ta yuvalananlar arasındadır. ülkü-8ir' 
in eski başkanı bir yandan Müsteşarlık'ta danışmanlık 
yapmakta, diğer yandan da Ziraat Fakültesi'nde öğ
retim üyeliğini sürdürmektedir. Türkeş'in Başbakan 
Yardımcılığı döneminde danışmanlığını yapanlar da 
Müsteşarlık'ta çalışmaktadırlar. Muzaffer Özdağ'ın 
kardeşi ve ülkü Ocakları üyelerinin avukatı olan Mü
cerra Özdağ da son günlere kadar Toprak Tarım Re-

Aday Olduğu lı Eski Görevi y.ni Görevi 
HüsnU Poyraz . 1977 MHP Zir. Yük.Müh. G. Antep (4 • •  ın) Gn. Müd. Gn. Müd. 
Güngör Erulan 1977 MHP Nlitde (S . .. n) Gn. Müd. MiioLYrd. 
Kaya Güngör Ayk<nt 1977 MHP Zir. Yük.Müh. Konya (6. ara) Uzman Gn.Müd. Y ıd. 
Ahmet Avcı 1977 MHP Zir. yük.Müh. Urfa (S . .. ra) Uzman � Bık. 
Mutlafa Yalvaç 1977 MHP Zir.Yük.Müh. Hatay (5 . • ıra) U.man � Bık. 
Azmi Demiral 1977 MHP Iıeti .. tçı G.Antep (5 • •  ıra) � Bık. Daire BIL 
Ebwnliolüm Koc:aay 1977 MHP Konya ( l l  . •  ıra) Şb. memuru Uzman 
Omer ÖZtürk 1977 MHP Muhud>cd Niitde (4 . •  ıra) I I .dereceden 

9.de_eye 
t.erfl. 

Fethi Kafa.kIar 1977 MHP Edirne Danıtman Danıtman 
(Sö.kım.lI) 

lantı yaptığı odanın kapısında Bölge Ba§kanlığı uz
manlarından Kemal Uğur'a saldırarak yaralamıştır. 
Müsteşarlık'ta çalışan Celalettin Demir adındaki kişi 
de polise saldırmış, polise saldırdığı okul müdürü tara
fından Müsteşarlık'a bildirilmiş, ancak hakkında hiç
bir işlem yapılmamıştır. Tabanca ile yakalanan Meh
met Yaprak adındaki memur da halen tutuklu bulun
maktadır. 

1978 yılında, Ziraat Mühendisieri Derneği seçim
leri sırasında, Site yurdundan toplanan faşistlerin ba
şına geçerek ilerici, demokrat güçlerin üzerine silahlı 
saldırıda bulunilnların başında olanlar gene Toprak 
Tarım Reformu Müsteşarlığı'nda çalışanlardan başka
sı değildi. Bunların kimlikleri Ali Güngör, Ali Kömür
cü, Mehmet Haksöz, Kazım KAra, Cemil Akın, Ahmet 
Sayıam, Hüsnü Poyraz ve ısmet Aydın olarak Ankara 
Valisi tarafından açıklanmıştı. Bunlar elbette ki yal
nızca kimlikleri saptananlardı ve Müsteşarlık'ta çalı
şan saldırganların sayısı bunların çok üz�rinde'Ydi. 
Bunlar, haklarında hiçbir idari işlem yapılmadığı gibi, 
yine Müsteşar,lık'ın "gözde" elemanlarındandıriar. 

Öte yandan Tarım ve Ticaret Bakanlığı müfettiş
lerince yapılan tesbitierde de, kurumlarında sahte si
nav belgesi ile işe alınan elemanlara bu belgelerin Top
rak Tarım Reformu Müsteşarlığı tarafından verildiği
nin saptandığı bilinmektedir. Belgeyi verenler hakkın
da da bugüne kadar en ufak bir işlem yapılmadığını 
eklemek gerekir. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı'nda MC 
döneminde başlayan işgal- CHP ağırlıklı hükümet dö
neminde de olanca hızıyla sürdürülmektedir. Toprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarlığı tek örnek de değildir. 
Cumhuriyet Halk Partisi, gizli-ilçık faşist terör odak
larının üzerine cesarede yürüme yerine uzlaşmayı ter
cih ettikçe, kitlelerin MHP'nin kapatılması talebini 
görmezlikten gelmeye kalkıştıkça , CHP iktidarında 
bu di- örneklerin varolması hiç de şaŞırtıcı olmaya
caktır. 
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