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EMPERYALiZME KARSI 
• 

SAVAS MI, DUA MI? 
. . 

Önceki hafta Bağdat'ta 
yapılan "Kararhlık Cephesi" 

,iIIlllilllliii •• zirve toplantısım izleyen • ANKA Aja"" muhabiri Var-
liıılıııliıılıııliııllıiıllıiıiil lık Özrnenek YOROYOŞ'On 

so,-ulamu yaıutladı. 

YORUYOŞtin 186 . .ay.ında, "Scnyoli6t1er h'k".m,n To� 
Vermediler" ba_'rlı olhndo. TUM·DER Gireıım Şube KOngNJ-
• incleki ,,'işm,'ui özetl.yen bir yazı yayınlandı. TOM-DER 
GIMI Yönetim Kurulu ()yar- ve Ordu Şube Bafkan, Aıla" 
Ako arkadaşımu, bu yGZI)'1 da dilrkote alarok, Şube K ongre.i' 
ndeki olaylorkı ilgili bir oçıkıOmca:ını YORVYVŞ� IÖnd.rdi. 
Akanın bu oçıklonuılln ı,unuyona 

TOM-DER'DE 
·KARiYERiZME 

YERYOK 
ASLAN AKA 

9 Ekim Pazar .. si gUr>; yapılan TO'.l-OfR Giresun Şube 
Kongresi ve özellikle Konwe sonrası gelişmeler, sosyalisder 
için ",rçeklm cfişOndl;ücü olmuşM ye olmalıdır. 

Bu nedenle, o Kon�'yi yö�ımiş Kon� BaŞkanı ola· 
rak, YÜRÜYüŞ Dergisinin 31 Eklm tarihli sayısında çık.ın 
"Sosyalisller Iıkelerden Taviz Vermediler" haşlıklı yazıya .... 
itibariyle hak veriyorum. 

Kon�nin içeriAi, esas hadarıyla YüRÜYÜŞ'te yazılan 
gibi uroyan eımiştir. Başun beri orı.da bir yanlışlık olduAu' 
nu sezinlemekte.ydim. Ancak kimi TOM-OER Merkez yöneti
cilerinin verdiği gerçeğe aykm ve yanlış enformasyon, Gi"esun 
TOM-OER Şubesinin yanlışa sürüklenmesini" en önemli etken
I«inden biri olmuştur. Oysa demokratik klde örıjitilndeki bir 
sosyaJistin, ideolojik ve politik merkezinin ve yönlendiricisinin 
Parti ofclJiu ilkesini unutnwna.sı gerekiyordu. 

Nitekim, yanılgryı anladıgımda, yetkili kademderle gör[t.. 
şüp, KonSJe'deki yanılgımın nedenlerini anlatmayı görev bil· 
dim. Bu kongr. nedeniyle ve kongrelllerinde spekülasyon yap. 
maya hiç kimsenin hakkı yoktur ve hele yanlış bilgi ve gerçtAe 
ıylan istihbarat Yeren kimi TOM-OER yöneticilerinin ise hiç 
h_kkı yokUr. 

Konweden sonra aanları gözlemlemem, KonIJe'deki ya
migımı hana bir kez daha ve 1üm açıklıAı ile _nl_ımış oldu. Or. 
neAin Konııre sonrası seçilen yeni yönetimin aleI acele Giresun 
Demokr_tik Sol DerneAine atmlIWl slbi. Yine ör�ln, Konı, 
.. de seçilmediAi halde ye 9.yedekte k.ıldılı bizzatımzaladılım 
ve Divan,n diğer (;yelerince imzalanan Kongre Tutarıall ile sıp
WW1 ve ila.n edilen Annur GUneysu'nun ktndislni Şube Yöne
ticisi olarak gö'termeye çalışması gibi. 

Işçi �nıfının politik hareketiyle ye bu hareketin yönetici. 
leriyle, gerek Türkiye ",nelinde ve ge .. kse yerel birimierde ter, 
düşmenin en ibret verici örneAi, Gıresun TüM-OER Şubesi ör. 
neAidir. 

Dilerim, bu örnekten bir kısım TüM-OER yönetideri de 
ders ıl�ınlar ve yanılgılarını anlayarak özdeşdrilerini yapsınlar. 

Kariyerizm tutkusunun, hiç bir zaman TÜM-OER 'de bur
juvazinin kitle örgütleri için düşündUğü planı uygulamasına aa
nak sağlayacak boyuta ulaşmasına SÖZ yumulmayacakter. Bu 
nedenle TÜM-OER'de KARIYERIZME YER YOK. Ve bu ne· 
denl. TÜM·DER'de YANILGILARA GEçiT YOK! 
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• Bu oyın batında: l1Gk 'ın bo,
kenti Baldıd'tJı yap' "'n Arap ül
kelm zirve toplantwırn izlediniz. 
T opllıntrnın amaç Ile ıonuçlorı 
üzerindeki ıörii,lerinizi açıklar 
milin,,' 

tt Baldat'ta lık kez yapılan 
böyle bir toplanbnm amacı, zir
ve çatnaını yapan irak Devıim 
Komuta KonMyi tarafından 1 E· 
kim'de yayın.laıwı bildiride ,U 
şekilde belirtilmi,ti: 

"-Siyomatlere kar,ı Arap 
halkımn ven!ili mücadelede Mı· 
m'm saf dlfı kalma .. ve Camp 
David toplantısının aonuçları.Pın 
uy(Ulanmaaı halkımız için büyük 
tehlikeler yaratmaktadır. Arap 
hükümeUerinin Ca.mp Davit top· 
lant.ı kararlarının uygulanma
maıı için ciddi atılımlarda bulun
malan gerekmektedir. Bu dunı.m 
kor,uında, Irak, BaRelat'ta bir 
doruk toplantısı yapı.1m.uını uy
gun ıönnektedir ... " 

irak tarafından yapılan çaln' 
mn amacım salt ''topla.nm.a.k" di
ye alaw, amaç bir ölçüde -a· 
lannu, .ayılabilir. 2 Kasun'da 
batlayan ve dört etin IÜren zirv .... 
ye Mıaır'm dlfmda 21 Arap ülke
si katıldı. Bu ülkelerden 11 'i zir
vede devlet başkanlan düzeyinde 
9'u Dı,işleri Bakanlanyla tenuil 
olundular. Toplantıya ba,tan ka
tı1mayacalı bildirilen Sudan iae 
Kahire Büyükelçiiini ,öndermi,
ti. Bu ayrıntıyı, aalt ''bazı Arap 
ülkeleri devlet ba,kaıı1anru bile 
göndennedi, önem vennedi" de·, 
mek için söylemiyorum. Ama 
herlıalde katılım frekansı için 
gözden uzak tutu1mamalil gere
ken bir nokta ... 

* Irak 'ın çcılmuıoo. Comp 
Daııid anlaşmalon lOnuçlarına 
kCUfI alJ1UJcak aomut bir eylem 
Ile önlem önerisi ııar mıydı' 

'cr Pratik geçerliliRi tartışma 
götürür olmalda birlikte vardı. 
Bunu da iki madde halinde özet
leyebiliriz. hk:i şöyle: 

"- Irak, siyoniıt düşmana 
karşı, askeri kuzey cephesinin 
bir parÇUl veya ileride irak or· 
dusunun siyonist düşmana kaqı 
harekete geçirebilecek herhangi 
bir cephe ola.ra.k kabul eder. Ay· 
nı ,ekilde, Irak dethal Suriye 
cepheııine aakeri kuvvet gönde ..... 
meyi, dÜ$fTl8na kar,ı koymayı, 
ha1kunızl dize ,etinnek isteyen 
emperyalist ve siyonl.t komplo· 
lan ba,arllLZ ktlmayı görev bil
mektedir. Buna dayanarak Suri· 
ye hükümetini bu ilerici. bu ulu
sal atılıma önem venneye çaRuır 
ve dU,man1a çarpı,mak için cep
henin ön saflarında yerini abnaıı 
için Irak ordUlUna ıeçit vermeye 
davet ederiz ... ii 

İkincisi de irak Devrim Ko
muta Konseyi bildirisinde ,öyle 
ifade edilmişti: 

"_Irak, Maaır'ın uzun yı11ar
dır leçirdiRi ekonomik darboAa
ZI gözönünde bulundurarak ve 
Araplarm ortakla,a Mııır'ın bu 

darboAul qm.aJannda yardımcı 
o1malanyla Camp David kararla
nmn leçerSız kıhnabil�ne 
inanmaktadır. Ixak, maddi ola· 
nakla.ra &ahip olan Arap ü.lk.eleıi
Din bir fon kuı:arak Mısır'a mali 
yardımda bulunmaanı öngör
mektedir. Aynı teldlde bu mali 
fon siyoniatlere kar,ı cephe olan, 
batı, kuzey ve FBiıtm halkının 
bal:ımaız�ı ve kwtulUfu için 
mücadele .... ren FiliItin Kuıtulut 
örgütü de dahil ol..ma.k üzeretüm 
güçlere yardımda bulunacakm. 
Fon ile nım olarak teipit edip 
vadeai.nl 10 yıl olarak öDlÖnnek
tedir. Sav.., ııerek.aln.imle.rine 'ö
re bu miktar yük.aeWleoektir. Bu 
fona irak. 1 milyar dolar, Libya 1 
miyar 600 milyon dollr, Cez .. 
yir 500 milyon dolar, Suuc!i An· 
bistara 3 milyar dolar, Kuveyt 1 
milyar 600 ımlyon dolu, Katar 
600 milyon dolar ve BUleşik A
np Emirliklerinin 1 milyar do-
1arla katılmalil öngöıülmektedir. 
irak bu fondan yıllık o1ara.lr. Mı
m'a 6 milyar dolar, kalan mikta
n ise kurtuluO için savaşan cep
helerin a.akeri ihtiyaçlarına aya
mayı uYJUn ,örmektedir ... " 

• Zirvenin giindeminde bu 
öneriler ne orcmda yer  aldı tuı 
tartışıldı' 

(r Zirverin &omut bir gündemi 
olmadı. Daha dotnıau bu aaAla
namadı. Zirveden önceki dört 
rün içinde pndemi hazırlamak 
için gene 21 Anp üIlr.esi dl4işleri 
bakanları toplarablar yapUlar. 
Dışişleri bakanlan, zirveye au
nulmak. üzere "ortak bir çalıoma 
programı" bazırlayacakJardl. Zir
vede de bu ortak. çalılima proıra
mı, ort.a.k. bir eyıem p1anı.na dö
nü,türiilecekti. 

* Ortak çalışma programı ho
zrrlomalt için yapılan dışişleri 
bakanlan toPıOntılorrnda ItCUfıb· 
şılon güçiikler ne oldu '  

'cr Dl4i,leri bakanlaruun top· 
landıklan ilk IÜD. toplantı alo· 
nundaki maaalann etrafandald 
_ndalyeıere ve I8b1plerine ba
karken biz de soruyorduk: '"Na
sıl olacak da buradan ortak bir 
çalışma proıranu çıkıcak? .. " 

Beri yanda FKö, Güney Ye· 
men, Suriye, Cezayir ve Libya' 
dan olu .. n "Red Cephe." bir 
yanda da, Suudi Arabiıtan, O ..... 
dün yönetimleriyle mınıelini bu
lan uzlaomac" Işbirlikçi kanat ... 

Bu kanatlardan ilki, bir ben· 
zetme yapmak gerekiree Camp 
David'e "ur" te,hisi koymuştu, 
Suudi Arabııtan iı, Camp David'e 
"nezle" ıözüyle bakıyordu. hat· 
ta bunu dedi Ai bile ku,kuluydu. 
Red cepheline göre Sedat ''hain'' 
idi, beri kanat iae Sedat'a arka 
çıkıyordu. Temelde bir kanat an
tlemperyalilt, diReri emperyaliz
min böleedeki i,birUkçili ve yar
dakçısı idi ... 

Bu tablodan naııl bir ortak 

çalJlı:ma propanu çıkacaldt da, 
lOrUa ortak eylem planma döma. 
oecek:ti bu procram?. 

Sade ıuya tmt Arap nilUyet.
çillRi bu noktada ıapır _pır dö
külüyordu ... 

• Yani zirue topunuriren «>
mut bir gündem oluştUrularnalll. 

tr Evet. 2 Koam ,ünü Balelat' 
toid Cumhuıb"konhlı ..ayında 
zirve toplandı. önce bir "Bilmil· 
lahirrahmanirnhim", .onra da 
Kuran'dan bir ayet okuunlr. 
toplantı IÇıldL bdnd ılını! s.. 
dat'a bir heyet ıö.t..udl. Sedat 
heyeti kabul etmedi. Ha,et dön
dü. Sonuçta Camp David i� 
• Sedat mahkum edllmekUiD 
Comp David kmoııdı ... 

Sedat'ın mahkum edilmeme •• 
onun tem.tild.li oldulu politik .. 

nın da mahkum edilmemeli de
mekti. O politikanm adı da, em
peryatist-kapita1ilt mtemin Orta
dolu u,aklıtı idi ... 

Zirveden .ona yayuıJanan 
deklaruyon.da 'ÖN batan iki hu
ıtü vardı: Camp Duld'. bqı 
Çıkılmalil. FKö 'niiıı FU1.tin hal
lwun tek temsilcUıi oklulu illı:eii· 
nin benim.ome •. 

Dolruıunu ilteaeaiz, bunlar 
da o1mua ayıp olurdu. Kaldı ki, 
gerici kanadın bu ilkelere De d .... 
rece inandılı ve _dık kalacaA:ı 
da ayn bir .oru if_etidir. 

tt Amaikan patronlJındaki 
emperyalizmin Onadolu 'daki 
aaldq:anlılı ve yayılmacı emelle
ri, bu bötıedeki .onınu çok ][e
u hatlarla belirliyor. Oıtüne Ü.A
lük FiliItin halkı için de .anın, 
"ahnek ya da olmamak" yakıcı
IıRmdl. 

Eaer zirveye Ir.atı1an ve "ıhm
lı" diye nitelendirebUecelimiz 
Arap ülkeleri. Arap Birlili aoru.. 
nunu, bu yakıcı çerçevede ıöre
cek anlayışa yak.lqı:rlara. zirve, 
olumlu bir adım olacaktır. Bunu 
da önümüzdeld ıeli,meler ,ö.
recektir. Yok eler zirve "ıbml.ıA
Rın" batarwyla, sonuç olumsuz 
olacakm ve bunu da leDe zaman. 
,öotenıcektir . 

Bu arada bir noktayı daha b� 
lirteyim. Arap ülkelerindeki liya
al ve toplwnaal ıelitmeler, Orta
dolu sorununun yaruıı ve çözü' 
mü ile temelden !ı,ili. Emperya
lizmin tımair. geçirdili ya da ıe
çirebileceti topluma! ,apılar 
kaldıkça ne kadar "Alap milli
yetçilili" mar,. söyleDine söy· 
lemin. ne kadar içi FibUn tar
ir.ılan okunura okualwı, mucize 
yok ... Ayeti kerime oku.makla da 
IOl'Unun çözümlenmedili ortada. 

Omejlln, Irak'ta ooruyorum: 
- Ne kadar liıortah i,çi •• ? 
-1,6 milyon. 
-Sendikalı mı? 
-Evet. 
-Toplu sözle,me.IN. hakkı? 
-Yok! 
- Niçin? 
-Biz oooyoliot iilItoyll. "çi 

amılı kendine kaq..ı .ırn yap. 
nu?. 

Geçiyoruz, yatanmlar, tirket
ler, i,letme"r .. Deniyoc' kı, ''Yü:i:
de 61 'i de.letin, 49'u ö .. ı _ktö
rün ... " 

- Yoııi özel t ... bblioil ıe,vüı 
ed.iyorawıuı.? 

-Ewt. 
-Sermaye büyütüyonunuz? 
-Evet. 
-Hani aiz soayalilttln1z? 
-Canım 10 leDe .onra kamu-

la,tıruı.z. 
Büyük lenn&)'8 eemirlilecek, 

tekeller oıU,turulacak, ondan 
ıonra ten ona "haydi" diyecek· 
sin, büyük buıjuva.ı.i de nna. "it
te ,ekHk ridlyonız, ten oluın 
Ha1ep r;ehri" diyecek! ... 

Son aöz 'u: Dünyanın her y.
nında olduRu ribi Arap halklm
nın da ıVÇek kurtulu,u ve Orta
dolu çözUmü, ilerici harekeUerin 
,eUlierek ıoayalizmin saterine 
varmUlYla mUmkün. Zaten mUm
kün olan biricik yol da bu. 
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BiRLIGE GiDEN YOL 
ZEKi KILıÇ 

lıçı sınrfı bu�uvaziden Ikddarı ,lıp, onu, Ideolojik ve politik .landa ke
sin yenilgiye uAratmuya kadar mileadelesini 'OO1ut koşullarm gerekdreceAI 
y6n1ıemlerle sürdUrl/r. Bu�uvilZinln kesin yenilgisi saAIa .. neaya dek devam 
edecek otiln bu karşılıklı mevzUenme<le, uraftırdın birisini" ha' �Iesl, di� 
I .. açısından tehlikeler oluşbırur. 

Amlnsız ve acımasız koşullar altında sürdüriUen mOcadele sürecinde teh. 
likede" sözedmm, önemli ya da önemsiz gibi bir ayrıma yönelmek; karıı Q� 
raf bakımından iV'Zub.nan CJr"Qml hurlamaktan öte bir işlev gönneyeceği Sf· 
bi, son derece yanlışı.- da. 8u nedenle, ancak yakın tehfikede" ya da uuk 
teh6keden sözedilebilir. Ve her yakm tehlike, daha sonraki gelişmelerin olu· 
ştmUnun bilSilmağı yapılmaya çalışılır. 

Burjuvazi, işçi smrfı ve mUttefiki emekçileri ve bUtUn demokratik ku
ruluş ve kişileri hedef alan nıist güçleri ve örgütlerini yuvalandıkları alanlarda 
koruyabilmek için terörO Ri"ekJi ve ;ırtan bir şekilde tnnandr .. keni aynı � 
manda demokratik gUçlerin miladele a"'çlarını "",land .. maya, giderek bunla· 
rm kullanılmaı duruma ıelmelerine yol açacak yeni yasal düzenlemelere baş
vurmaktadı". Egemen çevreler, faşist terörtl tırmandırmada maocu akımlarla, 
sözde sol blrey .. 1 terorcllleri kullanmak" ve gerekçe yapmak .. d ... DIAer ... 

o raftı, GIP, yine aynı çevre�rce faşist örgütleri kapatmaması, faşist tehlikeyi 
görmezlikten gelmesi ve cbh� da önemlisi, antidemokratik yeni Y.ı.SaJ düzenle
melerin gerçekleıtirilme� için giderek ,rtan bir şekilde kullanılmaya devam 
edilmektedir. 

Işçi ve emekçi sı"rtlar ile demokratik çevreler, her geçen gUn bu geliş
melerin yönünü ve hedefini daha çıpl,k görebilmekte ve deAerlendirmeye baş· 
b,mıktı.; beliren tehlike karşısında iş ve eylem birliğinin zorunluluk halile 
,.ldiğini kavr.ımak .. d ... Gerçekleştirilmesinde gecikilmemesi gereken ortak iş 
ve eylem birliğinin kitlelerce aktif talep haline dönüşmesi süreci, içinde bulun
dukları öznel nedenlerden dolayı gerekeni yapmak .. n ı" ... la kaçııan yöneti. 
cileri de, şimdilik lafta veya dar gruptıl çıkarları açısından olsa bile hizaya ge
tirmeye, daha uyumlu ollllilya zorlamaya başlamaktadr. Bu nesnel gelişmenin 
oluşturduğu olumluIuğu, hızland .. mak mIImkUndür. BUtün .orun, açıkça gö· 
nilmeye başlanan faşist tehlikeye karşı, alınmase gereken tedbirlerin "astı, 
kimlerle, ne uman ve ne şekilde kararlaştırılacaAı ile, kar.ırlaştırılawık kural· 
lar içinde hedefe gidecek yolda birlikte yürilmeyi .. ğlamaktw. Türkiye Işçi 
Partisi, Programıyta, Demokm Bildirgesi'yle, Kongre Kanrtanya, ortak iş ve 
ıPlçbirroğl yapılmasının .. ktik bir sorun olm,dıAını başından beri göstermiştir. 
Türkiye Işçi Parti.i Merkez Vönetim Kurulu'nun "Örgütlil B�leıik Güç Ve
nilmez" ad .. ı taşıyan kar.ırı ile hşizme karŞı ortak iş ve gUçbirliAi 
yapma .. n koşullar.,ı saAlayawık olan ilkeleri, önyargl5lz olar.ık yeniden de
ğerlendirmek !azınıd ... özellikle .on aylarda ardı ardına başlatılan iş ve gIlç' 
birliAi "çaAnlar .. ın" bu daArultuda yüriltülmesi zorunlu olan çalışmalara ne
ler getirdiAlne bakmak gerekmektedir. TUrkiyelşçi Parti.i'nin bu daArultuda· 
ki çalışmalarııı izlemek ve yeniden gözden geç�mek, şu temel daAruyu bul· 
makta yardımcı olabilir: Politik görilşü ile,ldeoloji.1 ile ve bu çerçevede yap
tıklarıyla işçi sınrfı ve emekçi kitleler Ile demokr.ıtik güçlerin mıladelesini 
koloylaşt.-maya ve .orunlarını çözmeye niyedi olanlar gUç ve eylem birliği 
y.ıprnak yolunda önemli adımlar atarlar; bundan, nedeni ne olursa ol!Un ko
panları kendi Idtlesinden uuklaşt .... , ortak i� yapmayı zorlaştnn tavı,ların 
dışlarmasmı ve etkisizleştirilmesini sallarbr. 

MaoQJ akımlarla, "sol" bireysel t«ördller dıŞındaki örgUtler or-
.. k tehlikeler karı�ında iş ve eylem birliAinin en iyi yüriltücllsü ve k ... şılaşı�n 
sorunlarııı en iyi çôzildlSl olmak için başlatacakları özendirici tutumları ve 
özverili çabalarıyla anak dahil ileri adımlar atabilirler. Ortak iş ve eylem birli
ği süreci içerisinde, çevrelerini" daiıhp gitmesinden korkmayanlar, içinde ya
ŞadıAı "köyUn" başkanlıAını kaybetmek korkusu içinde olmayanlar, gerçek· 
ten savunduğu ideolojinin doğrurutuna ve tutarlılığını inanan ve bunu yaşa
ma geçrmeye arıftar olanlar, korkusuzca aynı iddiadaki diğer gruplaşmalarla 
birlikte iş yapabilirler. Ortak işin ko"rılma�nı .. Alayacak tırııUtlenmenin ka. 
nrlaştırılrna�ndan, yürütillişOne ve sonuçların birlikte korunmasına kadarki 
sUrede, btılan her örıuuı hem söz ve hem de kar.ırt sallayıcak oy s.ıylSl açı
�nd,n eşit olar.ık tem�l etlirmek gerekmektedir. 

BugUn demokr.ıtik gUçlerin ortak iş ve eylem birliAini gerçekleştirme 
yolunda önemli adımlar 'tılmış, ku,nımlor .. Alanabilmış o"" bile, bu süred 
olnu.SI (Dereken ve rrilmkUn olan hızfılıka tamamlayamamanın olumSlulukları. 
nı 'çık yüreklilikle dile getirmek, bu olum.uzluklar, yol açan öznel nedenlerl 
ortadan kald�mak Için eleştiri yapmak"n kaçıımamak gerekir. Sözde birlik 
çaArıl,n yaparak, blrl/Aln gerçekleşebllme sürecine, uygulanmadakl ,nlayış, 
biçim ve yönte"",eriyle en bUyük darbeyi vuranları eleştirmek, eleştirmekten 

öte bu .. nlara karşı bırlıkte mileadele etmek, faşist tehlikeye kar,ı blrlfk o� 
mak gereAI duyan herke�r. temel görevidir. 

Bu yUzden, son ,ylarda, özellikle .on haf .. larda önemlı sayılacak yeni 
kümeleşmeler, yeni dışlama planları ve "önce ben yapMSim benim elimde k� 
i .... manllAı Ile yola çıkan grupların pI_tform, gUçbirllAI ve ,dı 'rtık açıkça 
.6ylenemez duruma gelmiş ol .. bile UDC çaArıları başl,dı. Bu çaArılar., biri 
başlayına. veya yapılacağı öirenilince, diğerleri cephe, birlik ve platform vb. 
adlar .. karak hemen yenı çaArılarla cevap veriyor. Her def ... nda, sonuçsuz 
kalan, dağ hre daAurdu misali bekleneni vermediği için .0nuçsuzluAu ile ha· 
yal k .. ıklıAı yara .. n girişimler olmak .. n öte gitmiyor. B6yle"", .onuçsuz ka· 
lan her girişim, varmamız gereken hedefi kaybetme, şa.ş .. tma, anlamını ve 
özünü boşaltmak"n öte bir işlev şörmUyor. Bu olum",zluAun önemli neden· 
lerinden biri, burjuvazinin, antifaşlst güçlerin ve örgütlerinin saflanna sürekli 
olarak ektiği ve ekmeye devam ettiği zaaf tohumları ve dayattığı olumsuz ko-
şullard ... Diğeri ise, ilerici sendikal hareketin temsilcisi durumunda 
olon DISK baş .. olmak üzere, diAer demokratik güçlerin ve örgütlerin hiilii 
bütünüyle üstesinden gelemediği .. pk m ve kariyeri.l akımlar., yönetim kade
melerindeki varlığmı devam ettirmeleridlr. 

DISK VUriltme Kurulu, başta genel sekreteri olmak üzere, çaAunluğu 
temsil gUdi olmayan, bir kısmı temsil ettikleri sendikaların başından uzaklaş. 
t .. ılan veya. .sendikalarını kayyuma verdirerek parçalanmaya iten kişilerden 
oluşmak .. d ... Yine bu kişilerin büyük bir bölümllne bakıidıAmda, sendikal 
yaşamları açısından pek iç açıcı sayılamayacak zikzakları ve olumsuzlukları 
görilllr. Bu durumdaki yöneticilerin çoğunluğunu i oluşturduğu bir yönetim, 
hele önceden işin tarifini yapmamışsa, önerdilderine güven içinde bakmayı ve 
yapılanları ciddiye almayı zorlaştırmakad ... Kıldı ki, olumsuzluklar, yalnıza. 
bu öznel durumdan d, ibaret değildir. Özellikle DISK adil, Genel Sekreteri· 
nin gUçbirliği "Alamak iddia� ile diAer kitle örgütlerine yaklaıımm yöntemı 
ve yeni UçIU kUmelenişi, olumsuzluAu daha da ciddileştirmektedir. DISK Ge
neL. Sekreterinin, TöB'{)ER'i içine soktuAu bunalımla "nınan GaziaAlu ve 
TMMOB'nin bilJkanmın 'dına, diğer kitle örgütlerinden TOTED, TOM.{)ER 
ve TOS-DER'e dayattıAı "GaziaAkı'nu TÖB.{)ER olarak .. nır .... z birlikte 
davr.ı .. rız" koşukı Ile örgütlerin içişlerine """'ut etmesi de, dikkat edilmesi 
ve önlenmesi gereken bir taVr'd ... 

Vine DISK'In, düzenlendiAini ilan etliAi "Genişletilmiş Temsilciler Mec
lisi" toplanttsının, sö:dconusu yöneticiler tarafaıdan hem kitleden kopuk oJ. 
madıkbl'lfll ispatlamak, hem de niyetleri ne olul'Sl olsun , yukarda belirtilen 
'oIumsuzluklan örtmek ve birlik daArultu.undakl önemli ,dıml .. ı etki�z101' 
tirmek üzere, bu önemli toplantının amacından sa.ptrılı.rak bir vitıin gibi kuJ. 
1, .. lması mIImkUndUr. 

öte tarafa, Dev-Genç daha önce birçok olumsuzlukları olmakla birlik· 
te, kitle örgütlerinin biraraya gelebildiAi gUçbirllAi platformunu yeniden oluş. 
turmak /izere örgütlere çaArı yapıyor, hkat .onuç" yine hiç bir okımlu tortu 
�""yor. 

Dar grupçu rekabet, .on katılan halka ie tamamlanıyor: DlAer TöB
DER "lideri" Talip öztürk de TöB'{)ER'i toparlam, çaArlSlnı gueı.lerde ilan 
ederek, dramın diğer bölürrilril amamlıyor. 

GüçbirliAi adına, ne .... 1 olarak kitlelerde gelişip etkinleşen gIlçbirliAi 
çabalarını daha iJeri düzeylere ulaştrmak Için, birliği bozan, atılan ol..."lu 
adımları etkiSizleştiren ve atılacak ciddi adımların zeminini sulandnn davra
nışlara karşı rrila.dele etmek gerekir. 

Umarız ki, DISK Genel Yönetim Kurulu ve Başkanlar Konseyi, binlerce 
öncü temsilciJerinin karştsına, sınırı-çerçevesi saptanmış, şöyle bir karar ile 
çıksınlar ve bu kararı hayata. geçirmek üzere temsilcilere özümsetmek çaba5J 
içine girsinler: ''DISK, maocu akımlar ile bireysel terörcUleri ideolojik planda. 
mahkum eder ve işçi sınıfı hareketinin ekonomik, politik rriJcadeJesinin düş· 
mam sayır; DISK temsllcilerini ve sendika yöneticilerini bulundukl�rı Işyeri 
ve bölgelerdeki tUm demokrasiden yana gUçleri ortak Iş yapmaya zortam,kla; 
yapılacak. ortak işlere katılacak kuruluşların herbirinin eşit söz ve oy sahibi 
olmasmı şart sayan bir anlayışla görevlendırır." 

Işçi smıfımızın öndl, milian, demokrat ve sosyalist binlerce temsilcisi, 
DISK'In düzenlediği topl,ntının olumsuzluklar.,ı gidermek Için, yapılış 
amacını ve sonuçlarını birlikte ele alıp delerlendlreceklerdir. 

llerıcı .. ndikal hareketin yönetiminin, kendilerine verilen yönetme 
görev ve yetkilerini kullanmay, ehil olup olmadıklarm. en Iyi temsiltiler k .. 
rat v«eceklerdir. 
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Dör dUııcii Beş Y�lık KaIkm· 
ma PlaıuDl.o Senato'da görüşül
mesi araSlılda, Adalet Partısı gru. 

bunun Usler konusunun ıizli otu� 
rum da ele almması ıçın veıdl�1 
önerge, CHP larafmdan reddedil· 
di. KODuDun kamuoyuna yansıb
lU; biçimi, buıjuva partllerinin 
ulu� balımsızlıAa \Uşkin sorun· 
tan nasıl pazarlık konusu yaptık· 
lannm yeni bir ömell oldu. 

AP Senato grubu, ABD tera· 
fmdan uygıdaOln sllah ambargo
su karşısın da, MC hükümetince 
"kapatılan" üsletin, ambargonun 
kaldınlması ve karşıblmda 1 mil· 
yar 250 milyon dolar ödenmesi 
kaydıyla, yeniden aç�asıoa illş· 
kin, MC hUkiimetl ve ABD ara· 
SlIlda 2S Mart 1975'da Imzala· 
nan anlaşmanın, Ecevit bükÜIne
tlnce bükümsüz sayılmasmın ne· 
denlerinln açıklanmaSım Istiyor
du. AP grubu, konunun gizU otu
rum da ele abnmadıRı takdirde, 
hükümetin, AP'run tek taraflı ya
pacıe, açıklamalar yüzünden so
rumiuluk a1tma gireeell yollu bir 
de tehdit savurdu! 

Ecevit blikÜJletlni güç durum
da bırakmayı amaçlayan bu giri. 
şim, AP'nin, her zamanki dema
gojik tutumunuıı ötesinde, kendi 
sorumluluRunu örtbas ebm Çl
basından başka birşey deliidi. 
AP her zamankl ikiyüzlü potiti· 
kasıyla, "yavuz hırsızlık" yapma· 
ya Çalu;ıyordu. Ecevit hükUmeti 
ise, başka hesaplar peşindeydi. 
Ambargonun kaldır�sı "başa· 
f1S1"nı, kendi puan hanesine yaz· 
maya çalışıyordu. Daha "akılcı" 
bir tutumla, !.islerin açılmasını, 
dar bir satu; aniaşmasından çıka· 
raıak, daha geniş çapta ekono
mik yardım şartına batlamak is
tiyordu. Bu hesaplar yapılırken 
de, ulu� çıkarlarm gözetlldl�1 
görUntüıli yarat�ya çalU;lb· 
yoniu. 

Gerçekte, gerek MC hükümeti 
gerekse Ecevit hükümetinin, 
ABD 'ye karşı ulusal çıkartan ko
rumak diye bir endişeleri olma· 
dı. Her illii de, konunun nası.l 
sömürümesl kendi c;ıkarlarına 
uygundur, bu sorunun cevabmın 
peşInde oldular. Uslerin saldırı 
üsleri oldulu ve aç�a" ıçın ap· 
açık pazarlıklera oturuldulu biLL· 
niyor. Ecevit hUkümeti, AF'nm 
şantajını bahane ederek Usler kc> 
nUlUnıı kamuoyundan gizleme
ye c;alışmamalı, hazırlanan yeni 
"iklll aniaşmaları", gizli olurum· 

larta da delil, apaçık kamuoyu· 
nun önUne geUnneU, bu anlaş· 
malar TBMM tarafından redde· 
dilmelidir. 
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lnııslararuı Ilıı.... kuru· 
lutiarmm birbirini Izleyen be
,yeUerinden sonra ,"çtiRimiz 
barlıı bu kez emperyalizmin 

en yetkili Iıımılellerinden biri 
Türld Ye'dey di. NATO Genel 
Sekreteri Joseph Luna ,"çeo 
Çarşam ba gUnU Anlwa 'ya 
,"Idi. 

LUM'un Ankara 'ya ztyue· 
tinm en önemlı konusu NA· 

TO'ııun Türldye'ye yapması 
tasarlanan ekonomık ve ma" 
yardımdı. Ecevit hUkiimetı 
uzun süredir NATO'nun eko-

� nomik yardımmı 'Ilirkiye De 
NATO arasmdakl Ilişldletin 
düzenlenmesinin başlıca kc> 
şul1ardan biri olarak orlııya 
koyınuştu. Mayıs ayında W .. · 
hingtoo'da yapılan NATO 
ziryesbıde konuşan Ecevit 
hUkiimetln bu tutumunu be· 
lirimiştl. Bu tulum, hUkUnıe· 
ön ac;ıklamalarında, "ekono· 
miyle savunmanm belirlen· 
mezllli" gibI bır deyimle ifa· 
de ediliyordU. Bu, daha ac;ık 
ifadelerle, TUrkiye'nin NATO' 
ya baRlılıRırun, NATO 'nun 
Türkiye ekonomisini destekle· 
mesi koşuluna batlanması an· 
lamma geltyordu. Ecevit 
hUkUmetl, ayrıca Türldye eko· 
nomlsb:ıin desteklenmesi ko
nusunda NATO merkezlerin
den bir Işaretln, emperyalist 
finan. kuruluŞlarınm da dül· 
mesine basılması anlamına ge-
1_1In1 tasarlıyordu. 

LUNS KENDISI MI 
TEMSIL EDIYORl 

NATO çevrelerinde Tür· 
kiye'ye ekonomık ve maıı 
yardım yapLlmasl görüşünü en 
bUyUk hararetle de,tekledlRI 
bilinenierin başmda Genel 
Sekreter Luns geliyordu. 
Luns bu görüşünü daha 7 ay 

önce yayınladılı blr memo
randumla diie getlrmlşti. Wa.· 
hlngton zirvesInda de Genel 
Sekreter'e "durumu inceleyen 
bir rapor hazıılama" görevi 
verilmişti. 

Lunı'un '!\irktye ekonomi
sinin desteklenmesini ivedilik· 
le önem taşıyan bir konu OLa· 
rak gCjnnesl, gerçekte sadece 
kendi ki,ı .. ı eRilimlnl delil, 
NA TO 'nun ulusiuarası strata
jiıinl çizen en etkin çevrele· 
rin, başta Pentagoniln görü' 
şünü yansıtıyordu, NATO' 
nun daha bUyUk bır hızla .1· 
lahlanmasma, NATO üyesl.W
kelenn tek bir merkeze baw 
AımWıRımn 15lkı1aşbnlmaslOa 
ve blok politikasının korun· 
masma en bUyUk önem i veren 
NATO kunnayları, yapılacak 

ekonomik yardunı, bu amac;
larm ba4lıca aracı sayıyorıar· 
dı. NATO 'nun saRlamlaştırll· 
ması, Uye üikelerde kapitaliz· 
mln hastalıklarıolD giderilme-

NATO Türkiye' den lran'ıo 
görevlerini 

paylaşmasım istiyor 
sinden, temellerin korunma· 
"ndan ",çıyordu. 

GONEY�U'DAKI 
ÇATLAK 

Bu çerç ... de en bUyUk 
öneml Portekız .. Yuııaılb. 
tan'la blrilkte Türkiye Iıı,ı· 
YOldu. Luns'un Niaan aym
dald ml!lDC%undumunda adı 
,"çeoler de bu uç üikeyel. Bu 

üikelerin ekonomik gilçlUkle· 
rioln yanında, özellikle son 
ikisinin, NATOnun sarıııan 
Giineydolu kanadmm Uyele· 
ri olması önem ııı,ıyor du. 
NATO 'nun Güneydolu ka· 
nadınm onarılmasında ıon ay· 
larda polltlk bakundan önem· 
ii adunlar abidı, Yunanistan' 
ın askeri kanada dönüş çalU;' 
rnalarınm hızlanması, 'lUrki· 
ye'ye yönelik ABD silab 
ambargosunun kald.lnlmasa, 
Türkiye' deki başlıca Ameri · 
kan üslerinin aç�ası gibı' 
Fakat bu adımlarm, her Iki W· 
kenin NATO Merkezlerine 
ekonomik balımbblm da pe. 
kiştirilm .. � bu merkezlere 

medyun" duruma sokulma· 
sıyla 1ıırııamlarun .. 1 II"reki· 
yordu_ 

Sorun Türkiye bakımından 
bir kat daha önemliydi. Türki· 
ye'de ekonomik bunalımın 
derinleşmesi, hem kısa hem 
de uzun vadeli ama kaçmıl
maz bazı çıkış yolları bulabil· 
mek için, Türkiye'deki Ikü· 
darları başııı Sovyeüer Bırıııı 
olmak üzere sosyalist ülkelerle 
lşblrlllini ,"nlşlelmeye 

. yöneltiyordu. Bunun politik 
sonuçlarının da olması, Türki· 
ye ile sosyalist ülkeler arasın
daki Ilişkilerin politik işblrllll 
ve d06tluk yolunda hızla ller
leyerek NATO merkezlerının 
çıkarlarıyla çatışmaya ginnesi 
kac;ınılmazdı. Bu gelişmenin 
i!n azından bazı ekonomik ne· 

denlerinin etkisiz hale geti· 
rilmesi NATO açısından zo· 
runiuydu. 

NATO Genel Sekreteri 
Lun,'un, Türkiye'ye gelme. 

den bır gün önce, Mililyet ga. 
zeteslne verdiRi özel bir de
meç yayınlandı. Bu demecin· 
de LUDS, kendisinden istenen 
raporu hazırladıRmı; bu ara· 
dıl, Türkiye'ye yardımdan c;e
kinen ulwlararası mali kuru· 
luıılarm öne sürdüklerl "tek· 
nik gerekçelerden ", olumlu 
yöndeki '''iyaaal gerekçeler' 
uRruna vazgeçmelerini istedi· 
Rini ac;lkladl.Luns, raporunun 
Aralık "yındakl NATO Sa · 
kımlar Konseyi'nde kabul 
edilmesinden sonra, OECD, 
AET, IMF, DUnya Bankası gi. 
bı kuruluşların yardunlarının 
artacaRml umduAunu belirtti. 
Lunı'un bu ac;ıklaması, 7 bU· 

yUk ulw1ara..'1ls1 bankanın '\\ir' 
klye'nln borçlarını erteledieı 
haberlnin dünya ve Türkıye 

ba5lIlında yer almuıyla çlkı· 
şıyor du. 

IRAN'IN 
GöREVLERINI 

PAYLAŞMA 

Ancak LUDI'uo açıklama· 
larm da, Türklye'ye ekoDOIIlik 
yar dunda bulunulması yooün· 
deld I"rekçelere bir yeııilinln 
ekieııd\ll ııörIilliYordu: &ı, .. 
Iran olmak üzere o,.IDdolu.' 
dalri gelifmelB. Lun.s .c;yle 

diyordu: ''O,tııdol/u 'clDki 
gelitmeler Türlr/ye 'nin poziı
yonunun dtıhG dLJ önemlilef
me.ine yol açmıthr." MDII· 

yet de bu sözleri şöyle yo· 
rumluyordu: "lran 'doir; olay· 
lar, Ortadolu 'dtı yeni bir cep
henin olUfm411 (KG1'Orlıl,k 
Cephe.; kOltediliyor) lle niha
yet Afrika 'daki geliJmekr 
NA TO çelll'elerlndeki kaygıla
rı artırmış, güçlükiçindeki 
mütufihlere yardım edilmui 
gerekti'; bilinci artmaya baş. 
lam If tır. " Associated Press 

Ajansınm çarşamba gUnü 
Brüksel mahreçli yayınladıl! 
bir haberde de, Luos'un An· 
kara'da, "lron'dtJki .on gelif· 
meler karşııında CENTO ve 

NA TO 'nun durumu üzerintk 
fikir olışueri,inde bulunulaca· 
'ını" balirdyordu. BütUn bun· 
lar, arbk gündeme, Türkiye' 
nin, İran 'daki rejimin zayıtla· 
masıyla dolacak boşlulu ka· 
patmak üzere NATO merkez� 
lerine daha sılo baRlanması· 
nın w Ortadoeu halklarının 
karşısına bir tehdit üssü ola· 
rak çıkar�masının geldilini 
gösteriyordu. 

Ecevit hUkümed, emperya· 
Ilzmin mali de,telinl "Rlama 
baAlayabllmek Için, en geriel 
NA 1'0 merkezlerinin kanad1' 
na sıRınma politikasından me· 
det umarak, zaten çok tehli· 
kell bir serüvenin Içine gir· 
mIıtir. Şimdi buna, Ortado· 
lu 'daki emperyalist çıkarların 
daha sadık bır bekçlllli göre
vinI kabullenme uıhlikeslnin 
eklendiiI anlaşıimaktadır. 
Böylece Türldye Ile Sovyetler 
Blrıııi ve dller sosyalist üike· 
ler arasında ac;dan dostluk ve 
daha_yakın karş�ıklı güven 
olanaklarına aeu bir darbe in· 
dirileeeRI gibi, Türkiye'nin 
''tlc;Uncü Dünya" denen neri· 
ci, anöempeıyalist ülkelerle 
Diııldleri de bir ke .. daha en 
karanlık buluUarın altına so
kulacakbr. Bu, Türkıye'nin 
u1u .. 1 balım,ızlıeına ve ete · 
menl14ine tndJrilmlş çok alır 
bir darbe olacaktır. Bu he· 
saptarclan en kıstı zamanda 
vazgeçUmeıı ve NATO mer· 
kOlierinin dayaimalarına ka· 
rarlılıkla karşı çılolınalıdır. 
BUtUn ilerici ve yurtsever güç� 
ler bu yenı tehlikenın bilincI· 
ne vararak ulusal ba2ım&lZh· 
Runız," korunmasmda birle,· 
melkiIrler. 

• 
MlIIiyelçl Cepbe portileıl 

U%UD aindir Ulk.ede bir "1d'ILD
LiIt poHtIk.ua" unula dılar. Bu 
polltlka daha Mhllyelçi <Apba' 
nin Iktidar ol duRu da .. mde bq· 
ladı. GeııinliIt poHtiltUUUD ama· 
Cl, i,çi IınıfUl1D politik hareketı· 
ne ve tUm d emamtik (Üç.re 
yönelik tebd1t v e IIlndinn. kam
panya.a ic;in elTerltti ortamı n
rekli ayakta tu tmak, devlat kadA 
ro1annıo tqlltle,tiıllmeli 1ÜreCi· 
ni gözlerden a.klaınak ve ( .. ilt 

terör odakları Için rerekli ma lze
me ve hedetlıert. kılıntitiz biçim
de utlamakb. Mnlyetçi Cephe
nin iktidardan uzaklattınl.many· 
la "ıerıinlik politik ... " yeni bir 
önem ve içmk kuandı. Bu bz 
amaç, yeni hükümetin iktidarda 
tutunabilmesini önlemek ve yem 
bir Milliyetçi Cephe ik tidannm 
ko,u.llannı canlı tutmak, ıeoit 

e mekçi kiUeleri ıitPde daha hız
lı bir kanm&arlık ortamına Iiiriik� 
lemek ve yoRunlaşan !atilt terör 
için ,erekli ortamı yaratm..ak.b. 
"Gerıinllk politikalil" AP mu· 
kezleı:i..bde ".rtük poltik ... " 
deyimleriyle ifade ediliyordu. Bu 
politika AP 'Din .on Büyük Kone
re_nde de onayland ı. 

GERGINLI(';IN 
MHP VARYASYONU 

MHP, ıergiıılik poütikuıııı 
AP'den biraz daha wklı yön
temlerle sürdürüyordu. MHP için 
sorun, yalnızca Ecevit hükümeti
nin temellelini sanmak ve r ... ist 
ter ör için gerekli mazeretieri ya. 
ratmak detil, .yru zamanda ken· 

di "meip"\llulunu" kabul ettire
bilmekti. Milliyetçi Ce phe' nin 
iktidardan uzlklaştırılınu;yla, 
MHP, devlet kadrolarında örg üt
lenme olanaklarını da yi tinne ve 
kazandılı mevzile ri elinden ka· 
çınna tehlikeliyle de karşılaş· 
nu,tı. Bu. MHP'nin, kendisine 
bir ıözde "kitle tabaru" yaratma 
ç abalarırun da lekteye ulıarnuı 
demek olacaktı. Bu nedenle 
MHP'nin önünde, 1977 aeçimle· 
rinde birçok çevrenin "özünü b� 
yama olanaımı kazandıran "kit· 
le tabanı" görüntüıRinü koruma 
sorunu da duruyordu. Bu yüzden 
MHP, klasik faşist partiler iibi, 
ıerıinlik polltikaauu, uygun bi· 
çimde zamanlanmış ''barış çal' 
nlarıyla" tamamlama yolunu 
aeçti. Amaç, kitlelerln gözünde 
politik rıergiDliRin sorumlusu &ibi 
ıözükmemekti. 

ILK UMUTLAR VE 
DE(';lşEN KOŞULLAR 

Ecevit hükümeti, birçok vu
dinin yam .ıra, Milliyetçi Cephe 
partil erinin sürdürdütü bu "ergin· 

lik politikasına karşılık venneme 
iddialanyla işbaşma geldi. Hük ü
metin iddiaıı, gerginlik politika
sının yürütücülerini bu politikala
nyla. başbaşa bırakmak ve "ülke· 
nin çözüm bekleyen sorunlarına 
eRilmek" idi. Bu iddiarun arka
ıında şöyle b ir me,.j da yatıyo r

du: CHP hükümeti, (erici ve fa
şist putilerin kendilini kitlelerin 
(özünde başINU .,.tenne ç aba· 
1anna aldırmayank, önce6kle 
emperyalist merkezlerin ve tekel· 
ci büyük sermayenin IÜvenini ka
zanmaya yönelik &iri,imlere yö· 
nelecek ti. Böylece CHP hüküme
ti, empeıyali.t merkezıer ve bü· 
yük sennaye ile MC partileri ara
"ndaki balı kopararak onları 
tüçsüz dUşürmeyi tatarlıyordu. 

Ancak olaylar, tam olarak 
CHP hükümetinin umduRu bi· 
çimde (feUljmedi. Birinci olarak, 
emperyaUzmin ve onun yerli iş
birlikçilerinin "üvenini saRlama 
iiri,imleri düz bir yolda ilerleme
di. Bu (Üçler CHP hUkümeti kar
,_ındıki ihtiyatlı, çekinrıen tu· 
tum1annı .\irdürdüler. Daha dı 
önemli_, CHP hükümeU ne ka
dar bu (üçleri tatmin edecek pri
,lmlerde bulun ... da, ba,ta AP ve 
MHP olmak üzere Milliyetçi Cep· 
he partile riy le olan de.tek ilişki· 
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GERGiNLiK 
STRA TEJiSiNOEN 
SASIRTMA 

• • 

TAKTiCiNE 
lerini koparma niyetinde deRitli
ler. 

arkUlDdaki sorumlutuRunun giz
li tutulabilmea koşuluna b_i by
dL Geııinlik po1itikawu kitlelere 
haklı gösterebilmek, onları etki 
a1anma alabilmek ancak böyle 
miimkün olabilirdi. Oysa son ay
larda başta MHP ve yan kuruluş
lan olmak üzere ıPzti ve açık 
odaklann, f.,ist terörizmin arka
smdalri sorumluiulu gitgide bü
tün açıklı#ıyla ortaya çıkmaya 
başladı. Demokratik güçlerin 
MHP'nin ve yan kuruıu,larının 
kapatılması, tüm faşist oda.kların 
datıtılmaaı yönUndeki talebinin 
haklılılı ve ivediliili kendilini 
gösteriyordu. Hükümet, bu leU,
me kllrfısında eylemlizJiltini sür
dÜlemedi, faşist terör odaklan
Oln teşhir edilmesi yönünde ii
nırlı da olsa girişimlerde bulundu. 

Ikinci olarak, Ecevit hüküme' 

tlııin, "ekonomik bunabma" çö
züm bulma ııerekçeıiyle, bunalı

mın faturasmı işçi ve emekçi kit
lelerin .ırtına yüklemeye yönelik 
kararlan, ,erici partilerin etine 
rahatlıkla sömürülebilecek iÜçlü 
bir malzeme sallıyordu. Ecevit 
hükümeti, bu durumda MC parti
lerinin işçi ve emekçi. kiUeleri 
kendi demaıojUeriyle etki altına 
almak için başlattıklan politik. 
ıerıinlik stratejisine seyirci kala

mudı. Böylece 800 aylarda, fa
,ilt terörün de sistemli biçimde 
yC>gunlqtınlmauyla, Ecevit hü' 
kümetinin ve CHP'nin de, politik 

rerıinlili sürekli ayakta tutan 
olaylano dUlmda kalamadıAı 'ö
rüldü. Bu ıelişmeler, ıergin!i.k atra

tepsini ıerid, fqi.t partiler için 
tek btLfına yeteniz bale &etirdi. 
Bu stratejinin .ü.rdürülmeanin 
yanmda, artık özellikle, kitlele· 
rin dikkatini faşiat terör odakla
rmdan uzakla,tıracak, onların il
gisini buıjuva partileri arasındaki 
kım çeki,meler araaında oyala
yacak. bir politikaya gereünim 
vardı. Dilter bir deyişle ıerginlik 
.tratejiliyle bir ,."ırlma taktilti
mn birle�tirilmeli ,erekiyo'rdu. 

FAŞIST ODAKLAR 
AÇI(;A ÇıKARKEN 

Ancak ıon aylardaki btLfka 
ıelişmeler, MC partilerinin baş
_tttlı 'erıinlik Itratejisin.i.ı2 ko
,u11annda ÖDemli deti,Uilikler 
yaratmaya b8fladl. Gerginlik sva
tejiai, heqeyden önce, AP ve 
MHP'nin tırmanan fatiat terör 

/ Kredi musluklan neyin '"'" 
karşiliğıılda açılıyor? 

HükUmetin, borç ertelemeleri ve 'tı:iz.e �" Silllanmu. yo
lunda uluslarır� finans kuruluşlın nezdinde yUr1JttiJğü giri
şiml« bir süredir aksilmaya ulr.amıştı. Çeşitli ulusLınr.aSl ku

rufuşlar tar.aflndın önceden yapılan taahhütlerin yerine getiril
mediAi y;ı da leciktirildiAi lör1lliyordu. Bu g.liıme, ulu�ar�
Si finans kuruluşl ... ının, Türkiye'nin ekonomik durumu karşı
smda dilı1IIkIeri ol'A.nilsUl .ndi",ler. b'Alan'yordu. Bu .ng.� 
leri aşmak. üzere Maliye Brunlığı Merkez Bankası aracılığıyta 
önceki .y sonunda 213 uluslar ..... , b.nk.yla olan borçlar, y.ni 
bir düzenlemeye bağlal'N.k için bir girişimde bulunmuştu. 

Bu girişimin olumlu sonuçlar vermeye başladığı, son günler
de belli oldu. Merkez Bankası'nın teklifi, Türkiye'nin sUreleri 
dolduğu halde ödey.m.diğl 2 milyar 200 milyon doları DÇM 
426 milyon doları da banker borcu olan toplam 2,5 milyar do� 
lartık borcun ertelenmesine ilişkindi. Bu tekUfe, geçtiğimiz 
bayr.am gUnleri içinde tekks notları biçiminde cevaplar gelme
y. b�lad,. Sözü .dilen 2,5 mily;ır dolarl,k borcun yllzde 30'u· 
na Silhip bulunan 7 bUyük bankanın borçların konsolide edil
mesini kabul ettikleri. bayramdan önceki haftada açıklanmıştı. 

Once 7 bUyUk bankanın, daha sonra geri kalan alacaklı ban
kaların büytJk bir çoğunluğunun, Türkiye'nin borçlarının erte
lenmesi konusunda olumlu yanıtlarının alınması, döviz darbo
ğumlO aşılması konusunda birikmeye başlayan umutsuzluk 
bulutları"ı yeniden dağ'tmaya başladı. 

Bu sonucun elde edilmesini sağlamak için Ecevit hükümeti 
buı ön girişim ve taahhütlerde bulunmuş mudur? Olumlu ya
nıtların, önceki hafta Türkiye'yi ziyaret eden IMF ve DUnya 
BanUsı heyetleriyle yapılan görOşmelerle bir Ilgisi var mıdır? 
VJrSJ.. NlkUmet Iç ekonomide hangi yeni girişimlerde buluna
caAı konusunda emperyalist kuruluşların temsilcilerine güvence 
vermiştir? 

Türkiye'nın ilerici kanı.ıoyu, bu soruların en açık biçimde 
yanıtlanmasını bekliyor. Ekonomik bunalımın atılmasını " ulu

sal" bir sorun gibi ,östererek, emperyalist kuruluşlarla yapılan 
anLışma1ar1a emekçi halkın Uzerindeki ağı, yOkü daha da artır-

'\. mo ,iriıimı.rin. kart' ... �ıkalınm.y.caA' bilinmelidir. � 

TAKTI(;IN ILK 
UYGULAMALARI 

Bu taktilin en beJ.irain örnek
leri, bu ayın başIDda Mecliılerin 
olalan toplantı1annın bq1ama
ııyla ,öriikiü. Milliyetçi Cephe 
partileri, parlamentoda, kit1el� 
rin f .. ist teröre karşı tepldtini 
unutturmaya ve kafa bulandır
maya yönelik girişimlerini yo
Runlaşbrdı. Hükümet üyeleri 
hakkında. lonuçllUZ ka1aeaA:ı blli
De biline .erilen gensoru ÖDera8-
leri, Dördüncü Plan'la ilgili tartış
maların bir demagoji bulutuna 
,ömühnea, bu arada Ba,bakan'a 
ve bazı bakanlara yönelik kişisel 
• uçlarnalann öne geçmes, bu 
politikanın ilk örnekleriydi. 

Kitleleri şaşırtmaya yönelik 
propqandanın başlica amaçla
nndan biri de, başta MHP ve yan 
kurulu,larma yönelik kitlesel 
tepkiyi oldutu düzeyde tutabiı· 
rnek, bu tepkinin, hükümeti bu 
odak.lara kllrfl daha etkin önlem
ler almaya zorlayacak boyutlara 
uıa,maaını ön1emekti. Böylece, 
ipliRinin bütün pazara çıknl1şhlı
na kan;ın, MHP'nin bir "siyasal 
parti" olarak yine de .meşru ,öa
terilebileeeA:i p1a.n1anıyordu. 

MC partilerinin böyleli bir 
politikaya yönelmeleri karşllUl
da hükümetin tutumu ne olacak
tır? Hükümet, ta,i.t odaklarm 
üzerini örtme oyunlarını bozacak 
ve bu odaklan kitlelerin ,özünde 
teşhir ederek onlan daltıtma yo
luna mı lideeektir? YoJua MC 
partilerinin şaşırtmaca politikası
m, taşiat odaklara kar,ı kararaız 
tutumunu aürdÜfebi!mek için bir 
fırsat mı bilecektir? 

TALEPLERDEN 
ÖDüN VERllEMEZ 

Son iÜnlerde Ecevit hüküme
tinin, kuruluşunun ilk dönemle
rinde oldulu ııibi, "ulual ıorun
lar" olarak IÖlteıilen ekonomik 
bunalım, dı, ilişkiler ve benzeri 
libi konulara dikkatleri çevirme
ye çalı,tılı ,öriilüyor. Bu çaba
lar, MC partilerinin ba,vurdulu 
,aşırtmaea politikaaının yarata
ealı ortamdan yararlanarak, hü
kümetin, ekonomik bunalamm 
yükünü emekçi kitlelerin sırtına 
yükleme, demokratik hak ve öz
aürlükleri işçi ımdı ve emekçi 
kitleler için sınırlı tutma, emper-
yaUzmle i,birliltini ,eli,tinne yö
nündeki giri,lmlerini hızıandınna 
eliliminde oldul'unun belirtili
dir. Benzeri bir biçimde, MHP ve 
yan kurulu,lanyla iilili yapıan 
açıklamalana okiuRu yerde bıra
kılmaana, ,elecekteki manevra
lar içbl bir koz olarak arşivde tu
tulma.sına hazırlandılı anlaşıl
mak.tadır. 

Demokratik iÜçler, buıjuva 
partilerinin işçi ve emekçi kitle
lerin dikkatini t.,i.t teror odak
lanndan, ekonomik bunabmm 
ıerçek kaynaklanndan uzak.lq
t.ır� liı"i,imlerine kllrfl uyanık 
olmak zorundadırlar. Hükümeti 
her ne pahaama oluna ollun 
ayakta tutma uRruna bu girlIJim

lere haklılık kazandırmak, .. dece 
t.,lzmln ve gerieiülin i,lne yara
yacaktır. Demokratlk güçler, em
peryaUst. balımWıaa ve f .. ist 
tehlikeye karşı sawnduklan ta· 
leplennden bir adım bile geri le
memeli, bun1an hayata geçirmek 
için kltlelerin öraütıü birleIJik gü
cünü olu,t.arma çalı,maıına hiZ 
vel'meUdirler. 

fatistyönetime son venld ...... 
TSE'de 

i LERICILERI 
CESUR ADIMlAR 

BEKLi YOR 
TSE 'nin .On Yöndım Ku

rulu, ı 976 'd4n bu yana Da
m,toy 'da açılan dava tıe veri
len iptııl kararlar ,onucu, tü
miiyk yaıadıfJ konuma dÜf
miiştü. Bu rwdenle, olaRanü.· 
tU genel kurulu topwmak üze· 
re Ba,bakanlık tarafınd4n ata· 
nan 'Geçici Yönetim Kurulu 
15 Ekim 1978 günü göreve 
baflamışh . 

Olalanü.tü genel kurul, 
8 Ka.ıım 'diJ topwndı. TSE 'nin 
Genel Kurulu, 132 .ayılı Ku
ruluş YMOII ve OrlOnlar Yö
mtmelilince belirlenen üç 
grup delegeden olufuyor. 
me.lelwe bilim kuruıU,lım A 
gru�unda, bakanlıkltu tıe bağ
lı kamu kuruluşları B ırubun
da, Sanayi ve Ticaret Odaları 
iM C grubunda Nmail edili
ycx. Delege ıay"ı her ,mel 
kuruld4 .aplanan yeni dele
gekrk direkı; arhyor. Ancak 
132 .ayıl, Yoaayla öngörülen, 
bir gruptaki dek" &oy"m," 
diler ilti grup toplamıru geç
mem.,ı kOfUlu. belli bir den
,e IDIlıyor. Dele,.ler, '-maU 
ettikleri kurUlliflar Iılra(ından 
atama yoluyla "'dill için, g. 
,1.UdiI/ndl _olo�WoIo doli,· 
"rllıbllmdorl 010"." var. 
BIi�I .. :ı iUdar doIifUıIUı�· 
rl .. _Of.' 0",",_ TSE �ö .. tI
mlntn do li doII,"mo.1 b,> 
""ma oluyor. Bu anlamda 
TSElUn domoltratlltı.,,,,.i 
'or,,"u yual dii .. n"""'" ". 
/'or/ıi"" 

AP'LILER KONGJlEY1 
SABOlE ETME 

ÇABASıNDA 

8 Koı."ı ,unil yapılcın ola· 
'anlinli ,.Ml k.".u' topla"tIa. 
"_�ndlll 'bi tarll' .... I' .. ç
d. 1976 GeMI Kur,,'unun bü
tün .onuçlaTl)lIa ipfdll ned4-
lıiy16 del.,.lI."'; ortadan 
"alkan buı deıe,.lerin top
la"h)'o alınmamalanil' ve bi,.. 
kaç My,t" de,.,. de henQz 
aalo" dışındayun DiIJon .,,
mi yaptlmal.ni bahane .d,n C 
ırubu deı.,.ler, bir AP ma,.t
tıekitinin öncüllilünde topluC4 
Genel Kurulu '-rhtli. Dahil 
.onra ıen, AP mUletwltilirıin 
eş'ilinde .olona dönen grup
La birlikt� "ki Yön. tim Ku
rulu Ba,kan. Şad' Pehlivan-
01114 do Içeri girdi. Milletve· 
It/llerinln dolıunu'm"'''ın
dan vf yderli l)nlem alınma
yı,ından yararlanılarak Genel 
Kurul çGlı,makır, bır ,iirt en
fellcndi. 

Şadi Pehlitıanol'u, gerç.k
te kandiıi de lnonmakıızın, 
TSE 'nin yaıtıl başkanı oldu
Runu iddia ediyordu. Oyıa 
kendi.i delege bile deli/di. 
Danıştoy\n iptol kararları 
tüm e.ki yönetim kurulu üye· 
lerinin ya,adı,. yollardan, 
detıı.t memuru olmalarına 
kar,ın ,e,im .anayl ve ticoret 
odaların, �m.llen delege ol
malarına dayanıyordu. CIIP'l1 
delegelerl" bUyük colunlu;u 
,UltuMf Içind. bu ,amatoya 

u.yircl IuJlrrlren, dWonın .\a
rarı, tutumu .onucu "çim",.. 
geçildi. 

HANGI ÇAUŞMALAR 
SORÜYOR? 

Yeni Yönetim Kurulu; 
Ba,bak4nhk, Sanayi LIf Telt

'noloji Bakan"'" Ticaret Ba
kanı"" GıOO, Tanm tıe Hay
tIIlncılık Bakanl,'ından dört 
temaild ile Sanoyi ve Ticaret 
Odalanndan iki temailclelen 
oluştu. Yönettim Kurulu'nda 
meılek ve bilim kuruıu,larına 
yer verilmfmai dtlıkat çelri
ci bir eklikiikti. 

Yeni kurulu, kararlılıkla 
iiatiine gidUma; .. nhn JHIt
çolı ıoru" belıliyar. Ge,lci 
Yönetim Kurulunun. yanm 
brroktılı iflerin .ıa"ao:n. My
belmekılzin tamamlcan.ınaaı 
zorunlu. Tüm (OGliyetl";" yQ
rütiicii.ü durumunda oJa:n G.
,..1 S.Inw�rl. Iı4la doII,ti· 
rtlmemlş olmoanm koeylıklca 
açılımnamı" Md4,.,.'; oi1M11G 
..... Iı. KDdrolo7ı .U ... ,."., 
ola. /ııuı böliimkro, "'.1''· 
rnaiar d_" by_lo do�.· 
•• lmadı Nı büyi/ı iı'1ııI�"/ 
SorllYoruz: CJ�.IDı" ,on &ir 
�ıIdı, TSE 'nh faa//ıllıı.rI 
• ...ı ylHiyord... )'OJ da _ 
do,.,.... �iirliyor """ ... , 
- fInna/arrIı ... -
do_ )'OJpıl- ır.Ihe '  
80,... wrlldiil ol",", ",ar 
SIiN/ı/1 ,"""'n __ ..... 
, .... - _. �  ... ..,
�t �_. �
..... . y_ ._ .. 1tItıI/IfıoI 
...... mU oor m.r La"-tu
_ .. iIyoftIorc:o lh .. eı. 
_ IIo6u1o, .. 110IIII .... olu
....... ,.loI/Ii .. ç."""" ...... 
_fji''ııiin '"'''' mir 

Bm 
BbW!ŞMIŞ MII..ı.ETU!R 

RAPORU 

UNDP (B",.,,,,1t M."ıı., 
KGUtmma Proırom.) "'mam· 
... TSE �. illt_tn rapor._ 
,öyle vurplanJ)'or: 

'"TSE tiitiUı ". �6 .. ,.,.ım· 
ni ince/iyen bir Id,""_ be".
lendirme çaı"".d.r. " .. plı
ı .. cı- .I� ÜCNıı.rw )'O
pı"," aiircltli ,önderme'" lrOl'
,,,.nda fOfrrmolrIDn Irendini 
alamomaktadır. Bu durum 
okuyucud4r; TSE bt"'''m. 
böliinliniin, ıundu'" IIume'" 
ten çok, bu h;'m,tı.r .01'''
.ında almayı toıarcd"ı ÜCNt
'erk ilgili oldu'u yolundG IMr 
irknim yorohr "itel�tıdl,. " 

Geçtilimiı giinlerde pe
telerde açıklanan .. Iri yÖnt
tim kurulu üyelerinin klf_l 
harcamalarındaki yolıt.ıılu.lar 
konunun ,)'Olnl% blr boyutu. 
ilk bekı,to (ark,di"n bö'ümü, 

TSE 'nin Itamu yororıııa 
,arçek i,ktıin, lratıUfmaıl 
için, (a,ut yonetimin UZGIt
la,hMlma .. önemli bir adım
dır ltufkW'tLI'. Ancalt yeterli 
de'��dlr, bunda" .onra da ce
.ur ue Irararl. adımlar ,.,..kir. 
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ışte Türkeş'in itirafı: Güney üçgeninde durum 

LO 

9 &uım: Adam öldür
meye teşebbüs su'çundan 
14 yıl büküm elyen ve Yu
gıtay'dan çekilen 'sabte 
telgrana tabliyesi satlanan 
ITBF öj!rencislnln 1976-77 
yıIlannda Hatay Olkü Der
neei başkanlı�ı yaptııı 
saptanllWitır: . , 

ı o Kaam: Ankara Kar· 
şıyaka mezarlıtında bir 
grup OGD'li, 21 devrimci
nin mezarını tahrip ederek, 
bazı mezarlann üzerine 
"Başbu� Türkeş" yudılar. 

12 &uım: Bayrunlaş
mak üzere. Adanaının Ko
zan Uçeslnln Gazi köyüne 
elden CHP Adana Milletv .. 
ldU tsmıiu Hakkı Oztorun'a 
Kamışabas köyünden özel 
olarak (etirilen bir grup 
MHP ıı saldırdı ve çeşitli 
tehdiUeı savuMU. ., . 

13 Kaıım;- ''Oa�dan 
dönenleri" vurduklan sap
tanan bazı OGD'Ulerin,Ao
kala Emniyet Müdürlü� 
tarafindan ' yakalandıtı ve 
ıorgularmın yapıldıtı bildi
rildi. 

15 K .. ım: MHP lı bina
sı yakııunda Tıcaret Lisesi 
ö�encisinl öldüren iki ki
şinin o�ydan hemen sonra . 
MHP il blnaaına sı�ındıkla
rı beUrUldl. 

AıılWa'da DPT 'de çal,
şan bir kltılYı öldürdU� 
tespıt edilen bir OGD'li ya
kalandı. 

Aydınlıkevier semtinde 
bir aite önce meydana ge
len olayda öldürülen bır ki
şinin, arkadaşı tarafından 
"davadan döndü�" Için 
öldürUldü� açıklandı. Ola
yın (eçU�1 saplanan evin 
çevresinde bir tabanca ile, 
tahrip (ücü yüksek 4 patla
yıcı madde bulundu. 

16 Kaam: Adana'ıun 
Yumur!alık Uçelinde, ruh
mw tabanca taıı.dıA1 ve 
n.tgele ate, ettl�1 sapla
nan MHP Ilçe başkanı tu
tuklandı. 

Buca'da Iki use ötrencl
slnl geçen yıl bıçakla a�ır 
yanlaınaktan .. ıuk Buca 
UOD esld başkanı, tutuk
lanaııık cezaevine gönderll
dl. 
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Malatya' da MHP yitirdiği 
tabanını geri kazanmak 
için saldırıya geçti 

" Komando kanıplan adı 
verUen mahallerde gençlik 
koDarı çeşitli sportlf ve kültü
rel fıiaııyeUerde bu'lunuyorlJlr. 
Bu arada, kendilerine judo da 
öRletiHyor. Komünistler. 
m�mlekeit sahipsiı sanıp da 

'.okak haldnılyeU kunmazlar. 
Onların anlayaca�ı dilden ko
nuşacak memleketçi,' milli· 
j'etçi çocuklarımız vardır. Bu- ' 
nun Için gençlerimizi, müCl
deleci olarak yetlştiriyoruz. 
Gençlerimiz memıeket vazife-
1erill4:! hazırlıklı bulunuyorlar, 
bulunacaklardır _" 

Gestapo'nun Türkıye'deki 
adaıru Alparslan Türkeş tara- ' 
fından söylenen bu sözler, 11-
han Darendeliolro 'nun kale
me aldıtı 'Türkiye'de Milli
yetçUik Hareketleri" adlı kl
tapta yer alıyor. 

Gene aynı kitapta "601cu 
ve marksist kafalan tedirgin 
etmesine ralmen milletin bü
yük ç�unlu� için güven 
kaynaAı" olan ve "ülkücü 

(ençiltın � deeU açık ola
nk fikri ve bedenl eelUm (ör
d�ü", "Iç ve dış düşmanları
ınıZa karşı Tlirk gençlerinin 
daha şuurlu, daha uyanık, da
ha tedbirti ve daha mücadelecl 
yetışmeleri maksadı Ile kuru
lan" bu kanıpların "sol basın 
tanfmdan oldukça adi If Ura
lara ınanı.z kaldıtı" söyleni-
yor. . 

Bugün devlet arşivlerinden 
çıkar!ıluak' yayinlanan ve. 
Emnlyet Genel Müdürlütü ta· 
rafından hazırlanmış olan ra· 
por, "sokak baklnılyet! kur· 
mak için", daba dotrusu yüz
lerce ilericinin, demokratın 
kanına glrmek ıçın kurulan 
bu kampların içyüzünü ortaya 
koyuyor. 

Rapor bir olguyu daba 
gözler önüne seriyor: Daren
deliotlu glbl MHP.'nln panb 
kalemşörlerinin gerçekleri 
gözlerden ırak tutmak için 
harcadıkları (Üiinç çabayı. 
Aym çaba bugün .MHP avu
katlılımı üstleııenlerde daha 
da (üIinçleşlyor . . • 

Deutsche Vo lkieitung� _-_.....:. ______ 
", 

'� Hiikiime1i,faşist terörü 
dII1Iunna ,vadi yerine getirmedi' 

Tllıtlye'de f .. lIl telÖılln (Ün ,eçUkçe daba upıı boyutlara 
uJoııoa. ve Ecevlt bükümeUnln bUllln bunlar kUşuında bare
kolllz kalması, dUDya Ilerici basınmda da doledmdlrlUyor. Ya' 
pı1an yorumlarda "E_ıt bUkiirnetlnln vudlerlnl yerıne ıeUr. 
medIIl"ne det\DlUyor vi MHP'nln _ılın kaynalı oldutu b. 
Urt\Bynr. ' 

A1manya'ıia yayınloDan Deulacbe Volkzeltuog ,.._do 
19 'EtIm tadblDde "'nlrldye: örgIItll Terör" ba,bkb bır yazı 
yer i1dı. Yazıda Tiirklyo 1tı;1 Pu1I'U yedi fOIyIIlatln kltledil
ırIOII olayı anlal�dıklan ıonn şöyl. dmlyor: ''IIu IIN111ç 1ea/1iG .. 
tnCydana ,elen te. olay delildj,. U�un ıüred", ben �. ö,.. 
ptlii bir terörü" aNnotI haline ,'lmi,tir. Bu yılM bqından bm 
600 ölüm ola)'ı -ıad,c, Eylül oy.,da 138 ölüm o.)' .. meydana 
,eldi. Eul�. lrohlılMnel. ve açw yerler ku"unlanıyor, YG do 
burolaro ıootti bombalar ",rleştiriUyor. HelM" h'rgün kaldı
"mlarda, i"fClO'tlordd ku"unlonmış kurbanlann �Htlui bu'" 
nu)'or. " 

Deulacba Volkzeltung ,..eteaı, lelÖılln kaynatmda MHP ve 
yan kunt1u,ıannın bulundulunu da beUrttyor ve bu konuda 
,öyl. diyor: "Bütün bunlardon çıkan IonuÇ, MHP '"i" t,rörün 
bGf .orumlularından biri oldugudur. Türkeş ';" YÖMttil; parti, 
GM'" ,gllimli vurucu birlild,r yenştinyor lJe bunlor kendj�ri
nı 'bozhurlla,' olarak tOnltlyorfar. (Foşiıt bazlfurtta, aynı za
manda Federal Almanya 'da/d Türk işçileri oroando do f04liyet
te bulunuyorkır.)'· 

MHP'nln hUkUmet orla�ı oldu� MC içinde hükümet kadro
larına da bUyük ölçUde yerle,tiRinin beUrllldltl yazıda, Ecevit 
hüklimeUnln {a,ıst telÖre kar,ı başansız kaldıAı belirtlllyor ve 
,öyle deniyor: ''BUlent Eceuit bu yıluı ba,lOnndD boşbG�an 01-
du'u ZOmGn, (Of;"t terörü ,ono erdirece'ine 'öz �rdi. Ancalı 
Eceuit hükümeti kendinden beklenenleri yerine getiremedi. 
Guçi birkaç MID''U katil ele geçirildi � bu partinin lokaIrerin
dı aramalar yapıldı ama, bu genit ölçüde bir ıonuç uennedl . .. 
Yazıda aynca Ecevit hUkUmeUnin demokratik (Uçlere de baskı 
yaparak kendı durumunu (ÜçsüZleı.tlrdlll bellrtlllyor. 

Fa,ıst Partinin Güney IIçge
nlnl Ôluştunn Sıva., Malatya ve 

"Elazı� bölgesınde son (Ünlerde 
Ueinç gell,meler oldu_ CHP Ge
nel Başkanı Bülent Ecevlt'bı 
OıaAanüstü kurultayda konuşma
sın� sonra yaşanan olaylar il
einçti.Daba lIelnç olanı CI;fP Ma
latya b Başkanı Niyazi Erein 
G,ökçe'nu{ ola�anu.itü kurultay
da divanı batkanı olması Idi. Bu, 
CHP çevrelerinın Malatya 'ya gö,
terdltl özel bir ilgiden dolayı
ıruydı, anlaşılamadı. Anlaşılan, 
bir şey varsa faşıst ter&ün CHP' 
ye yönelttl�1 salclırılar idi. CHP 
Malatya lı Haysiyet Kurulu üye
II Erd�an Gökbulut'un a� ya
ralanması da konuşma sonrasına 
rastlıyordu.' Fakat yayılan söy
lenti, Erdo�an Gökbulut'un ka
dın meselesinden ..-eya servet sa
hiplerinin iaa avukaUı�1 yap
ması olayından dolayı öldUrüldü
Aü ıdı. FaşisUer tarafından yayı
lan kasıtlı söylenti !aşist dema
gojilerin ve örgütÜJ}Un ne kadar 
etkili oldu�unu gösteriyordu_ 
ışIn ıieinç tarafı, bu dedikodula
ra kananlarJn CHPıller -olması 
idi.' Gerekçe Ise, Erdo�an Gök
bulut avukat idi ve orta�ı AP'liy
dl. Bu olayın,polltlk olmadı�mn 
kanıb eibi gösteriliyordu. 

Olay, bu demaııojUer sonucu 
halk arasında yaiıkıla�dan ka
pandı (itti. Fakat çok ilgiı)ç bir 
tartışma MalatYa Boro'sunda de
vam etti. Malatya'da Belediye 
BaŞkaDlıtıiıa bakan Iı1ŞP'li Nacl 
Şavata'nın MSP lı Başkanı olan 

� akrabası avukat, kehanette bu1u
oarak önUmÜzdeki (Ünlerde daba 
birçok avukabn Malatyi'da. öl
dürUleceelnl söyledi: Bu neye 
dııyanıyordu? Bir vanayım ıruy
dı? 

Bu Iddia ya da tehıjidin da
yandıRı temel, MSP'nln MHP ne 
nltıkilerl Idi. Malatya'da artık,cıl
kı çıkan MHP ve UGD'U boz
kiırdar, MSp'lnerln gençllk ör(Ü
tü olarak kullandıkları MTTI\'de 
IQplanıyo;lar ve ",",mU birçOk 'ioplanblarını orada yapıyorlardı. 
Hamlt Fendallu'nun öldürülmesi 
ile gellııen olaylar sınsında fa
şlsUer bır ''hata'' işlemişler, 
MSP'1I olarak bilinen ldşUerin 
dUkkanlarınl da yaRmalamıılar
dı. Bu, MHP Ue MSP'nln ansını 
açmışb. Bu ilişkilerin yeniden 
kurulması gerekliydi. Kurulan 
faşist Uçgenin Malatya .ya�ında 
gelişen olaylar buydu. Faşizm 
yalnız kalaca�ını hlssetU�1 anda 
taban ararnası yolunlaştmyor ve 
dl�er sa� parUlerin ItWak 
merkezi baline geliyordu. Nlte· 
ldm 11 Aralık 1977 .. çünlorin
de Mala tya Belediye BaşkanlıRı 
"'çünıeri Için butUn sae parUler 
blrieşmlşlerdi. 

Faşislierin kendl "tabanların. 
dan" nasıl korktukJanDl Mala t
ya 'nın emekçi balkı da gördü. 

Arna deeerlendiremedi. 4 Kasım 
akşaıru CHP Genel Ba,kanı Bü
lent Ecevit'In ola�anÜltü kurul
taydaki konuŞmAlınm TV'deki 
yayınlıı tam orlasında birden bi
re tüm malatyada elektrikler ke
sUiverdl. Az soan .Ilah ...ıeri 
ve pall!lmalar duyuldu_ Bu MHP' 
nın kendl gtiçsüzlüjünün le za
vaıWı�ının yansımasıydı. Malat
ya 'nın dlter D�u illerinden tM
kı il merkezinde Işçilerin sayıca 
fazla olmasıydı. Bu, antı-faşist 
potansiyeim �cünü artırıyordu. 
Fakat bu potansiyelin henüz ör
�Uenememltı olması, faşist .1-
dırpnlaruı pervasızlı�ı arbn
yordu. Bllinçslz başkalclırıların 

. kolay 'lndlrUece�lnl faşist part! 
biliyordu. 

Son zamanlarda MHP, de,ıc
re olan kadrolanDI yenDemeye 
çalışıyor. Faşist Uçpnln Elazı� 
aya�mdan yeUşmltı profosyonel 
mUltanları Malatya'yı getırıyor. 
Demagajllerle aldatbtı 15-16 ya
şındaki gençleri yetlşUrlyor. · 
Yatlanmış kaıjrolarını geri çeki
yor. Olkü Ocakları'nın eski Ma
latya Şube Başkanı, sanat okulu 
öj!retmenl Kemal DenlZ'ln artık 
geri planda kalması ve '1ıueke
ti" dışardan yönetmeıi bunun 
bir ömeeldlr. Kemal Deniz 'In ar
tık MHP'ye .. ya OGD'ye cletU, 
M'ITB blnasına eldlp geldıll gö
rüliiyor. 

Malatya'da fa,ıst provokas
yon ve tahriklerin son ömetl de, 
geçtlllrolz günlerde Akça� p
rajmdı, Teslhn Töre'nın �iu 
Hasan Töre'nin vurnlınası oldu. 
Slajlyer bir bakım de Hasan 
Töre Ue birlik'" vuruldu. SIa
jlyer bakimin MHP'll oldutu bi
liniyordu, ancak yaypıı olarak 
tanmmayan bir kişiydi. Hedef 
Te'lhn Töre'nin otlu, fakat fa
şısUer kafa bulandırmaya devam 
ederek, hederın .lajıyer batlm 
old�unu yaymaya devam etU
ler. 

CHP Genel Başkanı Bülent 
Ecevlt'in ola�anü.tü kurullayıla
kl konuşmasını CHPUer nuıi 
hayala geç�lyoriar? B� de buna 
bakmak gereldyor. Malatya Sü
merbank Mensucat Fabrikası, 
3000 I,çl kaposltell. Çahşan I,çl 
.. y�ı 2S0().2500 kadar. Türk-!,' 
e b&th TEKS!F sendlkası Iıyerl
ne haldm durumda. Geçllllrolz 
haflalarda Işçi alımı koouaunda 
sendlkada ve ıabrikada Ugtnç 
olaylar yaşandı. MC döneminda 
ıabrikaya ıaılst oldukları ıçın 
alınmayan klşiler bu dönemde 
alımyordu. Sendlka yönetiminde 
ise CHP'1I .. ilerici l,çUer vardı. 
Hatta sencUn blfıtanı Mubarrtm 
Karakaplan CHP Malatya n Yö
neUm Kurulu Uyaab'cii. Iıyarl 
başlamallcisl "CHP'dtn daha 
Uerde oldu�nu" söyleyen bir 11-



çlydi. Fakat sendika yönetimine 
sözü seçen I,çller deAII, CHP ve 
sat partiler oldu. Bunun ll&Inç 
ömeRI 1977 yazında yapılan 
erev \'e ImZllaııan toplu sözleş
mede görüldü. Bu zamlardan 3 
�n önce imzalanan, S yıllık sü· 
reyl kapsayan ve toplam 115 TL. 
yı Içeren bir toplu sözleşmeydi. 
O zaman da ıym sendika yönea· 
mı ı,ı.şındaydı. Geçmişle de sa· 
n sendikacılılm ilJinç örnekleri
ni veren yönetim, bugün de aynı 
Dpnç örnekleri veriyor. Daha il· 
ııınç olanı ise DISK TEKSTIL 
sendikasından 3 kişinin geçııAi· 
miz baharda Malatya 'ya gelmele
ri ve Türkıye iŞçi Partiıller lle 
yapbk1an ıörüşmeler ve bunun 
sonucunda, arak DISK TEKS· 
TIL'In Malatya'da var olduAunu 
lÖylemelerl ve daha sonra Türk
iş 'e tıetb TEKSIF Sendikası 
Ha,kanı Muharrem Karakapıan 
ile IlÖrilşmeleri oldu. Malatya 
TEKSIF Sendilwı Haıkanının 
"EAer DISK kuralacaba bunda 
ben de vorım" demeli ncınç. 
Fakat daha da ııcınci sendikada 
iKlier De konufDWl sıruuıda 
''Ben DISK' e karfIYIDI, DISK 

kım oluyor" demesi. 
Fabrikada I,çller arasında ole· 

vt-liÜnnl ayırımını yantan bu sen· 
dika yönetimi oldu. işçiler ara· 
sındo daA köylüsü ve ı.A köylüsü 
ayırınımı yaratan da sendika yö
netimi oldu. Sendika yönetimin
de bulunanlann çoAunluAunu 
llerıcı diye bilinen Id,ller oIu'tu· 
royordu. ışte bu yönetim (ıbrt· 
kaya i,çl alımı sırasmda eene 
ayınmları sözeterek 40 kadar 
MHP'liyl bntthan komisyonun
dan geçirtti. Kendı yönetlmbıe 
kar" oluşan muhalefeıı ise çe· 
,ıuı bölünme ve ayrılıkları kulla
narak bozmaya, parçalamaya ça. 
bşa. işçilerin sınıf blllnclnln ye· 
terslzliiıl oyunları daha kolay ba· 
le getiriyordu. 

Sendika yönetiminin hesapla· 
rının bır ı.şka Ulinç yönü de, 
DISK'In Malatya 'ya eelemeye· 
eell besabıyılı. DISK'In sınıf .. n· 
dlkaalılı Ukelerlnden ıuakk,· 
tıl<ça, ör&i!tlü bulunduRu laı.i· 
kalan SIn sendikalara kapllrdıAı· 
m ve Dolu IDeri .. açılamayace· 
Rını biliyorlardı. DISK TEKSTIL 
oenc1lkaaıııııı lIÖ .... lendlrdlll ld,l· 
lerIn Malatya 'ya itilt amacının 
.. çim taktıtl oldutunu blliya<· 
!ardı. 

Gerici .. lapt parWerIn sınıf 
.ndlkacılılından ka<kulannın 
_i _nı Doıu Anadolu'da 
miicadelollln sımlaoi talıorıa otur· 
iiwi, aIori«irml ıııbl yapay ayı· 
mnIOrm ortadaıı kalkacal!ı .. 
kendi çıkarlannırı zed.lenm .. ly· 
di.Fakat CHP'nln Malatya'dak! 
yöneticilerinin de aynı ka<kuyu 
paylapnalarının nedenlerı var· 
dı. MDlemkiU,1 Jıeuıplan ile ii· 
baıına plen bır yönetim nuıl la· 
şizme m,ı mücadele verebWrdi.? 
01_ ve Yuaıanan ÜYelerine 
nuıl aaıı., çıkalıilirdi? oıaaIDÜI
tü kurulliyela Malatya U ı.tkam· 
nID dh ... batkam oimul anlam 
Iı:uaıımattaydı. CHP 'nın söyle· 
dılı ile yapai!ıJw>oyn ayn ..". 
ler ol dulwıun ııcın ç bır kanıby· 
dı. 

Ya CHP EIııSıI lı YÖDOtim 
KıınıiuBuIı I<ıplıııı ısıuaima DO 
CIamOI1rCL? Bu k<IDuela _ laz· 
la "açık" eia� .. CHP' 
niıl E\aıI'I ..... çıJrıırdıtılıı 
açıltça lÖJlemı.ıtnll. Fakat Mo· 
latya ıçın bii oö&tcllllllU doIII· 
Cİ. Molatya yöDeticierl miib· 
latiandanlmaJrydı. Bır clftii .... 
IwılıI!ıDm eeL ... olaylar ıçın· 
deki öyküsü buydu. ör,uı.üzJij· 
Iün, örıü!te birlii", .. beraı.rI� 
iii aallayamamaıwı ve inan ba· 
yabnı hiçe aaymanm. batta la· 
tlmıl hiçe .. yazak konu_nın 
nelere malOlacaRını h ... p etme· 
menln sonuçlan ve demolaul· 
den yana olan sUçlerin zaala 
uRraıiıaana neden olacaımı an. 
lamanm. bllmemenbı ıonuçlany
dı. Konuyu bilmeyenler hili LO. 
ruyorlar: "ErdoAan Gökbulu!'a 
neden salduıldı. neden öldl.irlil. 
mek istendi. Ostellk ortaAı da 
AP'llycl." 

ŞABAN ERiK· 

Başb.rlan Ecevit, emniyet teşkilatmm bır 
raporuna dayanarak. MHP güdlmündekl ülldldl· 
!erin ülkeyi altüst eden faaliyetlerinden dolayı 
Demlrel'i sorumlu tuttu. Bunun Uzerine Demirel 
küplere bindi, ipe .sapa gelmez laflar etti. 

Aslında. Ecevit'in ileri sürdlllll hususbr öte· 
den beri bilinen v. sık sık dile getirilen şeylerdı. 
Ancak, alemi kör ve sersem z.anneden E>emlrel. 
ıklınca, sınıın altından su yOrütmesine devam 
edip ıltmişd. 

ıçınde buıundul....... Lu _ d6twnde. 
Demirel'In nemenem bır poldu.. old ........ 
lyIune .nlıtmıktı yırır _. 

DemIrel. siyı.te .tıklıiiı _ ..... b«ri en ba
yılı yutturmocalarla, en �yılı y.ıanıut.. en 
bayılı demosollı..ı. i' ,ıırn.,. çoı"",,,t ... 
TIIrIl ç"lltll hOkkabiılıklarla hiiu poUtlk yı
"",ılan ıOrtlldemok ıçın çok kaiıo bır IOf1<ku .. 
nlZl keoilniılir tıqımııa. 

lIUIIIn Irısanian birtıirini yiyon bır ni\lel 
ha ... ........... ....... ...... ııIıI - �· 
nuna �. Yoptıkianıııı ....... , ..... 
mak -. "...,..... ..... ........ ,...., i.., 
.- aııy.. � 

DeninI. liIıemIıı bdOrIııO 1ıIIIııııeaIII .... 
.... aUdqı bır tUtUııA. _ b .......... dolnıl
_nda __ etıi hop. lIç bır uyarıya. hiç 
bır oIof1lrlye kulak ........ L DOnyınn __ 
piip -.ye ptdtlno _ dikbt .tmeden. 
Tillldye'de/cI dewlmcl ııa.-ı du .... ımayı 
lIRiIÇ edndi. OV-. bır tcıplum ıçın. saoyol .... • 

... CıaPUItUaınıIa vanIıIı ncıktalWı • ..,ıye d6-
nIIt yokıu . ...... bunu DenWe/' . .......... _ 
ldIn ıioii". O ......... dmlıııc:f 1WIIıetIa1. 
ııı.. taat . ....... 1ıIInçI1 iKlIerI. 11orId ayıl ..... 
n. �ı..ı. �Iod ........ Ilan etıi. 
SCıIaıIn karp kin. yılan. 1tıIra. ldIIIr saçan 
moıııllk kafalı adımlar topladı ÇIIInIino. onun 
bu _ 1IZOrInO. ıC-nJık ışı. PIhn. bır Qo 
lam ..... dop 1IJçı. POYCIııhIandı cına/ .... aa. 

, • YINIOOıIe .. .......... ,.. YııaIOr kUnıIdıı. 
� at.biJıIIIiııt .... MOOOıIOIıOat ..... lll-
.... ç .... aç ..... o.".. ı..ı. ve , ....... 
..... � . .. - ç.,. ......... 1IftÇIor 
....... cana ....... ........ aMııdO. 
.... ı..ı.ıon. yaq, '*"" oaIıIrıllr da aldı YI
ıtIdI. MC ........ lnIdn TIIrIcet'Io IIbIrIIII 
yapıldı, Baylo b6YIe ıııoıNebtIn ı- .... 
1endI. Insanlar ıraSnIa dorin uçurııııılar açıldı. 
V. ııIıIO ııIıIo. con ve mai ....... I. __ ve 
ıc.r.a � çi ..... çll ...... b,.ılne ..... 
dı. 

Şımdı. DemIrel. ınııhaIefetln bqı o"""'. 
_kllnıadalO polıtıka yapıyor: ·'Clk. rar.m y ... . 
ne d6ndU. 8S0 YllaJldq ... z hayıtını Uybeal .. .. 
Utınnıızlıji .. bu kadarı giIıG .... m1,dr. 

Demirel'In fikri yıpısı demokrıslyle bıl· 
claşrnımıktıdır. O kör bır zihniyetle kapitıllı· 
ml pudaştırmıyı ç.lı,mıktıd ... Bu nedenle de 
Ulke Uzerinde rejim tartışması kabul etmemekte
dır. ''Türkıye kapitılin rejim içindedir. ve. kıya
mete kadar o rejim içinde kalacıkt ... EI ... kapi. 
tıllıme ka'll çıkıl ..... demokrısiye. öıııJö-lükl .. 
re. Insan haki ..... v. Ulkenln ıelecellne karıı 
çıkılmış olunur .•. ·' 

Aklı baŞınd. bOUln slyısetçiler. ve hukuk· 
çulara göre. bu�uv. deinokrısislnde devledn bır 
doktrini yoktur. Nllfl<lm. bızım Anıyısımııın 
niteliii de "dernokrıtlk hukuk devleti"dlr. N .... 
mal halde. bu demokratik hukuk devleti ıçınd •• 
kapitıllst ve işçi sınıfı pırtileri. kendl göıilşl ... ı 
dojirultul .. ında Ikddar olmıyı. çalııırlar. Bu 
böyle olmaz da. meydan .. dece kapitıllst görü. 
ŞII "vunın pırtlye ya di pırtı ..... bnkıl ..... 
AnıYiJinın öngördlllU deınokrıdk hukuk dev. 
Ied olrnıktın çıkıi ... dÜPedUı kıpitıllst devlet 
olunur. Böyle bır devletln .dı lse faşlımdlr. 

Diler iddialır. selin"". n.,,1 in .. nlır hal<. 
kında kendı sözı ... lne b.kılarak deRII d. yıptık. 

ian işi .... göre yarııyı _ılır ... toplumsal dil
lerIler hakkındi da. o düzenin .. vunucula" tın
fmdin söylenen sözlere delil. ortıyı serdılı du· 
rumiara b.kılarak hIIIdIm verilir. oru yerd . .... 
.çık bir gerçek v.,: Kıpi .. ln dllıen Içinde ııı... 
rimlz. yığılan sooyıl ve ekonomik sorunlann .ı
tııdan bir tiirii kabmıyonız. K ........ J6y1e. 
dunun. gü ..... _ne bUyUyen. bindi_ bu .... 
runlınn .kında d� ezlByonıı. _i 
Çüıidl. ç.ııriııele. bızım ııibl prik.ıhof bır JII. 
_ kapıtallt yoldan kaikınrııiuı. çıidııt ay-
... ... ........ rııIImkIIn cleil"r. B ... .......... 
sal PIIPııt kanı.ll1an ........ 

Ya d8n0_. GzııiIrIIk. 1nsan haIıIIn. iJIIıO. 
nın ıoIoc:eill 

GIIıoI. 
Çok ..ıdden b«ri S6YIOftqIIıIII ..... .. 

rnOknıI. epnenIIIln lıaICa mal .... , .... o. 
JIjIrIIk. _.tıldıra iıarJı ç"bIIme haiıiıııiw. 
ı-n ......... CIeınOknJI vo lqIIrIIICIOriıI SaN
.... ......... kıtlıerin y •• ıoIıtoıinl _ 
t.:.r,.JIIrtIıIIıIII )'ffdt ...... Dık ... .... 
1\ do, ..... � ya. bır ııı...ı. .. 
.- IIÇIMIIYIO YNınO "-MI •. ı:......., 
lıaICa ............. haIaııIıIdarı CırIaıIOn ....... 
mak. Iranlan Ira .... hOIdıınııa ....... ...... 
lIIkCYI toplumdan yına idare eCD- ... ...... 
mek sadece ve ........ wıoyaIımIn ..... u'" 
LI bır iştir. BIIIfIIn bii prçlll fIIdr _ tap  
yın kapitallstJor daiıi tatIInı etmok�. ED-
_ dOnYıdaJd o ........... JOIÇOkçI bır JiIıdO 
bokmak da lKnın b6YIe ....... ........ 
yeter. 

Snoo ........... bınıIa blr  ....... cıaı. .. 
lIr1nıeIt ywlndo olıır; ....... .... ......... 

. .. dIyIod .......... ..... ç .... ........ .... 
men ııII;ı.. kapitdst dIUıI .... ........ 
hakkına ........ o .......... da � 1Ir  
..... kOnCIrıi .... 1IIı6IMYe ....... _ 
ıarp.ıcıa .... ........ ...... ....... ..... 
en - 1nıııIini m·da ...,... 

o.nnı . ...... cı.ı.ydoa � . ...... 
.......... _ lc.IIkH ı.o, .... bir .... ... 
..... ...... ... -. ..... . ayw ......... 
..... 

o.ı.ı � k-..,.ır: "w ,..... 
TIıIdYe nıhııt1ı . .... Ihnt .. f.c ....... .. 

AcIenı bır ..... 101" .. ...... ....... : w .... 
Iıı. b1f11n1n. prçeiin. na'" ......... .... 
Bu _ cIInyınn diIrt bır yaıw>da ç ........ o, 
110 ele TUrldyo'yI ..... ve lCIrIOr dIYOn ..... 
aıed.-tc. olacak teY ml bul 

Hem !um,az sa/ıIbInlııclr. Şu ..... ..... 
tık alanda. Demirel kadar ihnt f_ ..... ,..... 
tur. Bır ..... r01besIne yaiapııayaı:ak i .... ni 
yıptı •• bundan dolayı O .OnenI ywindo ııiıI
'ımı ..... t ....... kıtında mahkum mu eclici? 
DemIrel hemen fesada .... şır: "Orduya nasıl dil 
uzatıl .. ı Ordımım .. y .... lrtı ıwıl ayıidar alt ... 
alınırı .... Bu. orduya dil uzatmık dlllldlr. l ... 
ne" �tılara ka'll çıkmıkıl". V. de, ordunun 
gVlmlıjlml göıe_kdr. Amı. Demlrel'ln ınerıı
mı o detlldir. O. a1d .. c:a, onkıyu tahrik edip 
k",di h ... b ... kuvvet kızanacaktır. 

Şimdi. ışın daha çi1dnl. Ikddan Ecevit'. 
kapt .. rnı,.n· kuyruk ""ısıyla. orta yorde debe
Immekte. dumııdan ııuy!Uzluk .tmektedir. Oy. 
le kı . ..  b.h-okşım hIIktlmete ömiir b1çmektıı. 
on.lıji. "h11ldlmet J1ttl-tfdlyor" hav..,ı yıya
rık karanlık güçlerin dIr.dnl artırmıkta. bIIrok. 
rısiyi t ... eddllde düŞıınnekte. böy..... kanlı 
olaylırıı ıI .. laşrnı"nı .d ... çınık tutmıktı. 
d ... Bu tutumundi kendisi ıibi hIIid1met. hablre 
sepet hav.., çalan TDrkq Ile tım bır uyum blrJl. 
Il lçiıdedlr. 

Bu çılda böyle devlet 'damı olmaı. Arnı 
bizde oluyor Işte. ülkenin .. lamed ıçın. lıIIUJn 
gidIlYU ahiplerine •• bu Ikddar cIIş1c11N1. bu 
boş fıçı göıilNlşW. bu Içi dııı çlfot ÇIIlIII .da
mın çalıM ot tbnmıSl serekir. 
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Halk hareketinin güçlenmesi karşısında, 

Amerikan emperyalizmi Şah rejimini 
SAH 

• 

koru.mak için yeni manevralara hazırlanıyor 

HÜSEYiN BAŞ 

Burnundan kıl aldırmayan şahıM şa
hının hali yaman. Tahtı da, postu da 
kururrrıak için, bir yandan halkı askere 
kırdırır1<.en, öbür yandan soygunc;u ben
deJerini birer ikişer kitleJerin artık önü 
alınması olanaksız bir gaıa.ba dönüşen 
öfkesinin önüne atmaktan geri durmu
y«. i şkence ve cinayet emirlerini bizzat 
Şah hazretlerinden alan SAVAK'ın eski 
başı General Nassiri iJe Dlkeyi onUç yıl 
Şah adına rUşvet, soygun ve cinayet ile 
kasıp kavunn bendeJer bendesi Amir 
Abbos Hüveyda halkın pubını yatıştır· 
..... k için gözden ç","rılan bilyük başlar 
ansmda. Şah huretJerinin bizzat yaptı
iı açıklamaya bakllınQ tutuklandığı sı
nda zehir içmeye çalışan Hliveyda ile 
SAVAK'ln eski ba.şI General Ndiri " Su
istimalden YMgılanmak ye cezalandırıl
mak Uzere olaAanOstil mahkemeye sevke
diJecekJerdir. Şah hazretlerinin sayıları 
altmış dördU bulan "aiJesi emdı" hak
kında da rüşvet ve inikaptan soruşturma 
açılmasını errretmesi, çoğunQ "tebes
sümle" korşıl.nmakl. birlikte Ş.hlar 
Şahınm tahtını kurtarmak için artık en 
yakınlarını biJe ateşe atmaktın çekin· 
mediğini oruya koymaktldır. 

Ş.hlar Ş.hının tahtını kurtarmak 
için bendeJerini kurban etmesi, tıpkı yö
netimi askerlere devretmesi gibi, olayla
rın yatışmasma yeteceğe benzemernek
tedir. Birbirini kovalayan gre�eri, büyük 
çapta gösterileri, yer yer ateşe ateşle 
karşılık veren direnme hareketleriyle 01-
ke ölçUsünde bir halk kalkışmasına dö' 
nüşen hareketleri mık salt Şahın kur
ban ettikleriyle yetinmeyip bizzat tahtı 
hedef .ldığı, giderek "şah" dediği .nla· 
şılmaktadır. 

OLAYLAR OLAYLAR 

Herşey 1977 Huiran'ında Mu"ddık' 
ın eski p.rti� Ulusal Cephe'nin önde ge· 
len lIç liderinin ş.ha yazdıkları bir .çık 
mek"'pIa Ulkede "dlkta rejimine son ve· 
rilmesini, anayasal ilkelerin bütünüyle 
uygulanmasını" istemeleriyle başlamıştı. 
Yılın sonuna doğru ise "özgürlOklerin ve 
insan haklarının" savunulması için bır 
komıte kuruldu. 

31 Aralık 1977'de Carter, lran'l ziya· 
reti sırasında Şah'ın insan hakları konu
sundaki dUşUnce'erini sergilemek fırsatı
nı bul.caktı. 7·9 Ocak 1978'de kutsal 
kent Kum'da hükUmetin erTW'lndeki bası
nın dln .. 1 lider Ayewllah Humeynl'ye 
çrkln bır biçimde saklırma.sını protesto 
eden halka ateı açılmasıyla, gösteri isya
na dönUşecek ve olay altmıı kurbana 
malolacaktı. BUyUk çapta protesto gös
terileri Kwn'dakl kıvıkımd.n, kısa sUre
de, Wm Ukeyl y.yılmıştı. 1978, yılın 
hemen Ilk IOnlerinden başı.y ... k bır 
kanh &6steriler yılı olmuşw. �e "yıları 

artık binlere varan ölU'er, ne SAVAK'ın 
sıkıyönetimle daha kapsamlı ve sistema
tik boyutlara varan Qnice eylemleri, ne 
de hergün yinelenen tehditler halkı dize 
getirmeye yetmiyordu. 

YUzbinlerce emekçinin katıldığı grev
'er ise, bu kez Ulkenin şahdamarı petrol 
kesimine de sıçrayarak ekonomiyi bütü
nUyIe kilitle';;;ş, esnaftan doktora, yu. 
gıçtın Oniversite profesöriJne, öirenci· 
sinden din adamına, giderek tüm halkın 
katılm.�yia daha da etkinlik kazanarak 
Kum'dan başlayan yangmı Tebriz'den 
Meşhed'e, Imhan'dan Şiraz'a, Abadan'a 
Kerman'a, b�kent Tahran'a sıçrayanık 
ülkenin tümUne yaymışu. Kanlı bir bi· 
ç imde bastmlmasına, hergOn onlarca 
kurban verilmesine karşın, başkaıdırma 
hergün tüm hızıyla sürmekte, istenilen 
sonuc;u varmadan da duracaAa benzeme
mektedir. Varılmak istenen sonuç ise 
açıkça ortaya konmuştur. Bu, Şahın 
tlhtı, hanedanı, işkence ve soygun reji
mi ile tarihin çöp sepetine atılmasıdır. 

Bu ne ölçUde gerçekleştirilecektir? 
O.h • •  çık bir deyışle Ş.h ve destekçile· 
ri bUtUn kozlarını oynamışlar mıdır? 

Soruyu şu ya d. bu şekilde y.nıtla· 
mak için vakit henUz erken. Ama Şah 
bu .rada ABO'nin desteğini "ilamış gö· 
rtlnrnektedlr. Veıı.ht Rıza Ile boy boy 
resim çektirmesine bakılırsa Carter, en 
uından T.hran·daki ABD uydusu dlkta 
rejimini veıı.ht .racılığıyla sUrdUrmek 
nlye�nde görtlnmektedlr. Ancak Ş.h·ın 
kOlay kolay bu yola rıu göstermeyeceAI 
bilinmektedir. Nitekim dln .. 1 muh.lefe
tin lideri Humeynl'nln • 'ülkede bır Islam 
c;umhuriyetinin" kurulmasıyla ilgili öne
rl�nln ""rçekleşme� halinde, lran'ın en 
az dön parçaya. ayrılac.ılını, bununsa 
bölgenin jeopoll�k durumunu değlş�r· 
mesi bır yana, çevre Olkeler Için de çe
şitli zararı ... yol .çacağını Ileri sürmUş· 
Wr. 

OÇOLASlLlK 

Şah'ın bu .ç"lamayla b.şta ABD ol· 
..... k Uzere bölgedeki statllkcln,., ıu ya 
da bu biçimde boıulma�nd.n endişe 
duy ..... ları ola�lıiı bulunan bazı komşu· 
larına (ABO, B .... Körfeıl, Irak ve kuı' 
kusuı TUrklye) gözdaiı vererek kendisi· 

• 
Toplumun .ömürlil.m bütün katmanJarı-
nı, çok çeıitti ideolojik ue politik akım
ları içine alan hGlk hareketi, Şah 'ut bii
tün çabalMDlG rolmen durdurulamıyor. 
Halk 1uJTeketinin ŞGh 'ın iktidGl"utm te
ml!llerini tehdit etm,.; karf.ında ABD 
lran'lkıki çıkarlarını koruyabilmek için 

: Şah � bile ,özden çıkc:zmaaya h.ıuırIGru· 
. 

'O" • 

ne pontik destek kazan ..... Y' ...... çladıiı 
söylenebilir. Oiier taraftan her tUrlU ta· 
vizj vermeye hazır olmasına karşın, mu
halefetin her gUn biraz d.ha fazı • •  çıklık 
kazanan "şah" demekte direnmesinin 
şahlar şahını iyice çileden çıkardığı da 
gözden kaçırılmaması Freken bir husus
tur. Bilindiği üzere, Ulusal Cephe'nın li· 
derlerinden SenQbi'yi, Tahran havaala
nına ayak basar basmolZ, guetecilerie g� 
riJştilrmeden tutuklatmıştır. Dinsel lider 
Humeyni ise Şah 'ı pan ve mOcevherleri
ni bir yabancı ülkenin bankasına kaçır
makla suçlayarak, anıl( herhangi bir uz
laşmodan yana görtlnmediğlni belli et· 
miştir. öğrencilerin giderek halkın Ş.h' 
ın heykellerini çoktln yıkmaya başla
dıkları da dUşOnUWne, boy hedefinin 
bizzat Şah 'ın kendisiyle hanedanı oldu
ğu yeteri .çıklıkla ortaya çıkmaktad ... 

TUm belirtiler lran'ın bir rejim deği· 
şikliğl sathı mailine girdiğini göstermek· 
tedir. Bununla birlikte rejim değişikliği_ 
ni hedef alan hareketin ne zaman ve ne 
ölçüde b.şarıya ul.şacağını şimdiden 
kestirmek gUçtür. Hedefe bug!lnden yuı· 
na varılması olaSllıiının bulunduiu gibi, 
bunun bir dizi aşamadan sonn kademeli 
olarak elde edilmesi olasılığı da mevc;ut
Wr. H.tta, buıPlnkU krizi .tlatmak Için 
her WrlU tavlıı vermeye hazır görtlnen 
Şah ve taraftarlarının, muhalefetin yıti
neceAI bır uzlaşmayı kısa sürede, muha· 
lefet cephesinin .yrılıklarını körtlkleye
rek, bilWnUyle kendi lehine dönUştürme
� de pekal. mIImkUndür. 

Satrançtl şah demenın her zaman 
mat .nlamın. gelmedlğl bilinir. Şah haz· 
retleri köıeye Iyice Sıkışmakla bırlıkte 
..... rtın kaçma olanaklarını henUz bUttl· 
nUyIe yldrmemlştir. Tepeden tımai' en 
modern �ı.hlarl. donatılmış ordu Ile 
muhbirleriyle bırlıkte "yılarının ıkı mil· 
yon. ulaştığı Ileri sUıillen Uri<Unç SA· 
VAK ılmdillk Şah ve soygun rejiminden 
yana göıilnmektedir. Ordunun, SAVAK' 
ın Wm Iran ek,,"oml�nln dUmerılnl enn· 
de tutın ve Ulkede SO bın "danıımanı" 
bulun.n ABO'nln olaylar karşısındaki 
tutumu da, kuşkusuz, bırıncll önemde. 
Bu tu'tumun herhalde Iran ve böıse hal· 
kının e .. nllil, ekonomık ve polldk b.· 
iımlılıktan kurtul ..... ları yönUnde olma· 
yatal' biliniyor. A ..... W.shlngton·,., bu 

hedefi gihden kaç .. madan, gerekırse, 
uydu rejimi kurtarmak için, Şah'ı kur
ban etmesi de, yine pekala mümkün gö
rilnmektedir. Şah 'ın inanılmaz bir so
rumsuzlukla har vurup harman savurdu
ğu petrol gelirlerinde -bunda doların sü· 
rekli değer kaybetmesinin de payı unu· 
tulmamalı- slfl'l tüketince petrol fiyatla
rına z.ımdan sözetmesinin Wa.shington'un 
iyice Qnını sıktıiı dOşünülürse, ABD 'nin 
Ş.h·ı gözden çıkararak rejimi görtlnllşte 
liberal, gerçekte I .. bütünUyle W.shin&
ton'un dUmen suyunda olan yeni bir yö
netime teslim etmesi uzak bir olas.lık sa· 
yılm.ımahdır. 

KRlzIN TEMEllERl 

Muhafaıakar "ğın tem�lci� Fransız 
paetesl Fipro'ya b.kılır" "Iran'daki 
ıruhalefet mar�sder, geleneluel dinci· 
ler ve b.tılılaşmış burjuvaziden oluş· 
..... ktadır. Bu I .. muh.lefedn hem gllcil
nU hem de gllçSlzlllğUnU Ifade etmek .. • 
dır. Buna karşılık Ş.h, rtışvet ve irtika· 
pın gerçek bir .fet haline geldiği yöneti· 
me öfkeyle başkaldıran öirenciler, yeni 
teknolratların köpek� tuwmları, gÖlÜ 
vurıundan başka birşey görmeyen vahşi 
bır kapitalizmin yıkımı lle, lIIkeyi bUttl· 
nUyIe batının din-iman t.ınımay.ın yıkıcı 
etkilerine açan rejimi eleştiren islam hi
ye"l1i� killllSında, ordu ve SAVAK'. 
dayanarak ölçUW bır "meri<e,lyetçlllie" 
bel bağlamıştır. 

Yine .ynı pae..,ye göre: "Ş.h·. kor· 
Şı ıruhalefedn en ıtıçIU IVUbunu Ayewl· 
lah Humeynl'ye bailı gelenekçi mllsiı· 
manlır oluşturmaktıd ... Dini nder Hu
meyni Şah'ın toprak reformu ile bazı 
modemlusyon lirlılmlerine Ul<e ölçU
JIInde karşı Ç"tıl!1 1 963 yı�ndan bu ya
na Irak' • •  ıjmrnııtı �lmdl Paris'te-. lkin· 
ci önemlı IVUP Islam lldeı1erine bolll bil· 
yUk tUocarIard... Üçündı IVUP Ulu,,1 
c..pheyl oluş"'ran liberal pontlkacllK
dır. Sonunaı grupta I .. Şah'ın dlkta re
Ilmi lle özellikle lizll po" SAVAK'1 sü
rekli eleş�ren ölrencller, yuJI\ar, ıy· 
d.,1ar ve serbest meslek sahipleri yw al
..... ktad .. lar. Her ırubun kendine 6ıJiI 
ı • ..,lderi ve hedefleri bulunmaktad ..... 

Geçen 1 1  EylUl'de Fransıı Komllmt 
Partisl'nln y.yın oıp .. I7Iumaıı/,.'yo 
verdlll bır demeçte Iran Holkçı Partisi 
·TudeJı. liderlerinden biri b,.onldl ..... 
halefet haroke�nl ''HalkÇI, demokra�k 
ve devrimci" olarak ta,.mIIm"ıır. Tu
deh'e ııöre "din .damlar.,ın etkln.lderi 
her tUrto polldk toplanmın ....... IA 
bastırıl ..... � nedeniyle, rep_ karşı _ 
ıanların "dece camiierde toplanabI_ 
leri olanalından kaynaklanınak .. d ..... 



E MAT 

Ingiliz Times ise dinsel liderlerin dU· 
şılncelerini ihtiyaılı gelenekçilikton tu
tucu !aratitme uzandığ. göril�BJ ileri 
silnnektedir. Din adamları, genellikle, 
lran'ı" batıyta itişkilerinin güçlenmesine 
UŞI çıkmaktıdmır. Din adimları ayn
C01, kadınların Dikenin politik, sosyal ve 
ekonomik yaşamına alU" biçimde katıl
mılarınr da iyi gözle görmemektedirler. 

SöZDE AK DEVRlMIN SONU 

Ana bütün bunlara karşın I'Humanite 
yu ... ı Dominlque Bari'nin .. ptadığı gibi 
"I,..n·daki ha",kel ıoplumun romilrillen 
bütiln katrmolarını içeren, son derece 
ıc.p .. mlı bir halk hareketi niteli�ind .. 
dir." 

Petrol geliri yılda 20 milyar dolor gibi 
mu ... "", düzeyle", v..-.rı hn'da ha/kın 
cam dişinde gerçek bir ölüm-k�ım SilVi.
ŞI içiı solaklo,.. dökülmesinin ardında/d 
temel sonı" nedir? 

Kılkınmı yolunda çırpınıp dunn 
çok sıyKia Ut::enin Uç kuruşluk döviz 
içiı ıtmıdık taklo bı,..kıradıklo,., bir 
clJnyadı salt petrolden, tinrmın her yılı 
20 milyar dolor döviz "ğloyın ırın ne
den hili yerinde saymakta, akıialmaz 
bır yoksulluğun pençesinde kıvnnıp 
dınnıktad .. ? 

Şah tıaıretlerinin 1960'wda Dleenin 
endUstrUeşmesini, halkın refahmı öngö
ren afcaflı Akdevrimi"i", 18 yıl sonliil. 
yerinde yeller esmektedir. Yine Fipro 
pzettsine göre ülkede enflasyon hızı 
yüzde lO·dur. çoğu montaja dönlik gös
terişli y.ıtrwnlar ise 3S milyon nUfusun 
"""nwının çözümilnde bütünliyle yaya 
""'mıştır. Işsizlik ÇV gibi büyDmektedir. 
U.s. N�wı ond World R�port dergisinin 
7 Ağustos 1978 tarihli "YGında DMul· 
IIn'in yudıklorına göre "Son beş yılda 
ITIJazwn petrol Belirlerine dayanank gi
rişilen ekonomik ve sosyal atılımlar sa
dece birkaç kişinin cebini doldurnıasma 
yaramıştır." Ha/km ezici çoğunluiu y .. 
nı ",nginlerin ",vk�z ama pahalı Yillow
da gOnlerinl gOn etmelerine karşın her 
1Oı1ü gğ.k kOlullo,.,ndan bütOnliyle 
yoksun denne çatma ge"'kondu/ında 
yqaıraktad ... Kinw i .. ü"",tlerin yüz
de 30tunu ahp IÖlÜrmektedir. TarımlO 
durumu yD",kler acsıdır. Ş"" hureılerl
nın 1962'de büyDk çaba ile gerçekleştir
diği sozde IOpnk reformu tarım ürilnlerl 
IhncatçBI I .. n·ı. bu Drilnleri Itha/ eder 
duruma ıelirmiıtir. 

Yılda 20 mılyar dolor petrol geliri 
olan Inn. yabancı ükelere 20 milyar do
Ior borçludur. 1978 yılında kimi göıbm
ii y.tırımlardan v .. "çilmesine karşın 
üleenln ödemeler den"sindekl açık 5,5 
milyar dolon uloşmışı ... Bu yüzden Şah 
rejimi. açvı kapatmak amacıylo yabancı 
ükelerden 20 mılyar dolar borç almak 
zorunda kalmı,tır. 

Peki bunca par.ı ne"'ye gitmektedir? 
Şah ve bondderinın .kılolmaz ölçülerde 
ıomlrmelerl, rellmln destokçisl b""uv .. 
ziıln kaymak taba!wının karnını kı .. 

lcançlık13n çallo13n zenginlikleri ıek ba
şına zenginlik içinde yoksulluk çeken 
I,..n·ın karşı ka'llya bulunduğu içler 
acısı perişan dururoonu izaha yetmemek
tedir. 

JANDARMALICIN FATURASı 

Doğudan Batıya çok sayıda gözlem
cinin de gözlediği gibi ülkenin gelirinin 
büyük bölÜmil. bölgede. özellikle Ba .... 
Körfezindeki petrol şeyhlikleri yönlinde 
Amerikan emperyalizminin jandannalı
ğını heveslenen Şah hazretlerinin tepe
den tırnağa en modern silahlarla domt
tığı ordusu tarafından iç edilmektedir. 
Halkın par.ı�yla havat'daca satın aldığı 
silahları .öncelikle bizzat kendi halkına 
karıı ku/Ionan Şah rejimi. başta ABD 
olmak üze", batıdan yıllık 10 mılyar do
w temposuylo siloh .. tın almak13dr. 
''Yüzyılın alış verişi" olarak tarihe ge
çen oloyda Şah rejimi ABD'den bir çr
pıda ıoplom değeri 2 mılyar dolor olan 
80 F-14 Toıncaı UÇağı .. Iın .Imışı ... 
Denizaıtılar, helikopterlerı hava pastıklı 
çıkaıırıa gemileri -Bw;ı Körfezine yöne· 
lik- ve çok sayıda modem-klosik silohlo
rtyla Şah rejiminin bu sözde savunma 
politikasının. gerçekte bölgede ABD em
peryalizminin saJdırgan emellerine hiz
mel ettiği bilinmektedir. ABD. SO bin 
"danışmanı", bizzat yarattığı Şah reji
m, ordusu, SAVAK'!, kendisine göbe
ğinden bağlı hakim sınıflarıylo I,..n·da 
bDyük ölçüde egemendir. Muhbirleriyle 
birlikte ajanlarının sayıları 2 milyona 
ulaşan ürkünç SAVAK'ln yıllık bülçesi 
1 mılyar dolorın üstündedir. 

Son Be�n haberler petrol grevinin 
-işçi liderlerinin ordu tarafından tutuk· 
lanmasından sonra- sona erdi!ini bildir
mektedirler. Buna karşılık Şah rejimine 
karşı gösteriler tüm hızıylo sürmektedir. 

ABD Başkanı Carter. ıelevizyonda 
yapıığı bir konuşmada Ş"" re�mlni des
teklediğini bır kez daha yinelemiştir. 
Dinsel lider Humeyni Ise .... rls·te verdiği 
demeçte Şah'ın yerine Prens Rıu'nın 
,etirilmesine de karŞı olduklorını ileri 
sürmllştOr. Öte yanda Ş.h ve destokçisl i' 
vurıunru burjuvazi, SAVAK ve ordunun ' 
da yardımıyla yeniden toparlanmanın 
yollarını aramaktıdı,. Bazı kentlerde 
Ş"" lehine düzmece gösı.rller düzenlen
mıtJr. Vurguncu takımın lumpenlerden 
par.ıylo devşirdiği komandolor ise Şah'ın 
rn..ıhaliflerine karşı öKJmdll komplolar 
düzenlemeye b.şl.mışlord". SAVA K ve 
ordunun korunmasında rahat dnayetler 
işleyen koın;ındowın önlimilzdekl gün
lerde eylemlerini yoğunlaş�rmala,., bek
lenmektedlr. 

Olaylor., ne yönde gellşeceğinl şim
diden kesdrmek olonakm. Inn'da oloy
br, her an detişebllen son derece kar
maşık bır ortamda devinmekledlr. Ama 
kesinlikle ortada olon, Şah'ın artık eski 
Ş"". Inn' ın daeskl lnn olomayacağıdır. 

Inn halkı "ş""" demişdr. Dünyanın 
tOm Ilerici güçleri. ilim demokrallo", 
şımdı Maı bekliyor. 

TUDEB 

"ULUSAL BAGIMSIZLIK 
VE DEMOKRAT i K' 

CUMHURi YET i Ç i N" 
Iran işçi sınıfının Tudeh (Halk) Partisi bugüne kadar Amerikana 

Şah DiktatörlüğOnün kanIı baskısının en büyük bedefi oldu. 
SA V AK tarafından tutuldannuş olan le sayılan uluslararası kuru
luşlar tarafından yirmibeşle kırkbin arasında tahmin edilen siyasal 
tutuklular TUDEH başta olmak üzere şah diktasma karşı çıkan 
ubn demokratik güçleri kapsıyordu. Rejimin politikasınm berbansi 

bir yönüne dahi kişisel olarak karşı çıkanlar SA V AK 'm , .... bından 

kurtulamadılar . 

Bugün demokrasi için başkaldınınlan kitle halinde katleden Şah 
yönetimi siyasal hasımıarını evlerinde. sokaklarda ve hapishaneler
de katlelmekle 'ün kazannuş" ve ABD'nin "sarsıhnaz dosduğuna" 
mazhar olmuşt:u. Hapishanelerden. işkencelerden sonra düzenle
ne sahte ''kaçma girişimleri" sonucımda bir çok aydın. yazar. sa
natçı. din adanu .., sosyalist,Şah yönetimi tarafından öldonııdil
ler. Bu şekilde öldilıülenlerin arasında Tudeh Merkez Komitesi üy"
si Parviz Hekmtacu'da bulunuyor. 

Başkaldıran emekçi kitleleri kana bağmak için Iran'ı bir silah 
deposu durumuna getiren. ABD desteği ile silahlanın Yemen gibi 
komşu ülkelere de çevirmekte tereddüt etmeyen Şah Diktasma 
karşı tüm emekçi .., demokrat kesimler kararlılıkla direndiler. An
cak bu direnme. bugün yaygın bir başkaldınya dönüşmllş oinıasma 
karşın,yaygın bir örgütlü ve birleşik güç durumuna gelebilmiş de
ğil-TUDEHbugüne kadar böylesine bir örgütlü .., birleşik gücil ya
ralmak için güçlerini seferber etti. 

Diktatörlüğe karşı birleşik cephe sloganını benimseyen TUDEH 
partisi tiin demokratik mulıaIefet güçlerine bu slopıı doğrultu
sunda yaklaşb. SAV AK tarafından da klşkırtılan demokratik &Oç
leri yeni yeni gruplara böbne çabalanna karşı TUDEH Partisi.karşı 
olduliu maceraa mücadele yöntemlerini benimseyen gruplan da, 
böylesi bir cephe içinde bir araya getirmeyi amaçladı. 

Bu göre.., ilişkin olarak lTudeh Birinci Sekreteri ıSkenderi şun
lan söylüyordu: "Birlik çağnnuz tiinpemokratik mulıaIefet &Oçle
rini kapsamaktadır. Bizim kablnıadığıınız maceraa mücadele yön
temlerini benimseyen güçler de herşeye rağmen bu çağnya dahil
dir. Bu kolay bir görev değildir. Karşınuzda birçok önemli engel 
durmaktadır. Bu. ulusal görevimiD boşlamak anlamına gelmez. 
Yalnızca geniş bir eylem birliği. halktaki hoşnutsuzluğu kanalize 
edip diktatörlüııon yıkı1ışını hazırlayabilir. 

Şaha ecel terIeri döktoren bugünkü başkaldırınm altında Tudeh 
tarafından eylem birliğini oluşturmak için ablnuş olan .. moDeri 
görmek ııorekiyor. Atılan "meUerin tim demokntik güçler tan
fından kısa sürede ne ölçüde sağlamlaŞbnldığl .., bundan sonra ne 

ölçüde sağlamlaŞtınlacağl bugünkü başkaldınnm ııoleceğini belirle

yecek en önemli etmen olacak. 



Blr mevzl daha 

Iller Bankasında 
patron sendikası 

alaşağı edildi 
UZUD ve ooIulılu bır mUcodele daha iKi anıtının bqannyla 

.... lııIandL Bır zaawıiar. DISK·a ballı Tak LLıUıIı." Sendll<aa· 
• tÜdiI oywıloıla SlMEL tIrt.tlnln mUteoııIıItIIriDo _ur· 
dUtIıın TUrt Sem·" ._ teoilm etmek lateyenlor. ltl yı
lı .. ka bır -. beaIn vi oyunllrdan yılırıodaD mUcodolo , .. 
... nı.. Bankaaıwı lloodd. domoknl I,çıı.ıntn kunlutu Yenı 
T_ EııOıjI-I, Serıdll<aayla topLu oözI"me ......... otur· 
mU lOIWıdıı kaldılar. Attılılln _ aynı zomanda. bır daha 
... ,.ımo-k � lıurdunlulılan om oeııdiiıarıuı ID .. BaDlıa· 
- )'WIıtw da llmplyonlu. 

12 yıl büro ve banta ItIı_ faoUyet ,_ Tak BuıIt· 
" '!t- 6 ._ ıo,ııı it � 1DıuIamıt. 1Dar  JIaa. 
to. � ıtıuuı· .. -tu .... )'1 110  MC d_ yli. 
IIIlI\ıIıIIl lpllltııl _ ç*-'t. __ d_--.... 
__ diltenload _ bır .ııdlbydL 

, . 
ILLER BANkASI SARI SENDIKAYA TESLIM OLUYOR 

Bu .d1llWlldaıı __ OIıUı Itv-. lImeI mü_ 
tıırıIıııdııtu TiLrIı: Sem·I, IoııdIIıaııi anıcılıtıyla 24 Tamıııııs 
1976· ... "kolu da ... açtınnı •• lıondlli d. bu Iddla)'l kabul .ı. 
"",II. Sonuçta mahk.meden _·Dm --ıı IşkoluDda oldu· 
twıa lIItIıID � çıkmıftı· AnCak .ndlta teapıt da ... a_. 
ınoiıiıeme bllrldtl nporiorma dayanarak ııı.. -.. büro 
ltIıOIıUıda oldu...... LIOn .tmltii. Bu durum tomyiz _ 
YaqıIa)'Ol -..su. Fakat mahk......ın ıı-mda _ 
__ kona Y ..... y HuIıuIı Kuıulıuıa IDllkaI elli; oyçolılıı· 
tUJIa ç .... � 110 de lUer _ 11orIcI. d_tat Ifç� 
iiLi ... _ tuıııuııı ... . -yö __ tert oıllldller. 

SM __ D bllıı<ind. olm çaiıtaııiiiı:a ,ant lt ... 
_ -. ..- lOIIdII<anm ayırım IÖHIIeI tamııa laql 
.... _ Içbı 20 O .... 1978· ... oaorjl ltlıolunda Ya T_ 
&ı.ji·I, lIJICIIIıa knruldu. 12 Şubeyhı mücodele alamııa y .... 
dan pıIdI. Yenı Tek.ııIIı EııoıjI." k _ _  nda IfÇ ...... ,o.cıe 
.·IDI __ toplQlıalı ma_ya _ lıOIWıU aa. aiıb 
&Mı .. 2 K-. 1975· ... ... knIıı ııır -.o lııız*aıı,-" 
-·. lKIIar bollll a. _ ıııiiciııioit _ _  
.. ....... 

5OItGON VE BASKılAR ORTBAS EDILIYOR 

Ya Yıl_Um IIaIıuıIılI büDylllnd. UIı tez bır toplu I' 
IÖII ........ t_d. bulunan Bakanlılı --. "Imzalanan 
bu __ ile Iı .. _daiıi _ oiomuı poIaDllyel· 
ııIıı _ 171 cıeterıel1dlrllecoll"'nI vwıubıdı. 1", ..... _ 

.• bii __ 00 baDlıaya çalıfma bıızuıunun re ......... JÖY. 
""'. ltçllarlıı a ... akırniara kapılmalıJızın yqamiarmı dev'" 
ettınıı.-ıııı lJterlıen; daha ilk :!Ünden bır işçi arkada,ın ILirILI· 
dUlünU. blrçoldarına balkı1arın yapı_ta olodu'unu ._. 

· ... D kaç ..... ya c;oIıtıyordu. 
SendIka bqkam kODUfm8anda. bundan lo ... keııdllellnl 

_oy .. . ö_ ··oözI"moıılıı tümüyle .kJIIıaiz uygulamııaanı 
-tlarnak. domolttulya kartı liirdUrUlen teröd,t eylemi ... kar· 
'I çıluııak. 'gliçlü llder. güçlü iktidar· özıeml içinde olanların 
arzularına kursaklumda bırakmak, faşizme geçit venoeden ba· 
lırnıızlık ve demokraii mücadelealnde yer almak" oldutunu 
dU • •  etlrdl. 

"'EME�INlzl SATıN ALDıLAR AMA. SıZı ASLAI" 

Daha sonra, uzun süre mer Bankasmda aendlkal mUcadele 
,ormı,. MC döııemlnde IDer Bank ... yönetimlni çal"aııludan. 
Uertcl. toplumcu belediyelerden yana tavır almaya zorlamış, 

sımel ,lrk.lln1n vurguıi düzenini aç.,a çıkarırnı, o!an Yönelim 
Kurulu Uylll Fikri Kaya. eski .. ndlkuıııın 14çUerI tarafmdan 
lıIIraUye da,et edildi. Kaya. burjuvazinin grev hakkını kwtladı· 
Iİ bu ı,kolunda Imzalanan IÖZle,me lçln ,unları söyledi: 

" Bu sözlepe, ltçi haklarını san oyunlarla ertelemek, aakı· 
ya almak ısteyen zihniyelin .onu; .. ılıklı ve tutarlı bır çal,,· 
manın v. UrU"'n bqlangıcıdır. Bu IÖZle,me Ile Sımel ,irkeli· 
nın. pua babalarının mıılıelerı bır kez daha dUftU. Emek pa .. · 
mda emetlnlzl bır dönem .. tın aldılar ama. 'izi ıı!a!. .. TUm 
emekçu.rtn grevB. toplu oözIe,meU .. ndıkal haklondan y_r· 
!anma. lçln mücadele d • ..." edecekUr." 

Imzalanan bu IÖZle4ıne Ile enerjı ı,kolunda bır sarı ıondlka· 
nuı daha malklll düflirlllodU. I,çl anıtı adına orlaya çikıp. onu 
.. , .. ne teıllm ed.n glidlkıılü sendikacılar bır daba gelmernek 
üzere a1q&ı1 edildiler. 

YOROYOŞ . 21 KASIM 1918 · 10 

Ikinci dünya savaşından bu yana faşist 

�üdemme--------------------

MHP 1940'LARDA 
YERLi. NAZiLERiN 
AÇYIGI YOLDAN 

YÜRÜYOR 
TüRKIYE'DE FAŞIST HARE· 
KETIN BUGÜNKÜ BIRIKIMI. 
ULUSLARARASI FAŞIST HA· 
REKETLERE VE - ÖZELLIKLE 
IKINCI DÜNYA SAVAŞıN. 
DAN SONRA TüRKIYE'DE 
OLUŞAN FAŞIST ÖRGÜT· 
LENMELERE DAYANıYOR. 

ikinci DiiDya S. ... ı·nde ra ... · 
mLD bir iıuuı4k _çu oldulwnm 
tÖriJmeIi .. tüm iıuuılıllI1 
netr.tmı iiZIriDe çekmeli • •  ,... 
ıoa.ıa.aada birçok "batı"ülkeIiıı· 
do fatioi öqiiU"""oiorin yuak. 
1anrııa.oma yol aç;" Buna Iıaqı. 
lık. fatizmizı yeııllmeoind. birin· 
ci denıcme rol oynayan ı,çi IIIU· 
Lı portiI.uun prooiiji do büyük 
bir ıu.ı. antı. BiIim.1 ıoııyailzm 
ioplumoal yqamm bo< alanılıde 
dorin köklc talmaya bqladı. 

Ne qr ti, .... .:>ı:ı:'UIDCiaki 
bu ııoiitme emperyalizmi OOD do· 
rece tet\irCiD .uyardu. Bunun 
ooııUDCUnda da ABD .mpcyallz· 
mLııiD Itıtklrbcılılı 0.. .. .... uk 
....... adı _ lı.ayaaa bir an· 
ti·kOru_ kamponya bqIoabldı. 
Soluk .... ortamı. anti·komü· 
ııiSmI k_keıı. la4iat han
kailiriıı de yonidoıı caııianmaa 
için OI-"Ü kOfUllar yanıitl. Fa· 
.-ı- baflo=ı .... dıklan • ko· 
vuitiordaıı çıkarmaya. ıap.daıı . 
maya bq1adı1ar. Bu liinCiD bir 
__ Tlirl<iye·d. d. ,.......ıı. 

TÜRKIYE'DE 
FAŞIsT ÖRGOTLENME 

İldııci Dünya Sn.,ı lUUlDda, 
Türkiye'deki lrkçl·Turancılann 
A1man ra"'mlyle alu iIltkUai 
vardı. O yılloıda • •  çlarıru HiU_ 
"bi tarayan, üııif«ma Tl puU· 
bet takarak ,öıtai.ler yapan fa· 
filUer tüNmitti. Bunlar Türkiye' 
nin fq.U:tJ.erin at1annda ... ta 
cinn_ini iıtiyorlar. ancak bü)dj· 
metin buna yanaımamaa .onucu 
iktidarla bı,. br'lYa ,e1iyorllr· 
dı. Bunun üzerine, Nihal Ataz 
öndedilindeki ıa,i.tler, hüküme
ti \"8 bu. yazarları ..ıcıJr. bedefi 
olarak .çtiler. Sabahattin Ali bu 
yuarlardan biriydi. Sabahatiin 
Ali'nin kendüıine yapılan bu 
karalama Dedeniyle Nihal At.z 
aleyhine dava açmaaru proteito 
eden fatlatler, iktidara yönelik 
bir ayaklanma ba,lattıklan ,e· 
rekçeaiyle tutuklandılar. Tutuk:· 
lanan 23 yerli n.azi, önce mail-
1cum oldular .. da, .onradan ceza· 
lan bozuldu \"8 davanın UıtU kül· 
leodi."lrkçıIık-Turoncllık Douo
,," diye a..ru1an bu davaıun aaıuk· 
larmdan bazıları ,unlardı: Nihal 
Abıız. Zeki Velidı Totan. Neldet 
Sançar, Alpaalan Türkeı, Reba 
Oauz Türkkan (f.,ut harek.tlD 
en .. Id liderlerinden olan R.O. 
Türklun, uzun türe Amerıka'da 
ABD vatanda,ı olarak ya .. dı1c. 
tan ıonra, MC hükümeti tarafın· 
dan ihtiyaç duyuldıllu baba .. · 
Iliyle IÖreve çalırıldı " yeniden 
Türkiye'ye döndü) Said BU8Iç 
(AP 'nin MHP'ye yakın mWehe
ldU Sudettm BOıiç'm alabfntt 

olan sajd Bi\eiC. bu yıl ıçınde 
MHP.,.. \llrdl wl Herlin _LO· 
.izılD demirbot y....ı-dan biri 
oldu.) 

o aiInI_d. Cumhurbatkam 
ı....-ı ınönü tunlan oö:r\ü",..du: 

"Diinya oIaylarııua buliiDkii 
dwunnmda Türkiye'nia ırkçı w 
iwaDcl OImaa iumı .,Idilizıl 
iddia .... nı.. . ....... mDl.lo !ay. 
dalı. lı:ImIOrirı ınaı...dıDa yanrlı· 
da:1ar? 1WIı ..- hiçbir Iıia· 
_ oıaa.yaeatı muhakkak' 
br. 

"VataDda.tlanm! Emin olabi· 
lkliniz 1d, vabuııD1ll1 bu ymi ıe
atlara Ur" da kudreti, müdafaa 
edocelis." 

_cı tok porii ItIidannaı 
fatiatI·ı. böy_ iıaqı 
ı.arwa ,aImeoiıılıı nedeni AImaıı 
N .... mı·ııIıı S...,._ Birlitl 
tar_daIıI y.wpıı _. 
ABD·ı.-ıı. .. porya1.imıiDo 
� poIiiikaaydL 

1956-1960 DÖNEMI: 
FAŞisT ÖRGOTLENME 

DALLANIP BUDAKLANıYOR 

19« bı_ ._ 
boiqbı bir dalılına \IÖOiOnII ra· 
tiot ör&\iii- çok _
yoaIdoD � bqIadL 
19«·1960 __ kanıiarı ör-
P;iOrID botbcaion; Tiirlt Kül,.. 
O""". Tiirlt !fiiltW Çal" ....... 
DCnWIi .. ı..dlDda ÖOloeJdlod 
pul! bularak, daha "aktif" 
m� � Tiirlr GcnçlM 
TepiIGh',ch. Bwıı.du K)DU· 
cuau. _le Ep bölceoindo 
!aaIly.i pionnlt ; Althioar. Mo· 
ma, Ismir, Söke, Aydm ... Na· 
ziIII'do ,ulıelo< acm,,;" Tanrıdal 
adlı bir derıl:r\e ,örü,1oriııI ,.". 
maya çaiıtan Türk Gençılır. Te,· 
ldlatı, "Tamı Tüdtü Itoru.swı" 
a10pmru da ilk k_ kullanan ör
IÜttü. 

Türk 1 • .ı.Ueri ba,lanPCia 
lrkÇI-Turancl hayalleri .eben ya. 
parak lÜçlaımeye çalıttı. Alman 
ratizmlnin çökmeı8' ve lÜçlü da
yanak olarak ABD'nin ortaya 
çıkma.yla, TuranwU. özellikle 
Sovyetler Birlıli'n! hedef _çti 
• e bundan ıonra da, ABD emp .. -
yalizrn.lne kartı her hareket kar
,ıanda ta,iıtleri gördü. 

lJdncl Dünya Sava,ı aralarm· 
da.k.l, fa,ist mnJlyetçi·ırkçl-Tu· 
raneı temalar, soluk ava, yılla· 
nnda yerlerini ana tema olarak 
antl·komünizme bırakmaya bı,· 
ladı. Fatııt hareketin bu dönem
deld ÖDernU ö:ıelllklerinden biri, 
balım.z polıtık örlÜtlenm.lnl 
olu,turamarnuıYdl. Demokrat 
Parti ıçınde yuvalanan bır kıam 
ıa,IIt mOliyetçl, daha .onra bp' 
d .. abldılar. Den.bU .. ki. 1960· 
1960 dönemı. ra",i hareketin 
çetitil örlÜtt., d.-ıU" çrn..m· 
de kendini kabul ,ttUrne, yayıl. 
ma ... kUçlbn.nmamlli ... k· 
m.k1e birlikıo. polilik hayaia 
dampaeı vurabOec:ek ıüçte de 
olmadıR_ bir dönemdi. F'''ıt ha· 

ıebt "«ibi,.or .. kendini bulu
ycwdu" bu dÖDlımdıe. 

1960 yı1ınuı bqionııda Kıb· 
..... da1d Tiirk wl Rum topIumIon 
........ aIri Itıtblrnalu. Tiirlıiy.· 
de de Ltın mDliyetçl bir Rum 
dUtmonlıil_ dÖIIÜ,türii\dü. Kıb· 
no'ın öiodon bori TiirIı oldutunu 
w Tüıt k.alacaIIDJ ÖLLLL ... n· 
çıIa. 1960'do Kılınıl Ko"""" 
CAml)ı.1ı adlı bır örpi kunlulor. 

O Yı\JOra ÖaOmU iiqiiicm. 
dea biri de. daba ........ bqira. 
ıuvıa da ylDoı.-.k iiibaia 
h. yanma yayı\ocak olan Kom .. 
DimıIO Mücadele Donıoklorilıin 
iild olan ZoaıuIdak Komiininnı. 
MiicGd<ı. DCnWIi 'ydl. Kurucula· 
n aıaaııda N'ldet a..-' .. da 
buhmdutu d.DIk, Komiiniımlt 
"",",. Tiirlıliilı adlı bir _ fO 
çetiW yayınlor çıbnnıf. top_ 
bIar ya_ .. 1955· ... �. 
_;,. 

Niooıı. 1911O·do. 1WIı KiiIIiO 
0,,",1. Tiirk Gençlılı. TatkUoı.. 
Tiidt KiiIiiir Çolıtaıolan ıı.n.at� 
1WIı KiiIiiir DwDatI. Ka� 
'nirk Kültür Birlijll. GenC TiirIıIOO 
Cemirell _ya ..... k Milli
yet,.r Fedırrwyonu'nu kwdu· 
lar. Ped __ OIl1III bofiıaıılıi
.ç_ Baldr _. _bit iLIı 
� ......., OÖ7Iii7<riu: 

··AnIk _ � 
·ed_ 'nidt � "NdI 
ft.t:am.a i.b.aBMIe iUa.aı. ..... 
zin -. lUaıImaIı, ......ıObII. 
miadaIri . fO büiiıı diiııyadalri k ... 
münlotl.i idare ed .. boynolmllol 
etkiya � kanlı bIaOI yı. 
lalm.lı. Demır ı-de �bImaI.ı. 
moakof ceıbeDMmiDde bwulaa 
ıniiioii« ve i_ hüırlyoie ka· 
wtıUlı, aulüm w ld.beiat makj. 
DHiDin çartlan "ılm.h, bir.,· 
mit wl hU. mliioU. ldooll bğiiıı 
diinyada ,erçekletmelidir." 

1960·1960 döneminin ea 
ön.mli !apt örcUt1_meli .ya. 
bilecelirnis MilliyetçU. Fed.· 
ruyonu, 1961 'de yapılan ilk 
konırellinde, Tiirit Miliyetçil«r 
Dltrmli admda, tek bir dernek 
biçimini aldı. BqkanhlIDa Said 
Bi\eiC·izı .,tlrild\ll bu .... not • 
kabul edilen b. üymin, 'u "il· 
pç" yeminl etm" ... kiyOl'· 
du: 

'"Ben ... oilu . . . namUlwn, .. · 
rerım 1'11 bütiin mukaddMatun 
üzerine yemin ederim Id, bütün 
adm ... imanımı. bu ntamn n· 
tahı ve bu mDletin yücelill lçln 
çahtacalun. O..-ime alacalını 
h... ı,ı. dotrulukian wl mDlI 
meCkUNmiD bana IÖIı.rdlli yol· 
dan .. ,mayacalun. Milliyetçile 
ara.anda he De .bepteo oluna 
olaun ayrılık yuatm.ayaca'ım.', 

'Aynlık yaraton" .. vay boll· 
ne dedirten bu yemizı. b\llÜD 
"daftdan dönenlein wruhn •• " 
komutunu hatırlatını;yor mu? 
Buıiinkü ta"d harett.tin e-çmi· 
tlnden epey deneyi ... ediıulJli 



anla,ıbyor ... 
Türk MWiJetçiJer DerneRi'nin 

,ube lay., kurulduktan 16 ay 
tonra 60'. )'Ümidi. Dernek, üye· 
leriyle m,ldlerini .kı tutabilmek 
için M.f1rÜN! adlı haftalık bir büı· 
ten çıkardı. 

Ne yar ki, Demokrat Parti, bir 
süre kullandıktan .,nra ra".Ue· 
rin üzerine Kitli. OP kendi kont· 
rolü &ltmda her türlü raaliyetle· 
rine bin Yerdili !atiıtlerin, kont· 
rolu dı,ma çıkarak, kendinden 
pyrı bir irade olu,turma.oı iate· 
miyordu. Ocak 1963'de de, "din 
ve ırk eıaaaları üzerine kuruldu
lu" f!re.kçeaiyle, TMD kapabl· 
dı. Said Bileiç DP'd .. Ihraç edil· 
di. Ancak DP iktidarı rafistleri 
fula incitrnek illemem" olacak 
ki, dernek yöneticilerine yalnız· 
ca 10 TL. &ibi ııülüoç bir para ce· 
zaa .erildi! 

. 

Said BilKiç, Twk MilliyelçUer 
OeI'neRi'nin kapatılmasından 
sonra Meclis'te yaptılı konu,ma' 
da, r .. iat fikirlerini ,öyle zikre· 
diyordu : 

"Bu memleketle dnlet kuran 
\lDlurda Cennen ırkçılılı mahi· 
yetinde bir ırk ,uuru olmadılı' 
na rıöre, 141. maddenin 4. ben· 
dindeki kamu haklarını ırk mü· 
lahazaıı ile ortadan kalelamayı 
hedef tutan tabirin de bir yeri 
yoktur. Bu kaydın kaldırılmasmı 
rica ediyorum. ': 

Yine i950'de Niha! Ataız, Ls· 
met Raain Tümtürk, Bekir Serk 
tarafmdan kurulan ve üye sayısı' 
üyelerini kendia aeçtiRi için · en 
!azla 66'yı bulan Türkçiiler Yar' 
dımlaşma Demeli; 1954'de ku
rulan ve 20'ye yakın 4uhe açan 
Milliyetçiler Denreli; 1956'da 
İltanbul'da kurulan Türkiye Ko
miinizmle Mücadele Demeli o 
yılların a.mlabilecek fa,in örlÜt
leriydi. 

1960 SONRASı:  
F AŞ ıST HAREKET 

POLITIK ÖRG(]TüNü" 
OLUŞTURUYOR 

1960 ıonraan� burjuvazi po
litik IÖzcüleri CHP ve AP'ye, da· 
ha liberal 

. 
bir aörünüm ?efrneye 

Çallfb.. Bu liberalleşme çaba1an 
lOnucu .:'a,ı:rı -ı"da meydana 
(elen bo,lul!un doldurulmuı p. 
reldyordu. 1960 .,nruuun ıöre
ce demom tik ortamUlda fa,m· 
lerin hareketleumtıimi bu nedene 
batlamak ıerekir. Fa,iatler bu 
dönemde daha örrıütlü ve daha 
uJdı:rpn bir politika izlemeye 
bafladılar. 

Mart 1961 'de, lrak Kerkük 
Twkleriyle "dayanı,ma" adı al
tinda, "özü Türk, Sözü Türk -

' Canım Kerkük", ''Twluüz Ker· 
kUk , KerkükSÜ% Türk Olamaz" ei
bi pankartlar ta,ına.n ırkçı biL 
rıö.teri düzenlendi. 

Ocak 1962'de Ankara'da ya
pılan "komiinizmi tel 'in mitinp" 
nde, "Bu memlekette kara. ezi· 
l«ekler varsa, o da komüni.tler· 
dir. Biz bütün kuvvetimizle bu 
kızıl yobazlara kar,ıyız. Arka· 
da ,lar, aramıza liren bazı tahrik· 
çi ve memleketin selametini iste
meyen zümre varsa onlarm 
ölümü Türk Gençli�inin elinde
dir" diyen bildiriler daRıllidı. 

Türldye ı,çi Partisi de bu dö
nemde ra,istlerin bat hedenerin· 
dendi. TIP toplantılarına saldırı· 
la.r düzenlenmeye ba,landı. Ka· 
Ilm 1962'de TİP'in a.na·demok
ratik y.,alarm kaldırılmaıı için 
Beyazıt Beyaz Saray'da düzenle· 
dili toplantı, Şi,1i İlçe örrıütü· 
nün açılı, toplantı. ve Mart 
1964'de B. Brecht'in Sezuarun 
ıyi İn&aru oyununun oynandıRı 
Tep,ba,ı Tiyatrosu (a,iatler \ara
fından b_ldı. 

1963'de İzmir'de kurulun 
Türkiye Komiinizmk Mücadele 

JURGEN ROTH, 
TORKEŞ'LE It.GIU 

GESTAPO 
RAPORUNUN 
KAYNACINI 
AÇıKLADı 

Bundiın bir süre önce Yü. 
RüYOŞ, yu., lilrBen Roth 
..... fındiın lG Metan Dorgisln· 
de MHP 'nin yurt dışındiıki te
rörist eylemlerine ilişkin ola
rak öne sikülen iddialara yer 
vermişti. Roth, MHP'nin terö
rist eylemf'erini sergiliyor ve 
TUrkeş'in bir dönem ges .. po 
ile kurm.ış oJduAu "iyi i lişki
lerden" söz ediyordu. 

Alman gazeteci JUrgen 
Rolh MHP 'yle ilgili olarak ye
ni iddialar ortaya attı. Türkeş' 
in lG Meıall Dergisine gönder
diği açtldanvıdan sonra orta
ya aıılan iddiaı .... göre "1976' 
diı Anka ... 'daki Ansubay 
okulundiı iki CIA ajanı MHP 
üyelerine 'ya"ı" çıkarma, su
ikast ve sabo�j eyJemleri' ko
nusunda ders verdiler." 

ROlh ı'ürkeş-Gestapo iii�
kileri hakkında da şunları ya
lJyor: ''TUıkeş daha 1944 yı· 
Iında yasadışı Turancı gösteri
lere katıldıAı ve onlarla eylem 
birliğine girdiği için tutuklan
mıştır. O zaman'Gestapo'nun 
da dikkatini çekmiştir. 9 E
kim 1944 tarihindeki mektu
bunda gUvenlik polisinin şefi 
şu �çıklamada bulunuyordu: 
Şimdiye kadar olan iyi tutu· 
mu nedeniy.� şu kişilerle iyi 
ilişkiler kurulmuştur .. Alpars
Ian Tüıkeş, Harp Okulu me
.zunu ve Turaoct Jw-eketin li
deri .. Bu' mektubu alan kişi 
DIJilieri Bakanlığı yüksek 
menıurlar .. diın V. Thadden' 
dir." 

(ia",teci IUtııen Roth ayr. 
ca MHP ile Hırisayın Demok· 
ratlar arasenda kurulan ilişki
lerden bu aşırnada amaçlana
nın '.'faşist katillere ve takip 
aitmda bulunan.partili dostla
r",. sığınma hakkı sağlamak" 
olduğunu da ekfiyor. 

Demeli, 1960 ıonruanm en ha
reketli ve yayım örflÜtlenmesi ol
du. 1966 yılının ıonunda' 110 
şube sayısma ula",n bu denıeRin 
fUt 'fiyet.; araanda, Nevzat Y&ı
çıntaş, İbrahim KatesoRlu, Ne
cip Fazıl Kıakürek. Errıun Gö
ze, Aclan SaYıla'an ııibl birçok 
ııer1ci, ra,ilt vardı. Dernek İzmir, 
Antalya. Erzurum, Trabzon, 
Kan ve Adana'da "komünizmi 
tel'in mitingleri'Yaptl. 

TUilce4 ve arkada,larının 
1964'de CKMP'ye lirmeleri ve 
iuaa sürede bu partiyi ele geçit
meleri, ra,i.t1erin politik örflÜt
lenme sürecine rıirmeleri açı.n
dan önemli bir olaydı. CKMP' 
nin adım adım ta,i.Ue,tirilmeye 
ba,lanma., MHP adını alma.yla 
hiZ kazandı. 1965'de yüzde 3 
oranında oy alarak MecUs'e 1 1  
milletvekili soktu. 1969 ve 1973 
.. çimlerinde de aynı oy oranını 
koruyan MHP, fa,iltlerin bilinen 
yöntemJeriyle, düzenlediRi UJ· 
dullar, kuı,tılı cinayel ve yara
lama olaylarıyla kendisinden 
ııkça &Özettiren bir örrıüt haline 
ieldi. özellikle de rıençlik için
deki yandaşları artmaya ba,ladı. 

1967 ve 1968 yılları MHP'nin 

-

çevrtlline topladLiı rıenç kadrola· 
nn elidlmeııi ve örtütlenmeei yd
ları old,u. 1967'den itibaren bir
çok Ilde "komando kampları" 
diye bilinen kamplar açıldı ve bu 
kamplarda ",enç !aşolar"a bir· 
çok .minerler verildi, emekli .u
baylar "elitim" yaptırdı. Bu i 
kamplar için Türke, o yıllarda 
'u övıüleri düzüyordu: 

"Komando kampları .dı veri· 
len mahallerde rıençlik kolları 
çeşitli 1p0l"ti! . ve kültürel fuli
yetlerde bulunuyorlar. Bu arada 
kendilerine judo da ötretiJiyor. 
Komüni.t1er, memleketi &ahipliz 
sanıp da ıokak haltimiyeti kura
mazlar. On1arm a.nlayacaRı dil
den konutacak memleketçi, mil
liyetçi çocuklarımlZ vardır. Bu
nun Için ıençlerimizi, mücadele
ci olarak yetiştiriyoruz. Genç
lerimiz memleket vazifelerine ha::'1" bulunuyorlar, bulunacak- ı 

.1 
"Olkücü ,en çler "in "sokak 

hakimiyeti "ni ele ,eçirmeyi nUlI 
" memleket vazifesi" bildikleri, 
daha Ionra1an çok iyi rıörüldü. 
1965'Ierde Olkii Ocaklan Birlili. 
Olkii OcaklaTı Demeli ve orta 
ölrenime yöqelik Oen ç Vlkiicü
ler Teşkilah adlı gençlik örflÜt
leri, cinayet şebekeleri haline 
rıeldiler. MHP'nin bu rıeli,me sü
reci, Al' hükümetlerinden de bir 
hayli deste). rıördü. Puıu kurma, 
vur-kaç taktikleri, saytea az 
p-uplarla mitinglere saldırı, gizli 
örlÜtlenmeler eibi klasik fa,ill 
taktiklerin tümü denendi. 12  
Mart faşizminde iyice palamn
dınlan MHP, özellikle 1973 8On' 
ruanda genifi bir yan örgütler alı 
kurmaya bafiladı. Olkii-Bir. Vlkii
Tek. Vlkii-Es. Olkii-Köy, Olkü
Hari, vID, Om El-Bir, Vlkiim, 
!tt iSK adlı, toplumun tüm kcaim
lerine yönelik yan örrıütler kurul
du. Bu örflÜtlerin asıl amacı, bu 
kesimJerin ' öc(Ütlenmesinden 
çok, "tele<!ek" te faşist hareketin 
toplumsal yatırnın tüm alanla
rında . egemenli�i satlayacak 
kadrolarını olufiturmaktı. Kadro
'1aiın olu'turulması için baan or
,anları da önemJi ,örevler üstlen
di. Del/let," Vnihen: Olkiicii &ıd· 
ro Genç Arkadaş, HCJ8Tet, OrtIJ 
Dolu, Millet, Hergün iibi birçok 
derKi ve pzete yaYUllanınaya 
ba,ladı. Yine birçok ilde yerel 
pzeteler faalıyete ,eçti. Bir yan
dan çe.ıtli.ki.t1e iletifiim araçla· 
rıyla, en aşalılık faşist dema,o
jiler kullanılarak proparıanda ya
pılıyor, bir yandan da ilerici, 
demokrat ve sosyalistler birbiri 
ardına katlediliycxdu. Bu türeç, 
_ülkenin smıfaal ve politik m,ki
lerinin de unun bir zemin ba
line ".lmesiyle, !a,ist partinin 
1977 .çimlerinde oy oranmı 
yüzde 6 'nın üzerine ç.ıkartm .. -
nı ve Meclil'e 16 milletvekili 
.0lanalıDl ,etirdi. Yine bu ara
da . özeUilde de MC dönemJe' 
rinde - en önemli d_tek olan 
devlet n)Jkanizrnaana yuva· 
lanılmaya batlandı. Bunda ba
,arllı da olundu. 

BUJÜn ta,ilt hareket, (Ün
den lÜJle uııınla",n terörle an
ti·ra,iat lJÜçleri ylldırmaya, da
Rıtmaya çalUlıyor. Olkeyi tam 
boy açık faşizme &ötürmek, 
en ba,ta kar,wndalti her türlü 
wrurıya kar,m yılmayan anti
ra"at direni,i aşabilmesiyle 
mümkün. Kullandılı yönlem' 
ler yeni deliL. Hem fa,izmin 
u1ualarara. deneylerinden, hem 
de kendi ieçmitlnden yararla
nıyor. Yapblırnız kLl& bir ince' 
leme, (a,i/lllerin ,eçml.tlerln
den epey deneyım kazandıkla
rını ,ötteriyor. Ta 1944'lerden 
bu yana örflÜtlenmelerini adım 
adım ieU,tirmeyi baf&rdılar. 
Burıün ra,ill terörün ,eriletU
msi, ra,wUerin yuvalandıkları 
yerlerden IÖkülüp atılmaları, 
(a":ıme ku,ı olan tüm iüçlerln 
birlılını ierçekle,tirmekle 
mUmkündür. 

40 yıl soara 

SOVYET BARIŞ 
ELÇiLERI DR=�ve 
TORKIYE'DE 

So.,.,tıor Bırııtl 'nhı KıııI u1ıu1aıaruı toplantılarda çö
Raynk Nlflllı'yla ödilIIondlrl- zlin ıellriel blçknılıı IIrlltd
len Karadeııl. mOluna alt ııwuu aRlıyor. 
"Jenlnlldy" .. "Ro,ltelnly" 
.... , gemBm /atanbul Ikna· " ltı. LOG zlylrell bu pııIlII-
nına gelelI«. ka ç.-ç_Inde ılıııım-ıılr-

, me' p.ldyor. ABDbin ai-
"_Idy" .. , "R-.ltei- aılın Illolon c:oııim ıateylıı<e ii

nly"ln /atanbul'ı 1011'1, Sav- ıııaııiarırmzıı _ alır, lıÖIP 
yeUer BiıllIl .. TUrldye ara- , balklarmı lıelıılı _, 
.mdald, ÖleUIkIe oie Scnyotıor SoyYet ııemBarIııID .... )'Ilı�" 
Blrllll'nlD çabalanylo plltU- U. im pletıUm.l loıı donco 
rilen ilitkilerin, IOR ydlarda .önemll bır oIay,._ Bu pllt
olumlu bır _ ııırm"lııIn me, bır yandan uııulaıaruı 
ıonucudur. 50yYet ..... ywnu .. mının, .... yandan 
iemUerı bu kez de IId üika da SovyeUer BkllIl .. TIIItI
arasındaki Ultkllerln dOltça . ye aruında çetılll aJanIarda 
,ürmesi islamIDI göllennek ba,labloD l,blrllRlnın ÜrÜııII
için geldiler. Bu gemBer, Sov- dür. Ve en oIuıniUlu, l,blrlltl
yeller ülkeıinin, Ekım Devri· nın ekonomık alandan poIl11k 
ml'nden güııüıııüze dek uza- alanlara yön.lmOlIdlr. 1972 
nan barl,ÇI polllilwındald ıyı tarihli Iyı Komtuluk nltldleri 
Dlyetiiıi somut bır .. kilole Delılaruyoııu LO SSCB Do 
simgeliyorlar. Kırk yddan bu Türkıye arumdakl ıyı 'om,u
yana ilk kez ııerçek\e,tlrllen luk Ilkelerine Ultldn OIaJa. bu. 
bu ziyaret, u1ualararuı ılan- yılın Haziran ayıııcı. 1mza1a
de emperyıı.llamiıı yarattıılı nan Slyul Ralp bunun en iii
gerginlllln anll-omperyallıl zeı-tınıbdır. Yine "", yıllar
güçlerIn durmak bilmez çaba, dı ukerl . alanda aıır;;.meler 
larıylo yumu .. tııııwı .yııln· de gelıtU. 1976 yılmda Sav
ıde gerçeldeştlrOebUmltllr. yeUer B�IIII, bIIYiiIt 1<0_ 

ulııeri man .... 1arma tilUmd 
Emperyıı.llım 'bbloııııia çalırdı. Daha lOD1'O bır Giııol

yu..ını yenı yenı .. idiler ai· kurmay Heyeti _ ..... 'fa 
tmda,yenl tıp Idlle kırım ılı· ııttll. Bu llyarallen kaqdıt, 
jahları yapuak oUrdllrilyor. SSCB SlIablı Ku_ Ge
Butun SovyeUer BkllIl'nlD nell<umıay Ra ...... , � tnei _n, çallIDIZID en oıı"'oo bu yıim N _ _  -
"nemli &ÖJeVI olan bu ılah- da TUrldye'ye.lıi_ 

· nma _a IOR _al-
· dir. SovyeUer Bırlıtl nı.ı .. r , Bant ElçIol � ...... -
,Ilahın bulunmadı" toprak- rının IıIanbul'u IIyan-Jıu 

· iara bu .lIahın yerle,tIrI"1e· . alanda Oıpı_ __ 
meslııi ve nllkl .. r .lab yapt- ıçın Deli bır adım "ıia_. 
mını lamelli bır IOD .. ..,.1· "Jorjlıılldy" .. ''RotI�'', 
nı isllyor. InlOllloll labelt mDyonlara>- 80..,.,1 lııIanmUı 
eden bu ıorunların baDl ıçın Türldye balkma _uk DI
somut ÖDoıIIer getırıyor, bu yellerlnl Itıy� 1atı1C11' 
önorllerln BM'de .. dIIer lar. 

r- Banşa karşı 
Aydınlık ve Hergün 

yine"kolkola 
Sovye�er Birliği'nin barıŞ elçileri "Iersinskiy" ve "Reş

telniy"in Türkiye'ye gelişleri, SilIh '':'oI''lu karjl devrimcileri 
çılıına döndUrdU. Bir yında Aydınlık denen maocu pıete. di
Aer yanda Hergün adlı faşist gazete. Bi' yandı Perinçek, diler 
yandiı Başbuğ. Elele iliilişmuş feryat ediyorlar: "Bu ziyıreı 
yararlı deAildirl Boiaılarımızda Rus savaş gemileri istemiyo
ruz! 'Dost' çevreleri küstürecejiz." Her Ikisini de alıp birbirine 
vursanız, çığlıkla( belki daha hzla çıkacak. Bir oie edepsizlik 
bu ya, onlarla birlikte "halk" da protesto ediyormuş Sovyet 
.savaş gemilerinl! Böyle diyor karşı devrimci çıjırtkanlar. 

"ülkücü" hareketle, TIKP arasında başlayın y.kınlaıma bu 
ıiyarede daha sıkı-fık. bir hal iilidı. Aynı tatra, aynı aiLZ. Bir de 
utanmadan, ikisi de "halkı" tepki göstermeye çaAınyor. Bun
lardan Aydınlık, ikiz kardeşinden daha da ileri giderek, boyuna 
hiç de yakışmayan "tehdit"ler savuruyorl "Gelecekleri varsa, 
görecekleri de varı" diyor. 

Sovyetler Bırlığı'yle emperyallst'Ulkeleri .ynı kefede göster
meye, emekçi halkımızın Amerıkan emperyalisderine kuŞI 
nefretini sosyallst Ulkelere çevirip saptırmaya yönelik çabalar 
hUsrana uğ .. mayı m.hkumdur. Emekçi halka karşı oIdulu 
gibi barışa karşı da elele tutuşan maocuw- ve faşistler bunu 
böyle bilsin! 
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SONU GÖZÜKMEVEN 

TÜNELE DOÖRU 

Traktör dağıtımının 

kamulastırılmasından 
• 

vazgeçildi 
Başbakan Ecevtt'ln sadece 

seçim konuşmalarında de�n. 
kendı yazdıRı CHP progra
mında da aracılara karşı çılo
lataRınl söyledılı biliniyor. 
CHP. köylünün ve işçinin alın . 
Lerinin bir takım para babala
rma kapbrıhnayacaRı ''bakça 
bir düzen" kuracaRını çok yi
neledi. CHP programında bu
na lli.şkin 'u bükümler yer ah

ıyar: 

" ... ıÇ ve dı, tıcarette, üre
tici Ile satıcı ve tüketici ara· 

andaki aracılıtı ilderek azal· 
bp .. reksizleşttren... bakça 
bir düzen kurulacaktır." 

" .• Tarımde kuUenılan ma
klııa. IÜ ..... ilaç ve benzerı 
boe türlü araçların ve ııereç
_ dıştan vıya yurttakl ya-
pmıalarmden alımını va keıı
ii araIıınrıde c!atıbmlDl. yın. 
�tltItr fO üat kuruluşla
n oiiyit yapabilmeleri alla
_br_" 

Traktör. tarım lırdilerının 
ID _llItrInden blrl_ Bu 110-
denle ola .... k. Ecevlt Hükü
m.ıı kurulduktan ıonrahazır
laclıtl 1978 pr_mıoa "üi
kenbt iikıı tıaktör Ithalatı 
nırldya ZInl Donabm Kuru
munca (TZDK) prçekle,tIrI
lecek. yurt ıçı c!atıtım ıörevl 
i. bu kuruluş tarafınden 
kooperaııt1erle ı,blrıııı baUn
de yürütülec.kttr" bükmiiııü 
koydu. 

Bununta da kalınmadı. 
PrOlflllldekl Ithalalla ItıUI 
önleml prçekle,ttrecek olan 
Ithalatın yalnız TZDK'ca ya
pılaClRına U"kln kararname 
de çıkarıldı. Datıtımla iiiill 
kararname tastatı hazırlandı. 
Vlıksek Plantama Kurulunda 
ıörüşülerek karare baRlandı. 
KL"'8mame hazırlanarak Sa
kenlann Irnıasına aç�dı. 

ILK TASLAK 
NE DIYORDU? 

Alınan bilgilere gör. de bır 
çok Bakan kararnameyl lmu
ladı. Ama kararname bır türlil 
çıkamadı. Bu pclkmenln ne· 
denl. YPK kararına Iııızıı ko
yan bır Bakenın koramameyl 
Imzatamamıııydı. Bu baken. 
bır üst düzeydeki toplanbda. 
konuya ııı,kin olarak "Bena 

bır daba dem ir kararnamesi 
gibi bir karar imzalatamazsı
nız, bir daha faka basmam" 
diyordu. Bugüne deRin de ka
runameyl imzalamadı. 

Ba,bakan Ecevtl'ln ise bu 
konuda en küçük çabası izlen
medi. Bu kararname uyutula 
dursun. Oördüncü Plan çatış
maları da ilerledi. DPT'ce ha· 
zırlanıp BMkanlar Kurulu 'na 
sunulan taslakta şöyle deni
YOldu: 

"Dördüncü Plan dönemin
de komple Iraktör dışabmının 
Ron bulmaıJ ve traktör dı, &a
tımının ba,tam... Ukedtr. 
Komple Iraktör dı, abmı ve 
delıtımı krıtlk durumlarda 

- nırklye Zıraı Donabm Ku,u
munea yapılabilacekttr ... Tür
klyo'de indien lraktörlertn 
dalıtınıınm Türldya Zıraı Do
natım Kurumunca yapı_
m &atlayacak bır atalarn kuru
laClkbr. Bu atatamde kurum 
m .. eut .. nol c!atıtıcı .. ta .... 
atıcılenmn yerını alacak vi 
ab, oomuı blzmetlarl üatia
necektlr." (cUt 4. 1.232. pa
....,..r B.) 

PLANıN SON BiçiMI 

GörüldUlü etbl. ıörUnüş
te de ola. DördüncU Plan 
Blkenlar Kurulunda tarb,ı
lıneaya kader konuya balu, 
açııı benıerllllnl koruyordu. 
Oyıı Bakenlar Kurulu 'nden 
çıkan metin, bUtUn bu önlem
iit! kaldırarak özel .. ktörU bu 
konuda eıldal gıbı ",rbeıt bı
rakta. 'Bakanlar Kurulu'nun 
memlnde 'u hüküm yer alı
yordu: 

"Traktör üretlınine yöne
lik enLesre kamu projesının 
uYiulanmasl hız kazanacak
tır. DördUncU Plan dönemin
de komple Iraktör dı, alımı
run son bulması ve tıaktör 
dı, &abmınm baflaması Uke
dır. Komple traktör dış abmı 
ve dalıbmı krııık durumlarda 
Türkıye Zıraı Donsbm Kuru

. munca yapılabilecektir. Yurt 
ıçınde üreıılen vodı,tan abnan 
traktörların ıerçek Ihtiyaç 11-
hlp"rlne dallbml ıçın ,.reklt 
düzenlemel.r yapılacaktır." 

Hükmiiıı bu sekllde dell,-

UrUm .. I. korarnameyl Im .. -
lamayan Bakanın çabalan so· 
nucuydu. 

HUki.imetin, kendi çıkardı
Rı karamameye ters hükümler 
taşıyan bir önlemi altı ay son
ra plana koymasını ıerektlren 
önemli degı,ikItklertn olup 
olmadıRı sorusu akla takıb
yar. Olayların akı,ına bakınca 
da bır degışen oldulu gözle
niyor. 

Dell .. n koşuUar delildir. 
Ne var ki CHP "aRıılıklı ' hü
kümet APıden "emanet aldı
Rı" bakanları bahane ederek, 
gllükçe daha fazla büyük .. r
mayeyle lçll-dıılı olmu,bır. 
İşçllere, köylülere tüm emek
çUere vaadettiklerini unut
muştur. 

BüYüK SERMAYEYLE 
KOLKOLA 

BUyük armaya lIt I\ı>lkola 
yürüyerek sömürülen emekçi 
köylülerden yana olunmaıı 
olanaksızdır. Traktör ııb,ın
dat! kirlar .. rmayanın YU
.. çemey...,ı kader bUyük
tür _ ValnlZ 1977 yılında r0ll1l1 
fiyatlarla Iraktörün köylilye 
ınal olu' fiyatı arasndaki 
farktan. birkaç bUyük tek.lln 
cebln •• bem de .. rgllendlrll
medan, 4-5 mDyar Ilraıun Us
tünde haksız kazanç Prdi. Bu
nun dı,ında kamunun da or
tak oldulu Iraktör inten bır 
kurulu, 1264 kI,l lIe 93 mD
yon kazanırk.n. bu Iraktörle· 
rin c!atıbmını yapan ,Irket 
300 ki,ı lIt 250 mliyon lira
nın üzerınde kir .ttt_ Traktör 
dalıbıruru ellerinde bulundu
ran tekelltrln köylüyıl sömllr
mOlI bununta da blbnlyor. 
Tekeller. aatl, SOnraJI hi:zmet
lerı .. Ilamayarak köylüyü ka
deri Ile başbaşa bırakıyorlar. 
Vodek parça yoluyla da ayrı
.. sömUrtlyorlar. 

Dı, abmı ve tüm dalılımı 
TZDK'oın yapması tekellerin 
söm\lrüs\lnU büyük ölçUde BI
nıılandırııeaktır. HUkümet LA 
lekeıcı büyük burjuvazlyl gU
cendirmemek konusunda çok 
"titiz" davraıuyor. Sonuç ola
rak meydanlarda I,çilere, 
köylUlere verdııı sözleri unut
mayı yelilyar. Verilen sözl.
rln yerıne ",llrIlmemOllnln 
unutuıacalmı sanıyor. Alda
nıyor. 

GAliPTEKiN 

Dördüncü Be, Vıllık Kalkın
ma Plaıu (DBYKP) bır yıllık ge
cikmeyle hazırlanıp Meclise su
nuldu. Planın sanaytJeşme konu
sunda neler getirtJjRinı gönneden 
ön .... 1972-77 araStru kapsayan 
OçUncü Beş vıUık Plan dönemln
deki geUşmelere kısaca gözatmak
ta yarar vardır. 

UYGULANAMAYAN 
BIR PLAN 

1972-77 döe.mi bır bütün 
atarak delertendlrlldlRinde. Ima
lat sanayU açısından tam bir ba
şarısızlık görüliyor. örneRln. 
Imalat sanayilnde yaratılan yenı 
delerin (katma deler) 'yılda or
talama % 11,1 artm"" planlan
\lUşken. gerçekleşme yılda % 8,8 
düzeyinde kalmış. Imalat sanayü 
yabrırnlarında da benzer bır du
rum var. özel kesim kendisine 
ayrılan yatırımlarm % 91,1 'ini 
gerçekleşttrmlşken. kamu kesi
mlnde gerçekle,me oranı % 72,4 
düzeyinde kalmış. Planın eınredi
ci oldutu kesimdeki uYlUlanma 
derecesinin, yol gösterici oldueu 
keslmdeklnln altında kalması. 
TIirklye'dekl planlamamn ve 
planların nlLeliRInI açıkça seıgiü
yor. 

OçUııcü Plan dönemlnde ima
lat sanayıının gelişmesi plan he
deOerlnln gerisinde kalırken. ya
pısının detlştlrllmesi de gerçek
leştIrIlmemlı. Nlteklm. DBYKP' 
de bu durum açıkça belirtiliyor: 
"Ara ve yatırun maUarında \sLe
nen yapıya ulaşılamaıruş ve sına
lie,mo stıatejlsi açıandan önemli 
malların üretımınde yetarlt g_Uş
meler &attanamamıştır. Dayaruk
b tükettm mallan üretimi .... ya
tırun mallarmdan daha hızlı ıe
lişmlştlr." (DBYKP .C_1.1.17-18) 

Tablo'da görüldülü etbl. yab
nm mal1annın payı hemen be
men hiç artmaınış (1972 Ile 77 
arasındaki fark bır h_p baan
dan dolabilecek denli küçüktür). 
ara mallan paymdakl artış plan
lananın yarısı düzeyinde kalmıŞ
tır. Ostelik en önemli geri kalma
tar. klmya ve patro-klmya ürünle
ri. ıUbre. demlr-çellk gibi temel 
ara mallaıda ve eleklılksiz mak!
neler ve tarun alet ve makineleri 
ılbl ona yatırun malları üretimin
de görülmU,tür. Buna karş�ık. 
ulaşım araçlan üreümlnln alırlt
Rı. planda ö�örülenln aksine. Al
tış lösterml,tIr (DBVKP. C.1. 
1. 19). 

Sanayı üretlmlnde ve yapısın
da görülen olumsuz gellşmelertn 
bır benzerı de sanayı Urünlerl Ih
racatında ıörülmekledlr_ OçliDCÜ 
Beş vıUık Kalkınma Plarunda &a
nayi Urünlerl lhracatının yılda or
talama % 18,5 artarak. sanayı 
Urünlerlnln Ihracat Içindeki payı
nın % 42'ye çıkma" öneörülü
yordu_ Oysa. 1972-77 dönemln
de sanayı ürünleri ihracatmın yıl
lık artış hızı % 6'da. sanayı Urün
lerinin Ihracat Içindeki payı I .. 
% 33.4 düzeyinde (1977) kalmış
tır_ Kıaıca.sı. 1972-77 OçlillCÜ 
Plan döneml. sanayı alanında ta
şarıslZlıkiarla dolu bır döıı.m 01-
rruı,tur. Bunun sonucu olarak, 
DBYKP'nm deyımlyle. Türkıye 
Imalat sanayıı "genellikle Iç pa
zara yöneUk. küçük ölçekli bi
rimlerden oluşen. yılksek maU
yet. düşük kalıte ve verlmliuk 
ile nltelenen" , kendı teknolojisi
ni üretemeyen yaplSUll sürdür· 
mektedtr (DBVKP.C_ 1 • •  _ 79)_ 

Imalat sanayıı ıçın DBYKP'de 
benlmsenen stratejide ise i ara ve 
yatırım mallarma ve ihraç potan
siyeli yükoek olan sektörlere ön
celik Veriliyor ve temel endüstri· 
lerin kamu kesiminin önceDRin
de geliştirilmesi öngörülüyor 
(DBVKP. C_ 2 •• _ 46;C_ 4.1.266). 
Ancak. Ilginç olan. kamu kesimi
nin atırlt#ını artırma ilkeline 
karşın. imalat sanayıı yatırurılan 
içinde kamunun paymın azaltıı· 
masıdır. OBYKP'de' Imalat sana
yıı yatırurılan ıçınde kamunun 
payı % 49.1 Iken. DBYKP'de bu 
onn % 48.4'e du.tiıülımktedlr 
(DBYKP. C. 1 .  i. 58;C. 2. 1.24). 
Bu çel,tnı durum bır yana. 
DPT tarafmdan tıazulanan plan 
taslalmda kamu ketlmlne bırakı
lan bUyük a .. yI yatınırı1an Ue 
bellrB mallarm Ithal ve dalıtum
nın. bükümette yapılan dell'lk
ttkIOr soouaı özel keolme de açıl
dt#ı. ıon ,UrıIerde .... taterd. 
ye< alan bab.rI.. uıandadır 
(Cumhurıyet. 15 Kaam 1978. 
1.5). BÖYleoo. tekelcloermayenln 
plan tartışmalarmda ÖIlO süntütü 
Is\oklertn en öııemlllertnd.n blrl
st karşılanınış olmaktadır. (Bu I .. 
tetler konusunda bkz. G. Tekin, 
"BurjuvBI NasılBir Plan ı.ııynr" 
YiiriiyÜf. No. IBI. 26 Eylill 1978 

.1. 10) 

IMALAT SANAYlINDE 
YAPıSAL DEClşlKLlK 

BEKLENEBILIR MI? 

DBYKP'de üretimin yıllık or
talama artış hızı, ara mallan Için 
% 12.6. yatırım mallen ıçın % 
15,2, tüketim mallan Için ise % 

IMALAT SANAYıı ORETIMININ BILEŞIMI (%) 

Alt Sektörler 

TUkeUm malları 
AramaUan 
Yatırırn maUan 

TOPLAM 

1972 

53,2 
33.9 
12.!!. 

100.0 

OBYKP 
Hedefi 
(1977) 

42.6 
40.7 
16.7 

100.0 

Gerçekle,me 
(1977) 

49.0 
87.7 
13.8 

100.0 

Kaynak: DBYKP. C . 1 . 1. 16;C. 2 . 1_ 63. 

DBYKP 
Hedefi 
(1983) 

36,8 
43.3 
19.9 

100.0 



8.4 olarak öngölÜllyor (DBYKP. 
C, 2. s, 62), Böyle ... tabloda gö
IÜldUıu aıbl. Imllat .. nayU yı.pı, 
sının ara ve yatırım mallan lebl
ne detlştlrUmesı amaçlanıyor, 
Temel ara ve yatırım ma11an sa
.. yUerlnl kuunaya ve geU,tlrme, 
yı. yöneUk bu stratejinin başarısı 
herşeyden önce, ekonominin bu
gUnlcü yapısında köklU detlşlk· 
liklerin yapılmasını zorunlu kıl
maktadU'. Bunun en iyi kanıtı 
Türklye'nln 15 yıllık plan dene· 
Y1ınI olmuştur, Planların ekonG
mlyi yönlendlnnedekl başarısız· 
lıklan ortadayken, yatınmlaruı 
ara ve yatll1m malları üretimine 
kaydırılmasını sallamak olanak· 
sızdır, örneRln. bUyük tekelci 
sermayenin ekonomi üzerindeki 
denetımı kırılmadan. 1972·77 
döneminde toplam imliatsanayii 
yatırımları Içindeki payı % 27.4 
olan tüketim mallan üretlmlnln 
197�3 arasındaki payının % 
12.7'yı. dUşUıülınesı gerçekleşti· 
dlemez. Benzer bir biçimde, 
baııkacilik ve sıgortacilik devle� 
leıtlrUmeden. yatırılabınr kay· 
nakların ara ve yatırun mallarm 
kaydırılmasında. bugUne kadar 
elde edılenden razla bır başan 
beklememek gerekir. 

Benzer bır durum da sanayı 
UrUnleri Ihracatına ilişkin böllm· 
de görübnektedir. DBYKP'de, sa- . 
nayi ürünleri ihracatının plan dö
neminde y�da ortalama % 36.1 
artarak. sanayı Uıünlerlnln Ihra· 
cat Içindeki payuun 1983'te % 
61.4'e (1978 = % 30,8) yüksel
mesi öngörülmektedir (DBYKP. 
C, 2. s, 76-77), Başka bır deyişle 
1978'de 708.4 milyon dolar ola· 
caaı tahmin edilen sanayi ürünle
ri ihracatının 1983'te 4,7 misline 
(3314 milyon dolar) çıkacaRı. 
klıni IIt ,ektörler ıçın yıDık orta· 
lama artış hızının % 100'e yakla· 
şacaRı besaplanmaktadır, 

Kapıtlllst dünya sıstemlnin 
bir parçası olan 'I'ürkiye'nin ihra
catında böylesıne kökll bır detl· 
şikliRl yapm .... bu sistem Için· 
deki uluslararası Işbölümücün 
kendisine yüklediRI 1,levlerl tü· 
müyle reddetmesi anlamına gelir. 
Dili ekonomık ilişkilerde önemli 
detlşlkliklerl gerçekleştirmeden. 
öZellikle sosyalist dünya ile daha 
YORun ve genlş kapsamlı ilişkiler 
Içine aıuoeden. dili ticaretin dev· 
letleşörllmesl YOhıy!a. dlli ticare
ti devlet tekeUne llmadan. böyle 
bır atılımın başanya ulaşarnaya. 
catı açıktır, Buna karşılık. dili 
ekonomik Ilişkilerin yeniden 
yönlendirilmesi konusunda ikili 
ticaret an.laşmalarının artaılaca
Rma ıöyle bır deRinen DBYKP' 
nın du; ticaretin yeniden düzen��nmesl konusunda getirdiRI en 
ooemU yenilik ihracat bankası.
mn kurulmasından ileri gitmiyor. 
Bunlara, DBYKP'de yabancı ser· 
mayeye daha fazla açıbnanın ön
(olÜldUıu ve hükümetin bugüne 
kadar aldıtı çeşitli kararlarla dili 
tıcaret üZerindeki kamu deneti· 
mını aıderek .. lItlıtl da eklendi· 
Rinde. sanayı Uıünlerl Ihracatı 
konusundaki hedeflere ulaşmada 
başarısız kalınacaRı ılmdlden 
&Öylenebllir , 

Kaldı ld, ara ve yatırım malla
rı lle teknoloji aç.ından dlf8 ba
R�ı Türkıye .. nayUnln Ihracata 
yönelık bır sllatejl IzleyebIImelli. 
yort Içinden saRiadıtı gırdılerı 
daha ucuza maletmesine ve Uc
retlerl dUşük dllzeyde tubnasına 
'a�lıdır, Tekelci burjuvazinin. 
destekleme alımları ve kamu ıktı· 
• di teşebbüsleri hakkındaki eı.ı' 
tIrtIerI U. işçi 'ınıfmın ekonomık 
v. poUtik hareketlnl zayıflatma, 
ya .yönelık Isteklerlnln temeUnde 
bu olgu yatmaktadır, 

katliamını protuto eden Zonguldak 

Zonguldak. Dev-Maden-Sen 

Sendikalarda 
tasfiyeciliğin 
yeni maskesi 

Teşvik 
soygununa 

yenileri ekleniyor 

Teşvikler devam ediyor. 
Hem de e!kuinden daha bü
yük bi,. hızla. Sanayi tıe Tek
noloji Bakanlık' her ay tutar
ları milyonları bulan te,uikle
ri bu,;uuozinin kullanımına 
.unuyor. lıte bir örruık daha. 

Merlru; htanbul'oo bulu
non Orto Dolu Denizcilik 
Anonim Şirketi delerleri 380 
milyon lirayı bulan iki gemi
nin, tüm mtllraflo�ryla birlikte 
666 milyon liraya malolacalı
nı hempladı ve �şuik ıçın Sa
nayi ue Teknoıoji Bakanlılı ' 
na başuurdu. Bakanlık da ge
mikrin ithali ııraıında 266 
milyon liralık gümrük mUIJti
yed uygulanmalma karar ver
dj. Yani yiiıde 100 oromnda. 
Ancak, .bu kadar dritek yetı:t'ilerce yeterli görülmedi'; 
ıçın, yatırımın gerçekleştiril
di'; "rada yüzde 30 oranında 
6 milyon Lira tutorında � 
''yatırım Indirimi" teşllill 
IKIlitmdı. Kyaea, Bakanlık ta
rafından bu anonim şirkete 
tanınan kolaylık 271 milyon 
liroyı buldu Şirketin bu işi 
alnını" akıyla tamamlayabil
mai Için 380 miyon liralık 
dış krldi, 1 milyon lira tu ta
nnda da iç kredi bulnlGll ön· 
glirlildü, 

866 milyon lirayı oşa" bu 
yatırıma girişen flrhtin ur
moYrli nMrak edilebilir: 1 
mUyon lira. lşt, bu ufak pü
rta Bakanlık yctkllile�initı de 
dikkatin' çekmit olawlt ki, 
urmayenin ı 9 milyon lira do
IUJ arttırılmaıı ktendl. Adı a.
tünd«: TlfUlk B.r,uin.e d, 
tam hakkını uerm,k gerekir. 
Delil ml' 

ÖMER DEMiRYUMRUK 

BObnsel sosyalistleri sendika
lardan tasfiye elme girişimlerine 
bır yenisi daba eklendi, DISK'e 
baAIı Dev·Maden-Sen sendikası 
Zonguldak bölge başkanı BUlent 
Timoçin görevindEın alındı. 

BUlent Timoçin 4 Nısan 1977 
tarihinde yapılan sendıka kong
resinde. kongreye kablan delege· 
lerin tümüne yakınının oyJannI 
llarak sendika başkanı seçildi, 
lıçUerln Tlmoçin 'e olan güveni 
boıuna detlldi, Timoçin. Bölge 
Başkanı seçildikten sonra sendi
kanın güçlenmesi ıçın YoRun bır 
mücadeleye girişti, DISK 'in. �. 
lardır giremedltı Zonguldak'ta 
.. sı duyulmaya haıladı, Türk·I,' 
e haAIı M,T .A,·1t Sendikası ör· 
gütlU olduRu alanlardan bır bır 
söküldü, Dev·Maden-Sen Sendı· 
ka61 işyerlerinde birbiri peşıSıra 
yetld kazanıyordu, 

DisK ı. BöLGE 
TEMSILCILıCı SEçIMLERI 

7 Mayıs 1978'te D isK 'In ı.  
Bölge TemsilcOIAI seçimleri ya. 
p�dı, Dev·Maden-Sen Zoııguldak 
Bölge Baıkanı da bu kongreye 
delege olarak kaWdı, Bölge baı' 
kanlıtı ıçın ild aday vardı, Bun· 
Ia,.dan biri hem eski DıSK Genel 
Baokanı K.Türkler'bı, hem de 
ılm di Genel Başkan A,BaşWrk' 
un " mutemet" adamı Ali Kaya, 
diAerl Ise toplumsal U.rlemeyl 
oRundan dUlürmeyen Kamlı Ay· 
dın'dı, Bülent Timoçın delege 
olarak en dolal hakkını kullana
rak konıırede bir konuşma yaptı. 

Bu konuşmasında DISK'In es. 
kı ve yenı yön.tlmlnln pollUka· 
sını eleştirdi. Sınıf ve kitle sendi
kaç�IAını bilimsel sosyalisUerin 
bakı, açısıyla ortaya koydu' 
Baıkanlık ıçın adaybtını koy"; 
All Kaya 'nın nltelIAlnln herke • 
tararından bilindiRini. bu yllzden 
kendillne oy venneyeceRlni liöy
ledl, 

Tbnoçin 'In konuljmawıdan 
sonra Dev-Maden-Sen Uat yönetl-

ml dlvana bır "telgrar" verdi, 
Telgrarta Zonguldak bölge hat
kanının yapbRl konuşmanın sen· 
dlkayı ballarnadıRı bildiriliyor· 
du. Dev-Mıden&n yönetlcUeri 
daha sonra da Timoçin ıe yapbk· 
lan konu4meda sendika yöneti
mi olarak pollUka belirlediklerini 
ve Ali Kaya 'nın başkan ııeçUmesl 
Için karar aldıklarını söylediler. 

BILIMSEL SOSYALISTLER VE 
SENDIKA ARisTOKRATLARJ 

SENDiKALARı 
NASIL GöRtlRLER? 

Burada "sendika politikası" 
denen olgu lizerinde biraz dur
mak pretiyor, "Sendika polıtı· 
kası "ndan blllm .. ı sosyallsUer ne 
anlıyorlar, sendika aristokratlan 
ne anlıyorlar? BDlmsel sosyalist
lere IÖre "ıondlka politikası" sı· 
nıf ve kltle sendikacılılImn ilke
leridir, Bu Ilkeler çok dera söy· 
lındi ve yaz:ıldl. Ama somut bir 
olaydan kllkarak bır kere daha 
ylnelemekte yarar var, Sendika· 
lar 14çUerin ekonomık, demokra
tik id tle örgüUerldir, Sendikal 
harekette. ....dlkal örgütlerde 
delişık sıyasal görlif ve eRilim· 
lerde I,çller vardır ve olacakbr, 
Bu yüzden sendikalar politik ha· 
kımdan heterojen bır yapı taşır· 
lar, Sendikalar öncelikle işçilerin 
ortak ve somut sorunlanyla Ilgi· 
lenlrler, çünkü sendikalarda ilÇI' 
leri bir araya getiren en önemli 
etken onlann genel sınıf çıkarla
ndır, Bunlardan başka raşlzme 
ve emperyalizme karşı mücadele
de liÇI sını[ının pollUk hareketi· 
ne omuz wnnekı kendi kitle ta
banını bu alanda en geniş bir bi
çimde harekete geçirmek .. ndi· 
kal örgütlerin görevidir, 

Sendika i�leri yürütülürken 
demokratik merkezlyetçUIk Ilke· 
'I Işletılır, Abnan kararlarda ta· 
banın söz ve karar sahibi olma
lı IIk .. 1 yaşama geçirilir, BOimsel 
soayallsUerin oendikalara bakıı 
aç� en pnel hatlarıyla böyle· 
dir. 

Sendika aristokratJan ise sen
dikalara kendi tapulu malları gibi 
bakarlar, Onlar için sınıf çıkarla· 
n deRtI. kendı siyasal görlif ve 
tercihleri önemlidir. Bu kişiler 
ıÇt� sendikacılık artık "iyi para 
getiren bir meslek"tir. Arbk ya
şadıkları gıbı düşünmeye başlar· 
lar, Gittikçe sınıfından ve taban· 
dan koparıar, Bu klıUer kendi 
amaçlarına ulaşmak Için her yo
la ve çareye başvurmaktan çe
kinmezler. Arbk onlar ıçın her 
yol mübahtır, lıte sendika ari,· 
tokratları dı:ı sendikaları kısaca 
bu şekilde gÖlÜrler, 

BÜLENT mlOÇIN 
ŞUBE BAŞKANUClNDAN 

ALlNIYOR 

Şimdi olayı yenıden anunSl
yalun, Bır liÇI konrederasyonu· 
nun bölge t.msUcUııl seçimi ya. 
pılıyor, Bölge haıkanlıRı ıçın iki 
aday var ve Iklslnin de adaylıkla
n konfederasyon yönetimince 
onaylanıyor. Bu konfederasyona 
baJtı bir sendikanın yönetim ku
rulu da adaylardan birinin seçil
mesi için "sendJka pollUkası" 
.. payor, Bır kongrede kimin yö. 
netime geleceRine, kImin başkan 
.. çlleceAlne o kongreye kablan 
delegeler karar verir. ERer tersi 
bır durum yarablmak lltenlrse 
bunun adı konare olamaz. Kon. 
red_syona baAIı bır .. ndlka 
böyı. bır karar alamaz, Böyle bır 
karar mekanizması lşletillrse sen. 

dika ıçı demokrul ı,lem.ı. taba· 
nm söz ve karar uhlbl olmw U
kesl rafa kaldınıır, Böyle bl' 
"ıondlka pollUkasl" k.ndl kon· 
federasyonun Ukelerine aykırıdu 
ve böyle bir karara uymuyor di
ye Idşller sendikalardan ta.fiye 
edJlemezler. 

Olaylar yukarıda özeUenen· 
lerle sınırlı kalmadı. 10 Temmuz 
1978 günü Dev·Maden-Sen Genel 
Merkezinden gelen bır yazıyla 
Bulent Timoçintm profesyonel
liRI "görUlen lüzum üzerıne" kal· 
dın1dı ve Timoçin ve Işverenin 
"insafına" terk.dlldi. "Görüle 
ıüzwn" yazılı olarak açıklanma� 
ya çesaret edilemedi ve Timo
çin'e &özlü olarak lleöldl, Türki. 
ye işçi Partl.ı Uyesl olmaaı 1 
Mayu'ta Zonguldak böıa .. b.ln 
alana Soayaıı.t Türldya Ile girme· 
si sanki birer ıuçmuf etbl, kendi
sinin kesin Ihraç Istemlyı. Onur 
Kurulu'na verUeeeti söylendl. 

Bülent Tlmoçln Onur Kuru· 
lu 'nda kendlsWn bır ıoıyallst 01· 
duRunu ve ıoıyallll bır partinin 
Türkıye işçi Partısı'nin üyeil OL: 
marun utanılacak ve sak1anılacak 
birşey olmadıRını. aksine bu por. 
tinin üyesi olmakla her zaman 
şeref ve gurur duydulunu bellr� 
tl, Türkıye Işçi Partlsı'nin aldıAı 
kararların kendisini her zaman 
batlayacatını; çünkü kendisi 
sendikacı oldURu ıçın soayallst 
olmadıemı, 608yalist olaulu için 
sendika başkanı seçildiRini ve 
tüm yaşamını porti yaşamıyla 
bütünleştlrditinl söyledI. "Sos· 
yaılst Türkiye" sloganının ise bü
tün işçi sıntfmıızın nihai amacı 
olduRu ıçın her 1 Mayıs'larda 
aWacatınl &Öyledi, 

Bu "savunma" sonunda Onur 
Kurulu Bülent Timoçin'I ıube 
başkanllAı görevinden aldı ve 
sendika üyelijJ:inden çıkanlrnlSl' 
nı reddetti. Timoçin e:örevlnden 
almdıktan sonra tekrar MTA'da· 
kı eski Işine döndü ve çalıımaya 
başladı, Türkiye işçi PartllUer 
sendikalardan tasfiye hareketle· 
riyle ilk defa karşılaşmıyorlar, 
TIP'lner daha önce de bu !ür ha· 
rekeUerle kUşllaşb.lar ve onlar 
da sendikatardan ayrddıktan son· 
ıa tekrar eski işlerine döndüler. 

TüRK.lş VE 
DisK ÜYESI SENDIKALAR 

AYNI SöZLEŞMEYE 
IMZA KOYDU 

Sendlkatardan tasfiye hare· 
ketleri kimin işine yanyor? Bu 

. sorunun en genel cevabı burjuva
zinin işine yaradıııdır. Ama bu 
kadar da yeterli deAildIr, Bunu 
somutlayarak kitlelere anlatmak 
gereidr, GeçURimiz günlerde 
MTA işyerlerinde bir sözleşme 
imzalandı, San Türk.lş'e baRIı 
MTA·lş De DISK'e baRIı DEV· 
MADEN-SEN Sendikası aynı 
sözleşmenin altına imza attılar. 
lşçUerln bu sözleşmeye tepkileri 
yüksek boyutlarda oldu. Bunun 
Uzerine kendı seçtikleri böıae 
başkanı görevden alınınca tepki· 
ler daha da yoAunlaŞb, 

Bu taslIye iliriıimierin bır 
başka sonucu daha var: Böylece 
genış Işçi ylAınlarl örgülsllzlüRe 
alışanlmak Isteniyor. BUlmsel 
sosyalistler bu oyunları bozmak 
ıçın iüm gUçleriyle çalışıyorlar, 
Burjuvazi bu oyunu çok ince 
olarak tezgahlıyor ve sendika 
aristokratları bu oyunların aktör
leri olarak görevlerini yerine e-ett· 
riyorlar. iŞçi sınırımız bu oyun
lara karşı uyanık olmalıdır. Sen
dika aristokratları, yaptıklarının 
hesabını \'erecekler�ni bllmtlidir· 
ler. 
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FEDERAL ALMANYA'DA 
NEO-NAZilER 

YiNE HiTLER'iN . iZiNDE 
rak kalnıaktan öteye eeçemed!... 

Hitler faşizminin yıkılmasm i 
dan sonra. Almanya ·da. Alman 
ballanı .. iiim ılinyayı nasyo· 
naJ·oosyallzmden klUlarnıak ıçın 
başlatılan. nazlzmin kahnbian· 
nın temizlenmesi girişimlerinin, 
"balı cephesinde" bafUlSlZlıkla 
sonuçlaD(1I11 bugün açıkça görü
lüyor. 

3. Rayh 'm yıkılmasından son
ra Almanya'da Uk neo-nazl hare· 
keUerin baılaması 1946 Yıılan. 
nm sonlanna rastlar. 1945 yılı_ 
nın eylül ayında. IMçre'de bası. 
lan neo-nazi bildirneri Almanya' 
ya sokulmaya baııandı. Yine .y. 
nı dönemlerde 1946 yılında Dr. 
Middelhauve'nin "Alman Yeni
den Oir1l1, ParUsI" (DAP)nln ku· 
ruJması ve 1947 yılında neo-nazl 
örgütlerinin federasyonla'lrna.sa 
birbirini izleyen önemU hareket
ler oldu_ Bu federasyon günümU
zetaelar uzanan birçOk neo-nazl 
örlliilünün çeldrdellnl oluılur· 
mUftur. 

NIzI kalıntılaımın temizlene
bIlmesi. geçm�1 oldukça kirıı 
onbinlerce savaş suçlusunun, so
luk &avaş ortB.mmdan yararlana
tak kendilerini temize çıkarmala
nndan çok daha önce, olanaksız 
hale gelm�ij. Suçluları yaptıkla· 
n Iıler yerıne. ballı olduklan na· 
ıl öreütlerindeld sorumluluk de· 
recelerine eöre deAerlendiren ve 
böylece en üst düzeydeki suçlu
lardan "basll yol arkadaşlarına" 
kadar inlp mUyonlara tahldkal 
dosyası açan. ingiliz. Fransız ve 
Amerikan makamlan lll. Içinden 
çıkılamaı hale geıtrdiler. (Bu ne· 
denle sadece ABO'de 13 mDyon 
dosya .Çılmııtı.) 

NAZIZMIN 
HORTI.ATI1MASINOA 

YENI ADIMLAR 

1945 Aıu.loI·unda SovyeUer 
Blrll'l. Am .. Ika. ingiline ve da· 
ha 'onra Franu tarafından Pota
dam'da nrılan anlaşmanm m.d· 
del .. ı batılı devl.Uerce bütünüyle 
bayata aoçlrllnıedi. Bu m.ddeler· 
le Almanya 'nın sUahsazlandınl
mua ve ukerden arınması, nazi 
perUlinin ,.,tadan kaldınbo..,. 
ber türlü naıl eyleminin yasak· 
lanması ve pollUk yaıernm ülke· 
nin ekonomık ve poııtik bütün
lüıunü eözeten demoklaUk te· 
meller üzerinde yeniden oluştu
rulmuı bedeflenlyordu. Yine bu 
maddelerde, nazizmin smıf ka
rekterinin. kapıtalıll tekeUerle. 
özellikle aın- .Uah san.yilnde ei· 
kın tekellerle blçlmlendiA! beiir· 
tiUyor; bu nedenle de naayonel 
sosyaUzmbı tamamen yokemle
bilmesi Için öncelikle tekellerin 
varlıRına ıon verilmesi gerektiRi 
kabul ediliyordu. 

Sava,tan ıonra Alman Sosyal 
Demokrat Pertlll'nin Hannover' 
de yaptıRı llk kongrede Wllly 
Brandl 'u açıklamayı yapmak 
_unda kalıy,.,du: "HIUer bore
keijnl IkUdare kadar eell",n kor· 
teller ve �kellerdir. Bu nedenle 
sadece pollllk ııılkUerdeld eüç 
denee'lnl delil ekonominin te· 
mellerinl de deRlıijrm.k zorun· 
dayız." 

HırisUyın Oemolu.UIı da 
1945 temmuıundald Ilk kongre· 
lerinde, ''büyük sermayenin 'le 
özel tekellerin bakımıyedne son 
verUm .. 1 eerekURlnl" belirterek. 
r-tIzmln tahlUlnd. hiç de aorlde 
kalmadıklannı ııö.terdil.r. 

N. var kı bütün bu gliıel söz· 
ler buıunün Almanyasmda hatır
lanmuı oldukça eliç anılar oie· 
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Esld bır SS olan Karl Helnı 
Priester'in kurduRu " Nuyonel 
Demokrat Puti", adını "Alman 
ParUlI" olarak deRlıijrdikten 
sonra k.tıldıeı 1949 seçimlerin· 
de oyların % 4'ünü aldı. Bun
de.taı·ta y.p�an Uk .. çimierde 
ise "Alman R.yb PuUlI" (DRP) 
Federal Parlamentadı beş san
dalye elde elU. Ancak ORP de. 
"SOS:,.IISI Rayh Partisi" (SRP) 
nin turu!masıyla çıJwı bölünme, 
bu pertinln elldnlltlnl azalttı. 
Birçok ... 1 mUltanı SRP'ye eeç· 
U. 1951 .. çimlerinde oyların 
yalnız % 1.6 smı .labllen ORP 
böylelikle t.IIsI perlller yelpaze· 
'inden dindi. ORP'nln elldnllltl· 
nın azalmaama peralel olarak .lv· 
rilen Sosyallal Rayb PuUlI ise 
1951 seçimlerinde A"lı-Sak· 
ıonya'da oylann % U'lnl alank 
16 milletvekUl kazandı. Seçim· 
ler .ırasında SRP'nin düzenl.diRI 
sokak eylemlerinde nazl döne
mini eratmayacak ılddel yön· 
temleri kullanıldı. SRP yelldil· 
leri açıkça naıl propapnduı 
yapmaktan çekinmedUer. 

Bu nedenle 19 Kasım 1951' 
de Adenauer Hükümeti, Karls· 
ruhe' Mahkemesine batvurarak, 
parijnln Federal Alman An.yasa· 
sı dışına çıktıeı aorekçeslyle ka· 
patılmasını isternek zorunda kal
dı. 24 Ocak 1952·de. mahkeme 
SRP lokallerlnl ve yöneticilerinin 
evlerini arama kararı aldı. 15 
temmuıda ise SRP'nln çalııma· 
ları mahkeme kararı ile geçiCi 
olarak durduruldu. Ve nihayet 
23 Ekım 1952'de Karlsruhe 
mabkemeıi SRP'yl kapattı ve 
parlamentodakl sandalyelerını 
iptal etti. 

"HEM SACA. HEM DE 
SOLA KARŞı" 

Partilerinin kapatalmuı neo
Daztlere önemli bir darbe indir
di. Uıun bır süre merkezi örelil' 
sel bır yapıdan yokaun kalan 3. 
Rayh heveslU.rl eliniimiizde de 
'lIren Iç çatı,malarla birçok hıZ· 
be böıündüler. 

Gerçekte AdeDluer HUkUme
ti, neo-nul hareketinin örelitsel 
olarak yuakJanmuınl bahane 
eder.k. Alman Komünlll ParUlı 
(KPO)nl d. kapelb. Böyı.ılkl. 
'lıer Ild uca"da korıı olduRunu 

kanıtlamış oldu. Ne var ki KPD 
kapatıldıktan ıonre. 1952'den 
1960'. kadar bıçbir t.IIsI bore· 
kel bakkında bükllmel ciddi bır 
soruşturma açmadı. Bab Alman 
makamlarının, Nurenberg duruş
malannda en ön sıralan alan w 
bugün de etkinlWerini sürdüren 
birçok SS artıRma karşı - nere
deyse suç ortaklıRma varan -
boşllÖrüsü oldukça düıündUrücii· 
dür. 

Buelin Almany.·dald esld SS' 
lerln kurduıu öreliııerin dııında 
en etkin nıeo-Dlzi gruplarından 
biri. Paul Kocb'un kurduıu çelık 
mljtteriilerdir. örelil daba sonra 
"Avrupa için savaşanlar Lipsı" 
.dını aldı. Paul Kocb bu deli· 
,ildiltın aorekçelerinl ıöyle .çık· 
lıyor: "Harekeijmlzln larlhl kö· 
kenleri 1918 yıllann. kadar uıa· 
Dır. SavalÇılarınuıın sablp oldu· 
tu özeJlDder, cesaret, sadakatı 
ıerer. insanı U�ldlerde kord_ıÇ' 
dayanıım.dır. Alman balJanın 
eel.ceRlnl. Avrupa balklarınm 
bırlıltınde görilyoruı. Bu bırlıtl 
oIuıturmak Için 1933'ten 1945' 
e kadar savaljbk. Hareketimizin 
mUltanlarl, her iki savaşa da ka
tılmış eski ukerlerden, gelece
Ilmizin güvencesi genç kız ve er
keklerden ol�şmaktadır. Bu mUI· 
lanlar. diRer ülkelerdeld mUltan· 
larınuz da dahil olmak üzere, AI
manya'da ve tüm Avrupa'da bol
şevizme karşı verilen mücadelede 
ıdtm adım birleşmiş, bır arıya 
gelmlı ldıll.rdir ..... 

SOCUK SAVAŞ VE 
C1A OESTECI 

Nurenberg duru,malan ıonun
da ..... SS birimlerinin. yalnızca 
tarihin en vahşi savaljmı Çıkar
makla kalmayıp. Insanlııa kerıı 
1,lenen suçlarda da, Hitler AI· 
mınyıımm dlRer tum fa,111 ör· 
güUertne oranla, en fazla sorurn-
luluR. sahıp olduklan ..... açıkça 
bellrUlmlıij. Ne var kı . .. ıuk .. · 
vı' ortammdan da yararlanarak, 
eıki SS1er çok kll& bır zamanda, 
emparyallll ülkelerin gizil örelil· 
lerinin ve özellikle CIA'nın 
de.teA!yl_ yenıden bır oraya eel' 
dUer. Bum esld sava, luçJ.}1larI-

mn yenıden örei.itlenmesinde bü
yük rol oyn.dı. SS ,etleri ve kad· 
roları Ilk olank 1951 yılmda 
"Ylklngin Ç.Rırl .... . diı bir ya. 
yın çıkarmaya b.ıladılar. 1955 
yılından ıonre aynı dergi "Gö· 
nüllü" adıyla yaymı siirdtimteye 
devam etti. Bu yayının amıcı 
SS1ere esld itibulannın iade 
edUmeolnl saRlarnakll. Çünkü 
"SS1er. anti-komünist Avrupa 
billAlnı oluıturmaya çalı"", seç· 
kin klljllerdl" ve "onlarm şerefli 
isimlerini Avrupa larlhinden sU· 
meye kim.nin gücü yetmeye
cekU." 

ElId IUborlannın saRlanması· 
nın öte.inde (Id bu F.deral AI· 
manya'da saRlanmııbr) yayın. 
"Avrupa'dald .. ld ,.,tak dÜlma· 
na, yani dilenlljçUere karljl müca
dele edilm.inl" talep ediyor .. 
kendilerine yapılanlan. adalete. 
öıeürlüRe .. demokrulye "tma· 
yan davranıılar oiarek nltellyor· 
du. 

1956 yılında SS eenerall F.· 
IIX Stelner !aratından klUulan 
'Karı�ıkb Yardımlaşma Birılti" 
(HIAG) adlı örlliil esld SS'lerin 
yeniden toparlanmuını saRiadı. 
örlliilün Fed.ral Almanya'da 
1200'den faıla ıubesl verdır. 
Ayrıca baıta Avusturya olmak 
lIzere birçok Avrupa ülkesind. 
de taallyeUnlsürdünnektedir. F.· 
kal bu "yardımlaıma örelilü" ça· 
lıımalannı böylesine dar bır çer· 
çevede tutmamışbr! BUlÜn 
Avrupa 'dakl birçok neo·r-ılsl 
aonçllk borekoll HIAG'1n ıçınde· 
kı SS uzmanlarınca deneUen
mekte ve yönlendirilmektedir. 
HIAG 'ın aonçllk lçlndeld çalı,· 
maları .. ç.ktan ürkiiiiciidür. 
US 'RIUm kampmda. gençlmı. 
Napola'da verilenleri arab:naya
cak ideolojik sembıerler veril
mektedir. (Napola. HIUer döne· 
minde IBnç SS kadrolarının ye· 
lIııtrııdill mıllı elllım m.rk.ı· 
I.rl ldl.) 

Batı Almanya'da en önemlı 
neo-nul hareketlerinden biri de 
Alman Nıayonıl Demokrat Pır
UsI (NOP) olmu,ıu. PerU 28 Ka· 
�m 1964'te ç .. IUI Deo·naıl 
p-uplarından aolen 700 d'l'aonln 
kabldılı bır kongrenin er�.lnde 
kuruldu. 1965 Nllanında NDP' 

7Ial" itaretini kullG",yo,.. 

nın 7000 üye.i vardı. "Alman· 
y.·dan Haberler" adlı battalık 
bir yaym orpnlDl. sahıp olan 
perU • •  ynı yılın .ylül ayında ya. 
pılan .. çimlerde oylann % 2.1' 
101 aldı. Bu oran 600 000 oya 
korı�ık aollyordu .. ertea! yıl 
yapılan seçlmlerd. NPO'nin ny. 
lan 1 .084.000·e yükaeldl. YIıı. 
aynı yıl 5000 deleaonin katıldı" 
çok biiyük bır kongre düzenlen· 
dı' Kongre .onunda Pardnln yö· 
netimln •• lanmmll sanayici FrlIz 
Tbiol.n baıkaııllRmda . ..  ld SS' 
lerden Adalf VDll Thadden, Flo
rtan WIn ter F_bender ve WU· 
belm Gulmano .ldbl ııoıtrUdl. 

1966 yılının sonunda NPO' 
nın 22000'10 iizerlııde iiyell verdı 
ve bunların yarlIl 35 ya,mdan 
büyüktii. özeıılkle aonç ü�ı.rin 
batlaltıkian muhaler.ı ..... unda 
FrlIz Tbiol.n baıkanlıktan Indi· 
rildi .. yerin. Adolt ..,., Thad· 
den .,çU. 1968 yılında yapılan 
_çimlerde NPO oyionn % 9.9' 
unu aldı. An<:ak bu, Nuyonel 
Demoml Harekel lçlo aoçlcl 
bır başarı oldu. Çünkü 1966 
den sonııı perUnin nylan ııtde· 
rek azaldı. 

OACJLAN HAREKET 

Almanya 'nm en büyük neo
_i basın merknın. sahıp olan 
Dr. Gerbord Frey. bu dön.mde 
partinin en aktit kadrolarının 
Franı Jooeph Slrausa'un yanına 
aoçme.1nl salladı. 1972 .. çlmle· 
rinde NPO oylarm ancak % 0.6' 
ıını alabıidl. Oy . ..  ylıı da 4000' 
nın altına dU,tü. 1976 Saçlmleri 
I.. NPO bor.k.tinln bltUalnln 
kanıtı oldu. NPO'nln iiim mDI· 
tanıan .n ta .. llk naıl örelil" 
rlnd.n .11 -ıcı mDlly.lçl Ölelil' 
I.n kadar ÇetIUI !l'uplar UI_D' 
da dalıtıldılar ve tully.U.rinl 
,.,.larda IIlrdCinney. ba tladılar . 

Dr. Gerbord Fray'ln olu,tur· 
duıu basın IrH.tü. Almanya'da 
n.o·nazl harek.U ıçın biç da kü· 
çllmoenmey.cek bir destak OL· 
mu,lur. TopllUnun ç .. IUI kal· 
manlarına. l,çU.... kHylUlmı. 
ötr.ncU ... yön.llk rafl'l yayın. 
lar bu lr6atün le.lIl.rinde baI�· 
mııbr. Dr. Fr.y·1n baam rullye· 



----'---._---

Yediler' e 
Y.pmm yız .. çnm .. yerindo 

yıpnılnndı 
.... _ yedi yoldq uylıııdı 
«Ilim kur .... ..ıdl oniın 
pıjllıfer bopltıldı "ıziınnı .. _ .... 

yedl y.ltdaha cll' . ....... 
yon! tırIdII« �I ....... 
lıu tııprıık 
....... biraz daha blıJm. 

yeci dal kınldı lllbmdo 
....... kı 
IıorbIrI binbir çlçak 
IyIye'lÜlolHolruyı-ep'" iıasret. 

öllm IwıI .. ıı .. e .. I.1n 
koıi<u bılme bu yolda yiini< 
bu kın .... lısmda 
elbet blrJjln kaıl pıU .. &wecok 
dokuz kur,una dokuz ıPn <Ir .... " yoldaş., 

kılan hesıbt görülecek. 

yllr&nell 
yiJı1mel l lnsın"zl1 l1st11no 
ylWiftıell 
Id ... 
dumwın çıık 
ıbllar yeşıl yeşil çlçek-çıçel< 
baı;ıklar .. Ikilii .. çak. 

d kadar önemlı çalışmAlarından 
biri de bir yıtm sıR örgütü bir 
Ullyatopıırlaınasıdır. Buolann en 
önemlisi "Anayasa ballı güçler 
Bırıııı" (YVK)dir. Bu örgüt Ca· 
ıbt ııençllk berekellnln önemlı 
bir Iwmmı kendı ıçınde topla· 
yabUm14Ur. 1971 yılında ·'Al· 
man Halkırun Bırıııı" (OYU) ad· 
lı bır örgüt kuruldu. Dr. Frey 
öfaütüuün kwulu, amacının saRı 
bölünmüşlükten kurtarmak .. 
AlınAn balkını büyük Ideallne ka· 
vul_ oIdulunu &Öylüyor· 
du. Gerçekten mWlyetçl .. LO· 
.. n düşüncelerl A1nıan halkının 
en ",nil kesimine yaYmAktan 
ba,ka ıırnaçlatı yoktu. örgüt as· 
lında Franz Joaepb sııa .... 'un 
Truva atlarından biriydi ve 5000 
mWtanı bUerek veya bilmeyerek 
onun blzmetlnde çalı�ıyordu. 
Gerbard Frey lınAçlumm. "btın· 
cl Dünya $a .. ,mı polıtık plan· 
da kazaDmAk" olduRunu ııfzleml. 
yordu. Bu nedenle OYU'nun ya. 
ymlarmın büyük bir lwmında ... 
va, IID.JlDda nuUerln Iıledılı cL· 
nayetler binbir yalanla örtbas 
edilmeye LO çıırpıblmaya çalıı�' 
dı. Hatta bu yayınlar bII kllll\ın· 
da pz odalarının, Cmnluın sava, 
somumda Amerika ye SovyeUer 
Bırıııı tare!mdım In .. edildiII 
bUe Iddia edlldl. Düzenlenen ka· 
Iabalık ııö.terllerde Hitler in ve 
"Id SS 1erln lu(SuzluRu kanıt
lanmaya çalıı�dı. BüWn bu yay. 
Lin eylemlerle sııa .... '. ve CSU' 
ya en keıkin neo-naıl mUltan1a
nnın kAyınasl .. Ilandı. 

OYU'nun. 1976 yılında Fran· 
.. 'da ölen, esld SS &ava, suçlu
larından Joaehlm Pelper'ln anııı· 
na bır toplantı düzenleyeeeRlnl 
ve mozole.1n1n törenle aç�caRı. 
nı blldirmoal demokradk çevre
lerde tepldyle kar,�ndı. Karl,· 
ruhe mahkemesi açılı, tatenini 
yasaklamal< .orınıda kaldı. 
Mannhelm'da yap�n toplantıy. 
ise 12000 _i kabldı. Dr. Ger· 
bard Frey OUY'nun .maçlatını 
!Öyle açıklıyordu: " ... özgürlU· 
ROn. Alman kUlWr ve uygaılılı· 
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nın korunması. Avrupa'dald 
uluslann ve Alman blIllillnln saR· 
!anması. bütün U1kelerln 1937 
öncesi sınırlara diiinmesi, tüm &8. 
vaş suçlusu zanhlannm itlbarla· 
nnın geri verilmesl..." Toplanb.· 
ya Avrupa'nın birçok yerinden 
yüZlerce kutlama ve dayanı,ma 
telgraCı geldi. 

13-17 Hazıran 1977'do SLUt
prt, Frankfurt, Hannanr'de ya. 
pılan toplan�da da OYU 
"Sovyet Emperyallzml''ne kar,ı 
mücadele bayraRım .çıyordu. 
B�eıce neCHlllZlnln kAtıldılı bu 
toplaoblara Goeb\>eIs'1n özel 
sekreterliiiini yapını, Wifred 
von Oven da konufDl8cı olarak 
katıldı. 

OYU'nun en tebllkeıı prop •. 
pnda eylemlerl .. nçllle yönelık 
nIanlandır. Dr. Frey'ln bu amaç· 
la Almanya 'nın wl Avrupa 'nın en 
büyük neo-nazl gençlık bereke· 
öyle yakın 1114k1al oImuıtur. 
''Yıkıng Gençlılı" .dlı bu tırgüt 
uluslaruası bır yapıya sahipiir. 
örgütün Fransa'da. Belçika'di. 
Hollanda. O.nlmarka. Kanada. 
ABD .. Güney Anupa Cumbu· 
rlyed'nde .. kalyonları vıırdır. YI· 
Idnı Gençlıll kia.1k .nIamda bır 
nazl barekaddir. Polis ıçınde ve 
devlet kadrolarmde hücreler ha· 
linde çalı .. n üyeleri vardır. ö.el· 
IlkIe ölrelmenler uııaında laban 
bulmaya çalıımaktadır. Ayrıca 
örgütün Y" .ylarında 'Çtılı 
kamplarde Avrupa'nın ç",IUI U1. 
kelerinden "len ıençler aıkeri 
eRIUrn görmektedIIle,. 

YAHUDI DÜŞMANUCINA 
DEVAM 

Yine 1976 y�mda. HIU. dö· 
nemi Almanyası 'nı andıran bır 
Yabudl dü,manllRı kampanyaıı 
ha,lalıldı. "Alman Mnıı Hııro· 
katı" (OBırnln önderlerlnden 
avukat Manfred Roeder. Upnda 
o..lot Ba,kanı İCİ Amln 'e &ön· 
derdiii mektupta ,unian ıöyW· 
yordu: " ... Orta Dotu'da t.raU 
Dov\eU vıırlılını .lIrdUrdURO &8. 

rece barı, mlimkün olmayacak· 
tır. Biz. ltd dünya .... ..,. mal 
_ nlmm.yahudl _. 
iii .... aı\lııadeltmkl oiirdiir\b'o, 
NI. Acı deııoylorlırıl&. ılUtmanla 
"'b,manın ıırbk &öz konUlU 01· 
madıRmI ııö.termltllr. TUm dün· 
yem ortak ve tek dUtmaru, 
uluslararaa yabudUlllı w,ı güÇ
IOr1mIZI blrla,tireilın." Roeder. 
1976 yılında Amerlka'da yapı· 
ian dUııya nuyonal-eoiyallst 
konpalnden dönlitll de lU 
açıklamayı yapıyordu: " ... Avru· 
pa öz&Ur1Uk Harekatlııl yaretbl<. 
"-bUrnI& bUWıı illltelerln mnı· 
taIUına açıktır. BI& Almanlar • 
mllcadoleml&de yalnu deRUIz. 
ÇIlnkU. bllün Ulkalerın beyaz ırk· 
tan balkları aynı baskınm • •  lyo· 
n1a1 tebdidn a1bndadır. AlınAn· 
ya'da. AYlIıpa'da dünyanın ber 
tare!ındald yalıudUe,.. wıı mU· 
cadelımlz ortaktır.... tlIkeml 
Amerlka'da yapılan kongrede 
tıeııall elmekten pur duyuyo
....,.. Bu kongreyle bır kez daba. 
örgüdü dünya yabudlllRlne wıı 
mi1cadelenln �BIiII vurgulan' 
dı ... " 

FAŞisT HAREKEn: KARşI 
GöSn:RMELIK TEPKI 

Bab Almanya'da Içişleri Ba· 
�ıtı her y�. yaklafık yüzeııı 
aayfalık bir rapcır yaymlar. Boı 
raporun üçta biri U1k' lçlndeld 
neo.(apt .. neo-<llzi bereketı,· 
rln, .ltldndir. Bu rapora IlÖre 
Almanya 'dakl MO-nazl hareke
� "'I"lml o kadar önemlı de· 
Rildir ve bir awç maceracmın 
eylemlerinden öteye geçmemek· 
tedir! Fedenl Servis IlÖre,lUeo!· 
nin neo-mşist hareketleri tüm ay· 
rmblarına kadar bilmelerine raL
men böylesbıe sudan raporlann 
baZlrlanınasl oldukça düşündürü· 
cüdür. Batı Alman Güvenlik Ser
VISI yetklınerinden biri bu duru· 
mu !Öyle yanıtlıyor: "Içışıeri 
Bakanlıeında bazırlanıın ve dlRer 
ülkelere de gönderilen bu rapor· 
Iardan çok fazla bIItey bekle· 
memek gereidr. örgüt personeli· 
nin büyük bII çolunluRu. geçml· 
II oldukça Idrll kiıUerden oiuı' 
maktadır. Hitler dönemı yönetl· 
cDerinden veya bu yöneticilere 
yakırılılı LLe bilinen kiıüerden 
olufSn bu kadro ör(ilün üst ka
demelerlnde yer almaktadır. Bu 
nedenle Fedem Servis liıerinde
id denetlmlerl çok gen"Ur. Alt 
kademelerln topladıeı veriler üst 
kademelerdeı sal: ve sol uçlarm 
eylemleri teklinde çıırpıtılarak, 
DaunlıRa sunulan rapor hazırla· 
nır ... Bugün Almanya'daki en 
tehlikeli nazl kalın bları ç",ltII 
&rupların arasına daRıJrnış olan· 
lar deRU. blzzat devlet kadrola· 
rmm, polisin içine sızmıŞ olan· 
!ardır." 

Alınınya'da neo-nazl ve neo· 
tapt bareketlerln büyük bII boı, 
fjrüyle kartllanmasının nedenle
rlden biri. bu wl IlÖrevlDerln dev· 
let ayııbDm en üst bdemelerlne 
kadar .. 'mı, olmAlandır. Ancak 
neo-ta,lIt bereketlerln .ıı.,bii· 
mıılnın uıJ. nedeni, uzimıln 
toplllllllll tem'llnl oIu,turan ke· 
p ltalllt tekAllerln 'tldnllklorlnln 
F. Almany.·da koabıllkle kırıia· 
mam14 olmasıdır . 

Potadem görÜlmelerinin te· 
mel hükümlerine uyarak, nazlı· 
min kökünün kazınabllme.1 ıçın. 
tekellerin ve kapltallııt .konomlk 
yapının ortadan kaldınlmasının 
kOfullarını hayata geçiren ve bu· 
gün aınırları lçbıde. müze balını 
gelirlimiı toplama kAmplarından 
b'ıka hiçbir nazl kalınbiı bırak· 
mayan Damomtık Alman Cum· 
hurlyatl lle F. AlınAnya'yı kıırıı· 
Ia,tırmak mUmkUn mU? 

ÇiZERLER 
HALK SAALlAINI 

IRDELıYOR 
SEMiH GOMOŞ 

Etkinlikim toplllm .. 1 doAlşlmo ko",ı olarak artan do· 
mııkrı�k kitle 6rgllderlnin son ydıarda dUzenledikleri yııı,
malır. karlka_Uzde kendı .. özgü bir yer edindi. Ozeıııkle 
I""ç çizerlerin ilgi &östıennesi .. ödıın .. in de çolu kc bu 
Fnç çlzerlerc:e alıunı.sı, bu yarıımalan" en olumlu yanı. Ger· 
çı yırqmaların. salt bu yanlırıyl. bil" oIum",z bir işlevi oldu· 
Aunu öne sılren ve bu nedeni, de yınşmalırı kıblmayı dolru 
bulm.yan çizerierimiz de vii. Ancak. son yıllarda .. yıl.rı hızı. 
ırtan ve henUz içiıde bulundukları bkınıklığı .şma sıncılııını 
yaşayan eenç çizerterimizi", bu yarışmalarda çizgilerini sına· 
m. ve diğer çizerime kendilerini kar,ıl.ştınn. oI.nağl bulma
ları düşllnlilec'k olu .... bu ylıl,m.I ... büdlnliyl, karŞı Çıkm.· 
nın, sorunları artınnanı" ötesinde anlam taşımadılı ortaya Çı
kar. Hemen her yarışma sonrasında basılan altürıler Ise, kari· 
kıtllriimllrün sorunlill'ını görmemizi koı.yı.,brdığı gibi. kari· 
katür sanatımızı" o döneminin geleceie uzanan belgeleri olma
sı aç�ından da çok yararlı. 

TUrk T.blpler B iri ılı i ve KırikıWn:üler Derneği'nin birlik
te dUzenledikleri yarışmaya kıblan karikıllirlerin topl.ndığı 
Halk Sallıtı - Yarıfrno Karik.türkri '78 .Ibümünlin ilk .nd. 
haM.ttıklarl bunlill'. MiII't aymda sonuçl.nan y.rı,m.y. kab· 
I.n kırlkıllirler. Ankara ve I, .. nbul'da da "rııôlendi. 

YiII'lşm.nın Birincilik Oılilü Ümit Oğmel'in karikadfiine 
v .. ilci. Oğm,l'in karikalllrllnde. çarpıcı blr ıIi,üncoyl,. bu dil· 
,Unceyı iyi kavrayan bır bıçimin başarılı bileşimini görüyoruz. 
Kırlkadfiin ild .. mel öle'i: y'll1lık ve grafiğe yak .. lık. Grafi· 
ğe o denlı y.kml.şıyor kl. karikıllirün lıüyüWlmesiyle halk saı· 
lığı konulu çok güzel bir .fişln çıkıcağını düşllnliy ... ",nuz. 
Kendisiyle yapılan bir konuşmada, ''Biçim yönUnden de, alışı!· 
mı,ın dı,ın. çıkm.yı am.çlayan çalışmalııın yotunı.,ıığı bir 
dönemden geçiyoruz." diyen Oğmel. ".lışılmı,ın dışmdakl" 
çalışmal.rını • •  Ilıümdeld iki k",lkıWrü düzeyinde sIIrılirdüRü 
takdirde, karikatUr sanatlmıu kendine öz� bir renk katıeak-
IIr. 

Ümit Oğm,1 in. doAi,ik .. dııı getiren iki kırIkadfii dı,ın· 
da • •  lbIlmdeld dllier kırIkıtllrlerin .... Ilikle "ortal.ma" bir dil
zeyi .şıığını söylemek oI.naksız. Daha çok kafa yorarak . .... u· 
nu data ÇUPlcl yanından yakalamak için pek �ba BÖsterilme-
dlği her!ıalde yanlı, bir lOSbit olmayacak. Beslenme ye"'rsizll· 
ii, çevre kirlenmesi g;bi konular, birbirini yinel�e�, �i bir 
dUşIlnce ve çizgi düzeyini apmıy .... y.kılanan çelı,kılerln SıR 
bir dUz'yde ele .Imması. böylelikle de ince bır. mlZlhl. birletti· 
rilemernesi, karikatürteri" etkinliini aDlt1r�, iıleyeni 
ıIi,UndUnne k.ygısını da kendilllıindon bır kıyıya Ibyor. Ayrm· 
ulııın birçok kırikAlilndekl rahatsız edici fazlailAı da, bu olum
suzluklar. b:z-biber ekiyor. Genç çizerier. gelı,lgüzel çizgilerle 
ka,.Ototü,. çi%gi.inin sürçmesine yolaçıyorlar. Gereksiz ayr.ltl· 

. IilI çizgilerinden kovmayı bıpr.bilenlerin ı ... doha dlkk.t çe-
kici kırIkılllrl .. ortaya çıkardıkları IlÖrüıüy ... . 

AlbIlmün önemlı bır eksikliII de. us .. çizerlerlmlzln yııış· 

m.ya ilgi gö, .. rmemesl. T.n O"I'ln yarı,ma dı,ı karlk.dfii 

, dışında , karikatilr sanaamızın çlz,gilerine doyulmayacak usta
larının yarışmaya katılmayışı, albiinü bir "amatör" çızıller 
derlemesi havasına sokmuş. Neyse ki, Tan Oral'ın, kendisinde 
pek .... dım.dığımlZ blçlmdeld karlkadfii . ..  k b.,ın. bile .1-

bIlmUn daha IzI,nlr olmasını saılıyor. 
Allıüm bu olumsuz özellikleri dış .. d •• k"'lkıdfiin ne den· 

ii etkın bi:anç olduAunu, onun kavpcı ruhunu bir kez dlha 

gö.t<riyor. Halk saılığının toplumsal bır yın. oldu�unu '!" bes· 

lenme yetenizlil, çevre kırlenmesı, doktonuzluk, ılaÇ somUrü

sU, hastane sorunu, Iş kazaları gibi, kapitalizmin UrilriJ birçok 

sık.�ık ..... fından nasıl .. hdlt edildiğini. bır çırıııda gözler 
önline seriveriyor. y.hşi hayvanlar gıbı p.d.yısıy. lıkınonl.rın 
y.nınd. bır ,omun 'kmeill p.yl.şın.y. çalı,.nları. oI.nca 
çıplakl�ıyl. görUyonunuz ... Y. sorunun .cılılı mlZlh öle.lne 

o denlı baskın ki. karikıllirier kArşısınd.pııüm .. yemlyonunuz. 

H.lk Sallıtı - YlUlfrno Korik.lU,kri '78 özenlı . ..  miZ bir 
baskıyı. hazırl.nmı,. Bey .. kığıt UsWnd,1d çizgiler. k.nııı, ... • 
le,mlş bır 'orunu Irdelerken. karikıdfii sevenleri do. bu "Iıın' 
ıır" sanatımız," sorunları UsdJnde dUşUnmeye, tartışmaya ÇıJı
rryor. 
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TIP Gentl BatJıGra Be.hice Borun 'ın. 
A,.",G7'CI 'dcı YGyınlanan BGyram gazetu;" 
nin 14 Ktuım tCJrihU ıayınnda bir yazııı 
y� aldL Boran )'Gzınnda. ge.çtilimiz 10 
Kaam gü� ölümüniin 40." yılı doltıyJ61Y
lo andan M. KemolAtatiirk 'iin göriişleri
nin ve. politiklWl1ln giiniimüz Türkiye.',;.. 
nin JıOfulleul aç.ından bir delerle.ndir
rrvlini yaptL Güniimüzde Awlürk 'çüliik 
odlnG toplumaıl iluleyifi tutucu girlfim
lerin cuunuldu'unu. demokrutik hak ue. 
özıürliik�rin kUlllanmak ;ate.ndi'i"; be
lirterd. TiirJtiye 'nin empe.ryalizme bo
'ımlıblın", bupnJıü göıte.rıekri üzerin
d. durdu. Boran'ın AnJıaro Bayram Ga
utairıde yer alon ya.ıı.anı okuyucuları
muo ,unuyorlU. 

• 
GOfÖ"Ij)ıDn sorunb.rı sıkıştl'dıkça, 

dar boğazlar daha da dar.ıldıkç. boc ... • 
mab.rı ve şaşkınlıkları artın egemen güç. 
ler bır yandan çakıp gilrleme, öte yan
dan A .. ıurk'. sığınma yollarına başvur· 
maktldırlar. HUkümetin hazırladığı bil· 
dirilen, d.mok ... tik hak v. öZgilrlüklerl 
yok edercesine kısıt1a.ma.yl amaçlayan 
ka,"", tasarıları v. Genel Kurmay Baş· 
kanı'nın son demeçleri, bir S«tIe_ 
poUdlwının dile getlrilişleridir. A .. IiIrk' 
Un ölilmilnIIn 40. yıldönilmünde yazılan 
vo söylenenler ise A .. ıuık .trafında bir 
hey.can v. duygusıllık hav ... yar ...... k 
ç"" yolunun onda bulunduğu v. bu lu· 
nabileceji inancını ve umudunu yarat
mak çabasıdır. Çok dikkat çekicidir ki, 
A .. ıürk'. b.ğ�lıklarını, sorunların ÇıkıŞ 
yolunun onun ilkelerinde olduğunu dur
mıdan tekrarlayanlar, bu tekrvlamala
rl1 ötesinde, ne onun tarihsel gelişime 
bakış açısını irdeleyip bugüne uyarla
maktı, ne de sorunların çöıürriJnde, 
onun ilkelerine bağlı kılmaktadırlar. Bu
gUn "A .. lllıkçUlik" denilen A .. lllık'. 
bu sözle ballılık ve "Ne sılcıyız, ne sol
cuyuz, AutilrkçüyUz" tekerlemesi ardın
da toplumun sol doğrultuda olan Ileri .. 
mesine karşı duruş, solu bıst .. ırak top
lumsal ilerlemeyi dondurmak çabaSIn
dan b",ka birş.y değildir. Atalıirk, za. 
mll'wnc:b, ilerici bir insandı. Içinde yaşı
dılı, y.ınm yllzyıl öncesinin toplumunu 
feodal dUz.nden kapi .. list apmaya iler· 

Boran: 

"Atatürk' çülük adma 
bugün tutucu , gerici 

po "tikalar savunuluyor" 
letk:1, bir ortaçağ imparatorlulundan 
bır ulu .. 1 devlet ya ... t'" görilşlere sahip· 
ti ve böyle bir politikanın uygulayıclSlY
dı. Bugün A .. ıurkçUlilk adın. yapılmak 
Istenenler ise toplumsal ilerleyişi tutucu, 
bunun için de gerici niteliktedir. 

TIlRKlYE CUMHURIYETt . 
SOSYALIST BIR IÇERICE 

KAVUŞARAK 'PAYIDAR" 
OLACAKTıR 

A .. ıurk toplumların değişme halind. 
olduğunun farkındaydı. En y.kın ÇalıŞ' 
ma .rkadaşl.rı "Istanbul'da.,ir diişmlJş" 
Sul .. nlığı v. halif.liğl kurtırma v. sür· 
dürme hesapları yapark.n, O imparator
luğun, sul .. nlık v. halif.likl. beraber .. · 
rih sahnesinden silinmeye mahkum ol
dulunu çoktın biliyor, çabalarını, bu si
IInın.d.n doğacak olan ulu .. 1 d.vI.�n, 
Cumhuriyetin yaratılmasına yöneltiyor
du. A .. tUık hiç bırşeyi k.ndi "d.haSl" 
ile yoktan varetmedi. BUyUk adamların 
büyüklüğü toplumun gidişini doğru sap
.. yıp değ.rlendlrebilm.leri ii. orantılı· 
dır. 

A .. tlIrkçU!erin .. rihe böyle bir dina· 
mik açıdan bakmak akıllarının ucundan 
bile g.çm.mektedir. Onlar için değişme 
değil, değişmezlik esast ... Oy .. sormak 
gereklr: Bugünün toplumlarında ·v. TOr· 
k.iye·d� tırih sahnesinden giderek silin
meye mahkum olan nelerdir? Yeni geli
şen, geleceğe sahip Çıkmaya namz.t 
olin n.l.rdlr? Bu açıdan bakıldığında v. 
gelişmeler doğru sap .. nıp değ.rlendlri� 
dilinde gör1llecektir kı, dünyanın v. TUr
kly.'nln gidişi sola doğrudur. Çağımı� 
kapı .. lizmd.n sosyalizm. geçış çağıdw. 
Türkly. Cumhuriy.tl p.yldar olacaktır 
• ma, .rıeç sosyall't bır lçeriğ. kilWşa
nk payidar olacaktır. 

"rAM BACIMSIZllK" 
ÇIzGIsINDEN GERIYE 

A .. tUık'Un somut ilk.lerine g.llndiğl 
ıa.ma.n da, "Atıtilrkçü"lerin bunlara uy
gulamada sahip çıkmadıkları göriilmek. 
redir. Kurtuluş sınşı "istiklal-j tam" 
için )'Jptlmıştı. Bır kısım yabancı şirket
ler bu amaçla satın alınmıştı. Atıtilrk is
tiklal konusunda çok duyarlı idi. TUıkl· 
yo .mperyallst.J<api"lIst dUnya lIişkll.rl 
ağı Içlnd. kalmay. devam .ttlğl ıçın 
"tım balınuıılık" koşulları ve durumu 
oluşamadı; ama yine de TUrklye son ta
rihsel dön.mi� gör.lf olarak .n balımSlz 
.vreslnl yaş.dı. Bu gör.1I b.lımSlzlık 
çizgisi nd. n adım .dım g.ri gidilirkon, 
.. A .. lllıkçUllk" şamplyonlarınd.n hiç 
se, çıkmadı. NATO'y. girildi. TUm silah· 
lı kuvvetl.r NATO .mrlne v ... lldi. Ulusıl 
savunma stra"jl,1 NATO str.ıtellsl ll. öz· 
leştirildL. Yurt topraklarından parçalar 

askeri Us ve dinleme tesisi olarak Ame
rikan askeri yönetimine devredildi. Si
lahlı kuvvetlerinin donaNml ve elitimi 
ABD'y. baAlandı. Savaş sanayiinin geliş· 
tirilmesi durduruldu. " AtatUrkçU"lerden 
ne bir ses, ne bir nefes i Şimdi de öylel 

Amerikan armargosuna " Atatürkçü
lUkH adına tutarlı, isabedi, gUçIU bir dirrr 
"iş ve karşı koyuş olmadı. "Aman batı
dan, Amerika'dan kopmayalım" diye 
durum "idare" edildi. Ambargo şartlı 
kalkınca da, hukuki dayanağı kalmamış 
otan üsler, konu Millet Meclisi'ne dahi 
getirilmeden bır hükümet kararı ile açıl ... 
v ... di. "A .. tUıkçU"I ... ln kılı kıpırdamadı. 
"Ulusal savunma kavramı", ''Ulusal stra
teji" konuları suskunluğa itHdi. 

TtlRKtYE'NIN BACoo.nıCı 
EMPERYAI1ıME BACIMLIUKTIR 

Atatilrk siyaSiII bağunsızlığın, ekon� 
mik b.ğımsızlığ. b.ğlı olduğunun bilin· 
cind.ydi. Ekonomik b.ğımsızlığı g ... . 
ç.kl.ştirmenln yolunu doğru sap ..... • 
meştı amı, siyaset-ekonomi ilişkisini 
kavramıştı. Türkiye'nin içinde bulundu
ğu durum ise bu llişklyi , .n gönmek iste
meyenlerin bile görmemezlik,.n g.lemi· 
yeceğl bir 'ç"lıkl. Ortly. ÇıkamılŞtw . 

Avrupa Ekonomik Toplululu (Ortlk 
Pazar) ile düğUn-bayr.ım .dilerek girişi. 
len ilişkilerin Türkly. .konomisinin 
boynuna g.çlrilmiş boyunduruk oldulu 
iyice açığa çıkmış bulunuyor. ÖZel sek
tör mensupları ve sözcUleri dahi ulusal 
sınayının köstokl.ndiğlnden 'öz etm.k· 
,., anlaşma hUküml.rinin hiç değilse 
belli bır ,Ure Için ,.k ..... 11ı olarak don· 
durulmasını .. I.p .tmektedlrler. Ama 
yine de "Batıdan kopmamak" hesabı 
aA" b.,tığmdan ulu .. 1 ç".rları, .kono
mik bağımsıZıığı koruma yönünde karar· 
b adımı ... . tılmamak .. dtr. 

B.tılı Dikeler Ile olan ekonomık ilişk� 
I.r ıumü ile, Türkiy.'nin .konomik b.· 
Iımhillını göZı ... önüne senmek,.dir. 
Sanayinin bağımlılığından sanayiciler 
yakınw durumdalar. Kullandığı makın. 
ve cihazlardan, yedek parçaya, hammad
de, ara malı ve yöntemlere kadar sanayi
miz dışa muhtaç, dışa balımh. Döviz 
kaynakları bakımından da öyle. Ihracat
tın ve Işçi gelirlerinden elde edilen dö
vlzler ıhtıyacı karşılamak"n çok uzak. 
Sanayinin t.knolojl,1 g.nellikl. geri v. 
.Iırlılı mon .. 1 v. hafif sanayıd •. Sana· 
yll.şmenln b.1 komill olan .ğw sanayi 
Ihmal edilmiş. 

Bu dışa balımh sanayı yapısı, bize 
dış .. n day.tılmı,. B.lımlllık, .mperya· 
IIzme b.lımhhk, d.yatma da .mperya· 
list odakl.rın dayatm .... Gerç.k b.lım
Iılık da bu. Şımdı Ulusla ... r .. ı Pa ... Fo
nu (IMF), DUnya B.nkaSl v. dll.r p.ra 
kurulu�ları yardım ıçın Ileri !Ürdüklori 

koşullam bu geri, densesiz, emperyaliz
me b.ğımlı sanayi yapısını !Ürdürtmek, 
bu niteliklerini gUçlendirerek sürdUn
rnek istiyorlar. Borçları ertelemek, "tl
z. para" v ... mek Için karşılılında almak 
is,.dikl ... i bed.1 bul 

Bu konuda da "A .. ıuıkçU"I ... ln se� 
sed ... çıkmıyor. "Millly.tçilik" .ri şah· 
Ianmıyor. Ne oldu 'ıstiklal-j tım" hede
fi? Ekonomik nf ... ı . .... çlandwılmadık· 
ça" askeri ve siyasal nferierin "payidar" 
olamayacağı g«çeği. 

ATATtlRK VE TORKlYE
SOVYETLER BIRLICI DOSTLUCU 

Bir nok" daha: B.tılıların Türkly. 
üz.rine koydukları, Ilan edilmemlş .ko
nomik .mbarıonun bir hedefi de TDık� 
y.'nln Sovy.tler Birllll vo dller s0sya
list UIk.lerl. yakın lIi�kilerin .. 11,_1 
OOI_k. Bu IIIlkIlorin gen,tlrilın •• 1 
"A .. tilıkçDllk" şampiyonlin da s"'un
lukla karşılıyorlar. ıllıkiler, Türkiye .ç_ 
sından, poll�k bır seçenek olmak .. n 
çok, .konomik zorunluluklanı sonuaı 
olarak ,.a,driUyor. öznel bır "caid" 
yok. 1920 v. 3O'lardakl Türk·Sovyet 
dostluluna da hiç atıf yok. Oysa A .. • 
tilrk Sovy.tier Bırllll ii. dostlulu TiIıtı� 
ye'nln dı, poIldlwının temel UJI yap
"",tı. Bu, o yılları. sınırlı ııeçlcl bır tu
tum da değildi. Türkıye'nın bağımsızi. 
ğınlO uluslararası bır ,üvencesi idi. 

I'OLh1K BILINÇLENME, DIRENÇ 
VE DÖVüŞKENLIK YüKSELIYOR 

Emperyalizm. b.ğımlılılın, .kono
mik geriliğin ve dar boğular., fatu ... Slnı 
lşçl�mekçl geni� halk kitleleri ödüyor . 
Durmadan ylık_n fıyatlar, dUşen ger
çtık ıellrler, _n lpiıiilde, eğıtım, sağ· 
i" .. dlj ... -raL hlzmo1lerdekl y .... -
sizllkl ... ı. kldeIer ,Idenık daha da yok· 
suiiaşıyor. Kitlelerde huzursuzluk .nı· 
yor. PolI�k bilinçlenme, direnç ve dö
vüşkenlik yükseliyor. 

Bu durumun kökündekı nedeni .... In· 
mek yerine, "AtıtilrkçDllk" adN "ımrf 
bölUdll!ğUnün", .... nıf k ....... ıo" yok 
.dllmesi ıs"nlyor. Bastırılması ıçın de· 
mokratik hak v. özjjlrlUkleri kısıtlama
dan y ..... çıkılıyor. A .. lllık vesil. edll .. 
r.k, "BüyUk kurtlrıcı" si"..si 1�lenip 
kafaları y.rleştlrilmeye ç.lışılıyor. Böy· 
lece faşist güçlerin silahlı sald .. ı ve cina
yemrfe terörü tnnandırarak varmak is
tedlll sonuca yardımcı olacak ıdeolojık 
ve psikololık zemin haurlanıyor. 

Sömilr1I v. toplumsal eşitsizlik var o� 
dukça sınıf ay .. .",I .. ı ve kavpSl v.olı.
cak v. g.ıı,ecektlr. Baskı ve terör ropm· 
lerinin .n gilçlüSl ve kanlı" bile bunu 
önl.yemeyecektir. önlemeyeceğlnln son 
örneğı yanıbaşımızdakı l ... n'dır. 
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