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Geçtlğmb: hafta i,çhmıfına, dmıoknı.tl.k kitle örgütlerine 
kar,ı yoğunl8.fan hatkı ye ,aldınlar üzerine, bu gditmdcri değer
lendiren Türkiye: ı,çi Partili Ba,kanltk Kurulu bir bildiri yayınla
dı. TariJ q;çicrinc Iur,ı giritilen ıaldtnya da ytt vmen bildiri· 
de ,öyle: dendi; 

"fatiımı önündeki bütün cngcUeri onadan kaldumak ama· 
ayla topyekun bir .aldıny. geçti 

"TOB·DER'den ıonra birer gün arayla teknik elemanların 
Ye memurların en güçii örgütleri hedef alındı. TUTEO hapatıldı, 
TOM .DER arandı, ybnct.kilm gönlım. alındı. 

"Kamu kUNlu,lannın itpJ. pWıI gereğince Tuiş • c ra�ist 
komandolae yerlc,tirilmck blendi. Tuq i,çiui buna izin Yc:nnc
yl.ncc, onbinlerce i,çiyc kar,ı topyekun bir ahlın)'a giri,ildL 
Çok .ayıda I,çi yaıalandt. 

"Turklyc çok kritik gUnJer ya,ıyor, Fatilm tehdidi 'tcr gün 
binz daha önem kazanıyor. Emperyalizm ve tekelci trnnııyenin 
.aJdıml yoğunlıı,ıyor. 

"Demokratik güçkr için yitirilecek tek birgün yoktur. IIU:· 
la dcr:lenip toparlanmak, fa,izmin k.a.r,ıs.,a kitlelerin orgüdU mu· 
udelesini çıkarmak Için atılması gereken adımlar va.n:hr. Kitle
ler örgütknmek ve müaddeye atılmak için hazırdır. Kitlelerin 
mücadelesini yükseltmek, fa,izmin .. ldan.nı pü.kUrtmd.: zorun
ludur ve mtiınktindür. 

'·ra,i.zme kar,ı demokratik gtiçlerin eylem ve cephe birliA:i 
yolunda olumlu ve önemli gelişmeler vardır. Parlamento dı,ı ve 
içinde hüttin demokratik güç \ie örgl.ltler her ti.id.ü olumsuzluğü a
,ank, anti emperyalist, wıi fa,ut demokr.u; cephoıini önne yo
lundadtr. 

. Ne örgütlerin birbiri ardına kapatıJmul, ne anti demokra
tik yasabr, ve ne de fa,in terör IrJtlelerin örgütltilii.ğtınü \� mlica' 
odeıinl yokedcnıeyeıreklir." 

D 
emirel hükümeti adına Türkiye'nin dış po
litikasını değerlendiren Erkmen'in konuş

. ması, emperyalizmin ve onun işbirlikçisi te
kelci, büyük burjuvazinin, politikasını bugünkü yürü-
tülüş biçimiyle I:Xitünüyle gerçekleştirebilme olana
ğını bulamayacağını göstermiştir. Ne ülkemiz için
deki karşılıklı güçdengesi bakımından,ne de içinde 
bulunduğumuz bölgedeki güç dengesi açısından, em
peryalizmin ve işbirlikçisi tekelci, büyük burjuvazi
nin hesaplarıyla tam çakışan bir yönelişe girmenin 
kolay olmadığı görülmektedir. Özellikle bölgedeki 
güçler dengesi, Demirel hükümetine, emperyalizme 
teslimiyet politikasını açıkça savunmak olanağını 
vermemektedır. 

Dışi.leri Bakanı Erkmcn, ABD ne parafe edilen 
üsler anlaşmasını ve bu vesile ile de dış politika so
runlarını Millet Meclisi birleşik toplantısına getir
mekle, iki hedefe birden ulaşmak istemiştir. Birinci 
olarak, Sovyetler Birliği'nin Afgan devrimine yaptığı 
enterna'jyonalist yardımı çarpıtarak,emperyalizmin 
bölgedeki tehlikeli yönelişlerini örtmeye çalışmış; 
radyo ve televizyon yoluyla, Meclis'i, tüm Türkiye' 
ye antisovyetizm ve antikomünizm propagandası 
için açık bir kürsü biçimine dönüştürmüştür. ikinci 
olarak da, ABD ile parafe ediltm ikili anlaşmayı, bu 
anlaşma yoluyla Türkiye'ye yükletilen tehlikeli işle
vi ve ülkemizin içine sokulduğu emperyalist saldırı 
için ileri karakol konumunu gizlerneye çalışmıştır. 
Bütün bu senaryoda, AP yanında CHP de rol almış, 
üsler anlaşmasının Türkiye açısından taşıdığı tehli
keyi elbirliği ile örtmeye çalışmıştır. 

Ancak bu tutum alış, emperyalizm ve işbirlikçi
si güçler tarafından yeterli bulunmamıştır. Örneğin 
tekelci sermayenin en has sözcülerinden Tercüman 
gazetesinde, Erkmen'in konuşması, bölge açısından 
"yatıştırıcı ve çekinge.," bulunduğu gibi, Demirel' 
in ülkede istikrarı sağlamak için getirdiği "önlem 
paketi" ile buna ilişkin yürüttüğü politika da "yarım 
yamalak" olarak açıkça eleştirilmeye_ başlanmıştır. 

Emperyalizmin ve işbirlikçisi tekelci sermaye-
nin sadık sözcülerine göre, AP hükümetinden ve Erk
me n'in konuşmasından beklenilen gerçekleşmemiş
tir. Yine bunlara göre, "her iki büyük Batı'lı mütte
fikin (ABD ile Federal Almanya). gerek Türk hükü
metine gerek parlamentoya cesaret vermek ve çekin
genliği önlemek istedikleri" açıkça belirtildiği hal
de, ':bu iki büyüğün, TUrk hükümeti üzerifide" gere
ken etkiyi yapmadığı sonucunu ortaya çıkartmıştır. 
Ayrısa, "Sovyetler'e karşı sen bir tutumdan kaçınıl
dığı", "Afgan krizinin Türkiye tarafından daha' az 
endişeli bir şekilde değerlendirildiği", 'AP hüküme
tinin sorunu "siyasi bakımdan değil, sadece Türkiye 
ile Batı arasındaki münasebetler açısından değerlen
dirmiş olduğu" belirtilerek Demirel hükümetine kar
Şı tavır alınmıştır. 

Öte yandan, Demirel'in iç politikasının çekin
gen ve yatıştırıcı bir niteliği büründüğü, böyle gidil
diği takdirde, yabancı sermayenin gereksinim duy
duğu "istikrarlı" bir politik ortama ka.vuşulamaya
cağı da tekelci sermayenin sözcülerince açıkça dile 
getirilmeye başlanmıştır. "Önlem paketinin" özü
nün zedelendiği, buna Demirel'in çekingen tutu
munun yol açtığı, zedelenen bu "önlem paketiyle" 
öLlenen istikrarın sağlanamayacağı belirtilmektedir. 

Görüleceği gibi, gerek emperyalizmin bölgeye 
ilişkin pOlitikasında Türl<iyc'nin ön karakol olma iş
levini yerine getirmesi için, gerekse tekelci sermaye· 
nin çıkarlarına korunması ve geliştirilmesi için, De
mirel hükümeti ve onun bugünkü gerici·faşist uygu
larTBlarr bile yeterli ön adımlar olarak sayılmamakta
dır 
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Emperyalizm ve işbirlikçisi tekelci sermaye, 
açıkça bölgedeki güçler dengesini hiç veri almadan 
hareket edebilecek, bu güçlerdengesine r<tğmen em
peryalizmin politikasını "çekingen ve yumuşak" ol
mayan bir tutumla sii"dürecek fuşist bir devlet yapı· 
sını oluşturmayı istemektedir. Bu istek, bölgedeki ve 
ülke içindeki güç dengesine rağmen emperyalizm ve 
uzantıları bakımı_ndan gerçekleştirilmesi gereken bir 
hedef durumuna gelmiştir. 

Emperyalizmin gerici karakterinin zorunlu bir 
sonucu olarak ortaya çıkan ve emperyalizmin ilişki
ler ağı içerisinde olan tüm ülkelerde etkileri görülen, 
baskıcı yönetim biçimleri) artık ihtiyaca cevap vere
melTEktedir. Emperyalizmin gerici k'arakterinin en 
belirgin sonuçlarındiln biri, yürütmenin yetkilerini 
arttırmak, onun antidemokratik, baskıcı işlevini güç
lendirmek biçiminde ortaya çıkmaktadır. "önlem 
p,�ketleri", Cumhurbaşkanlığı seçimlerini "başkan
lık sistemine" donüştürmek ve böylece cumhurbaş
kanlığı kademesini yürütme adına, sürekli olarak çok 
geniş, özellikle AP-CHP'nin kontrol ettikleri 
toplumsal tabana hükmetme ve bunun adına hare
ket etme insiyatifini tanımak vb. gibi beklentiler, bu 
gerici karakterin açık belirtileridir. Bu uygulamalar 
ve yeni düzenlemeler bile, yaşanılan dönemde em
peryalizm ve işbirlikçisi tekelci sermayenin ihtiyaç
larına cevap verememektedir. 

Bu yüzden de, bir yandan yeni düzenlemeler 
ardarda gündeme getirilirken, diğer yandan da fa
şizm özlemcilerini n tertip ve planlarını tersyüz ede. 
cek kitle hareketlerini gelrşip yükseltmesinin engel· 
lenmesine, bu gelişmenin ve yükselmenin odağı ola
cak mevzilerin dağıtılmasına uğraşılmaktadır. 
Gerici-faşist güçlerin son zamanlarda Tekel işçileri 
direnişini, Tariş'i vb. gibi antifaşist mücadele açısın· 
dan önemli sayılan mevzileri dağıtmaya çalışması 
bu çerçevede ele alınmak durumundadır. 

Demokrasi güçleri, ülkemiz ve bölgemiı açısın· 
dan ortaya çıkan güçler dengesinin görece avantajlı 
konumunu her ıama n olabileceğinden daha çok de· 
ğerlendirebilir, emperyalizm ve gerici faşist güçlerin 
hesap ve planlarını boşa çık.artabilir. Bu da ancak, 
işçi sınıfımızın eksenini oluşturacağı demokrasi güç· 
lerinin birliğinin sağlanmasıyla sonuç verecektir. 

( ZEKI KILIÇ ) 



.--------Yaşasın demokratik örgütlerle dayanışma 
MHP destekli AP hükümetinin kitle örgütlerini ve kil· 

le eylemlerini da�ıtıp caydırmak için giriştieı operas· 
yona hN geçen gün yeni halkalılı- ekleniyor. TöB.DER' 
In kapatılması ve merkez yöneticilerinin tutuklanması, 
TOM.DER yöneticilerinin gözaltına alınması ve 
birçok şubesinin kapatılması. ilerici, sosyalist gençlik ör· 
gütlerlrun birbiri ardına kapatılması, valilerin tamamen 
yasadışı uygulamalarıyla sendikaların bilE' kapatılmaya 
başlanması, 'fekel ve Tariş işçilerinin başlattıkları yasal 
direnişierin terar yoluyla bastırılmaya çalışılması, eRi· 
tim enstitülerini n ve üniversitelerin faşist kadrolar eliyle 
işgal altına alınması çabaları ve geçtielmiz hafta içinde 
TOTED'in kapatılması ve genel yönetim kurulu üyeleri
nin gözaltına alınması ... 

Demokratik örgütlerle dayanışma, bu her zamankin· 
den daha ivedi bir önem kazanmıştır. Geçti�imiz Cuma 

günü aralannda Türk-Iş'e ve DISK'e ba�1ı Modikılann 
kapa'tılan ve kapatılmaya" demokratik kitle ve mellek 
örgüllerinin, gençlik, kuı�� ve, spor kuruluşlannm bulun· 
dutu 43 örgütlin yönetıcılerı tarafından yapılan ortak 
açıklama, bu doRrultuda etki� o�.ana.�lan,n .var�ı�ını orta· 
ya koymuştur. 1\im tutuklu orgut yon�tıc. ıle��nın. saJıve. 
rilmelerinin ve kapatdan tüm demokratık orgutlcnn df'r· 
haL açılmasının talep edildi Ri ortak aç. ı.kl�ada vurgulan
dıRı gibi, "Bu kanlı ve zorba gid,işin, &omtiril ve baskınınn 
kitlelerin )'lRınsaI savaşımıyla onlenebileceei açıktır. Bu 
noktada, demokrasiyi yaşatınakı faşizmi durdumak ve 
geriretmek için gerici-faşist güçlere karşı" onJan de5te��f>' 
yen işbirlikçi tekellere ve emperyahzme karşı t�m 
demokrasi güçlerinin, "faşizme karş.ıy.un" diyen tum 
yurtseverlerin güç ve eylem birU�inin arülmesi, dun oldu· 
eundan daha yakıcı bir biçimde dayatmaktadıı." 

Gericiligin topyekun 
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yapdan bir açıklama ile, parla
mento içinde baskı yasalarına 
karŞı Çıkan parlamenterlerle da
yanışmanm bdirtilmesi, bu geliş
melerden biridir. Bir weeri ise, 
Tariş işçilerine karşı girişilen 
kitlesel kırım denemesini protes
to amacıyla, DİSK'in 26 Ocak 
günü İzmir'de düzenlediei mitin· 
ge, demokrasi güçlerinin geniş 
katılımı yolundaki gelişmelerdir. 

çağrı 
12 Mart muhtırasmın ardından gelen karanlık dönemde, 

işçi ve emekçi kitleleri örgütsüz, daRmık kılmak amacıyla de
mokratik kitle örgütlerinin kapısına kilit üstüne kilit vuruldu. 
Bugün benzer operasyonlan yeniden yaşıyoruz. Hemen her 
hafta yeni bir derneein kapatıldıgına, demokratik örgütlerin 
yöneticilerinin tutuklandıfına, ya da gözaltına alındıgına ta· 
nık oluvoruz. 

Son 
'
olarak TUTED'in kapısına mühür vuruldu, yöneticile· 

ri gözaltına alındı. TUTED, 12 Mart döneminde kapatılan 
teknik eleman sendikası TEKSEN'in bıraktıgı boştu�u dol
durmaktaydı, 12 Mart döneminin karanh�ında filizlenmiş, 
teknik elemanların özverili çabalarıyla yeşermiş ve demokra· 
tik güçler arasındaki vazgeçilme7 yerini almıştı. Ulusal ve 
uluslarara .. ı alanda haklı bir saygınlık kazanmıştı. Faşizme 
karşı demokrasi için atılan her adHTlda, antiemperyalist, anti· 
şoven her eylemde dieer demokratik güçler gibi TOTED de 
onurlu bir biçimde üzerine düşen katkıyı yapmaktaydJ. Bu
gün kapısına mühür vunılmuşsa nedeni buradan başka bir yer· 
de aramak en azından ganet olacaktır. 

Di�er demokratik örgütlerin kapatılması gibi, TOTED'in 
kapısının mühürlenişi de sessizlik içinde geliştiril,,�pye çalışıI 
dı. Kimi demokratik çevrelerin de bu sessizliRi i_,·tmak içiı 
benzer olaylarda da sık sık tanık olundueu gibi, en ufak çaba 
harcamadıkları görüldü. örnegin TOTEO'in mühürlenişinin 
ertesinde çıkan Cumhuriyet Gazetesinde bu haberin ufacık 
bir köşeye sıkışmış oldu�u dikkati çekme:kteydi. 

Bundan bir süre önce gene sessizlik perdesini fazla yU'. 
tamayan, ama teknik elemanlar arasında geniş bir yankı 
uyandıran . bir çagrı yapıldı. Demokratilı SlJI, Demokrasi Için 
Birlik, Birlik Dayanışma, Demokratik Mcrkeziyetçilcrue De· 
mokratil: ,"'Wcadelerie Birlik gnıf.larından olan mimar ve mü· 
hendislerin bir araya gelerek faşizme, emperyalizme, tekelle. 
rin egemenli�ine ve şovenizme karşı olan tüm mimar ve mü· 
hendislere yönelttikleri ça�rı, yaşamın her alanında birlikte
Ii�i ömu·yi ve eylem birligini, dayanışmayı pekiştirmeye 
amaçlıyor, Çaerı Mimar ve Mühendis Odalanndaki birlikteli· 
ge ilişkin olarak şunları söylemekteydi: "Işçi ,,",(.mızın yol 
gö.tericiliğinde, halkımızın demokrasi ue özgürlük saııaşıml'nı 
'lliik�ltmek için siyasal ayrım gözetmeden. emperyalizme 
karfl olan, emekten yana. '(aşizme hayır" diyen tüm mimar 
ur mUhendi.{ıırl bu amaçla Odalarla elele uerm€'ye, ortal. ilke· 
ler ue programlar etra(ında bir araya gelmeye çaj:ırıyoruz .. 

Bu çagrıya koşul olarak oluşturulan eylem birliklerinin 
mimar ve mühendiı;\er tarafından geniş bir ilgiyle karşılan
makta oldu�u. son derece olumlu sonuçlara ulaştıgı görül. 
mektedir. Çıkan, çıkmakta olan tüm engellere k.rş,", oluş· 
turulan her eylem birli�inin daha geniş kerimleri kapsamaya 
aday olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu birlikteli�in gt'iştirilip 
kalıcı kılınmasının demokratik güçlerin faşizmI.' karşı eylem 
ve ct'ph(' birli�i yolunda önemli bir adım olduğu açıktır. 

TUTEO'in kapısı mühürlenmiştir. Teknik t'lemanlar de· 
mokras.i mücadelesinde önemli bir mevziden yoksun bırakıl 
ml�lardır. Ama teknik elemanlar örgütsüz ve da�ınık kalmayı 
reddetmektedirler. Xaşamın her alanında birlikteli�i, daya· 
nı�mayı artı.rmaya kararlı olduklarını kanıtlamaktadırlar. �1i
mar ve mühendisleri empl'ryalizme, faşizı:ıe, şovenizm(' Vt' 'tt ... 
kell<,rin eg('menli�ine karşı güçlerini birleştirmt'ye ça�ıran bu 
ÇaR rı bunun ıomut bir göstergesidir. Madalyonun aydınlık 
yanı da buduL 

• neşet kocabıyıkOğlU 
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lenn kuUandmasına karşı açık leri ve ücretlilcri del!:il, aynı 1.8-
YOROYOŞ, geçti�imiz bir saldırının düzenlenmesiyle manda esnaf ve zanaat�ı ları da 

başta.dı. Hatta bu saldırı, daha hızla bir yıkıma götı..irecektir. Cuma günü baskıya hazırlandıeı 
sırada 'lUrkiye İşçi Partisi Genel 
Merkezi tarafından yapdan açık
lamada, 11P'in sözkonusu mitin· 
gi destekledi ei ve mitingin güç
lendirilmesi için öjm Parti örgüt
lerini ve üyelerini görevlendirdi· 
Ri bildirildi. 

Demirel hükümeti kurulmadan, Küçük esnaf ve zanaatkarlann 
bu hükümeti çatma girişimleri yanında orta büyüklükteki işlet· 
sırasında doJu dizgin başlamıştı. me ler de tekellere teslim olmat, 
MHP destekli AP hükümetinin Ic· kapdanna kilit vurmak zorunda 
rutının bu ilk bölümü, çok kısa kalacaklardır." 
!Ürede kısıtlı -da olsa varolan de- Bir yandan gericiliein saldmsı 
mokralik hak ve özgüllüıJerin yeni bir boyut kazamrken, tüm 

Evet, gericiliein tırmandırdıe. 
topyekun saldırıyı geriletip yen· 
menin yolu, tüm demokrasi güç
lerinin iş ve eylem birliei, bu 
birilAe dayalı kitlesel çıkışlardır. 

kendisine karŞı' ikinci bir saIdı- demokratik, antifaşist, antiem-
nyla tamamlandı. Bu hak ve öz- peryalist güçlerin iş ve eylem bir-
gürtükleri bütünüyle ortadan kal- )jRi doerultusunda sevindirici ge-
dıracak, onlann tüm yasal güven- lişmeler birbirini izliyor_ Geçti-
celerini de silip atacak yasa dü· �miz hafta 62 örgüt tarafından 
zenlemeleri gündeme getirildi. r-----=----------------..., 

GericiliRin MHP destekli AP 
hükümeti eliyle birbiri peşisıra 
iki koldan başlattıeı saldırıda ye
ni bir aşama, komutanların 1 
Ocak muhtırasıyla birlikte başla
dı. Komu tanıann muhtırası, geri
ciliein M iktidarının programın· 
da ifadesini bulan saldırı önlem· 
lerini, CHP·M işbirlieiyle dayat
mak amacını güdüyordu. 

1 Ocak muhttrasuun hemen 
ertesinde, gericiliein saldırısının 
üçüncü alanı tam boy ortaya çık
tı: Emperyalizme tam teslimi· 
yet, kesin uyduluk! AP hükü· 
meti, Amerikan emperyalizminin 
dayattıeı, "sıA" adındaki kesin 
uyduluk anlaşmasını birkaç gün 
içinde oldu·bittiye getirdi; üste
lik bu uyduluk anlaşması, muh· 
tııadan alınan güçle, CHP'nin de 
açık desteRiyle onaylatıldı. 

Son haftalarda l'ie, gericillRin 
birkaç kertede başl,llıRı saidı
nnın, giderek "topYE'kun" bir 
saldırıya dönüşme eRiliminde ol· 
dugu ortaya çıkmaktadır. Geri
cilik, onun tam denetimindt'ki 
Iktidar, işçi sınıfına ve emekçi 
kitlelere karşı, "örtülü" de de
eil "açık" terör uygulamasına 
geçiş için nerdeyse provalar 
yapmaktadır. Tariş işçilerine dü· 
zenJenE'n kanlı saldırı bunun en 
çarpıcı kanıtıdır. 

öt(' yandan gericiliRin saldırı 
programının, kitlt'lerin yaşam 
düzeyini doenıdan ilgilendiren 
bölümü ise, tam işçi sınıfına ve 
tum emekçilere karşı saldırının 
kanlı biçimler aldı�ı günlrrde or· 
taya döküldü. Başını devalüas
yonun I.!(rktigi bu ekonomik kı· 
nm pakl'ti, t>mprryalizmt' tam 
teslimiyet politikasının da ta· 
mamlayıcısıydı. Ekonomik ön· 
Irmler paketinin açılması üzeri· 
ne bir açıklama yapan TIP Baş· 
kanlık Kurulu üyesi Mutluay'ın, 
dE'valüasyon yanında alınan dıeer 

Dünya Bank", 'nın ue em
peryali.t finaruman kurulu,· 
lannın i.temleri dolrultulUn
da Dördüncü Be, Yıllık Kal· 
kınma Planı 'nı değiştirecelini 
ilan eden ve bunu programına 
yazan MHP dutekli AP hükü· 
mdi bu dolrultudaki bir dizi 
uygulamayı pe,peşe gündeme 
getiriyor. 

AP hükümetinin. tekelci 
.ermayeninn iftemlen'ne uy-

M ESS'in 
DPT 

kıyımı 
sürüyor 

gun bir ''plon'' olufturmoya yönelik ilk girişimi MESS Baf· 
kanı Turgut Ozal� DPT'nin başıno getirilme'; oldu. TıSK'in 
ue TVSLAD 'ın öMrileri dolrultu.unda hoz,ırltınan bir hükü
met programının uygulatTUlya korunlUında. tekelci If!nruJye
nin "vurucu gücü" MESS'in Başkanına. Bafbakanlık Mü.tefa
n tle DPT Müstefor Veküi olarak ÖMmli göreuler dÜfüyordU. 

DPT 'deki daire başkanı tle müdiklenn himiinün delişt;';· 
Up yerlerine gerici kadrolonn yerleştirilme.inden .onra. ope
rasyonun ikinci halklUl gündeme geldi. Yük.ek Pltınlama Ku
rulu'nda tIC &ıkanlar Kurulu'nda görUŞülüp kabul edilen., 4-
Beş Yıllık Plan �n "1980 Yılı Ptoıramı" bir cl çabuklulu ile 
deliştin1di. Böylece TBMAl'ne, kabul edilip Rumi Gazete'de 
yayınionan kararnameye .k olon 1980 Programı yerin� başka 
bir metin gönderildi. 

Oloyın biçim.el yanı kadar, 1980 Yılı Proıramının içeri· 
linde yapılan delişikUkler de önem tofIYOr. (Jlu kaynaklo· 
nnın emperyalizmin ue işbirlikçi tekellerin .ömürülÜne ala
bildiline açılması, kamu h.iminin etkin oldulu üretim alan
larının da tekelle,;n denetimine bırakılma.ı, delişıkbklerin 
özünü oluşturuyor. Kamu ke.imine etkinlik kazandırıcı yeni 
düzenlemelere illşkin him böliimler metinden ,"ıkanlmlftır, 
Bu gelişmenin bir parçosı olorak, bUgiinlerde gündeme ge' 
tirilmek istenen yeni kararnameler ile yabancı .ermaye yah· 
nmltın üzerindeki tüm denetimin kaldırılması ue yabancı .e,... 
mayeye "kapitiilasyon" niteliRinde ayncolıklar MJllonması 
öngörülmektedir 

MHP de.tekli AP hüküm.tinin "DPT opcroıyonu "nun 
.on halkaıı ile DPT'de yoRun bir uzman kıyımı oldu. Şimdi. 
ye delin hiçbir hükümet döneminde elemanlorın toplu o14rak 
Iflerine .on uerme gibi bir uygulamanın görülmediRi DPT'de 
ilerici kadrolann işlerine yoRun biçimde .on verilmeye boş. 
landı En .on 14 Ocak 1980 tarihinde 24 .özleşme'; uzmanın 
topluca DPT'deki Ibretllerine .on tlerildi. Emperyolut kuru
luş�nn i.temleri dolrultu.undaki düzenlemelere en.geI olarak 
gÖnilen kadroların hızla DPT'den uzaklaştırılma.ı operwyonu 
halen .u'rmekte tle yeni listeler hazırland"ı .öy�nmektedir. 



Tariş 'ten püSkürtüZen polis, 
üniversiteye saldırdı 

Eıe Vniuenite.l'ne ba;ıı binlerce ölrendnin 
Tarif 'teki pou. baakınını protesto etmek için. 
geçtilimiz Çar,amba günü ünive,..ite alanı için
de giriştikleri ,önerilere poliıin otomatik .ilahlar, 
gaz ve LU bombalanyla mildahakı; "onucu yedi 
pou.. bir jandarma ve 60 ölrenci yaralandı yüz
lerce ölrenci göz altına alınd1 Ege Vniuersited'nin 
tom bir mVOf alanına döndülü çatışmalarda poli, 

kız-erkek, ö#renci-ö#retim üyesi ayrımı yapma- . 
doll her�esi yerlere yatırarak cop ve dipçik darbe
leriyle BoldırdL 

Tıp Fakültesinde ölrenc,1er fakülte çallfan' 
lan ile birlikte direnişe geçtiler ve dilipUnli bir 
şekilde ve bütün gruplar;ın ortak hareketiyle, her
hangi bir olaya meydan vermeksizin eylemlerini 
Bona erdireliler. 

TEKELLERİN " BARİKAT 
SAVAŞı" DENE�ıESİ 

Tüm ülkede adun adım uy'· 
gu1amaya konan bir senaryonun 
İzmir'e ilişkin bölümü geçti�i
miz günlerde akıl almaz bir per
valllZhkIa uygulamaya IJOkuldu. 
Yaklaşık onbin işçinin çalıştıtı 
Tariş 'e baRh bütün işyerleri Salı 
sababı saat 8.30'da polis ve jan
danna tarafından kuşatıldı. Ara
ma bahanesi ile fabrikalan girildi 
ve yangın çlkartma girişiminden, 
makineleri tahrip etmeye kadar 
bütün yollar denenerek �,çilere 
saldırıldı. 

Faşist hareket İzmir'de ne 
yerleşim alanlarında ne okullar
da, bugün' kadar dikiş tuttura
madı. Faşist güçler için tek yol 
olarak Tariş kalıyordu. Faşistle· 
rin Tariıı'e baRlı işyerlerine gir
meleri kolay olmadı. Güvenlik 
kuvvetlerinin açık desteRi ile u' 
zun mücadeleler sonucu ve fabri
kalar önC"e kapatıtıp daha eon-

. ra faşist militanlarıa Ületime ba,
ı.tdmak suretiyld faşist işgal saR' 
!and. 

11 'lerin desteRindeki CHP 
hükümeti ile birlikte, hükümetin 
ve yeni yönetimin ikircikli tutu
mun. raRmen işçiler dükümü 
çözdüler ve Tariş'te faşist i"al 
kırıldı. 

Geçmişin acı deneylerini u· 
nutmayan işçiler MHP destekli 
Al' hükümeti ile birlikte olabile· 
cek her türlü gelişmeye karşı ha
zırlandw. Gelişmelerin ilk belir
tileri AP'1i yeni genel müdürle bir·' 
Iikte tufiye listelerinin hazırlan
dıRIlÖylentilerinin yayılması ol· 
du. Daha sonra Pamuk Yag--ı 
Kombinasına yeni işçiler sokul· 
mak istendi. İşçiler polisle çatış' 
mayı göze alarak Tariş yöneti
minin ilk denemesini boşa çıkar· 
dılar. Bu olaydan birkaç gün ıon
ra bu kere arama bahane6i ile po· 
lis ayni anda bütün fabrikalar, 
baakın düzenledi. 

Pamukyaeı Kombinaıında 
işçiler polise arama yapabilece�i· 
ni, ancak bundan öte bir davra
nııı olduRu takdirde hidrojen kul' 
lanarak karşı koyacaklarını du· 

TARI Ş 1 SelLERINE KAR· 
Si GI.RIS1LEN SILAHLı SAL· 
OtRI OPERASYONUNU, 
KAHRAMANMARAS KAT
LlAMI SıRASıNDA MARAŞ 
EMNIYET MüDOR VEKILI 
OLAN, SIMOIKI ıZMIR EM· 
NIYET MOOORO YAROIM
cısı HOSNO .. ISIKLI YöNET
Ti . 

yurdular. Bunun üzerine güvenlik 
kuvvetleri hiçbir şey bulamadık
ları göstennelik bir arama yapa
rak fabrika dışına çekildiler. Zey
tinyaRı Kombinasında ile işçiler 
aramaya izin vermelerine raRrnen 
otomatik silahlı polisler tabrika
yı işgal ederek hiçbir şey yapma
dan uzunca bir süre beklediler. 
Anlaşılan işçilerin karşı koyma· 
ması hesabı bcıan bir davranış 
olmuştu. Polis arama yapaelliı 
yerde "saldırı var" gerekçesi ile 
takviye istedi. Geien takviye kuv
vetleri işçilere doRrudan saldrrı
ya geçti. 

İplik Cabrikasındaki olaylar, 
işe başlamak üzere kart basan iş
çilerin üzerine güvenlik kuvvet
lerinin saldırması ile başladı. Iş· 
çiler fabrikanın içine çekilerek 
kapıları kapattılar. Polis kapılar
dan birini kırarak içeri girerken 
ayni anda da bir panzer duvan 
yıkarak fabrikanın içine giriyor
du. 

Bu arada göz yaşartıcı bom
baların . yer yer baş1attı�1 y.angın
lar işçiler tarafından sönc:ii.rüldü. 
İşçilerin tam bir birlik içinde, 
Jcadıntyla-erke�iyle gösterdiRi 
yiRitçe karşı koyuş hesabın bo
zuhnasına ve polislerin çaresz 
kalmasına yol açtı. İşçiler dört 
saatlik bir çatışmadan sonra ken· 
di  nezaretleri altında on erkek 
on kadın polisin arama yapması
na izin verdiler. Koskoea tplik 
fabrikası ı - 2 dakika içinde ara· 
nıverdi. Bütün aramalardan bulu
na buluna ne olduiu açıklanma
yan ya18k yayınlar bulundu. 

Bu arada fabrikada yakınları 
bulunan kadın-erkek yüzlerce in
san fabrikanın çevresinde toplan
dı. Polisin kalabalıRı daRıtms.k is· 
temesi üzerine yer yer çatışmalar 
meydana geldi. Operasyondan 
sonra geri dönen polis ekipleri
nin yolu ÇiRli'de barikatlarla ke
sildi ve burada silahlı çatışma 
çıktı. Ateş edenleri kovalayan 
polis ekipleri Çimentepe mahal· 
lesine girdi, ancak mahalle sakin· 
lerinin karşı koyması ile karşılaş-
• .ıar. 

Gerici, faşist çevrelerde ıse, 
açtkça sırıtan .bir oyunun bozul
muş olmasının tedirginliti var. 
Bu çevrelerin hesabına göre Ta
riş'in bütün işyerlerinde bir anda 
polisle işçiler birbirine girecek, 
işçi önderleri ·tutuklanacak ve 
fabrikalar boşaltılarak uygun bir 
zamanda faşist milltanlarla dol· 
durulmuş olarak yeniden açıla
caktı. Nitekim oyunun boşa Çı
kanılmasından sonra bir basın 
toplantısı düzenleyen AP ,Merkez 
ılçe Başkanı Yavuz Onursal "Ta
riş'te namuslu, dürüst, işçilerin 
çalışabileeeıti can güvenli�inin ve 
iş barışının saRlanacajtl bir orta
ma kadar Cabrikalar kapatıbnalı
dır" diyerek baklayı ajtzından Çı
kanyordu. Ancak saldırının püs
kürtü:müş olmasına ra�rnf'n Cab
rikaları kapatarak tasfiyeleri ger 
çekleştirme tehlikesi henüz bütü
nüyle bartara! edilebilmiş deRil· 
dir. 

Ir,." .•• 

Biz acaba Barİ'nın 
nesi olacağız? 

Dış gelişmelerle ilgili meclis 
görüşmelerinin özet olarak da 
olsa televizyon seyircilerine su· 
nulması pek yararlı olmuştur. 

1965'lerde "bir tane TİP 'li 
dahi girerse meclis çalışamaz" 
diyenlerin, 20 'nci . yüzyılın so
nuçlanmasına pek az bir zaman 
kala, durum ve düzeyleri tabak 
gibi sergilenmiştir. Ne var ki, 
bu durum, bu yüzey ve bu dü
zey, gerek ekonomiye gerek
se politikaya egemendir. Tiir 
kiye 'nin ekonomisini vahşetle 
talan ve tahrip eden büyük te· 
kelci sennaye ve gerici ortak
lan büyük toprak sahipli�i ve 
a�alı�ın politik temsiIcili�inin 
boyutlan, Amerika İle para(e 
.edilen ve kibar adıyla "Savun
ma Anlaşması" namındaki bet· 
geIiin Içeri�ini açıklama�a, tar
tışma�a bile yüz tutmuyor. 

1959'da Amerika ile imzala
nan ve Milli Birlikçi Suphi Gür
soytrak'ın da sÖzünü etti�i 
"darda kalırsak gel bana müda
hale et" anlaşmasının, herhalde 
pek yüz kızartıcı en ve boy'lar·· 
da pekjştirildi�i anlaşılıyor. 

tlkel ve iptidai, benzer kav
ramlardu ama bunlara ilkel bile 
deIiilebilir mi? 

Sen kalkıp, hiç sıkılınadan 
"bizi ilk önce NATO'ya almak 
istemiyorlardı ama Kore'ye as
ker gönderdik, neyse kıymeti
mizi bildiler"djyeceksin ve' 
insan içinde dolaşacaksın!. . .  
8unlan söyleyen AP sözcüsü
nün 1950'li yLİlarda aHecek, bir 
Amerikalı subayla ünsiyetini 
bilmeye de eerek yok... Ada
mın bir demedi�i "Amerika be
nim canım feda olsun kanım" 
kalıycil'; kalıyor. da lafı dolaştı
rıyor ... 

Damat Ferit'e bakınca baya
ltı "mDliyetçi" kalıyor! ... . . . 

Olayı anlatan bir profesör
dür. İznini alma�a vakit bula
madı�ım için burada adını ver· 
miyorum. 1963'lerde yedek
subaylı�ını yapıyor. İyi ingiliz
ce 6i1diei için kendisini Sakar
ya civarında Amerika 'blann ya
pacakları bir tatbikata gönderi
yorlar. Tatbikat yeri ormanlık 
bir alan, özellikle seçilmiş. Yo
�un onnanlık bir alana, hava· 
dan asker ve mühimmat indir· 
me tatbikatı. Orada bulunuyor. 
Ve öereniyor kİ ,Sakarya civa· 
rında o ormanıık alana havadan 
indirme tatbikatı yapacak olan 
Amerikan birliei, Vietnam 'a 
indirilecekmiş. Vietnam 'a git· 
meden önce 'IUrkiye'de bir id
man yapalım demişler ... Tatbi
kat yapılmış, daha sonra da 
Amerikan birli�i Vietnam 'a git
miş. O ormantık alan da berbat 
blmuş tabii. Ama berbat olan 
ııade'ce o onnanhk alan mıydı? .. 

Ashna bakarsanız, benzeri 
bir ylAın örnek arnsında, şu sö
zünü eltiAimiz Sakarya civarın
daki tatbikat bile Uluslararası 
tartışma konusu olabilir. On 
yıllardır, ülke topraklannı bir 
uçtan bir uca dikiz ve saldırı 
üssü haline getireceksin ve sen 
geleceksin "baeımsızhk" ve 
"ulusal egempnlik" gibi konUla· 
n rivayet edC'ceksin ! ... 

Benim. şahsen "milli guru
rum" sadece bu k�darla incin· 
miş hnlde deeUdir! 

Şu, Lockheed rüşvet olayı· 
nın hliUi aydınhAa çıkmaması, 
çıkartılarnaması başlı başına 

üzüntü konusudur! 
1975 Şubat'ından beri, der· 

dimize deva bulabilmiş deeiliz. 
Bilsem gidip yakalayacak, kim
se, bu rüşveti yiyen, ya da yi
yenler, suratına tükÜleceAim. 

Bence TBMM birleşik top
lantısında dış gelişmeler üzerin· 
de tartışılırken, bu konudan da 
söz edilmeliydi. 

"- O dış deeil, iç sorunu
muzdur" denirse o zaman "iç 
gelişmelerle" ilgili bir görüşme 
açılmalı ve bu konu orada ele 
alınmalıdır_ 

Kaldı ld, bu Lockheed rüş· 
vet olayının dış yanı da aeırdır. 
Zira para Amerikan uçak şirke
tinden çıkmaktadır. Air·ltalia 
da vardır 8l'8da. Amerikan 
kongresi komisyonunda bu so
run görüşüIÜlken, rüşvetin Ja
ponya, Hollanda, İtalya'da 
önemli kişilere daeıtıldıeı açık
lanmıştır. Oralarda krallar dahil 
yemişlerdir rüşveti. Türkiye 
sayfasına gelince, Türkiye'de 
daeıtılan miktarın 13 milyon 
dolar oldu�u açıklanmıştır. 13 
milyon dolara bakıp, bir  komis
yon üyesi şaşrruştır: 

". Bu kadar az rm?" 
Komisyon başkanı da "evet" 

demiş ve eklemiştir: 
"- Türkiye'de komiı:yon üc

retleri azdır, .. " 
Bu bizim "milli gururu

muz "ile ilgili dee-i1se, kimin 
"milli gururu" ile ilgilidir? 

Bence, 'Lockheed rüşvet ola
yı başlı başına sıkıyönetim 
ilanı gerekçesi olmalıydı. Sıkı 
bir arama ve sıkı bir tarama ile 
pekala bulunabilirdi rüşvet yi· 
y�n, ya da yiyenler ... 

Ama vakit geçmiş de sayıl
maz. Her ne kadar "umumi ar· 
zu" üzerine, Kahramanmaraş 
kanlı senlllYosu üze�nden sıkı
yönetim ilan edilmişse de, ·sıkı
yönetimin çalışma alanı bu ko
nuyu çoktan aştıema göre, bir 
an önce Lockheed rüşvet olayı 
aydınlı�a çıkanlmalıdır. 

. 

,Beri yandan, bereket ver
sin, basınımız "hür"dür! Ge
çenlerde Sovyet Büyükelçisine, 
Dışişlerimiz gereken ve haketti
ei cevabı vermiştir. Sqvyet Bü
yükelçisi gidip, "Afganistan ya· 
yın1an" konusunda, basının du
rumunu Dışişleri Bakammıza 
anıatacak olmuş ve gerekli 
yanıtı da almıştır!: 

"- Ekselans bizde basın hür
dÜl! . . .  " 

Tabii adam "hürriyet" nanl}
na pek bir şey bllmeditl içiD 
bu cevabı duyduktan sonra, al· 
mış dersini gitmiştir! 

"Hür" basından, aynca genç 
bir şarkıcının cinsiyeti. üzerin
deki tartışmaları izliyoruz. 
Meclis kürsüsüne kadar gelmiş
tir konu. Doya doya okuyor, 
izliyoruz! Genç şarkıcı çocuk
la birlikte Başkan Cftrter da 
eksik olmamaktadır birinci say
falardan Ikisinin ortak yanlan 
olup olmadlAml bilmemekle 
birlikte, birisinin Türkiye'de 
ötekinin dünyada birinci sayfa
lara yerleşmeleri öyle sıradan 
olay deelldir kanımızca ... 

Velhasıl kellm, "dış geliş
melerle" ilgili görüşmeler, çok 
yararlı olmuştur. Tevekkeli dı>
AiI, emperyalist gangsterlı>r Tür
kiye'ye bakıp bakıp, "siz bizim 
bakkaltmız, kasabımız, manavı
ObZ olun" diyorlar_ 
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Kapitalist dünyanın en büyük mer
kezlerindeki ekonomik bunalımın, daha 
önceki beklentilerin tersine, 1979'daki 
çok ciddi boyutlara u1aştıel ve 1980 
için de burjuva iktisatçılarının bile çok 
karamsar olduRu, yeni yılın ilk ayında 
bütün göstergeleriyle açı�a çıktı. Buna
lımın başlıca göstergeleri 'olan enflasyon 
ve işsizli�in. kimi Üıkelerde 1929'daki 
büyük bunaıımın boyutlarına yaklaştı�ı, 
kapitalist dünyanın en yetkili ağ:ızları ta
rafından da doğ:rulandl. 

Kapitalist dünyada yapısaı ve dönem· 
sel bunalımların bugünkü gibi aeırlaş
ması, son aylarda uluslararası politik du
rumdaki gelişmeler açısından, iki kat 
önem kazanmaktadır. Bütün veriler, em· 
peryalist merkezlerin, uluslararası tekel· 
lerin, dev askeri-sınai kompleks yöneti

·eilerinin, ekonomik bunalımın bugün 
ulaşb�ı panik aşamasında, yumuş8!Jıa 
düşmanlı�ı politikasını her zamankin
den daha büyük bir tempoyla körükle
rnek zorunda ka1dığl rotadadır. 

Dahası, emperyalizmin, güçler den
geSinde aleyhine oluşan gelişmeleri, geç
mişte so�uk savaş dönemlıun bl1ıılangı. 
cında oldu�u gibi, yüksek ekonomik po
tansiyeline dayanarak "Marshal planla
rı"yıa tersine çevirebilme gücü, ekono
mik bunalımla"n çözüm ol�nak1arına 
do�rudan bağlıdır. örneğin Demirel hü
kümetinin bütün "sadakat" açıklamala 
nna rağmen, emperyalist finans kuruluş· 
larının Thrkiye'ye "ivedi"yardım prog
ramlannın bir türlü uygulanamaması, 
uluslararası ekonomik bunalımın boyut
lanyla yakından ilgilidir. 

J'ablo ı ve Tablo u'de, 24 gelişmiş 
kapitalist ülkenin üyesi olduğu OECD' 
nin, gayri safi milli hasılanın (GSMH) 
1979 ve 1980'deki gelişmesine ilişkin 
('ngörilleri ve 1979'daki gerçekleşme 
oranı yer almaktadır. Tablolar, 1979'la 
ilgili öngörülerinin de iyimser olduğu or
taya çıkan OECD'nin 19S0 yıb için pek 
karamsar olduğunu gösterMektedir. So
run, bu karamsarhğm bile gerçekçi 01-
mayışmdadır. İngiltere ve ABD dışında
ki ülkelerde de GSMH'de düşüşler mey
dana gelmesi, ABD ve İngiltere'deki dü
şüşlerin de beklenenden daha büyük ola
cağı, aeırlıkb olasıhktır. 

Ekonomik bunalım 

ür 

ka_ilıliz in 
. _1111 
sesleri 

TABLO 1 
GSMH 1978 VE 1979 

zümona mücadelenin nasıl sonuç verdi· 
eini son aylar açıkça göstermiştir. 

ülke 

OECD 
AJlD 
Japonya 
FAC 
Fransa 
Büyük Britanya 
İtalya 

1978 

3.9 
4.4 
5.6 
3.5 
3.3 
3.3 
2 6  

TABLO 2 
GSMH 1979 VE 1980 

ülke 1979 1980 
öngörüsü 

OECD 3.0 1 0  
ABD 1.6 - 1.3 
Japonya 6.0 4.3 
FAC 4.1 2.3 
Fransa 2.6 2.1 
Bi.:yük Britanya 0.7 - 2.0 
İtalya 4 1  2.2 

OECD'nin son iki yılda enflasyon 
oranının gelişmesi üzerine yaptı�ı tah
minler, OECD'nin "yetersiz karamsarh
ğının" bir 'başka kanıtıdır. Tablo 3'de 
bu verileri göriiyoruz: 

Tahmin 1979 

2.2 
2.8 
4 6  
3.9 
3.5 
2 5  
3.5 

1979 

3 0  
1.6 
6 0  
4.1 
2.6 
0.7 
4.1 

Di�er bir deyişle 1978 sonunda 
OECD, ABD, FAC ve Fransa'da enflas
yon oranlannın artmayacağını bekler
ken, İngiltere ve İtalya gibi enflasyon 
oranlarının yüksek olduğu ülkelerde de 
bir düşüş umuyordu. Yalnızca Japonya 
için bir artıştan korkuluyordu. Ne var 
ki, ennasyon oranları hemen her yerde 
açık bir biçimde artmıştır.Buna karşılık 
sadece Japonya 'da önceden hesaplana
mayan bir biçimde düşmüstür. 

Şimdi ise OECD, 1980 yılında tüm 
ülkelerde enflasyon oranlarında bir artış 
beklemektedir. Çünkü enflasyonla sö-

TABLO �, 
1978 1979 ARASI ENFLASYON ORAN1 

Olke 1978 1979 1978·1979 1978·1979 
öngörusü öngörusü 

OECD 8. 9.0 6.5 10.4 
ABD 7 6  9 0  7.5 9 2  
Japonya 4.2 3.3 5.1 6 8  
FAC 2.6 4.3 2.8 4 7  
Fransa 9.1 10 7 9.3 1H 
Büyük Britanya 9.0 12.2 7.5 15.1 
İtalya 12.4 14.8 10 7 16.0 

Tekellere göre enflasyonun baş ne· 
deni hammadde fiyatlarındaki yükseliş· 
tir. Hammadde-fiyatları gerçekten de 
yükselmektedir. "Economist" dergisinin 
hesaplamalarına göre hammadde fiyatla
rındaki artış, bir yıl öncesine göre,1979 
Aralık ayında şöyledir: 

TABLO 4 
HAMMADDE FİY AT ARTıŞLARıNıN 

ORANI 

Gıda mad. . . . . . . . . . . . 14.5 
Sanayi mad. . . . . . . . . • . 17.3 
Tekstil mad. 1.1 
MadenIer . . 24_0 

öte yandan petrol fiyatları da '1978 
ve 1979 Aralık ayları arasında yüzde 60 
artmıştır. Ama bütün bunlara raemen, 
enflasyonun ana hedefi yükselen ham
madde fiyat.1arı deeildir.Japonya ve 
F AC'nin, büyük hammadde masrafla
rına karşın enflasyonun en düşük oldu
�u ülkeler olması, bunun en iyi kanı b 
olsa gerektir. 

Di�er bir deyişle enflasyonu arttıran 
ve 1980'de de arttıracak olan, hammad· 
de fiyat.ları deeil, sürekli kredilerle dev
let borçlanmasını pompalayan silahlan
madır. Askeri krediler, kae:ıt para artı
şının da temel nedenidir. 

Kapitalist dünyadaki bunalımın en 
ciddi olanı ise işsizliktir. ABD'dekl çok 
büyük oranlara bakmasak bile, Avrupa 

Toplulueu 'na üye dokuz ülkede işsizlik 
artışı şöyledir: 

TABLO 5 
AET üLKELERINDE 

lşsızLlOIN ARTıŞ HIZI (%) 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

2.5 
2.9 
4.3 
4.9 
5.3 
5.6 
5.8 

Böylesi bir gelişme kapitalizmin tari
hinde şimiliye dek görülmemiştir. Son 
lSD yılda ilk kez, 1975'te göre dönem
sel bunaıımın en üst noktasına çıkmış 
olan işsizlik, önümüzdeki yıllarda' da' sü
rekli artacaktır. Ve istisnasız tüm resmi 
ve resmi olmayan öngörüler, işsizli�in 
sadece 19S0'de de�i1, önümüzdeki yıllar· 
da da artacaeını göstennektedir. 

Bu, bugünkü tekelci kapitalist siste· 
min buna1ımının en çarpıcı göstergesi· 
dir. En güçlü emperyalist ülke ABD' 
nin, dönemsel ekonomik bunalımın en 
çok etki1edi�i İngiltere'nin ve FAC'nin 
ekonomik durumlarına şimdi ayn ayrı 
bir göz at.aJım. 

. ABD'DE 
"F ,AZLA·üRETIM BUNALıMı" 

"International Herald Tribune" gaze· 
tesi, 12 Aralık 1979'da ABD'deki eko
nomik durum üzerine "Ekonomi bilim
cileri ABD'de bir 'gerilim' (resesyon) 
bulunmadığında birleşiyor" başlıklı 
uzun bir rapor yayınladı. Bu saptama, 
sosyalist ülkelerde kapitalist dünyayı ya
kından izleyen ekonomi-politik bilim
cileri için hiç de yeni deeildi. Sosfalist 
ülkelerin bilim adamları, kapitalist eko
nominin aşağıya doeru hareketinin, bir 
"gerileme" olmadı�ını, tersine dönem
sel bir "[azla-üretim" bunalımı oldu�u
n!l vurguluyorlardı. 

Kapitalist ülkelerde buna1lmın bugün
kü aşamasınına, gerçek bir "fazla-üre
tim" bunalımı oldu�u, "İnternational 
Herald Tribune"ün, 1979'de yüzde 3,S 
artmış olan sanayi üretiminin, 1980'de 
yüzde 4,1 'e düşeceeini hesaplamasında 
da ortaya çıkmaktadır. 

ABD'nin sanayi üretiminde 197f1 yı
lında meydana gelen aylık düşüşlerin 
boyutlarını Tablo 6'daki rakamlar gös
tennektedir. 1979'un aşaeıda belirtilen 
aylarında sanayi üretimi, 1975'in, aynı 
aylanna göre (yüzde olarak) gösterilmiş
tir. 

TABLO 6 
SANAYİ üRETıMıNDE DüŞüŞ 

1978 -1979 

Ocak . . . . . . . . . ... 
Haziran . 
Eylül .. 
Ekim 
Kasım . 

8.6 
4.5 
2.5 
1.9 

.0.7 

19S0 yılı içinde özellikle otomo
bil, demir ve çelik sanayiinde güçlü bir 
üretim düşüşü beklenmektedir. 

Otomobil sanayiindeki işsizlerin bu
günkü yüksek oranı ürkütücü bir boyut
tadır. Bu dalda her dört çalışandan biri 
geçen yıl işsiz kalmıştır ve ABD'deki or
talama işsizlik yüzde 6 iken bu dalda iş
sizlik yüzde 2S 'e ulaşmıştır. Ama şimdi 
demir ve çelik sanayi işyerlerinde de 
üretim durmaktadır. Demir ve çeliee 
azalan gereksinim yüzünden bu sanayi 
dalındaki en büyük Amerikan tekeli Uni· 
ted StatesSteel Corp, en az kapasiteyle 
çalışan işyerlerinden ıS'inde üretimi 
durdurmaya karar vermiştir. Bu işyerle
ri artık temelli kapatılmışlır ve buralar
daki işçiler de artık "kendi" sanayi dal
larında hiç iş bulamayacaklardır. 

"International Herald Tribune" yu
karıda SÖzünü ettiğimiz raporunda buna 
uygun olarak ABD'de 1979 Kasım'ın 
da yüzde S,8 olan işsizlik oranının 1980' 
de yüzde 7,S'a ve bunalımın en derin 



noktasında da yüzde a'e ulaşacaRını he
saplamaktadır. 

Ilginç olanı, sanayi üretimi düşüşün
de yüzde 4,1 'lik bir oran hesaplandıRı 
halde, enflasyonun gelecekteki gelişme. 
sine ilişkin sayılann· verilememesidir. 
Enflasyon, ABD resmi istatistik sayıla. 
rma göre 1979'da şöyle gelişmiştir: 

TABLO 7 
ABD 'DE ENFLASYON HIZI (%) 

1979 

Ocak . .  
Haziran . . .  
Eylül 
Ekim . .  
Kasım . . . .  

9.3 
10.9 
12.1 
12.2 
12.6 

Bu verilere göre, enflasyon hızı dik
kati çeken ölçüde artmışbr. Ama, "In· 
ternational Herald Tribune"nin açıkla· 
dıRı öngörülerin gerçekleşip gerçekleş
meyeceei sorulursa, bunlann tümüyle 
gerçek dıŞı olduRunu söylememize ne
den yoktur. 

Tribune'ün sanayi üretimi konusun
daki sayılar doeruysa, şu gelişme orta
ya çlkmaktadu: 

TABLO 8 
ABD 'DE SANA YI URETIMlNlN 

GELIŞME Hızı (%) 
1977 
1978 
1979 
1980 

+ 5.6 
+ 5.8 
+ 3.8 
- 4.1 

ABD, 1973/75 krizinden sonra sana
yi üretiminde gerçek ve biraz uzun süreli 
(1978'e kadar) bir sıçramayı gerçek
leştirmiş tek emperyaıist ülkedir. Yeni 
bir dönemsel "fazla-üretim ' bunalımınm 
baş1adl�ından beri görülen düşüş ise bu 
ölçüde yolun olacakbr. Bununla birlik· 
te unutulmamalıdır ki, 1980 seçim yılı· 
dır ve her kapitalist hükümetin, devlet 
harcamalarını hızlı ve güçlü biçimde art· 
brarak üretimi kısa bir süre için arttır
ma olanaRı vardır. Eeer Carter yöneti
mi 1980 yılının akıŞı içinde bu tür ön
lemlere başvuracak olursa, bunun anla
mı, dönemsel bunalımın yakında daha 
güçlü olarak yeniden başlaması olacak
tır. 

BUYUK BRITANYA 

Emperyalist ülkelerin hiçbiri, Büyük 
Britanya'daki gibi şidde'tli bir 'dönemsel 
"fazla-üretim" bunalımı içinde dee-i1dir. 
1980 yılı öngörüleri de yine hiçbiri 
için o kadar kötü deeildir. ' Economist" 
in doeru olarak belirttiei gibi Maliye Ba
kanheı'nın 1980 için açıkladıeı öngörü
ler, şimdiye dek açıklananların "en kö· 
tüsü"dür. Bunlar ekonomik faaliyette, 
savaş sonrasının en korkunç gerilemesi· 
ni göstennektedir. 

İngiliz Maliye BakanlıRı'oın verilerine 
göre 1979'da yüzde 1 kadar artmış olan 
brüt toplumsal ürün 1980'de yüzde 2 ge
rileyecektir. Sanayi üretimi için sayı ve· 

- rilmemektedir ama, bu sektörde üretim 
daha da çok düşecektir. Bu kez devlet 
yatınmlarının da yüzde 7 düşmesi beko 
lenmektedir. 

Dahası ödemeler dengesinde de 2 mil
yar sterlinlik bir açık beklenmektedir. 
Açıkça belirtmek gerekirse, bu öngörii, 
"Economist"in belirttiei gibi bir "horror 
story", (korku öyküsü) sayılmamalıdıt. 
Tersine bu öngörii, eeer gerçekten ola· 
caklarla karşılaştırılırsa çok iyimserdir. 

Maliye Bakanlıeı ayrıca enflasyon hı· 
zında da bir düşüşü ummaktadır. Buna 
göre 1979'un son çeyreeinde yijzde 17' 
den fazla olan enflasyon hızı, 1980'in 
son çeyreeinde yüzde 14 olarak öngörü]· 
mektedir. 

Ama enflasyon hızının geçmişteki 
gibi "gerileme" sırasında azalıp azalma
yacaeı çok kuşkuludur; 1973/75'deki 
son bunalımın gelişmesi beklentinin ter
sini göstermiştir. Enflasyon oranı faiz 
oranından daha hızlı yükseldiei, yani 
borç alınan para için faiz ödenmeyip, 
faiz alındıeı sürece, para dolaşımı hızla 

yükselecek ve bu da enflasyonu kızlŞtl
racaktır. 

Deindüstrializasyon (sanayileşmenin 
geriye dönmesi) sürecinin şaşırtıcı hızı 
da buna eklenmektedir. Son ıo·15 yıl
da. ömeein tekstil sanayiinin önemli 
bölümleri, kar oranlannın daha yüksek 
oldueu gelişmekte olan ülkelere göç et· 
miştir. Şu sırada otomobıl sanayii de 
sonunu yaşamaktadır. Ancak bunJl rtışa 
sernıaye göçü deeil. yabancı ülkelerin 
rekabeti neden olmuştur. 1979 yılında 
Büyük Britanya'da satılan otomobiJIerin 
yüzde 60'1 dışalım mwlarıdır. En büyük 
İngiliz otomobil tekeli British Leyland' 
ın pazar içindeki payı, 1978 sonundan 
1979 sonuna kadar yarı yarıya azalmış
tır. Tabii yan sanayileri, özellikle çelik 
sanayi üzerindeki etkileriyle birlikte. 

8 Aralık 1979 tarihli "Economist", 
bu konuda "Britanya Sanayiinin Çirkin 
öyküsü" başlıklı bir makale yayınladı. 
Bu yazı, İn�ltere ekonomisinin her wa· 
mnda sermaye için' çok zor bir duru
mun varlı�ını kanıtlamaktadır. 

ömeein, demir ve çelik sanayü, söz
de devlete aittir. Yani bu alanda devle
tin kolayca tüm sanayiyi eline alma ola
n�ı vardır. Bu parasal yardımlarla ya 
da devletin verece�i görevlerle ·olabilir. 
Ancak British Steel Corporation'un de· 
mir ve çelik endüstrisinde 1980 planları 

Devalü asyon 
ve sonrası 

Ecevit hükümetinin "Ekonomiyi 
Güçlendirme Programı" adı altında. sa· 
rıp sannalayıp bir dizi zammı ve deva· 
lüasyonu geniş emekçi kitlelere bir ön
lemler paketi haıinde sunmasındIlO 
sonra. bu kez de Demirel hükümeti "Is
tikrar tedbirlerini" yavaş yavaş açıkla
maya başladı. 

Geçtieimiz hafta Bakanlar Kurulu, 
Türk lirasının dolar karşısındaki deee
rini 47 lira 10 kuruşluk primli kura gö
re 23 lira daha düşürerek 70 liraya in
dirdi. Ekonomiyi canlandırmak, yatı
nmları ve üretimi hızlandırmak, ihraca
tı ve döviz gelirlerini artırmak adına 
alınan bir başka önlem de ithalatta ah
nan damga resminin yüzde 25'ten yüz
de 1 'e indirilmesi idi. 

Kısa dönemli politikalarda Uluslar· 
arası Para Fonu (IMF), uzun dönemli 
politikalarda ise İktisadi ışbirli�i ve 
Kalkınma örgütü (OECD) ile Dünya 
Bankası'nın dayatmaları doerultusun

da hazırlanan "İstikrar tedbirleri "ni 
apar·topar uygulamaya koyarak Batı 
yardımının akışının hızlandırılaca�ı 
umulmaktadır. Ama iş oldukça uzun
dur: IMF ile Temmuz 1980'e kadar 2 
yıl süreli yeni bir "Stand·by" düzenle
mesi yapılacak, daha uzun dönemli po
litikalar için de OECD ile önce Paris'te 
özel bir toplantı yapılacak, Dünya Ban
kası'nın "Türkiye: Krizden Büyümeye" 
adlı raporu ile bu toplantıda alınacak 
kararlar doerultusundll Dördüncü Beş 
YıLLık Kalkınma Planı'nda. yılhk prog
ramlar aracılıeıyla yapılacak deAişik
likliır belirlenecektir. 

Batıh ülkelerden yaklaşık 2 milyar 
dolarlık bir yardım sözünün alınmasına 
karşın, paketin açılması kredilerin he
men akmasına yetmemekte, uzun uza
dıya yardımlarla ilgili takvim belirlen
mektedir. 

DIOER öNLEMLER 

Kurutdueunda, 100 gün içinde tüm 
sorunlara çözüm getirece�1 vaadini ve
ren Demirel, 80. gün gelip dayandı�ı 
halde memur maaşlan katsayısının ar
tırılması ve asgari ücrelin vergiden ba· 

nelerdir? Hükümetin onayladıeı plan 
şöyledir: üretim kapasitesinin 1979'da 
21,6 milyon tondan 1980'de 15 milyon 
tona düşmesi; yani sayısız işletmenin ka· 
patılması ve 1979'da 152 bin olan işçi 
sayısının bu yıl 100 bine indirilmesi. 

Demir ve çelik sanayii, başka ülkeler
de oldueu gibi İngiltere'de de genellikle 
küçük kentlerde kurttldueundan ve bu 
kentlerdeki -işçilerin çok büyük bir bö· 
lümü bu sanayi dalında çalıştıeından, 
çok sayıda işletmenin kapatılması aynı 
zamanda, artık ' ölme sürecine girmiş 
olan kentlerin kapatılması anlamına 
gelecektir. 

Büyük İngiliz yazar Oliver Gold· 
smith 200 yıl önce "yokolan köy" ad
lı bir roman yazmıştı. Yakında bizler de 
"yokolan kent" adh bir roman okumak 
zorunda kwabiliriz. Yok olan Büyük Bri· 
tanya'nın aajedisi yaşamakta olan ülke· 
yi sadece işçi sınıfı kurtarabilir. 

FEDERAL ALMANYA 
CUMHURIYETI 

F AC geçen_ yıllara oranla, 1979 yı
lında iyi bir konjonktüre sahip birkaç 
emperyalist ülkeden biridir. Sanayi üre
timi bir önceki yıla oranla tablodaki gi
bi gelişmiştir: 

TABLO 9 
SANAYI URETIMINDE ARTıŞ (%) 

Ocak . .  - 0.8 
Şubat . . . . + 3.6 
Mart . . . + 5.8 
Nisan . . .  + 6.9 
Mayıs _ . + 5.3 
Haziran . +11.8 
Temmuz + 7.3 
A�uSt06 + 5.2 
Eylül + 5.4 
Ekim . . . + 4.2 
Kasım . + 2.4 

Ocak ve Şubat aylarında hava koşul-
Iannın yarattıeı düşmeye karşın, sanayi 
ürtimi dikkati çeken ölçüde artmıştır. 
Ancak ne uluslararası alanda, ne de 
FAC'de gelecek pek iyimser görünme· 
mektedir. Münih Ho-Ekonomisi Enstitü· 
sü, 1980 Için sanayi üretimindeki artıŞ 
oranlannda yarı yanya bir düşme hesap· 
lamaktadır. Bu, aslında geçen Kasım 
ayında başlamış bir süreçtir. 20 Aralık 
tarihli "Die Welt"e göre Hamburg Dün
ya Ekonomi Arşivl "1980'de büyüme 
hızı görünür ölçüde düşecek" demekte
dir. 

Böylece tekelci sennayenin 1980'de 
dayataca�ı ekonomik politikanın çizgi
si ortaya çıkmaktadır: özetle, "karları 
mümkün olan en yüksek düzeyde tut
mak için, gerçek ücretler mümkün oldu
eunca baskı altına wınacaktır." 

EKEL LE R i N  EKONOM I 
v 

ğ'IŞık olmasına ilişkin çaıışmalardan 
pek söz etmemektedir. Meclislere 22'  
olarak önerilen memur maaşları katsa· 
yısına baeıı olarak, 1980 Yılı Bütçesi
nin giderleri belirlenecek ve böylece 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri tarafından 
üretilen mal ve hizmetlere yapılacak 
zamlar, bu giderlerle uygun bir büyük· 
lükte saptanacaktır. Yani Ecevit Hükü· 
meti döneminde olduRu gibi, yine ka· 
Şık1a verilip kÜlekle alınacaktır. 

Uluslararası finansman örgütlerinin 
öeütleri doerultusunda, fiyat mekaniz
masını, kaynak tahsislerini belirleme ve 
arz-talep dengesini kunnada etkin hale 
getirmek için KİT ürünlerine bir dizi 
zam uygulanarak, fiyatına müdahale 
edilen temel mallann sayısı azaltılacak-

. 

tır. Nitekim, geçtie-imiz hafta sonunda 
kağ'ıt, çimento, benzin, motorin gibi 
temel mallann satıŞı, fiyatlannm yeni
den düzenleneceeı belirtilerek durdu· 
rulmuştur. Serbest piyasa mekanizma
sının etkin kılınmasına ilişkin bu görü
şe göre, sonuçta piyasada bı.ılunmayan 
mallar, birdenbire ortaya çıkıverecek, 
isteyen piyasada oluşan fiyat üzerin
den parasını ödeyip malı alabilecektir. 
Zamlar için bulunan bir başka gerekçe 
ise l\İTlerin "görev zararı" adı altında 
Bütce ya da Merkez Bankası'ndan sa�
ladıeı sübvansiyonun azaltılmasıdır. 

KİT'leıle ilgili bir başka hesap, bu 
kuruluşlann kendi içlerinde bölünerek, 
daha küçük birimler halinde örgütlen
meleri ve bir bölümünün özel sektöre 
devri üzerine yapılmaktadır. Böylece 
halen birçok temel malın üretimini sür· 
dünnekte olan KİT'ler yerine özel sek· 
tör üretim yapacak, bilinen teşebbüs 
azmini tatmin edecek ve ürettieini ser
best piyasada alabilene satacaktır. 

Demirel Hükümetinin önlem paketi 
çerçevesinde deberlendirilebilecek bir 
başka düzenlemesi de 1980 Yılı Genel 
Teşvik Tablosu ile ilgilidir. Henüz ya. 
ymlanmamakla birlikte Tablo son şek. 
lini almıştır. Geçmiş yıııara göre, özel 
kesime birçok yeni kolaylık saelayan 
bu Tablo yatırımlarda devlet deste�ini 
artıracak yönde düzenlenmiştir. özet 
kesime ilk kez motor sanayiinde yatı· 

nın yapma olanaeı veren 1980 yılı Ge
nel Teşvik Tablosu 'nda projeler için 
alınan orta vadeli kredilerin limitleri 
de yüzde 80'e yükseltilmiştir. Aynca, 
yatırımlann belli bölgelerde yoeunlaş
ması nı önlemek için. kalkınmada önce
likli yörelerde yapılacak yatırımlann 
yanısıra. sanayün yoeun oldue-u bölge· 
lerin etrafındaki yerleşme alanlannda 
da yatınmlar özendirilecek, bu amaçla 
arsalar tahsis edilecektir. 

İthwattaki Damga Resmi 'nin yüzde 
25'ten yüzde l'e indirilmesinin ardın· 
dan gelecek başka kolaylıklar da var· 
dır. ömeein Bedelsiz İthalatın kapsamı 
genişletilecektir. Bedelsiz ithalat Türki
ye'de büyük ölçüde binek otomobilleri 
için işlemektedir. 1979 yılında 120 
milyon dolarlık bir büyüklüğ'e ulaşan 
bedelsiz ithalatın yüzde 55'i binek oto· 
mobillerine aittir. Yurt dışında döviz 
kazanma karşılıeındaki doeal bir hak 
kabulünden hareketle Türkiye ye Mer
cedes'ler, BMW'ler sokulmakta, buna 
karşılık kimya, demir-çelik, madeni eş
ya, makine ve elektrikli cih8.2;lar sana
yi1�rindeki ithalat tıkanıklıklan sür
mektedir. 

Bu arada, yabancı sennaye için de 
bazı kolaylıklar düşünülmüştür. Yaban. 
cı sennaye girişimlerini tek elden yö
neterek, beUi koşullarda gelen yabancı 
sennaye başvurularını otomatik izne 
baelamak ve büyük -muhtemelen bü
yük gazoz ve ciklet- projeleri için genel 
kuraııann dışına çıkılarak, üst düzey
deki temaslarla özel koşullar saelamak 
için çalışmalar yapılmaktadır. 

Ecevit döneminde, ekonomiyi güç
lendinnek vs. gerekçelerl� yapılan dü
zenlemelerin üzerinden henüz bir yıl 
geçmemiştir. Ecevit gitmiş, Demirel 
gelmiştir. Ve Türkiye ekonomisi, batı
ya' ba�ımhhkta direnenler eliyle, dtlha 
sık aralıklarla yeni düzenlemelere gidi
lerek Işletilmeye ve güya canlandını· 
maya çalışılmaktadır. Geniş emekçi 
yı�ınları açlıea, karanhea' iterek, bü
yük burjuvaziye daha büyük ödünler, 
daha büyük vurgur.lar, karlar sa�laya
rak. Soruna böylesi çözümler getirile
meyeceei bilinmesine biliniyor ama, 
seçimini Batıdan yana ve çoktan ya
panlar için bugüne kadar bulunabilmiş 
başka bir sihirli (onnül de yok. 
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Honeeker, TİP 'e 
gönderdiği mesajla , 

aktif dayanışma 
politikasını dile getirdi 

Almanya Sosyalist Birlik Partisi 
MerKez Komitesi Genel Sekreteri ve 
Alınan Demokratik Cumhuriyeti 
Devlet Konsey.i Başkanı Erich Ho. 
necker. Türkiye lşçi Partisi 'ne bir 
mesaj göndererek, pe.rtisinin ve üı· 
kesinin dayanışma dileklerini ifade 
etti. 

Geneligin 
eylem birligi 
yolunda · 

1979'uo 7 Ekim'inde Türkiye İş
çi Partisi Genel Başkanı Behice Bo
ran, TİP Merkez Yönetim Kurulu 
adına Erich Haneeker'e bir mesaj 
göndererek, ADe'nin 30. kuruluş 
yıldönümü nedeniyle tutıamalannı 
bildirmişti. Bu mesaja yanıt olarak 
"Tİp Merkez Komitesine" bir mesaj 
gönderen ASBP MK Genci Sekreteri 
Erich Haneeker mesajında şöyle de
di:  

"Türkiye İşçi Partisi 
Merkez Komitesine 

. ANKARA 

Değerli Yoldaşlar! 
Alman 1emokratik Cumhuriye· 

tinin 30. kuruluş yıldönümü nede
niyle gönderdi�iniz selamlarınıı ve 
başarı dilekleriniz için derin şükran. 
lanmızı bildiriyorum. 

İı1anınlZ ki partimiz ve Alman 
Demokratik Gumhuriyeti barışın 
güvenliği ve toplumsal ilerlemeye 
yönelik politikasını bundan böyle 
de kararlılıkla sürdürecek ve dünya· 
daki tüm ilerici güçlerle. aktif bir da· 
yanışma içinde olacaktır. 

Sosyalist selamlarımızla! 
Erich Honecker" 

'lurkiye İşçi Partisi tarafın
dan düzenlenen "Gençlik So
runları" konulu toplantı 20 
Ocak Pazar günü lstanbul Tepe
başı Gazinosu 'nda, büyük ve 
coşkulu bir kitlenin katılımı ile 
yapıldı. 

Toplantı, Genç öncü, 
DOKD, tao ve SGB temsilci
lerinin yanısıra büyük bir izle· 
yici kitlesi ile birlikte ilerici, dev
rimci sanatçıların da katılması 
ile, bir anlamıyla baskı altinda 

29 
OCAK 'I 

UN UTMA! 
Mustafa Suphi'nin v e  

1 4  yoldaşının vahşice kat
ledilişlerinden bu yana 59 
yıl geçti. 

LO Eylül 1920'deki Ba· 
ku Kongresi'yle doğan 
Türkjye Komünist Partisi' 
nin kurucusu Mustafa Sup
hi 28·29 Ocak 1921 tari· 
hinrle kavga arkadaşlarıyla 
birlikte süngülenerek deni
ze atıldı. Hilmioğlu Hakkı, 
Ethem Nejat, Nazıni ve İs
mail Çito�lu'nun da arala
rında oldu�u 15 komünist, 
Ankara'ya dönerlerken, 
Trabzon 'da elleri kelepçe ii , 
hv.ırlanmış olan sandala 
bindirilerek kiralık katiller
ce hunharca katlediidi. 

"Onlar halkının yetiş
tirdiği en bilinçli insanlar
dı . Sadece en bilinçli değil, 
en yi�it insanlard ı:" Nazım 
Hikmet onları işte böyle 
tanımlıyor. 

Ya�am ise Suphi 'nin şu 
s(izlerini her geçen �ün da
ha da doğruluyor: "Ne ha· 
pis, 0(' I.indan, Ile kan, ne 
�t('ş halkı (\urduram31.. 
Ulusal kurtuluş ve rlenıok
rasi hareketini rlurdura. 
maz." 

28·29 01'ak 1 92 1  Unu· 
lu lınayacak ! 

tutulan ve kapatılmış bulunan 
gençlik örgütleriyle bir dayanış
ma toplantısı oldu. 

Ruhi Su, Sümeyra Çakır, Tü· 
lin Nutku, Melike Demirağ, 
Genco Erkal ve. ışçi Kültür ko
rosunun katılımı ile coşkulu bir 
hava içinde geçen toplantıya 
gönderilen yüzlerce dayanışma 
mesajı yanı srra. hastalı�ı nede
niyle toplantıya katılamayan Ti· 
mur Selçuk da bir mesaj gönde
rerek, toplantıyı " bağımsızlık, 
demokrasi, sosyalizm mücadele
sinde ve gençli�in antiemperya
list, antifaşist, antişovenist birli
ei yolunda önemli bir adım ola· 
rak" değerlendirdiğini belirtti. 
Daha sonra dört gençlik örgütü· 
nün ortak mesajlarının okunması 
ve örgüt temsilcilerinin kürsüye 
gelefek gençlik andını birlikte 
söylemeleri ile toplantı sonuç· 
Landı. 

Toplantınır. açı Ş ko�uşmaSl
nı TıP Genel Başkanı Behice Bo
ran yaptı. Konuşmasında genç
li�in kapitalizmde özel bir konu
mu oldu�unu ve bu konumu so
nucu özel sorunlara sahip oldu· 
�unu belirten Boran, gençlik ha
reketinin antifaşist birliği ve tek· 
leşrnesi üzerinde durdu. Boran, 
konuşmasında özeLle şu görüşle
re yer verdi : 

GENÇLIK, 
FAŞIZMIN PENÇESINE 
BIRAKILMAMALIDIR! 

"Son zamanlarda Türkiye' 
de faşizme ve emperyalizme 
karşı savaş en ön plana çıkmış 
durumdadır ve giltikC;e daha 
öne, daha ön!' gf'lmektedir. Fa
şizm sorununun da gençliei özel· 
Iiklf' ilgilendiren iki ct'phesi, iki 
yönü vardır. Faşızm bir yandan 
g('nçli�in kimi kt'simh'rini kendi 
kanlı zulmünün aracı olarak, bas
kı ve zulüm aracı olarak, ki'ndi· 
sinin vurucu gucü olarak kulla· 
nıyor. Hı'nüz çok gen�' yaşlar· 
da 16, 17, 18 ya�lardaki gı'nC;
It>ri l'IINİlll' silah yerip cı'plı'rinı' 
bi raz para. koyanık vl' karaların. 
fa�ist sloganlarla şartlandırarak 
cinayet oŞe\:)('k"lrri halindı' orta· 
lığa sürüyor. Bu gellf,,. IN faşiı-
mı' YI'm olmakıan kurıanlmalı, 
dır. nu IwnC;Il'r1' sahip �'ıkılnıa 
Iı, fa�iıınin pençı'sin.· dii�ını'll' 

rine izin verilmemelidir. Bu ön
lenmelidir. Buda gençliğin özgün 
savaşlarından birisidir. 

"Di�er yandan faşizm gençli· 
ğin kalan kesimini baskılarla, zu
ıÜmlerle yıldırarak, sindirerek ve 
onların da kafalarını şovım-milli
yetçi sloganlarla, fetih hülyala· 
nyla şartlandırarak, bu yerleşik 
düzenle, bu sömürücü, baskıcı 
düzenle uyumlu hale getirmeye 
çalışıyor. gençlik elbette buna 
karşı da mücadele vennelidir ve 
verdiği mücadelenin önemli bir 
parçası budur. 

" Ama mücadele burada bitmi
yor. Gençliğin kendi özgün so
runlarına ilişkin mücadelenin 
ötesinde toplumda faşizme ve 
emperyalizme karşı ilerici de· 
mokrat sosyalist güçlerin müca· 
delesi var. Gençlik bir toplum 
gücü olarak, etkin bir toplumsal 
güç olarak bu safların, bu de· 
mokrasi güçlerinin safında da yer 
a1mak durumundadır. Ve yerini 
almaktadır. 

"Demokrasi sanarında, ba· 
e1msızhk sanannda yeralma 
sorununa gelince, bu sorun ister 
istemJ'!z birliktelik, birlik sorunu· 
nu ön plana çıkarmaktadır. De. 
mokrasi sanarır.da mücadele ve· 
ren, çarpışa .. gUçlerin içinde na· 
sıl işçi sınıfı öncü olmak duru. 
mundaysa, yönlendiiici olmak 
durumundaysa ve işçi sınıfının 
görevi, diğer demQkratik, ilerici 
yurtsever güçleri derleyip topla· 
mak vt' yönlendirmek ise. aynı 
şekilde gençlik içinde de bir bir
liktelik, birlik ve lekleşme .ioru
nu vardır. Gençliğin tüm ilerici. 
dpmokrat, sosyalist, devrimci kc· 
simlNini en son ferde kadar em· 
pı'ryalizme vp faşizml' karşı se
frrbı'r etml'k, örgütlrmt'k hem 
işçi sınıfının partisinin Rörevidir, 
hpm de gf'nçlik i�'indeki sosya
lizm çi1,gisindı" bilimsel sosya
lizm i,·jzgisindl' olan g{'nçlik 
gruplannın Vt' örgüt iNinin ı:ı-ön'
vidir. 

GENt;LlK vı; 
BİRLIK SORUNU 

"Birlik sorunu, bır yandan 
ı'mpf'ryalizııw vı· fa�iınH' kar�ı 
ı·n gı'ni� \ dpa/.ı·dı'. Illiımkun 

olan en geniş yelpazede demok
rasi gijçlerini birleştirmek, güç 
ve eylem birli�ini oluştunnak so· 
runudur. Diğer yandan da, 
kendileri bilimsel sosyalist çİzgi· 
de olan ve kendilerini öyle bilen 
gençlik gruplarının ve örgütleri· 
nin güç ve eylem birliği, hatta 
güç ve eylem birli�inden de öte 
düpel'lüz örgütsel bir1i�inin pekiş· 
mesi sorunu vardır. 

"Ne için bu birliktelik, bu 
tekieşrne? Şüphesiz kendi içine 
kapanıp bloklaşmak ve diğer ile· 
rici-demokrat gü�leri itelemek 
için de�il. Tam tersine, sosyalist 
çizgide olan grup ve örgütlerin 
birleşerek, diğer demo'kratik, ile
rici unsurları, güçleri kendi etra
fmda daha iyi derleyip toparla
ması için bir birleşme gereğidir, 

Sevinçle gözıÜyoruz ki, genç
ük içinde son zamanlarda.giiç ve 
eylem birli�i hareketleri daha bir 
süreklilik kazanma eğilimi göste· 
riyor ve daha başarılı olarak ya
pılıyor. Bazı tökezlemeler hiila 
var. ama bu tökezleme dahi za
manla etkisini azaltıyor ve 
eylemler daha düzgün, daha bir· 
leşik şekilde yapılıyor. 

"Şimdi bu tökezleme, bu 
aksaklık yavaş yavaş ortadan 
kalkıyor. Ortak eylemler daha 
düzenli ve gerçekten birlikteliği 
ve birliği yoğunlaştıran, pekişti· 
ren yönde gelişiyor. Şurada kısa
ca bir soruyu sormak ve cevap
Iandırmak gerekir: Birlikte hare
ket {'tm{'k, güç ve eylem birliği 
etmı'k ve bu birlikte hareketi sü
rpkli hale gl'tirmek, giderek bir 
cephe birli�i haline getinnek, ör
gütler arasındaki ideOlOJik-politik 
niüradt'lE'yi ortadan kaldırır mı? 

Şüpht'siz kaldırmaz. örgütler, ör· 
gütsd ba�ımsızlıklarını koru
dukları slırı'cp, kf'ndi özgün ideo
loJik konumlurın. korudukları 
müdd· ıçe, aralarında ortak ı'y
II'm yapsular, güç birliei rtsetN 
dahi idE'olojik \'1' politik miieade
lı' kalkmaz. 

"Iran'dıın rr Afgıınistan'dan 
sonru "ürkiYI" nin öııemi ,",ok vı' 
�'ök arttı! Ortadogu bölg('.�ind{' 
\'i' Afrika'da gl'rilı'yrn {'mpı'rya· 
lizın. Tlırkiy.· 'yi Ortado�u ' ya 
fI\'lla('ak bır kapı· olarak. hatla 
bir s'ı,:ranuı tahtası olarak kullan- . 

mak istiyor. Buna asla ve asla 
müsaade edilmemelidir. Ve görü
yoruz ki, Demirel hiıkümeti de 
zaten emperyalizmle uyumlu 
haldeydi. Bu politik çevreler ve 
örgütler, şimdi daha da uyumlu, 
neredeyse aralarından su sızrruız 
bir duruma geliyorlar. Politik de· 
dikodular işitiyoruz: 

BIR DAKIKA BILE 
YITIREMEYIZ 

Ankara 'da politik yüksek çev
relerde "aman detant öldü" diye 
seviniliyonnuş. "AmerikA yeni· 
den bize muhtaç. Askeri yardı
mın, iktisadi yardımın torbaIan
nın ağızlan açılır ve bu yardm· 
lar bize bol bol gelir" diye hes.ıp
lar yapılıyonnuş ... 

"Buna karşı bütün demokrasi 
güçleri, yurtsever güçler, ilerici· 
ler, bilimsel sosyalistler birlikte 
mücadele vermek, saflannı 
sıklaştınnak, güçlendirmek duru. 
mundadır. Vakit kaybedecek za
man değildir. Sorunlar gittikçe 
ivedilik ve güncellik kazanıyor. 

Dee:iI ay, hafta, bir gün, bir saat, 
bir dakika kaybedecek durumda 
deemz. Onun için hep birlikte 
omuz omuza dayanışarak, faşiz
me ve emperyalizme karşı müca
dele yolunda ileri !"  

Tİp Genel Başkanı Behice Bo
ran 'ın konuşmasından sonra, 
çae:rılı gençlik örgütleri temsil
cileri söz alarak g('nçliğin antifa
şist, antil'mperyalist ve ant!şo· 
veııist güç v{' eyl('m birliginin 
önemini vurguladılar. DOKD 
temsikisi Cemaj A�aya, · tGO 
temsilcisi Yusuf Karasoy ve 
SGB Merkpz Yürütme Kurulu 
uyesi Mustafa Çolako�ıu söz ala· 
rak konuştu. Daha sonra Genç 
öndi Gt'nel Başkanı Abdurrah· 
man Atalay söl oldı. Atalay, üı· 
kı'miı.in dlirıyadaki son grlişmr
INdrn C"tkilendi�ini ve emperya
liımin oynamak istedigi oyun· 
lara karşı grnçlik harekcıine 
önemli göre\'lE'r düştü�ünü belirt
ti. Atalay, gençliğin birliğinin 
yaşamsallığı üzrrinde durduktan 
sonra, Gı:>nç öncmNin bu öneınli 
görevdı, üı.rrlrrine düşrnh"ri 
yapacaklarını .. urguladı. 
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franSJ'da bulunan Türkiye'li 
ilericilerin giri�imleriyle, bu ülke· 
nin demokratik güçlerinin Türki
ye demokrasi guçleriyle dayanı�. 
m.1sınl dile getirmek uzere, bir 
�mpanya açıldığı bildirildi. Ta
nınmış fransız bilim \Le kültür 
adarnlarının kampanyaya katıl· 
dığı öğrenildi. 

Türkiye'de tırmanan faşizm 
tehlikesi VE.' emperyalizmin tam 
uydulaştınna girişimleri karşısın· 
da rum dünya demokra�ik güç_ 
lerinin duydui!u nefret ve tepki 
çeşiUi biçimlerde dile getiriliyor. 
Thrkiye demokrasi güçlt'riyle da
yanışma eylemlerinden bir yeni· 
si, şu günlerde Fransa'dıı sürdü· 
rüıüyor. Fransa'daki Türkiye'li 
ilericilerin girişimleriyle başlatı· 
lan kampanyayla, Fransız de
mokratik güçlerini temsil eden 
kişi ve kuruluş temsilcilerinin, 
Thrkiye'de faşist tırmanışf pro
testo ettiklerini bildiren ortak 
bir metne imzaları alınıyor. 

Söz konusu mt>tni şu anda 
imzalayanlar arasında, Jean Paul 
Sartre, Simone de Beauvoir, 
Maxime Rodinson, Alailte Towa
ine. George Castellau Guy Mic· 
belet, Paul Dumont, Jean Lojhi
ne gibi Fransız toplumunun ye
tiştirdiei seçkin kültür ve bilim 
adamlannın bulundu�u bildiril· 
di. 
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TÜR K i YE DEMO KRASi 
GÜÇ LE RiYLE U L USLA RA RAS I 

DAYAN I ŞMA 
İmzaya açılan metindt> şu gö 

lÜşler yer alıyor: 
"Türkiye'deki politik terör 

ortamı durmadan a�ırlaşıyor. 
1979'UD başından bu yana poli· 

tik katliamlar, aralarında ö�ren
cilerin, işçilerin, birçok gazeteci, 
kamu görevlisi ve öe-retmenlerin 
yer aldIi!I binden çok kurbanı 
alıp götürdü. 

"ö�retmenl�r, her gün daha 
çok, bir yıldırma, baskı ve sessiz
Ii�e mahkum etme politikasının 
hedefi oluyorlar. Bu politika, 
demokrasiye ve temel özgill"lük-

lere ba�1ı aydın çevrl'l(·rini hrd .. f 
alıyor. 

" Nitekim bir Cumhuriyet 
Savcısı 'nın Milliyet gaU'teıııi Ge. 
nel Yayın Yönetmeni'nin ardın· 
dan 1.U. Siyasal Bilimler Fakül· 
tesi Dekan Yardımcısı Hukuk 
Prof('sörü de 21 Kasım 1919'da 
katledildi. Nihayet 1 Aralık 
1979·da 1.0. Iktisadi Bilimler 
Fakültesi Sosyoloji Ki.irsÜ&Ü Baı;· 
kanı Prof. C.O. Tütengi! de aynı 
akibete up,-radı. 

"Oy .. bUnlann kalllleri hilA 
özgUrdürler ve kamu güçleri, ka· 
tilleri eylemsiz bı.rakmakta aciz 
ya da kararsız gözükmektedirler. 
Bu da Thrkiye'de demo'.rratik re
jimin yaşaması karşısında büyük 
bir tehlike oluştumıaktadır. 

" Bu çatrıyı imzalayanlar, söz 
konusu şiddet dalgası karşısında 
nefretlerini dile getirirler ve dü
şünce ve mesleki faaliyet özgür
likleri tehdit editen herkesle, ve 
özellikle üniversite mensuplanyla 
dayanışmalarını teyid ederler. 
ThIkiye'de kamu güçlerini, bu 
cinayet eylemlerine son vererek 
ve tüm yurttaşlann temel mesle
ki ve politik haklannı eksiksiz 
kullanabilmelerini sa�layarak, 
so·rumluluklannı id rak etmeye 
ça�ırı.rlar." 

• 

TBMM görüşmeleri : Erkmen, hükümetin 
dış pol itikasını gizl iyor 

TBh-1M'nin 23 Ocak günü yap· 
tıtı birleşik toplantıda hüküme· 

tin dış politikası görüşüldü. 
önemli dış politik olayların 

Camp David ihanet 
anlaşmasının ikinci 

aşa�ası başlıyor 

MLSır ile ısrail arasında, t>mperyalizmin dayatmasıyla im
zalanan ve tüm Arap halklarına büyük bir ihaneti simgelt>ye

·
n 

Camp David anlaşmasının uygulanmasında yeni bir aşamaya 
ulaşıldı. 

Camp David anlaşması, 26 Ocak 1980 tarihinden itibaren, 
Mısı.r ve İsrail arasındaki ilişkilerin "normallpştirilml'sim'" 
başlanmasını öngörüyordu. Bu, Mısır'la ısrail arasında Camp 
David anlaşmasıyla zımn ... n oluşturulmuş bulunan askeri pak· 
tın politik bir Ittifak biçiminde geliştirilmesini simgı·lcyccek· 
ti. 

Thrk.iye Işçi Partisi Başkanlık Kurulu üyesi Yavuz Unal ta· 
rafından bu konuda verilpn df'meçte, ısrail ile Mısır arasında· 
ki ilişkilerin "normalleştirilmesi" döneminin başlamasının, 
Filistin ve Wlge halklarının aleyhine bir adım olaca�ı bı'lir· 
tildiktt'n sonra şöylt, dendi; 

"ABD emPf'ryalil,mi, Camp David anlaşmasıyla Ortadoau '  
da Kahhe-T�I Aviv ekseni kumıayı bir yıl önce sa�lamıştı. 
Iran 'da ABD jandarmalı�ı görevini üstlent>n Şah rejiminfn 
devrilmesi ÜZerine yeni df'ngt>ler kurarak Ortado�u 'da duru· 
mu DU korumak için sadık müttefiki İsrail'i bir başka devletl� 
takviye etmek isteyen ABD. Camp David anlaşmasının imza· 
lanmasını ıa4lamıştl. 

":\1lsl1'ın gerici yonelimi, ülktsine saldırmış, topraklan'lı 
Işgaı etmiş olan ısrail il(> ABD emperyalizminin çıkarlarını 
korumak ÜZf'lf' imzalanan bu anlaşma ilr empı'ryalizmin tam 
uydu su olma yolunda sür('kli adımlar atlı. Şimd: anlaşma 
K('rewnce iki ülkl> arasında ilişkilerin normaııeştirilmesi Hp 
t>Jflp(>ryalizm, 6iyonizm ve Arap R(>ricili�i bölge halkları aley
hine yeni hdımlar atmaya hazırlanmaktadırlar." 

Yavuz Onal deml:'cini şoylt· sonuçlandırdı 
. 'Dünyada ve WIgemizde barışı tehdit eden ABD ('mper· 

yalizrrtini def('tmt·kı özgürlüklerim' ve yurUarına kavuşmak 
için mücadı'le eden Filistin halkının haklı davasını savun· 
mak aynı zamanda ülkemizin, halkımızın çıkarlarını da sa· 
vunmak anlamına gE'lmektf'dir." 

ml'ydana geldii!i ve bu yüzden 
de fmperyalist Batı·nın dikkatle
rini Thrkiye'ye çevirdiği, çeşitli 
tt>ffisi1cilerinin Ortadogu \"I,' Ya· 
kındoe-u'ya yaptıe-ı grzilNin bır 
duraeının da T'i..irkiye oldu�u 
günlerin ertes.inde yapılan görüş· 
mr lerde, MHP'li Agah Oktay Gü· 
ner NATO'ya ve Batı'ya baglılı
�ın ne denli önfmli oldueunu 
kanıtlamaya çalışırken, AP adı
na konuşan Celal Yardımcı ile 
birlikte koyu bir anlikomünizm 
ve antisovyetizm yapma gayreti· 
ne kapıldılar. NATO'culu�u 
kimse'ere bırakmamaya yeminli 
oianlann yanında. CHP adına ko
nuşan Hac;an Esat IŞık, hüküme
tin imzalayaca�ı Savunma ve Iş. 
birhi!i Anlaşması'nın "faziletle
ri" üzerinde durdu. Hükümetin 
emperyalizmi' daha fazla ba�ım· 
lı olmanın yollarını aradı�ı, CHP' 
nin dı' bu politikaya arka çıkııeı 
görüşmeıprde, rtmG sözcüsü Sup' 
hi GÜlsoytrak SIA'nın somut ol· 
madıe-ını ve bunun çrşit1i kaygı· 
lar yarattıı!:ını belirtirken: MSP 
Genl'I Başkanı Erbabn. iç ve dış 
ilolitikanın birbirinden ayrılama
yaca�ını ve hükümetin Batı 'ya 
ba�ımlı..lıgı artırırkE'n ülkı' içindı' 
dt> baskı ve tahakküm yoluna git
�iA:ini belirtti. 

TBMM görüşmE'll'rinden sonra 
24 Ocak 'da bir aÇı klama yapan 
ThrkiyE' Işçi Partisi Gtnt'l Baş· 
kanı Bdıice Boran, özellikı" Dış· 
işINi Bakanı Hayrl'ltin Erkmı'n' 
in konuşmasını I'lı'ştirdi Vi' dış 
politika konusundaki görüşl",rinl 
açı kladı. Boran ol.t.'tlp şunları de· 
di. 

"Dışlşlt'rl Bakanı Hayrpttin 
Erkml'n Türkiye'nin dış politi
kası konusunda birçok şey 
&Öylt>yip de. dişe dokunur hiçbir 
şey söylrmemek becerisini gos· 
ll'fdl Dış politika konusunda, 

hükümet adeta göstermelik, 
yasak savucu bir Meclis oturumu 
düzenlenmesini saeladı. Erkmen' 
in Afganistan ve tran konu
sunda ihtiyatla konuşması, hükü
metin bu konularda aldıgı 
gerçek {avır, izledie-J gerçE'k po
litikayı mı dile gE'tiriyordu. yok· 
sa, ABD ile kapalı kapılar ardın· 
da anlaşıp bunu maskelemek 
için salıverilrn bir sis perdı'si ola· 
rak mı bOyle ihtiyatlı idi'? Erk:
mt>n'in Savunma ve lşbirligi An
laşması konusunda söyledikleri 
- vr söylemrden bıraktık.1ar -
ciddi kuşkulara yer veren nitelik· 
tedir. 

"Erkmen üslerin Türk tesisleri 
oldugunu, Thrk komutanlann 
emir ve dt>netimindı:> bulundui!u· 
nu bt'lirıtl. Amı'rika ve Aml'rika· 
hlardan hiç sözetmE'di. Oysa üs
Il'rdr AlTIl'rika 'lı 'uzmanlar' ola· 
eagı vt' bunların bir Amfrika'h 
komutana bai!lı olaca�ı bilini· 
yor, Türk ve Amı'rika'lı komu· 
tanlar arasındaki işbOlümü m''? 
Osl('nn ftstl iijlı'vini gön'n, (uzrlı'· 
rin, nükll'pr başlıkların. bombar· 
dıman u{,'aklarının vı'ya ca�uslu k 
tt'sislt'rinin buiunduRu iç bölü
münün, C;('kirdl'Rinin yönı·timi ve 
denHimi h·angi komutana ait? 
Bu konuda tpk bir krıim .... yok 
Erkml'n'in konuşmasında. Birin· 
ci MC hükümı·tidont'mlndı' imza
lanan, ama Amı'rikan Kongn'si' 
ndı'n gt'çiril('mt'mt'si m'deniy)e 
yürür1üRtl girml'Yt'n anlaşmanın 
üçüncü maddı'sindı' üsh'rd(> 'sa
vunma tı'dbirlı'rini yurürlüRE' 

koyma' YE'tkisi tüırliyle ABD hü
kümetine bırakılıyordu. Bu mad
de ne oldu? Daha bunun gitoi ni· 
ce sorular. Açıktır ki anlaşma 
metnine bu Usler için 'Tü,rk aske
ri kuvvetleri tesisleridir. Tesisle
rin komutanı Thrk olacaktır. Tf>
sislt>rde T'i..irk bayraeı dalgalana· 
caktır' yazmakla üs1er gerçekten 
Thrkiyp'nin 'tesisleri' olamaz.. 
Üsleri üs yapan tesis, donanım ve 
araçlarının kimin emir ve kont· 
rolünde Vi' kullanma Yt·tkisindt> 
oldu�udur öm'm taşıyan nokta. 
Kaldı ki, ı.Ozü edlh'n Savunma ve 
lşbirligi Anlaşması bir çerçeve 
anlaşmasıdır. Asıl bu 'çı'rçeve'ye 
göre hazırlanacak '.l'klt'c'in içeri· 
i!i n(' olacakıır? öOf'mli olan bu· 
dur. 

. 

"Arnl'nkan ashri üsIl'ri \'t> ca· 
susluk t(lsislı·ri hı'm bölge. hı'm 
dünya barışı için yaşamsal bir 
tehlikedir. Bu üs \il' tesish'rle T'i..ir
ki ye- Amt'rika'nın araçlı�ını ya· 
par. komşularını. Yakın v(' Orta· 
doRu bölgesini tı'hdit eder bir 
duruma sokulmaktadır. Bu du. 
rumda Arap ülkelt,nylr. sosyalh.t 
drvlrtlı'rh' vı' grneHikıt' üçünru 
dünya i1t' ilişkilt'nn karşılıklı gü. 
ven vt' dostluk içindt> gı'lişml'si 
nt' imkan yoktur. Ve bu i..isler· 
den ötürü Thrkiyı', dünyanın hl'r
hangi bir yerindp çıkacak bir an· 
laşmazhk vt> çatışma sonucu pat· 
lak verE.'bilt'Ct'k bir üçüncü dünya 
savaşında ilk savaş alanları ara· 
sında olacaktır. Sa\-'Unma V� Iş. 
birli�i Anlaşma!!ı mutlaka 
TBMM'yp grtirilmeli ve reddt"
dilmt'lidir." 
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ANTİSOVYET 

YALAN MAKİNESİ 

ÇATIRDIYOR 

OrtadoRu ve YılandoRu halkla· 
nru korkubnık vedlkkaderi başdü,· 
mın emperyalizmden başka yöne 
çekmek için başlatılan .ntlsovyet, 
Mtıkomünist kampanyanın dayı
nıklannm ne denlı çÜl'Ük ve sahte 
oldutu her gün açlRa çıkıyor. Sov. 
yeUer Blrll�l'nin Afgınis.tan Demok· 
ratlk Cumhuriyetl'ne yaptı�ı askeri 
yudundan sonra sınıf tanunu bir 
biçimde yürütülen emperyaUst pro
paganda bu bölgedeki antiemperya
Ust yönelimlerin bastırılmasmı, pro
voke edÜmesinl amaçlıyor. 

Geçtilımız günlerde, dünya ka· 

MPLA Emek 
art is i  

üye sayısını 
üç kat artırdı 

&IPlol,·EP aday üyeW< mülakada" 
için 9000 toplantı duı:entendl ve bu 
toplantılara SSO bini aşkın emekçi 
katdılı. 

mu oyunu Sovyetler Birliei aleyhine 
kışkırtmık ıçın ABD Savunma Ba· 
kanı H. Brown tarafından öne sütü· 
len, Sovyet ıskeri birliklerinin İran
Aegın linuın. yıtınak yaptılı ve 
Sovyetler Blrtill'nJn sadece tran ü
zerinden deRU. aynı zamanda Pakls
tan üzertnden de Hint Okyanusu 'na 
inmeye çalıştıRı yolundaki sözleri 
kesinlikle yalınıandı. 

önce Iran ordu ve jandanna 
kuvvetleri temsilcileri, Afganistan 
topraklannda tran .. nın boyunca 
hiçbir Sovyet .. keri birli�lnin sap· 
tanrnadıRım açıkladılar. Daha sonra 

Arganistan'dakl Sovyet askeri yetki· 
1i!t'ri de, ADe 'de bulunan SOYyf't 
askerierinin sayısının birkaç kat raz, 
la gösterilmesinp dikkat çekerek, 
Sovyet birııklerinln de taktik, ne de 
stratejik bakımdan herhangi bır ya· 
bancı devlt'tin toprakianndaki pet· 
rol yatakla"nı 'ele geçinne gibi bir 
göl't'vleri olamayacaRınl belirtti. 

Tam tersine, doRru olan haber· 
ler, ABD 'nin bölgeye, özellikle de 
tran üzerine en gilçlü askeri kuvvet· 
lerini gönderdi�i yolundaydı. öme
Rin, Arap Körfezi ve Arap Deniz!'n
de ,imdiden 24 Amerikan sav14 ge
miıi toplanmıştır. ABD askeri denlz 
kuvvetlerinin tran kıyılannda böyle
sine yıRmak yapması ciddi bir teh. 
Uke yaratmaktadır. Nükleer silahlar
la donatdmış yüzlerce uçak ta,ıyan 
dev uçak gemileri, her an ıran halkı
na karşı kuDandmak üzere hazır du
rumda bulunmaktadır. 

Bu gerçekler, emperyalist yalan 
makinelerini apaçık yalanlarken. 
bölge halklanna yönelen askeri teh
didin kaynaRını da açlRa çıkarbnı,· 
tır. Bölgedeki tüm ulusal, demokra
tik, antiemperyalist güçler, son gün· 
lerde yoeun bir emperyalist tehdit 
altındadırlar ve bu tehditleri geri çe· 
virecek olao da gene aynı güçlerdir. 

Anıob Rtık CumhOJriyeti'fldp 'ki yıl önCf> kuru
lan MPLA-Emek Partisi, lOlYaliJt bir Angola'nın yara
tdm. .. , yolunda çaba1annl güçlenerek .ürdür'üyor. Ku
nılu,unun birinci yılında 4403 üye ve 2641 ıday üye
ii bulunan MPLA-EP'nin üye Uyııı bir yıl içinde üç 
kat arttı. Partinin halen 9000'i aşkın üyeli ve 8000 
kadar da aday üyeli bulunuyor. Başbn Dr. Aıo.linho 
Neto'nun ıeçen Eylül ıyında beL.lenmedik ölümünden 
.onra Anıola halkı kendi partiline daha da çok .. hip 
çıkmaya başladı. Angola Halk Cumhuriyeti'nin kuru 
cUlUnun önderiiRindeki ıosyali.t kurulu, için Angola 
war gittikçe artan ölçüde parti çevresinde kenetleni
yorlar. 

\.fPl. ı\. .  Rmek PutU;; Mel'"1c.,z Komiteai kurulu,UıO 
bu yana be, olaA'an plenum yaptı. Bu plenumlarda, 
parti örgütlenmesinin geLi,tirilmelinin yanıma, ülkede 
loayaList kuruıu,un gerçekle,tirilmelinin ıorunlan da 
tartl,ı1dl ve bu konularda kararlar alındı. Bu plenum
ların alD'hklı gündem maddelerinden birini de devlet 
mekanizma.ının karşı·devrimci unaurlardan arındınl
ma .. için alınacak önlemler konulU olu,turuyordu. 

MPLA·Emek Partili'ne aday üyelik için bı,vu
ran1ann müllkatları halka açık toplantılarda yıpılı 
yor. Geçen yıl içinde aday üyelik mülakatları için 9000 
toplantı düzenlendiA'i ve bu toplantllarda 560 bini a,· 
kın AhColah emekçinin yer aldlA'1 bildirildi. Veni a
daylar 'le parti üyeleri, en çok işçi .ınılı, köylüler ve 

ordu menaıplarmdan geliyorlar. 

MPLA·Emek Partiıi'nin bir "Ulusal Yüksek Parti 
Okulu" nun yanıııra, çe,itli bölgelerde de parti okul
ları bulunuyor. Şimdiye dek yedi bölgede parti okulu 
açıldı, iki bölgede de parti kitaphkları kuruldu. Bu o
kul ve kitaplıkların amacı, Angola halkının parti bilin· 
cinin geli4tirilmeai ve partinin bilinçli üye .. yısının 
daha ült boyutlara çıkanlması. 

MPLA -Emek Partisi 'u .ıralarda ı. OlalaniiJtü 
Kongre huırlıklarını sürdürüyor. önümüzdeki aylarda 
yapılmaıı beklenen bu kongrede, ı. Kongre kararları· 
nın ula,tıkları ııonuçbtr ele alınacak ve önümüzdeki 
dönem için yeni kararlar alınacak. 

ADe Batı Berlin' i  I,. s 
karşı uyardı 

ırtrnalara 
rının can güv�nURinin tehlikeye a ·  
tıldıRını bildirdi. Batı BerUn S.na
tosu'nun bu tür kıtkp"tıcı davra
nı,Lara kar,ı gerekli önlemleri al
maıını iıteyen ADC Dı,I,leri Ba
kanhRı, kı,kınmalann ıorumlula
nnın da eezaland .. ılrnalarını istedi. 

Alman Oemok.rtıtik Cumhuri· 
yetl Dlfl'lerI BakıobRı, Bıtı Ser· 
Un SenatolU'na bir yuı ,önden· 
nlı:, eon ,un1erde Batı Berlin -ADe 
aıuuıda batdı Ip ku"etIeri ta· 
alından ıtri,Uen kı,klllmaları pro· 
tei&o etti. Sori ,ünlerde Batı Ber· 

lin'de bulunan ABD, Inciltere ve 
Fnn. I,pl kuvvetlerinin ADe ii
nll1ndaki kı,kp'tmalarını yoRun' 
laf\ı:rdıklannı beu,t.en, ADC O.,i,
lerı BoJıaıılıtl, ıınır bövode pot· 
layıe. allahıar " bombalarla ıiri· 
,Ilen manenalarla ADC yurtta,la· 

ADC'nin ortaıında Uç batılı 
devletin (ABD, Fra� ye l"IUt .. 
re) I"al bö!a:eti olan Batı Berlin'In 
tüm çeneli ADC devlet ıınınyla 
aanh bulunuyor. Batıl. .mp.rya-
110& U .... , Balı 1Id" UııIbıI ,.. 
ıonı.a _ iıqta ADe olalı .... 
re _ _  aa. UIbIce it_ ilir 
"çıiıoa b ... " _It \niia...,....., 
Bala BcIIIl'd. balu ..... l", ...... 
-..ın UIı4r\OII. _du a_ 
do blr'l"k k .. ADC d_ ıııı_, 
�_ ç .. I&U 111. __ biliaıı' 
ma .. .. b ..... IUıoIor biL bOlpJl 
bır " .. luk _ IIIIII" oloıot 1nıI· 
IIı ........... L Imp«Jallaaıl" iOll 

1I\ftIoId. OrIod ..... 'do PIftIII .. 
... klfUbııa\ıl1 --- _ • 
....ıa Ila .. a.I.'do d. ba \ir _ 

_ � lıOIab _,.,.. 
110& __ ...,ı piuıuıa bır 
_ - rM!Iı*. 

Sava, tahrikçileri 
i,ba,ında. Bir yıy· 
gara tutturuldu gi. 
diyor. Carter'ın ÜC· 
lediRi uRunliZ ... 
va, bOrulU, emper' 
yaU.t .istemin her 
bir yanından öttü· 
tü1meye devam edi
yor. Ban, kundak· 
lamyor. Her an ii' 
caklatabilecek bir IoRuk .ıvı, ko,ulları yan.
tılmak isteniyor, yan.tılıyor. önce Afıınimn 
dendi. Şimdi de Vuıoalavya'ya "OWI Sovyet 
müdahaleli" deniyor. Fı,i.t propa,ındanın 
büyük 'Pir'i "yalan büyük olsun ki inandp'ıın" 
demi,. Elhak ö!tüdü tutuyorlar. Pir'in sözü din
leniyor. 

Ama zaman deRitti. TırmanLfI ıon noktaya 
götürmek çok kolay deRii. Tırih affetmeyen 
bir tanık. Dotrunun, lerçeRin tanıQ:L Onun i· 
çin temkinli davrananlar da var. ıkinci perde
den aeller yalanın ortaya çıkma.ma kar,ı kı-
1ıf1an ,imdiden hazırlıyorlar. "Sovyetler batka 
yerde meşgul de onun için Yuııoalavya'ya aat
dinmaziar. Hiç olmazaa ,imdilik:' Mantık 
çok "ustaca", "açıkgözce" düzenlenmi,. Ken
dilerini dünyanın jand.rttı .. ı olarak ıörenler 

I
- için normaL. 

yi düşünün. Bu mantlRın ırkaaında batka .. y
ler de var. Meaela Vugoalavya'nın geleceRinin 
ipotek altına abnma.ı. Yua:oJİavya halkının 
kendi gelişimini belirlemesinin önüne yalan ile 
költek vurulmak isteniyor. Bu bir müdahale 
detil mi? 

Bir4l!yler ipotek altına alınmak isteniyor. Ge
lecek' engellenmek isteniyor. Iyi dü,ünün. S.
va, tahrikçilerinin bu uAurlUz aesi yeni mi? 
Vaygara Afganistan'la nu ba,ladı? Yetmi,ü 
yılların ıon yanıı bu sesle iyi tanı,mıyor mu? 
Geçti�imiz yı.1, Küba'da Sovyet üaleri diye � 
zu dumana katan kimlerdi ?  Yaygaranın nede-

Bni ba'ka. 

ilimsel ıosyalistler yetmitH yıllann ba,ında 
.oylediler : "Kapitalist 'Latem dünya ölçelinde 
hasta. Yapıli hasta. Bunalım var." BUlÜnkü 
yaygaracı koro topyekun inkar etti : "Komü
nist yalanı" diye. Vetmi,lerin ortasında buna
lımı kabul etmi,lerdi. Ama bir kaçamak baha
ne vardı enerinde. Suçlu petrol krizi. petrol ü
reten ülkelerdi. S.kaenlere yak1qdchlmda ar
tık Inandırle. olamıyordu petrol ı,.ıw.ıı. Ama 
bunalım da artıyordu. Kuyruk .. kıtlnca yay
pra daha d. ült perdeden çıkıyor. 

Ölümü seç ıneyın 
Emperyallll ülkeler için tüni ıöaterıeler "ötü. . 
Sömüreeci IÖmürünün, sanınları bir ölçtkle 
perdeleyebildiRi kapitali •• ülkelerde de vuiyet 
kötü. Voksulluk pahaWık, i,aiılik artıyor. Sü
rekli artan kArlardan vaıgeçemez büyük tap ... 
tatilller. Ama, bunalunla lilternin ,elecati teh
Likeye dütüyor. VaYlan. bunun için topuyat. 
Sava, tehdidi, silahlanını yarJ,1 .on çaNlar. 
Geleceklerini korumlk için, bant dolu liinleri. 
aydınbk geleceRi karartmaya, ipotek .ltına al
maya utrafıyorlar. Kimin, nm? Sözü onlara 

P
bırlkabm. 

ertUIZhk, buen en IIzti, me,um niyetle 0r

taya koYU'erlyor. Fra ... 'da pok ay .. blr _ 
fe8Ör doktor Yar. Birlün uzman hekimleri .. 
bir konferana ,unlan lÖylüyor : "Fraa.. ••• . 

ıtn bır yııım üdü. Bu döııeııı artık kapoadL 
Yeni bır ulu_ ekonomik d\lao. 1.11 ot· 
me durumundayıı. TUm batta alanlarda oldu
lu ıtbl, aothl< a1atem\ınlaln de bu ıoIItImI laio
mea kaçuulmud ... Bizim tonforlu yqaıpa a· 
�, ._ ıtbl, bı..ı .. .. _ do 80 
_ ıı_ IO _d& ö ... ....... . .  

Çok dar bır ç .... ye d.,_ bır � d .. 
,ı.ı.do bu konutma ,.. alııo� (Lo � .  
1 3  Ekım So,.. b u  holılm 
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