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TöB-DER' de çıkış yolu: 
tabanda en geniş birlik 

TÖS.oER Anlara Şube Kongresi geçen haf
ta toplMldl_ Kongrede, Clemokrasi güçlerinin ive
di talebi, 4_ OlağMl Kongre sırasında ve sonrasın
d� hızla tırmandırılMl bunalımın çözülmesinde 
yeni �dıml�rın atılmasıydı_ Ancak kongrede du 
grup hesapluının ağır basmısa yüzünden bu talep 
gerçekleşemedi. 

gerektiğinde en sert eleştirileri yöneltmiş ol�n 
Demokrasi Için Birlik grubu temsilcileri ise bu 
saldırıluın unacının birliği engelleme olduğunu, 
temelde anti-sovyetizm ve �ntl-komünizm eğil/m- , 
lerini ortaya çıkardığını belirterek eleştirilerin 
birlik platformunda sürdürülmesinl istediler. 

Kongre'den önce Demokrasi ıçın Birlik gru
bunun da çağrıldığı ve yedi gruptan oluŞMI bir 
platfonn topIMIdı. Bu pl�tformun am�cı, TöB
DER içinde zufa uğ�tılan dı� dönük mücadele 

i birliğine etkinliğini yeniden kazandı�bilmekti. 
Ancak bu birlik Birlik DaYMIışma ve Devrimci 
Öğretmen grubunu platform dışında bı�ka�k 
sağlanmak isteniyordu. Bu tutumun ters olduğu
nu belirten Demokrasi Için Birlik grubu adı 
geçen iki grubun da platforma çağrılmalarını is
tedi. Demokrasi Için Birlik grubu, bu iki grubun 
platforma katılmasının ortak ilkeler ve prog�m· 
lar doğrultusunda ol uşturulacak mücadele birli
ğinin koşulu olduğunu ve TöB-DER'de var olan 
bunalııııı ,çözmenin ve faşizme karşı mücadelede 
yeni adımlu atılmasının tüm demokrasi yanlısı 
grupluın biwaya gelmelerini gerektirdiğini bil
dirdi:- Bu 'öneri sonunda adı geçen iki grup da 
platforma katıldılar. 

Devrimci öğretmen grubunun bu sorumsuz 
saldırıları sonucunda pl�tfonn bir sonuca ul��
madı ve Devrimci öğretmen Grubu diğer buı 
gruplul� birlikte pl�tform dışım çıktı. Ilkeli bir 
birliğin savunucusu olan Demokrasi Için Birlik 
grubu pl�tformda kalan Halkçı Eğitimciler ve 
Birlik Dayanışma gruplarıyla iş ve güç birliğini 
sürdürdü. Bu iş ve güç birliğinin daha da genişı .. 
tilmesi girişimleri ise sonuç vermedi. Kongreye 
bu koşullu altında gidildi. 

Kongrede yapılan tartışmalar TöB-DER'de 
birliği sağlayacak bir Ü5luba oturtulamadı, tersi
ne iç mücadeleyi körükler yanluı ağır bastı. Tü
zükteki antidemokratik çatlaklardan yararlana
rak TöS-DER'e üye yapılan 17-1S yaşındaki öğ
rencilerin, ne yapacakluını yanluındakilere so
ran sözde "öğretmen"lerin oyluı ile Devrimci 
Öğretmen grubu kongrede ağır bastı ve yönetime 
bu grubun ad�yları seçildiler. 

Ancak platformun toplanmasıyla birlikte, da
ha ilk toplMltıda Devrimci öğretmen grubu tem
sleileri platformun dağıtılması amacıyla sorum
suzca Birlik Dayanışma grubuna saldırmaya baş
!adılu. Bu . saldırı, görünürde Birlik Dayanışma' 
nın kitle ö�tlerinde izlediği politika eleştirile
rek yapılıyordu. Birlik DaYMlışmaya, bugüne dek 

MIMARLAR ODASı 
KONGRESı "ISTANBIJL' 'DA" 
TOPLANDı 

Mimarlar OdUl'nın 25. Genel Kurulu. Oda 
yönetiminde etkin olan ıırubun kongredeki Çl
karlannı riske etmemek için, sıkıyönetimin bir 
bildirisinin "yorumlanınıw" ile alışılmarnı, bir 
,üreç içine girmişti. 

24. Genel Kurul'da alınan karar gereRi bu 
kongrenin htanbul'da yapılmuı gerekiyordu; 
oy .. kongre eRer Ankara'da ya
pılabilir .. yönetimdeki ıırup da
ha avantajlı bir duruma sahip 
olacaktı. Bu i, için &tJuyöneti
min bir bildirisi deRerlendiri1ıne
liydi. Yönetim kurulunun diRer 
siyasi ııörüşten üyelerine hi ç du
yurulmadan ııJuyönetime bir ya
zı yazılarak Konııre'nin Ankara 
da yapılınıw ilereRinin. ııJuyöne
tim bildirisi dollrultuaund. "te
yid" edilmesini istediler. T.bii 
yazı hemen teyid edildi. Sonra 
konllte yeri için hemen karar 
alındı. ,azetelere ilan verildi ... -
lon tutuldu. kapora yerine iki 
günlük won kiraii pe,in ödendi. 

Sıkıyönetim hukukuna da
yandınlan bu uyııuIain. tutarlı 
demokrat ve sosyalist mimarlar 
tarafından tepkiyle kartılandı. 

Olay .çııı. çıkınca. zor dü
ruaıd. kalan yönetim. kurulun 

diller üyelerinin de kararlı tavrı 
sonucund. lIkıyönetlme bu defa 
doRru b!ıııı vererek bır yazı daha 
yazdı. Sıkıyönetim. bu bqvuru 
üzerıne karannı deıı;,tlrmi,ti. 
konııre üye tabanının iradesi 

. dollrultuaunda İstanbul'da top-
1anabilecektl. ama yönetim artık 
çok ııeç olduRunu lÖyıüyor. ııa-. 
zete iIanlaruıın verildiilini. won 
klruının ödendiliini hatta üst 
örıüt TMMOB�nln de g'a kar,ı 
5 oyla aldıllı kararla koıııırenin 
Ankara'da y.pılmaamda bir .. -
lunca ,örülmedilli açıklanıyor
du. Konııre Ankara 'da toplan
dı. yönetimin bu usullüz UYl/u
iamuına kar,ı bır Juaım deleııe
nın b .. vuruıu ile alımn tedbir 
kararı Ile konııre ertalendl. 

Konllte tekrar 6-7 Nısan iiün
lerinde 1ataııbul'da toplanacaktı. r' vDRoYöŞ-·_·_·_·_·_·' 
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Ama 1ataııbul deleııesinln zor 
u\a,abUe� bır yerde toplanma

.lıy<ıı. Yer bulundu. Y.,llköy·de 
Çınar otelinde yapılacaktı konıı
re. Bu ,üreci yakından izleyen 
maocu Aydınlık ııazetesi "Sov
yet yanlıll olmayan en faz1a de
leRenln .. çildl� Mimarlar Oduı 
koniitesine" özel IIci ııösterlyor 
"Sovyet yanlıat" mimarlann her 
türlü "oyununa" kar,ı. Oda yö
netimini destekliyordu. 

Kongre boyunca mımarlann 
"devrimci birikimine" aahlp Çl
kanlar. ,·aat. düz devrimciler" 
"Devrımcı-yoı ile Kurtulu,'un 
aruındakl çattaııın üstünde otu
rurken" bu kongre veıılleııi ile 
Devrimci Yol. Kurtulu,. Halkın 
Kurtuıu,u. TEP. TtKP'in' ar.· 
ııındakl çatlallın üzerıne de otur
mak maharetinl ııösterdiler . 

Oy\ama sonucunda !stanbul 
dolepayonunun katılımının tam 
olamamuı sonucund. yönetimi 
tekrar kazanırken. bu 1,ln altın
dan da ustaca kalktıklan Için bir
birini kutlayanlar. ,unu unutm.
mak durumund.dırlar: t,çi ıımfı 
müc.delealnden kopuk. hele hele 
ona aykırı .... f devrimclUk" ol
maz. Sözümon. "alyaaa! örıüUe
rln miıyonlarma k.pılmadan" 
demokratik toplumaal muhalefet 
olu,turınak Için emperyalizmin 
yedek IlÜcü maocularla kolkola 
tı\renler kar,ıJanııda ber zaman 
ilerici. demokrat. soaye11at mi
marlann i1kell blrUlinI bulacak
'ordır. 

�ünETEN BiZiZ, 5 YARATAN BiZiZ:. 
K lQME1tMnt 6\1 nl�t�t\lla 

Plauo'do da 52 iIÇinin zorlu diNnifi ilıi aya yalı/ofh. 

MERSIN'DE PLASSA GREVI 
ILK AYıNı DOLDURDU 

Mersin'de . Sabancı Holdlne'e bai!lı p1aua F.brikası·nda 
ıilnnekte olan grey Ilk ayını doldurdu. DtSK'e bai!h Lastik-ı. 
Sendlkası'nın örglitlü oldultu Pıa- Fabrikası'nda çalı,makta 
olan 52 Işçinin 45'1 ıırevl sürdürüyor. Toplu SÖzle,m. SÖru.
melerinin Işverenin katı tutumu nedeniyle kesintiye uRraması 
sonucunda ııreve çıkan Işçileri Türkıye tşçi PartIal Mersın tı 
örgütü grey yerinde ziyaret ettI. 

MAOCU FAŞISTLER GENÇ öNCÜ 
TARSUS ŞUBESI'NE SALDıRDı 

Gınç Öncü Tanus Şubesi ııanıar. kar" hiçbir önlem a1-
önünda "Halkın Kurtulu,u "D- mamuı voL olaylara oeyIrd kal
dan oldullu bilinen ve bır &jan muı demek çevreudald emat
provokatör tarafından yönetl- lar ı.afından u,ı .. ha)'NÜe 
len bir ıırup maocu. puta.t- izlendi. Saldınlar iiuriııı bır 
mak bahanlllyla olay çıkart- açıklama yapan Genç öncü 
mak istadi1er; ancak Genç ön- Şube Batltanı Endar Ur. "M..
cü üyeleri tarafından püskürtü1- sin ·d. 14 NI .... 1979 lÜDü ya
düler. Daha sonra kalabalık bır pılacak olan ft örııütiimüziin da 
I!ÜNhia yenıdan Genç Öncü ,u- ın .tldn bır biçimde kalllmaaı 
baai önüne yıRıIan maoculann. taaar\anan 'Oomokrasi .. ös
,i .. ve ta,larla wdınye .. çme- ııürlük Y\iriiyiif ye Mitinci· ön
siyle olaylar büyüdü, çıkan kav- cesi böyle bır aaldınnın düzen
p ıonund. Genç öncü Tanus. Ienml, o1mul oldukça dÜfün
Şubesi yöneticllorlnden wnaıı dürücüdiir. Ne _ Id. I,çl ımılı

. San bqından .iiır yaralanarak mıZln polltlk önde�inda .. ' 
Merain Sooyal Siııortalar Huta- bili.....,1 aoayalbmln ilkeleri ı.
nesine yatınldı. hafif yaralanan ınelinde ülkemiz .. nçlerlnl öt
Namık Akııü10llu I .. ayakta te- IlÜt1emak 8Örev ft sorumluluilu 
d.vI edildi. Olaylann yetı,ma- ıçınde bulunan Genç öncüleri 
ııından Iki aaat ,onra tabanca voL De maocu boakurtlann. n. da 
sopa\arla yı niden wdınya 110- fa,iat odaklann wdın voL tar
çen mNCular Gınç öncülerın tipleri yıldııabilec:ektlr" d.mi,
direnmeıi kar .... nda dalıldılar. tır. 
Olaylar ,üresince poU,in WOO-

MALATYA'DA POLIS·VE ASKERI BIRLIKLER 
TIP WKALlNDE YASADıŞı ARAMA YAPTı 

Malaty.·da . TİP 11 örıütü imi olmaksızın yapılan bu ara
binasının önce wdıny. ul!raW- madan Juaa ,üre ıonra yenldeD 
mak ıatenmeıi. daha sonra da binaya .. I.n pou. .. uk..,ler. 
Iki kez poli' vı ukarı birlikler yanlannda bulunan a1v11 bır Id
tarafından aranınıw tapkilanı ,iye "ata, edl1d11l"nl ön. ıüre
yol .çtı. Bir açıklama yapan nık. yeniden yaaadı,ı arama 
TİP Malatya n Sekretarı Haluk yeptılar. Malatya n Sekretarı. 
Umut. Parti binasını bumu is- yaptılı .çıklamada. bu arama
teyen Iki kı,inin dlrenl, ,örme- lann nedeninin "tarötü yaaal
lerı üzerıne k.çtıklannı. daha lı,tırma tılrltlmi" oldulunu bll
sonra da pou.. ve ukerlar tera- dlrdl vı Türkıye ı,çl Partl1I1erln 
fından yakalandıklannı blldlr- öncWUlliinda DİSK Tekstil Sın
di. Daha ıonra Partl'ye .. lın dlkuının önllÜtlenıneolnJıı 1"
poU, voL uk..,ler. zorla Içeriye men ç ...... lerl tala .. dÜfilrvek 
tılrenık arama yaptılar. Hiçbir çetiW provokll}'onlar hazırla
tutanak tutulmadan vi arama malanna yol .çtılını ıöy1edl. 

POLIS KAYABAŞı, ATPAZARI VE'HISAR'DA 
ILERICiLERE BASKı YAPıYOR 

Ankar.·nın en .. Id ııecakondu Mmt1erl olan Kayab .... 
Atpazarı vi HiIU'da bazı pou.. mamurlannın IIerlcllenı .. _
yaıı..U ... kar" baaJu tıIrI,lmIerl dikkati çakiyor. Bır yıl önce 
bu Mmtlerde bır demek açm. tıIrI,im1erl halkın tapkial üzeri
ne b ..... w:bkla sonuçlanan fatlstler. bunun üzerine Mmlta 
ilerici ve ıooyali,t olarak tanınan kI,lIere wdırılard. bulun
maye bqladılar. Daha önce ilericilere .. �t1enı ber fır
.tta bukı yapan yöre karakolundaki po\l.alardan bazılan, bıı 
wdınlarla Ilııllenmlyorlar. Tanlne karakol polloleriDID a1v11 
ıı!yalli olarak fa,latlerle .. mt ıçınde dolatıyor1ar. Bu durum 
!çl,lerl BakanlıRı Vi Ankara Valililine Uotl1mlline kar"n. be
nüz hiçbir yanıt alınamadı. Semt halkı. U,ıIIIerin ı...ıilikle bu 
olaylann t1aerlne ıı!lmelerlnl latlyor. 



ORTADOöU 'DA GELiŞMELER 
VE TüRKiYE'NiN DOöUSU 

GÜNDÜZ MUTLUA Y 

Emperyalizm, Iran 'da yedl�1 darbeden sonra Mısır ile ısrail arasında sa�
lanan sahte banşla Ortado�u'da yeni bir düzeni oluşturmaya çalışıyor_ Orta- , 
do�u öteden beri uluslararası politikada çok önemli yer tutan bir bölge ol
maktan, "en önemli bölge" olma durumuna geçti. Ortado�u'nun emperya
lizm ıçın petrolle birlikte askeri olarak da önemi açık. Ortado�u'da Sovyetler 
Birli�I'ni güneyden saran Türkiye, Iran, Pakistan, Afganistan ve Hindistan ku
şa�ı üzerinde Amerika özellikıe hassas. Bu kuşak içindeki önemli bir halka 
Iran 'dı. Afganistan'dan sonra lran'da ortaya çıkan yeni durum Ortado�u'da 
emperyalizm açısından "yeni bir düzen" gerektiriyor. 

Emperyalizmin OrtadoAu politikası içinde her zaman önemli yeri olan 
Türkiye açısından oluşturulmaya çalışılan "yeni düzen" i>eler getirecektir? 
Türkiye OrtadoAu'da bundan önce olduAu gibi bundan sonra da önemli ola
caktır. Bugüne kadar bölgede Amerika tarafından korunmaya çalışılan denge' 
bozulmuştur. Meydana gelen hızlı deAişmelerin süreceAi ve yeni gelişmelere 
yol açacaAı bellidir. lran'da yeni Iktidarın en azından ABD çıkarları için Şah 
rejiminin üstlendiAi görevleri reddeui�i açıktır. Iran ve Afganistan dışında 
bölgedeki Islaın-Arap ülkelerinde de devrimlerin olmasa da ciddi deAişlmle
rin sancıları çekilmekredir. Böylesi hızlı de�işme içinde bölgedeki etnik grup
lann hareketlillAi de'artmıştır. 

Bölgedeki etnik hareketler içinde özellikle Kürt sorunu özel bir ö�m 
kazandı. lrak'ın Kuzey bölgelerinde uzun bır geçmişi olan Kürt hareketi, 
Barzani'nin uAradl�1 1975 yenilgisinden sonra emperyalizmin güdümünden 
kurtuldu. KUrdistan Matksist-Leninlstleri (KOMELA), Kürdistan Sosyalist Hare
keti (Buzutnewe) ve Kürdistan Demokratik Partisinden ayrılan demokrat-yurt-, 
severlerin oluşturdukları Kürdistan Yurtsever BirliAi (kısa adı YEKITI) lrak'ın 
Iran ve Tıirkiye sınmndaki Soran bölgesini kontrol altında tutmaktaydı. 
lrak'ın kuzey bölgesinde özerklik isteyen Talabani liderliAindekl Cephe; Iran' 
daki gelişmelerle çok yakından ilgili oldu_ lran'da Humeyni iktidarının Iran 
Klrtlerlne özerklik tanıyacaAını açıklaması Ile lrak'ta komünistlere karşı giri
şilen katliam Talabani önderliAindeki Irak Kürt hareketine yeni olanaklar ya-
rattı. 

Irak komünistlerinin Yekiti içinde yer alan Komela saflarında Kürtlerle 
birlikte çarpıştıklan biliniyor. Şimdi Irak Komünist Partisi üzerindeki şidde
tin yoJunlaşmasl Arap komünistlerı ile Kürt hareketi arasında yakınlaşma da
ha da gelişecektir. 

lran'da Kürt hareketinin Humeyni iktidarından özerklik vaadi alması ile 
bölge daha da hareketlendi_ i ran 'da Kürdistan Demokrat Partisi'nin başında 
bulunan Barzani'nin oAlu Idrls, emrinde olduAu Şah 'ın yıkılışi ile birlikte or
tadan kayboldu. Emperyalizmin ve kuklası Şah 'ın desteAi ile "Kürt hareketi
nin temsilcisi" olarak sunulmaya ça'lışılan Idris'ln sonu da, yolundan yürOd!iü 
babasının sonundan farklı olmadı. Şimdi lran'da özerklik kazanacak Kürt ha
reketi ile Kuzey lrak'takl Kilrdistan Yurtsever BlrliA! arasında,.Arap komünist
lerinin de artan desteAiyle, ,yeni boyutlar kazanacak bır gelişme başlıyor. 

Iran 'da yeni hükümet, politik bır örgüte sahip olmadıAı için merkezi 
otorite zayıf. Hili bütün ülkeyi kontrol altına alamadı, devtet aygıtını denet
leyemiyor. Böylesi bir m«kezi hükümet karşısına bir de "Kürt sorunu" çık
masını Istemiyor. Kürtlere özerklik tanınacaAının açıklanması da Humeyni'nin 
sorunu büyütmemek Için aldlAı bır önlem olarak görülebilir. 

Irak hükümetinin de yıllardır sürdürdüAü saldından bir sonuç alamadıAı 
ortada. Billgedekl yenı durum bundan sonrası Için Irak hükümetinin daha da 
aOçlO bır ulusal hareket karşısında baskı ile sonuç alamayacaAını gösteriyor. 

Ortaya çıkan yenı durum ve gelişmeler emperyalizm ve Türkiye burju
vazisi tarafından dikkatle deAerlendiriliyor. Bunun ilk işaretini Başbakan Ece
vtt ve Treverton verdiler. Dr. Gregory F. Treverton adında biri bu aellşmeler 
sırasında Türkiye'ye ııeldi_ Bır basın toplantısı yaptı. Ardından 8 Nisan 1979 
aDnlü Milliyet Gazetesinde yayınlanan "OrtadoAu'da DeAişlm, Iran; Batı ve 
Türkiye" forumuna katıldı. Tre-wn Londra Uluslararası Strateji Araştırma
lar Enstıtüsü Müdilr Yardımcısı kimIIAini taşıyor. Bu enstitünün de CIA'nın fi
nanse eulAI bır kuruluş olduAu biliniyor. Türkiye'de bUyük Itibar ,ören Tre
verton Iran 'daki etnik sorunlar üzerıne şunlan söyledi: 

"Gelecek birkaç ay ıçınde lran'da aellşecek olaylar ise, bu kez, Iran ve 
çevresı yönünden özel önem taşıyacaktır. Tahran'daki merkezi otoritenin çö
zülmesi, yanı merkez dışına kaptıniması olasllıAı vardır. Başka bir deyişle, 
merkezi otorite Tahran'ın dışına fazla eaemen olamayabilir. Buna karşılık, de
Aişlk etnik ya da dinsel gruplar, özerklikler kazanabilirler. Bu durum, lran'a 
komşu ülkeleri de oldukça aOç sorunlarla karŞı karŞıya bırakabilecektir. Söz
,ellşl bütUn bu Ulkelerde Kürtler ve onlara benzer çeşıtlı azınlık ,ruplan bu
lunmaktadır. " 

CIA adına söylenenler bunlar. Başbakan Ecevit de 6 Nisan günü Cum
hurbaşkanı Ile ,örüştU. GörOşmeden sonra yaptıAı açıklamada bugüne kadar 
söylemediAl birşeyi söyledi. "Türk ulusunu din ve mezhep ayrılıkları ile böl
mek Isteyen Iki karŞıt güç"ten söz eden Başbakan, bu karşıt güçleri şöyle 
açıkladı: "Açıklamama ııerek yok. Fakat bu bölge Uzerine çıkar çatışmasına 
,Irmiş bulunan karşıt ,uçler var, hepsi aynı gIIçlerl kışkırtmaya kalkışıyorlar, 
aslında bu böl,enin sorunları, bu bölgenin kendı uluslarınca çözülebilir. Bu 
böl,eye dışardan karlJlldlll oranda sorunların çözUmü güçleşir, bölünmeler 

artar. Biz, Türkiye olarak bütün bölge Uli(elerine bu yönde telkinde bulunma
ya çalışıyoruz':' 

Ecevit'in bu sözlerinin arkasında yatan anlayış, geçen Perşembe günü 
CHP'1i Savunma eski Bakanı H. Esat Işık tarafından daha da açıla vuruldu. 
IŞık, Ortadolu'nun dışarıdan yönlendirilmek istendiğini vurguladıktan sonra 
bu "dış güçlerin" birden fazla odağı olduğu" iddiasını tekrar ediyordu. 

Görülüyor ki, emperyalizmin Ortadoğu'da yaratmaya ÇalıŞtığı durumun 
iki temel amacı var: Birincisi, nesnel olarak antiemperyalist ve demokratik bir 
öz taşıyan Kürtlhareketinive Ortadoğu'daki tüm ulusal hareketleri bölgedeki 
genel demokratikleşme silrecinin ICarşısında bir tehlike gibi göstermek, böyle
ce de bu hareketlerle Ortadoğu ülkelerindeki emperyalizme, faşizme ve aeri
ciliğe karŞı birlikte mücadelesi zorunlu olan tüm güçleri karşı karşıya getir
mek, boğuşturmak. Ikincisi, Ortadoğu'yu ve özellikle Türkiye'yi şimdilik 
"dış güçler"deyimi arkasınııa tanımsız gibi gösterilen, ama doğrudan doAruya 
Sovyetler Birliği'nin işaret edildiği bir tehlike altında göstermek. Böylece, em
peryalizmin bölgede ve Türkiye'de gelecekte yönelebileceAi olası tertipler için 
de uzun süreli bir zemin oluşturmak isteniyor. Işte emperyalizmin ve aericlli
Ain bu iki temel amaca yönelik tertiplerini boşa çıkarmak, tüm antiemperya
list, antifaşist ve barıştan yana güçlerin önünde yaşamsal bir görev olarak du
ruyor. 

Gerçekten Emniyet Genel Müdürü ve bir heyet Irak'a gitti. Devtet Baka
nı Çetin de gidiyor. Ancak Türkiye'nin komşu ülkelere nasıl bir "telkinde bu
lunduAu" konusu kuşku verici. Geçti�imiz Haziran ayında Talabani kuvvetle
rinin tuzaAa düşürülerek, Türkiye toprakları üzerınde katl�ma ulraması olayı 
henüz tueliııini koruyor. Bu katliamı hatırlayınca da bu "telkinler", ile ilgili 
kuşkular artıyor. , 

"Devteti ve milleti ile bölünmezlik" ilkesine pek balh olan işbirlikçi bü
yük burjuvazi, Dolu'da baskı ve terörü artırmak için her zaman provokasyon
lar tezgahladı. Bu tür provokasyonların ve hazırlanan teröre kamuoyu oluştur
ma görevinin yerine getirilmesinde hep önemlı rol alan belli çok satlŞIı aazete
leri n Irak ve Iran 'daki Kürt hareketleri üzerine ısınma haberleri yayınlamaya 
başladıkları görüldü. Daha önceki provokasyonların nasıl tezgahlandıAını bi
lenler için bu ipuçlan önem taşıyor. 

Gerici büyük burjuvazinin bu türden hesaplanna uygun ortam yaratmak 
için yeteri kadar "solcu" bulmak da hiç zor değil. Ecevit Hükümetinin ve 
CHP'nin attığı her geri adıma bir ilericilik yakıştırmı uzmanı olan bazı yazar
Ianmız da bu yakıştırmalarını en kolay DoAu konusunda yapabileceklerdir 
kuşkusuz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ortaya çıkan baskılara ve kitleler 
üzerinde uy,ulanan teröre karşı çıklnayı uıari bir demokratlık görevi sayacak 
kadar demokrat olamayan çok "aydınımız" da şimdi ortaya Çıkan aelişmeler 
karşısında da her zamanki gibi en fazla se55iz kalmayı becerebilirler. 

Irak, Iran ve Türkiye burjuvazisinin 1978 Hazıran'ında Hakkarı'de sah
neye koydukları oyun o zaman Türkiye Işçi Partisi'nin cesar�tli ve tutarlı çı' 
kışıyla Uç OIke burjuvazisinin istedikleri kozlan ellerine alması sonucunu vere
medi. Şimdi burjuvazinin dolrudan ve dolaylı sözcüleri, Iran ve lrak'ta ortaya 
çıkan yeni aelişmelerden de yararlanarak ileride oynayabilecekleri oyunun 
mizansenini hazırlamayı deneyeceklerdir. Burjuvazinin ırkçı, şoven politikası 
DoAu sorunu hakkında yalnızca resmi ideolojiye uy,un konuşmaya iıin _i
yor. Çolu ilerici aydınımız da bu resmi ideolojinin dışında konuşmamaya bii
yUk özen gösteriyorlar. 

Bu durumda IÖrev elbette kı en başta bilimsel sosyalistlere dUşüyor. 

Resmi Ideolojiyi aşamayan aydınların soruna dolru yaklaşmasını �lamak 
için burjuvazinin Ideolojik saldırısını gölüslemek, geri pUskürtmek şart. Işçi 
sınıfının bilimsel sosyalist hareketi, kendi örgütü ve örgUtledlğl kitlelerie bır
I lIkte bütUn toplumu burjuvazinin Ideolojik etkisinden kurtarmak görevinin bi
lincinde. Görevin aereğini yerine aetirmek için çalışıyor. 

Türkıye Işçi Partısı'nin 2. BUyük Kongresinin aldıııı kararlar DoAu soru-
nu Için 'de ölreticl. Şöyle: " -

"TUrkiye i şçi Partlsi, egemen sınıfların bölgesel ve etnik aynmlv IÖzet
meksizln Ulke çapında bütünleşmiş olmaları karşısında işçi ve emekçi sınıfla
rın milc:adele ve ör&ütsel birliııini korumanın ve aeliştlrmenin temel koşulu ol
dulunu, bu birliği ve hareketin teklilinl esas almayan ıörüş ve davranışlann 
hem bölae, hem de Ulke emekçileri açısından baskı ve terörden, faşizan uYlu
lamalara olanak vermekten, maceracılıla sürOklenmek ve emperyalizmin oyu
nuna ııelmekten başka bir sonuç vermeyeceAlni önemle vurgular." 

Bu karar, sosyalistler, ilericiler ıçın ölretlci oldulu kadar hükUmet için 
de uyarıcı. Emperyalizmin bölgede kendı aleyhine bozulan denaeyi "yeni bir 
dUıen"de korumak ıçın oynayacalı oyunda TUrklye'ye önemli bir rol verme
ye hazıriandıAı açık. Iran'da Şah rejiminin yıkılmasından sonra ABD adına 
sahneye başrolde TUrklye çıkarılmak Istenecektir. Ecevit Hükümetinin çok 
tekrarladılı "Ulusal Onur"un laftan öte bır anlamı varsa bu rol reddedilmeli
dir. "Bölaedekl hassas denge" ve "konunun nazlkliAi" hiçbir antidemokratik 
ıirlşlme haklılık kazandırmaz. 



Emperyalizmin LOZ 
dikliği Orıadoğu'da 

Türliye 
önceki Cuma ııünü yaymlanan Tercüman ııaze· 

tesinin manşetinde bir soru ortaya atılıyordu: "Do- i 
ğu'da birşeyler mi oluyor'" Bu ıoru, Çekoalovak i 
yapısı oldu Au öne sürülen 365 adet silahm Van'da 
ele ııeçirilmesine ve Genel Kunnay Ba,kanı Evren' 
in Irak'a llitme hazırlıiıma ilişkin haberlerle 

tamariılanıyordu. Aynı Tercüman sayılırun iç aay· 
falannda açıkça 'u talep öne sürülüyordu: "28 Ni· 
I&D 'da aıkıyönetimin ıkı aylık görev süresinin uza· 
tılmuı için TBMM toplanacaktır. Bu toplantıda 
ııkıyönetim ııön!v ve aorumluluklannın, bölücülük 
konusunu da kapaavacak biçimde ııeni,letilmesi 

Içişleri Bakanı Günef, "dlf kaYM/r/ar" IR>nlUundalri il� alarmı undi. 

Utanga, 
devalüasyonla gelen 

Hükümetin "ekonomiyi iÜçlendirme proııramı" adını 
verdiRi ve zamlarla başlayan ekonomik önlemlarin ııeriye 
kalan bölümleri ııeçtiRimiz hafta birbiri pe,lIıra açıklandı. 
Bunlann en çok dikkati çekeni, işçi ve tııriıt dövizlerine 
prim unulanmuı ile çaprak kur farklannm (liderilmeli için 
alınan önlemlerdi. Bu önlemlerle biıarada, ıanayi ihracatçı· 
lann dışaatımdım elde ettikleri dövizden kendi ithal ııenıksi· 
Jlimleri için aynlan bölümün yüzde 26 'ten yüzde 60'ye çıka· 
nlmuı karan da açıklandı. . 

Bu önlıımler, IMF'nin doıırudan devalüasyon istemine 
kar,ı öne ıürülen iki ıeçınekten birini oiu,turuyor. Biri 
"katlı kur" diAeri de ,imdi UYlUlanan "prim ıiıtemi" olarak 
adlandmlan bu ıeçeneklerin ikili de ııerçekte "utanııaç" bir 
devalüasyon niteliRi ta,ıyordu. Dahuı "prim ıiıtemi" ile 
birlikte hükümet, döviz karabolBUını fiilen reamile,tlriyor 
ve "Tahtakale Merkez Bankası" adı verilen karabona piya· 
lUınm yerini almaya çalışıyordu. 

Ecevit hükümeti, Uk zam kararlannm ertalinde bunlan 
izleyecek diller önlemlerin açıklanmuında belirtıin bir ka· 
rarsızlık ııösterdi. Bu, hükümet içindeki anla,mazlıklardan 
çok, önlemlari hem IMF'ye ve yerli tekelci büyiilı: ıermaye· 
ye beRendirme, hem de emekçi kitleler için ııöz boyayıcı 
bir ambalajla ıunma çabumm ürünüydü. Zamlan tamamla· 
yacak önlemlardeki ııecikme kı. ıüredı tekelci büyiilı: Mr· 
mayenin tepkllarini çekmeyı başladı. Sabancı 'um öncekl 
Cumarteli iÜnü bir "alarm" havuı varerek yaptıııı açıklama, 
büyiilı: sermaye çevr.ıerinin, bir yandan umduRunu yeterin· 
ce bulamazkın, diller yandım da tak batına zamlann ıorum· 
IUıuRuyla özde,le�k ıdindiRi "nabo," lörünümün rahat
mbılını dUı ııetir!yordu. 

Tekel�i büyiilı: burjuvazinin löıcüleri, ııeçtlRimiz hafta 
açıklanan önlımlari dı bütünüyle sahiplenmaktan çekinen 
bir tutum izlediler. TusİAD vı TlBK ııibi kurulu,lann tem
aUclleri, bükümetin t;üyiilı: Mrmayıye olan "kumar borcu· 
nu" utanııaçça ödeme çaburndım açıkça alayla iöz ıder· 
kın, kendilerinin IMF'yle ortaklaşa dayattıkları devalüas· 
yon iltamini da düpedüz ilan ıtmekten dı ııeri durmadılar. 

Yeni önlımlerin ımekçi halkın ıırtına yüklıdilli fatııra· 
ya bir propaııanda malzameli olarak aanlmakta MC partilerl 
de ııecikmedi. Gerçekten de yeni önlemlar, emekçi kltleie· 
rin önüne "ya brk katır ya lark .. tır" ııibi bir ikilem ııetir!· 
yordu. Prim ılitemiyle ba,vurulan unulama ile, dış ticareti 
kontrolünde tutan büyiilı: _ye ıırup1anna aktanlacak 
yaklatık 12 milyar liralık fon, ya yatınmlann kıIltlanmuıy· 
la Ipizlik körüklenerek, ya da para buma maklneli aracilı· 
ıııyla pehalılık körüklenerek kar.,ıanacaktı. 

Utanııaç davaliiuyon karan unulanmaya ba,lar bat· 
lanmaz, daha önce planlandıllı biçimde Maliye Bakanı IMF 
Ba,kanJ'Yla pazarlılla oturmak üz&nı Zürib'ı uçtu. Fakat bu 
arada uı! önemli olan, uluslararuı mali ıermayenin önemli 
orııan1anndan biri olan Financlal Timeı ııazeteıinin Çarf&ttl· 
ba günü yayınlanan haberiydi. Habenı ııönı Ecevit hükümeti, 
IMF 'dın, kurulu,la yapılacak anla,manm ııizli tutulmumı 
lltemi,ti. Bu iltamin ııenıkçeli, hükümetin ııirecelli taahhüt· 
lerln ülkede büyiilı: politik aaraıntılar yaratebilecelli, hatta 
hükümetin dÜfmeaine neden olabUecelllydi. Financlal 
Timeı'a ııöre IMF'nin bu lııtame kar" Çıkmuı, ııörü,melerin 
ilerleme_ini enııelleyen başlıca unsurlardım biriydi. 

Ecevit'in CHP'linin, ilk MC ıktıdan döneminde, Demi· 
nıl hükümetinin, ABD ıilah ambarlOlu.nu kaldırabUmek için 
Wuhinııton'la yürüttüRü pezarlıldan ııizli tutma çabuma 
kar,ı çıktıRı hatırlardadır. Financlal Timeı'ın tabip edilme· 
yen haberl, ,imdi aynı poııtikayı CHP hükümetlııln de Izle· 
moye ba,ladıi!ıru ııÖltermektadir. Gerçekte bu politikanm 
ızı.ri uzun ıüredir ortaya çıkmı,tı ve ıomut bir anlatmanm 
ııızlenmoline W,ldn olarak kanıtlaDmuma ııenık bile yoktu. 

Utanııaç devalüaayonu ızı.yecek iılzli pazarlıklarla Ece· 
vit hükümeti, emakçi haika kar" bıçbir zaman ödıyemey. 
celli bir büyiilı: ho.bın daha altına ııirecektlr. Uıtallk bu be· 
.. bın ııerici, ra,iat iÜçı.rın yıııl aaldınlaruıa malzeme yarat
muı pahuına! 
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ııerekir." 
Aynı ııün BBtbakan Ecevit bir 

b&llD toplant... düzenUyor ve 
Türkiye'de "İran benzeri day
lan" bBtlatmaya çalışanlanD var· 
lıAmdan söz ediyordu. Ecevit, 
OrtadoAu bölgesini bölme yö· 
nünde bazı çabalann bulunduııu· 
nu ve bu çabalann Türkiye'yi 
de hedef aldııımı söyledikten 
sonra, sözü edileıto tertiplerin 
"dış kökenli ama karşıt çevre
lerden kaynaklandıııı" iddiaaını 
ekUyordu. 

_ Twkiye'nin Doııu ve Güney· 
doııu Anadolu bölgesindeki du· 
rumla ilııili olarak yaratılaa bu 
&oru işaretlerinin arkallnda özet· 
le şu yaklaşım yatıyordu: "Iran' 
do Şah rejiminin deınil"""inden 
sonra ülkedeki ulusal toplulukla· 
nn yıual haklannı kazanma81 yö· 
nünde beliren gelişmeler TUrki· 
ye'ye de sıçra"", eitilimi /nfıyor
du. Bütünüyle Ortadoğu 'do ol· 
duğu gibi TUrkiye 'de de böyle 
bir gelişme, doğrudan doğruya 
'dış güçlerin ' kışkırtma8lna bağlı 
olacakh. " 

Bu "dı, iÜçler" banııileri ola· 
bilirdi? Bu sorunun yanıtını, ön� 
ceki Pazar günü yine Tercüman' 
da Nazlı Ibcak "Sovyetler Birli· 

ııi" diye çekinmeden veriyord u. 
Aynı Pazar ııüne ABD Senatoıu 
çoAunluk lideri Robert Byrd, 
Wuhinııton Star'da yaymiadıııı 
bir yazısında, Türkiye'yi, "Orta· 
doııu 'daki istikrarazlık çembe· 
rindeki tek dayanak" olarak ilan 
ediyordu. ABD'nin en büyük ha· 
ber �ansı Associated press Ajan· 
il da 10 Nian ııünlü Dennia Red· 
mont imzalı haberiyle, Türkiye' 
yi "Sovyet kı,kırtmaaı kaynaklı 
bir Kürt ayaklanmaaı tehlikesi" 
altrnda ilan edenlerin kervanına 
katılıyordu. AP Ajanaı, Doııu 
Türkiye'ye ıilah ıokulduııu yo· 
lundaki haberlerin MİT'ten ııel· 
dillinin Ecevit tarafmdan da doıı· 
rulandlAmı öne .ürüyor, bu arada 
"A� daAmdan ııelen yolculann, 
havaya Sovyet yap ... klaşinkof' 
larla ateş eden Kürt kalıile üyele· 
rinin filmlerini ııösterdiklerini" 
de ekUyordu. 

Türkiye'yi çevreleyen böıııe· 
ye ilişkin haberler, aadece 1ran 
ve irak 'a ilişkin olanlar de iIIldi. 
Aynı zamanda Kıbrıs'ta da 
Denktaş Ue Klpriyanu Ue Ameri· 
kan patentli bir ban, maauına 
oturtm& ilri,imleri de hızlanı· 
yordu. Ustelilf. yine Sovyetler 
Birliııi 'nin Kıbrıs'tak! duruma da 

Soda Sanayıı'nden sonra 

"müdahale" etme hazırlıAı içi ... 
de olduııuna ın,kin haberlerie 
birlikte ... 

Bütün bu ııeli,meler, Ortado· 
Ru'da ve Türkiye'de dı, kaynak· 
lı bir bölünme tehlikOlinin kapı 
eflAinde oldullu yönündeki ka· 
muoyu kampany&llllm, bö!ııecle 
Sovyetler BirliAi'ne kar,ı yeri 
bir - politik ku,atma zincirinin 
oluştunılm&sı çabalanyla içiçe 
olduRunu kanıtlamaktadır. Am. 
rikan emperyalizmi, Ortadotu' 
da Şah'm devrilmesi .e CEN· 
TO'nun daAılm..,yla limııelenen 
kayıplarını, Mwr·t.raiJ mihverin· 
den ıonra bö!ııede anti-aovyetik 
bir ittifak olu,turarak ııiderme 
çabaamdadır . 

"Ortak tehlikeye karŞı" iÜç
leri birleştirmek ııerekçeııiyle 
Türkiye ile 1ran ve irak arasında 
ııerçekle,tiri1mesine çalıfilan 
"i,birliili"nin, TWkiye'ye bö!ııe
de verilmek lltenen bak çilik i,· 
levinin uyııuJanmuııwı adum ol· 
m.., olaaılıllı kuvvetlidir. Bu i,· 
levin "ulUJal birlik" lerekçOli ar
kasında perdelenmek iltendiili 
aııIaşı1maktadır. Bu ııeli,melare 
kar,ı uyanık olmak tüm demok· 
ratik ve yurtae_ iÜçlerin ıÖN· 
vidir. 

imar iskan Bakanlıiında da 

2500 ıŞÇı kapı 
önüne 
bırakılıYOr 

I"",r ii<! 
ııkan 
&/ra", 
Kal'04llan 

Imar ve ıskan Bakanlılıı 26 00 işçiye karşı aldıi!ı 
lokavt kararı ile Türklye tarihinde Ilk defa işçisinl 
kapı önüne bırakan Bakanlık ünvanmı kazandı. 

lşven!nin lokavt ilan etmesiyle b�nkü boyutuna 
ula4an gelişmeler wnda 1 Eklm 1978 taribiııde bBt· 
layan toplu sözleşme görüşmele
rine dayanıyor. Bu tarihte Tez 
Biro Iş Sendikası ile başlayan 
sözleşme görüşmeleri daha sonra 
anlaşmazhkla sonuçlanmı, ve 
275 sayılı yasa uyannca bir uz· 
laştırma kurulu oluşturulmuştu. 
UzıBttırma Kurulu 'nda yapılan 
görüşmeler sonucunda sözleşme 
metnlnde yer alan iş yasasının 
antldemokratik 13. maddesi ve 
kıdem ve lbbar tazmlnatlan Ue il· 
glll maddeler işçilerin geniş tep
klsine yol açtı. Ilerlcl, demokrat, 
ıosyallst Işçilerin önderııl!lnde 
Tez Büro Iş üyelerl bu sözleşme 
metıılne karşı çıktılar. Bu karşı 
Çıkış sonucunda aendlka da, uz· 
!aştırma kurulu kararına karfl ol· 
dUi!u.nu açıkladt ve ıırev hazırlık· 
larına başladt. Buna karfılık Iş· 
1!8ren de lokavta bBtvurdu. 

Lokavt karan ile TiiTklye'de 
ilk kez bir bakanlık "ben i,yerl· 
ııl kap_atıyorum" demek cUretinl 

gösterlyordu. B'*ararın altında 
imzuı bulunan kI,i de bakanlık 
müateşan Selamı Üner. Selamı 
Üner 'In Işçi sınıfına dÜfmanblıı 
çok önceden tescil edilını, du· 
rumda. Bu ki,ı MO döneminde 
Kınkkale MKE I,yerinde Türk· 
ı,'e bal!lı Türk·Metal Sendiku· 
na üye kazanmada aktif rol al· 
DIUj ve MHP yanlıll bu sendlka· 
ya g1rmeyenıerın Işlerine son ver· 
me görevlııl başarıyla yürütmliş
tü. Bu başarısı üzarine MC iktl· 
dan Üner'i ödilllendiren!k Mur· 
gul Bakır l.ıetmelerl Mlclirıuııü
ne atadı. Murıut'da da ilerlcl de
mokrat I,çilerin baş dÜfmanı ke· 
iilen bu kişi Mad.n·tş'e kaqı yl
ne Türk Metal'ln yaşatılmuma 
Çalıştı. 

CHP Iktldanyla birlllcte lmar 
. ve İskan Bakanı olan Ahmet Ka· 
raaalan eHyle bakanlık mlilt&far
bRma getirilen Üner, yenl hükU· 

met döneminde d. ödliDeııclrO· 
ml, oluyordu. 

Bakan KaraaaIan ve MHP'U 
müsteşarı eııyle yürütülen çalış
malar temelinde, uzun yıllardan 
beri gerçeldeştirilıneye çalışılan 
kamu keslmlnde çalışan Işçilerin 
memur!aştırılmuı çabalanyla 
sıkı sıkıya Wşklli. İlan edilen 10-
kavtla birUkte Işçilere bir yan· 
dan memur olup ı,ten atılınü· 
tan kurtulınalan yönünde bukı 
yapılırken, dller yandan da İmar 
ve lıkaıı Bakanblı'nda çalıtan 
llerlcl demokrat YeIOI)'alIJt ı,çi
IerIn de ı,ten atılmalan utlan· 
mı, olacak. 

lmar ve İlkan BakanlıRı'nda 
çalıtan 2500 I,çl taphl1nan 
oyunların farkında_ Bu oyunların 
ıwıcı hUldlmet dönemlnd ..... 
çeltle,tll!\nln de farkında. Gm' 
aILaLı1arııU en etkın biçimde kııl· 
!anabilmek ıçın hazırlar ... 



1 MAYIS 
iS-TıN BUL 'DI 
1 MAYIS ILANıNDA 
KUTLANMALIDIR 

1 Mayı'. işçi ıınıfının ulusal ve uIUllararuı daya
n14m&. va mücadele lÜJlü. yak!atıyor. 1 Mayıı'ın yak
la,muıyla birlikt.. bu lÜJlün lıelenekaelle,tiRI biçim
de tatanbul'dı kutlanmuını önlımeye yönelik. hükü
met çıvrelerindın ııelen prl,lml.r kendilini ııö,terme
yı blfladı_ 

lÜJlü yaptlRı bır ıçıklamayla. Partl'nln 1 Mayıı top
lanbıırun enııellırrmek Iıtenmeliyle ilııill lıörü,lerlnl 
,öyle açıkladı: 

nuçlaııan bu kanh &aldın. toplum Vıcdanmda nefr.tle 
kar,ılanmı,br; ınpllemı çıbılanndı dlrenilmıli. ıy
nı zamandı: toplumun bu yarıııını da ten dütoc.klir. 

BUlfÜn yalnız 1 Mayı,'ın kutlanmuı dIRU. 1 Ma
yıı alanındı kutlanltwıı dı I,çl ,ınıfının ve demokra
tik 1fÜç.1lr1n vuıı.çımeyıceili bir mevzi durumunda
dır. 1 Mayıı'ın 1 Mayıı alanında kutlanmıııru ınııelle
meyı çalışmak. kararrhk fa,ist IfÜÇlerln 1977 kıilia
mıyla eldı etmeyi umduilu ,onucu onlara hıdiye et
m.ye çalı ,mak d.m.ktir. 

Türkiye t,çi Partiıi Ba,kanhk Kurulu pçan Salı 

"utenbul'da yapılacak 1 Mayıı toplanbıınm en
lieilenmık istenmeli antidemokratik bır anlayı,ın ifı
dılidir. Böyle bır engelleme i,çl ıınıfımı.ın. emekçi 
kitlelerin. Uerici aydınların ve ııençlerin demokratik 
hak ve özııürlüklerlne yöneltilmi, yenl bir .. Id ın nlte
lilllni ta,ıyacaktır. 

"1 Mayıı toplantısının fatanbul'da yapılmııı. ka
ranlık lfÜçlerln tertip ve provokuyonlan ile kanı bula
nan 1977 1 Mayıı toplanbıından ıonra özel bir anlam 
kazanmıştır. Bu katliamın ıorumluları daha ortaya bi
le çıkarılmı, deRildlr. 34 yurtta,ımızın ölümü ile 10-

"1 Mayıı toplanbıının utenbul'dı yapılmumı 
konmak Iıtenen enpUır dırhal ortıdan kaldınlmalı
dır. Olay çıkıcallı lf'lrekçeıi U. demokratik hak vı öz
IfÜrlüklerin kullanılmuını ortadan kaldırmak dü,ünüle
mı •. Hükümıtin ııörevi. demokratik hakları yönelıbi
lecek &aldınlara kar,ı lıerekU önlemleri almakıor. Bu 
ınııelleme pri,lminin demok ... ı BÖzcüRünü dilindın 
dü,ürmeyın CHP Iktidanndı ortayı çıkmilı daha dı 
düşündürücüdür. Bu tutumda dlrenlimıli halinde. bun
dan dollruden hükümet ve bı,bakan ıorumlu olacak
br." 

MHP Milletvekili Somuncuoğluı 

"Otomobiiciler 
direnişi 
başlar başlamaz 
bir solcu vurun" 

YOROYüŞ'ün edindiği: bilgilere göre. 2 Nisan günü şe
nol GiiIer'in öldiirü1mesi o1ayınm.sanı1danndan biri olan 
"iiikilcii" Mehmet Uçar, verdiği ifadede, cinayetin MHP 
Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun talimatı üzerine 
işlendiğini açıkladı_ Mehmet Uçar'm üadesine göre, i Ni

<an günü, aynı cinayet olayına ka-

vurdular. Mehmet Uçar, cinayet
ten sonra cinayet aracı olan sila
hın kendisine "kaybetmek" üze-

re verildiğini ve kendisinin de 
bunu Niğde - Aksaray 'daki bir 
akrabasına götürdüğünü sö�ledi: 

rıpn sanıklarla birlikte bir top
lantı yapan $Omuncuoğlu, Şo
förter ve Otomobileiler Federas
yonu tarafından alınan direniş 
kararının uygulanmasıyla hükü
metin düşürülmesini sağlamak 
üzere, sanıkların işyerinde bulu
nan "kim olursa olsun bir solcu-
yu vurmalarını" istedi_ 

Imar ıskan Bakanlığı Ahşap 
Elemanları Baş Mühendisliği'nde 
işçi olarak çalışan 1940 doğum
lu Mehmet Uçar:ın ifadesine gö
re, 1 Nisan Pazar günü saat 16 
dolaylarında, adı geçen sanıkla 
birlikte sendika seçimlerinden 
Çıkan ve aynı işyerinde çalışan 
ve isimleri Yüriiyilş'te olan 18 ar
kada,ı MHP 'nin Ankara Bahçeli
evler'deki Genel Merkez binasına 
gittiler_ Adı geçenleri binada 
Sadi SomuncuoAlu karşıladı. 
Uçar'ın ifadesine göre Somuncu
oğlu şöyle dedi: 

"Arkadaşlar. Otomobilcilerin 
almış olduğu karar uygulanırsa 
hükUmet kesin olarak dUşecek. 
Sizler de işyerinizde kargaşalık 
ve anarşi yaratarak bizlere yar
dımcı olacaksınız_ Yoksa bu hU
kümet düşmez_ Kım olursa olsun 
fabrikanızdan bır solcuyu vu
run." 

Bu konuşma Uzerine san ıklar 
ertesi günU yaptıkları bir planla 
su,t 13 sıralarında Şenol Güler'i 

MOazzınollU Oerıııarln dOnduruımasııçın 
ganelıe çıkardı 

1977 seçimlerinde I,çl IIDlfına yapbRı va
adlerle iktidara eelen CHP'nln Genel Ba,kanı, 
Bqbakan olduktan sonra, ".orumsuz ücret ar
tı,ten"na kU41 çıkbRını belirtmi, ve siyasi ha
yıbna malolsa bile buna bır "çare" bulacaRım 
lÖyleml,1L Kı .. zamanda bu çan bulundu ve 
Türk-t,'1e hüklimet araında "Toplum&al AnIat-. 
ma" Imzalandı. Bazı çevrelerde hararetle kU4l
lanan bu anla,manın tamel felsefesi, büyük bur
juvazinin ana hedefi olln I,çl ücretl.rlnl don
durmak ve "çalı,ma ban,ı"nı kurmakb. 

Fıyat arb,lannı durduramayan CHP aRır
Iıkh bükUmet, I,çl ücretlerini dondurarak buna
lımın aRır yükünU I,çl ıınıfına ve emekçi kitlele
re yUklemeye çah,ıyor_ Bunun somut bır ömeRI 
MalIye Bakanı'nın Imzası U. yayınlanan Gen.1 
ve Kalma BUtçell Kunılu,lara gönderilen 20 
Mart 1979 tarihli "1979 Malı Yılı 4 Sayılı Bütçe 
Uygulama Yönerııesl"nde açıkça JÖrUıüyor. YÖ
nereede, vizeli l,çUen ücret, aynı ve nakdi yar
dım, SoIyaI Sllorta prim ve kesenek kU4ıllklan 
Ue bunlarla Uını dlRer ödemelerin, bütçelerın ,,
çi ileretleri lıareama kalemine 1979 Malı Yılı 
ıçın konulmu, olan ödeneklerle sınırlı kalınarak 
yapılabUecetl bellrtlllyor_ 

Yönerlllenln bır dlller bölUmUndo Isa, toplu 
I' IÖzle,meat gö\'Üfmelerl ııraslOda bütçel.re 
konulmu, I,çl ödenek mlktanmn KÖzönünde 
bulundurulmulOlD iileniii belırtllenk, "bütçe
lerde m.vcu t I,çl ödenekı.rlnln aıbnlmaıı 
mümkün olmadıRıodan I,çl lleretlerinln öden
memesl ıonınu U. kar,ı kar,ıya kalmamak ıçın, 
"çı çalı,ımımuı v.ya toplu i' IÖzl.,meat Imza
lanmuı aıruında bütçelerde mevcu t öden.kle-

rin özenle gözönünde tutulması" lltenlyor_ 
Bu yönerllleye ek olarak çıkartılan ve Ba

kan'ın Imzuıyla kurulu,lara gönderilen KY-LL 
BOMKO 117001-304 sayılı yazıda .... kunılu,
lardan Maliye BakanlıRı'nes Vıze edUecek de
vamlı ve eeçlcl l,çUerln ücntlerlnln ödenmesl 
amacı ile, yıl ıçınde ek ödenek lltenmlyec'Rlnln 
yazılı olarak BakanlıRa bUdlrllmesl lltenlyor. 

BUlndlRI &Ibi Blitçe Kanunu Tuaıııı b.r yıl 
KalDı ayının ıonunda Meclls'e ıunulur ve BUtçe 
Kanunu Tuanıının hazırlanınası sırasında kunı· 
lu,larla yapılan bUtçe lÖ\'Üfmelerlnde, kunılu
,un I,çl lientieri Ile ııcııı ödenek Istemi o anda
ki !UII duruma göre saptanır_ Devam eden taııal 
henüz keslnle,mem" toplu i' lÖıle,melerlnln 
malıyetı bllinmedlRlnden, kurulu, bUtçelerln. 
bunlarla Uını ödenek konulmaı_ Yıl ıçınde orta· 
ya çıkacak .k ödenek istemlerinin kU4ılanabll
m"1 ıçın bütçe kanununa bır hUklim llletlrllenlı, 
Maliye BakanlıRı BUtçeslnde bır fon oIu,tunıl
makta ve bu fondan yıl ıçinde lı&1ıı kunılu, bil&
çelerine aktarma yapılmaıı yoluna &ldllmek. 
dır. 

Nitekim bu yıl da llleçen yıllarda oldullu at
bl, Maliy. BakanbiZl'nın bUtç"lne, I' ve toplu i' 
IÖzle,melerlnln ıenktlrdlill ek &Id.r kartıiili 
fon olarak 460 mUyon TL'lık ödenek konuldu. 

Buna KÖre BakaniıRıo yönerll"lnde ytr 
alan biltçılerde mevcut I,çl ödeneklerının artı
nlmuının mllmldin olamayacaRı !lÖrU,U hem 
yanlı" hem de 1979 Malı Yılı BUtçe Y_ı'nın 
16_ maddesine aylan olduilu ıçın llleçenlzdlr-

Bu maddeye !lÖn Maliye BakanlıRI. ",k Il· 
derieri kendı bütçHlnde yer alan fondan akw
ma yapmak ıuretlyle kartılamak zorundadır." 

YüRüYüŞ'ün edindiği bu 
bilgilerin'doğrulanması, Türkiye' 
deki faşist terör olaylarının ar
kasındaki mihraklarıo aydınlan
ması bakımından büyük önem ta
şıyacaktır. Urun süredir.." açla
rının tek tek teröristleri ele 
geçirmek ve cezalandırmak de
ğil, bunların arkasındaki "suç ör
gütlerini" ortaya çıkarmak oldu
ğunu belirten yetkililerin, bu 
sözlerine uygun davranmalarının 
zamanı gelmiştir_ Mehmet Uçar' 
ın ifadesiyle ilgili elde edilen bil
giler, yalnızca MHP'nin örgütlü 
faşist terör içindeki rolünü değil, 
aynı zamanda büyük gürültülerle 
ortaya atılan "esnaf ve şoför di
renişi" kararının da içyüzünü 
açığa vurmaktadır. Yetkililer 
herhalde sorunun bu yönüne de 
eğilmek durumundadırlar_ 
Kendilerini şofıirlerin ve esnafla
rın temsilcisi gibi göstermeye ça
lışan kimi sahte kuruluşların 
kimlerle ve ne tür ilişkiler içinde 
olduğu vakit geçirilmeden orta
ya çıkarılmaSıdır. 

Dahası, söıü edılen "esnaf ve 
şoför örgüderi"nin başında AP'II 
milletvekilleri vardır. Bu milet
vekillerinin, direniş kararlarını 
tek başlarına almış oldukları her
halde iddia edilemez. O zam� 
faşist terör mihraklarıyla AP yi>
netlclleri arasındaki Ilişkilerin or
taya çıkarılması da ivedıııkle 
gündeme gelmektedir. 

Bu konularda hilkümeti ve 
yetkiıııeri, bir kere daha, ilzerin
deki sorumluluAun gereğini ye
rine getirmeye çağırıyoruz_ 
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Türk.iş'te 

San sendikacıllğm kan 
lamasına izin verilmemel i  

Türk·lş ljenel Kurulu 16 Nisan'da b�lıyor. Türk· ran, herşeyi ithal ederken ihraç 
Iş Genel Kurulu'nabirkaç gün kala, Konfederasyon edecek birşey üretemez hale &eti· 
Içindeki mücadele de hızlandı. Kendilerini "Türk· ren tekelci sermaye ve siyasi Ik· 
Iş demokratik işçi hareketi" olarak tanımlayan 19 tidarlardır. 
sendikanın Ankara şubelerinin temsilcileri geçtiği· "Yurdumuzdakl bii1ün bu p
miz hafta bir toplantı yaptılar. Toplantıdan sonra lişmeler olurken partiler iistii po
karnuoyurıa duyurular yapıldı ve bir basın toplantı· litika uyutJrilcasıyla Işçiler ülke ''-'-----'-'1 i--·----·-·-·� Si düzenlendi. Basın toplantısın· sorunlarından uzak tutulmuş w 

i . .  b " zd v Mibr' B I I '  .--ıdu da söu;ü olarak konuşan TGS Türk·lş yönetimi 'ıözlerimi ka· · lIerım �ııa go agı " i e i JUlUI ���7b!U�:�����:r ��i": ' �n�i,:if:�J:::;; ::: i 
verdemez i J Faşist IÜÇler terör eylemlerlnl alslemll bır I· rımına geldiğini söyledi ve şimdi· toplu sözleşme yapan bir Dm 

I· ·1 . biçimde �rmandınyorlar. MHP Genel Ba,ka· ki yönetimin "ileriye yönelik bir makinesi durumuna indirgemiş· 
. " iirieri  m·1dn h"k" lerı i nı TUrke, In ban,tan kardeıllkten dem vuran " rk" ak d d '  tir." y.., ltIın mud nı .... " u ıan sözlerini ber defasmda yenı bır ilericlnin, de- • Tu ıye ye ay �y u� ıg�· 

• lçenn yua tuarılllUn Mecllı liindıınlnde • i nı" ve artık "değışmesı gerektı· 

I bulunduAu bu8\inlerde yazı i,lAırl müdürleri' i 'ı momtın fqlıtler tarafından kaW izliyor. . . .. 
,nin birbiri pe,iiıra tutuklandıllı ,örülüyor. Fqlst hareketin slYlSi ki,ı ve örflÜtlerl hedel . ğın:, vurguladı. . " . . .  

• YOROYOŞ'ün ılki yazı ı,\eri müdürü Me- . • alan eylemleri geç�tımlz hefta TEP Ge� .. 1 i Daha demokratik . .  bır .. ışçı 

I tin Çulhaojllu'nun tutuklanmuının udındlO i i Ba,klOl Mihri Beııı ye yapılan suikast Ile sur· kuruluşu oluşturmak ıçın dev· 
MilIııt Mecıı.ı BqklOl C.ııit Kara.ka,'. bır dürüldü. Partisinin Genel Merkezine gelirken ' rimci ve demokrat" sendikaların 

I· te� ,öndenn Genel Yayın Yön't�nlmIz I· . sHahlı bır rqiltln saldınsına uğrayan �el\l, i biraraya geldiğini belirten Yıl· Ze� Kıb� �Ipafında,,'uıı\uı belirtti . " " " i ayl�ınd8D, kolundan ve midesinden yaralan. , maz Gümüşbaş, bugilnkü Türk· Oerıımızlıı bır donem yaR 1,lAırl muduru dı. ,Fa,lst «üçlerın unulamaya koyduktan bu i I " t' . . .. ğd " i k ·1 olAın Metin Çulhaojllu, derıimizde yayınlıD" • lan ıon "nlerde artan laflat ve gerici saldı. � 
yon.e ım��

ı ç� ıŞı � � mı, 01Aın bır yazı yüzünd.n açılan da .. . onu· i ı p , . BU d nia niteledı. Yonetlmın eleştırılere . nlara Uı,kln olarak bır emeç yayı yan .. . .. . .  ğ'l' • eunda on ay bspıı cı ... ma çuptınlnu, ;tt TUrkl t . p rtl i B k lık Kunılu Oyeal i kulak asmayıp gerı gıtme e i i' 

I .,. .... Yuıııtay'ea onaylAınHak kealııle,mı,· 
'i ' 

Ba
ye 

BŞ�I a 
SSkle

a
te' rl8Dtarafı d " mi" gösterdiğini de söyleyen Yıl· 

tır. YOROYOŞ DIrilmizin .aid ıorumlu ya. i ve ın urOlu e n ın 'u soz· " .. . • 

• zı itlerl müdürü evinden abnarak Emniyet'e lerle açıklanıyor: "Gençlik ıçınde baflatılan ' maz Gumuş�aş, bırçok " he�� 

I ,ötürüim" tür. • • saldınlann giderek Işçi ve emekçi sınıflar J vf' ..,ıhlışları bulunan yonetıcı· 
"Bu .ı:. örnek bum özfÜrlü�Unün .özde 

i i örflÜtlerine kaydınıması, oradanda doRrud." . lerin 19'Iar hareketinin dışında 
, bU. kalmadılını ıöıtermektodlr. Çeldı,ı bır siYlSi kı,i ve örflÜtlere tırmandmlması; sGtve i tutulduğunu da bildirdi. 

I aııIayı,tsn öta bır aııIamı olmayan bum luÇ" 1 • sosyalist örgütlerin hedef alınması fqlat 
tan U. UcUi ceza yuuııım Meclia 8lind,ınIn· i hareketin planlı · hesaplı eylemlerldır. Parti· • ·SINIF SENDIKACıuGı" 

• de olduilu '.u . ıııaluda, toplumu���un �e" • miz Genel Merkezi ve üyelerine yönelen sal. i I mokratlk ,.ı;,ıınlyle uyumlu .,. du,unce oı· i d lard TStp Ge ı Merkezl'nın iI ıürlüilünü plittinn bır yuanın MecIW.rden ın 8D sonra ne . 
• 

çıluırıJmuını talep ediyor, dü,ünee öıfÜrlü' • Iahlı Aldınyı uğra�ı, udmdan da Mihri ) 
L tüne te .. ve antl-demokıatlk 01Aın bu unuıa.) Belli'nln öldÜJÜlmek istenmesi bu planın or-

_Ian protolto ediyorum." 
_ 

taya Çıkan ürünlerldlr. " 
.� .. -_ .. _ .. _. . ....- .. _ .  __ . __ . 

üniversiteler yasası icin . . , 
Yüksek' öğret,im kuı;uluşları· 

nın tümünü düzenlemeyi amaçlı· 
yan " üniversiteler Yasası Tası· 
rısı"nın Bakanlar Kurulu tarafın· 
dan meclislere gönderilmesinden 
sonra bu konuya ilişkin ilginç 
gelişmeler başladı. Özellikle üni· 
versitelerin mevcut yapılarını ko· 
rumayı amaçlayan tutucu güçle· 
rin harekete geçtikleri izleniyor. 

CHP'de iki Politika 
toplantısında bu görüşlerin daha 
da geliştirileceği 'anlaşılıyor. An· 
cak ilginç olan, OAK'un girişim· 
lerinin, demokratik güçler kar· 
şısında savunulması güç olacak 
karşıt görüşler oluşturmak yeri. 
ne, bir yasının ç ıkmasını fiilen 
engellemeye yönelmesidir. Oni· 
versite çalışanlarını mevcut yapı· 
sı ile hiçbir şekilde temsil niteli· 
ği olmayan bu kurulun girişim· 
I�rinde e;ı önemli desteği CHP'Ii 
parlamenterler arasında buldu· 
ğu, yürütülen kulis ve MiKi Eği· 
ıım Bakanı Necdet Uğur'a "asa 
tasarısını geri alması için yapılan 
baskılardan anlaşılıyor. Bakaı\ 
Necdet Uğur'un parti Içinden ge
len baskılar sonucu tasarıyı geri 
almak zorunda kalacağı öne sIIr1j· 
ıüyor. 

nün bütünüyle boşaltılması bU
yük bir olasılıktır. Gerçekten de, 
ilgili komisyonun başkanlığı AP' 
de, başkan vekilliği MSP'de ve 
sözcülüğü de MHP'de bulunmak· 
tadlr. Yasıya karşı çıkan CHP 
milletvekillerinin de bunlara ek· 
lenmesiyle üniversiteler ve tüm 
yüksek öğretim kuruluşları için 
gerici, baskıcı, antidemokratik 
bir düzenlemenin elbirliği Ile tez· 
phlanması çok uzak bir olasılık 
olmayacaktır. Bu nedenle tüm 
demokratik kuruluş ve güçlerin 
uyanık ve duyartı olmaları gün· 
cel bir sorundur. 

Hareketin başanya ul�ma 
şansının fazla olduğunu ifade 
eden Yılmaz GÜmÜşbaş,yöneti· 
me ııeldikleri takdirde Türk·lş' 
in "partilerüstü politika"yı ter· 
kederek bir "sınıf sendikası"ha· 
line getirileceğ ini d� söyledi. 

Bugünkü Türk·lş 
. 
yönetimi 

hakkında 19'Iar hareketine katı' 
lan sendikaların Ankara Şubele· 
rinin kamuoyuna yayınladıkları 
bildiride de şöyle deniyordu: 
"Bugün ülkemızın içine düştü
ğü ekonomik bunalımın sorum· 
lusu ne işçi sınıfıdır ne de emek· 
çi halkımızdı. Içinde bulunduğu' 
muz aşamanın sorumlulan em· 
peryalist tekeller ve onlann yur· 
dumuzdakl işbirlikçisi olan yerli 
tekelci sermayedlr.Çok uluslu 
tekellerin, IMF'nin, Dünya Ban· 
kası'nın ve diğer uluslararası ser· 
maye kuruluşlarının ülkemiz üze
rindeki baskısını artık herkes 
hergün duymaktadır. ülkemizi 
dışa bağımlı kılan, tüketim top· 
lumu haline getiren, sanayı diye 
gaıoz ciklet ve montaj sanayi ku· 

üniversiteler için yeni bir ya· 
sa, üniversitelerin çağdaş bilimin 
isteklerine cevap vermeyen mev· 
cut yapısı vi çağdışı ve antide· 
mokratik hükümler içeren düzen· 
lemeleri karşısında ivedi bir ge
reksinim durumundadır. An. 
cak bugünkü yapı içerisindeki 
ayrıcalıkları zedelenen, demokra· 
tik ve özgür üniversiteye doğru 
adımlar atılmasına' karşı çıkan 
gerici güçler gerek meclislerde, 
gerekse siyasi partiler içerisinde 
etkinlik göstererek yeni yası ta· 
sarısına karşı yoğun bir engelle· 
me örgütlemeye çalışıyorlar. 
Gerici ve tutucu güçlerin ağırlık· 
d :emsil edildiği üniversiteler 

Arası Kurul'un bu çabaların ör· 
gütlenmesinde başlıca mihrak ol· 
duğu anlaşılıyor. Bu kurulun 23· 
24 Mart 1979 tarihlerindeki top· 
lantısı sırasında aldığı 16 madde· 
lik kararlar, bütünüyle yeni 
usandaki olumlu ilkelere karşı 
çıkıldığını göstermektedir. Önü· 
müzdeki hafta yapılacak üAK 

"üniversiteler Yası Tasırısı· 
nın mutlaka düzeltilmesi gereken 
birçok eksiğine rağmen bu hall· 
ne bile tahammül edemiyen tu· 
tucu, gerici odakların CHP ıçın· 
de önemlı bır destek buiabIIme· 
lerı anlamlı ve öğretici bir du· 
rumdur. Ve Millet Meclisi'nın 
Milli Eğitim Komisyonu'nun 
mevcut yapısı da göz önüne alın· 
dığında yeni yası tasarısinın, ge· 
rı alınması bile, Ilkelerinın özü· Necd.t Ullur VAK "ar,ııında mazeret anyor ,. 
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KUŞKULAR 

19 sendikanın Ankara şube
leri tarafından yapılan açıklama· 
larda özellikle Halil Tunç'un 
"muhalefet edilen yönetim kad· 
rosu"nun dışında tutulma çaba· 
ları dikkati çekti. Sözcü Yılmaz 
Gümüşbaş, bu konuda soruim 
bir soruyu yanıtlarken, Halil 
Tunç 'un son yıllarda yaptığı ba· 
zl çıkışlarta kendini yönetimden 
"kopardığını" öne sürdü. Bu 
Iddia, yıllardan beri Türkiye'de 
san sendikacılığın simgesi hali
ne gelmiş Halil Tunç'un "ge. 
reğinde 19'Iar tarafmdan des
teklenebileceğ i" olasılığını ha· 
tırlatıyor ve bu hareketin tutar· 
Iılığı konusunda ciddi ku,kulara 
yol açıyordu. Diğer yandan, 19' 
lar hareketin i meydana getiren 
sendikaların tümünün homojen 
bir yapıya sahip olmadıkları gi. 
bi, kendi delesasyonlanna da 
kongre sırasında tümliyle hakim 
olamayacakları tahmini de ağır· 
lık kazandı. ''Türk· Iş demokr.!· 
tik işçi hareketi"nin Genel Ku· 
rul'da "destekleyeceğini" açık· 
ladığı ilkeler arasında "141-142' 
ye karşı çıkılması", 'Türk.l, 
içindeki gerici ve ta,ist unsurta· 
rın temizlenmesi" vb. yolunda 
somut taleplerin bulunmayışı da 
öne sürülen taleplerin yüzeysel 
ıörünmelerine yol açıyordu. 

Türkiye işçi sınıfının ilerici 
sendikal hareketinin önüıide bu
günkü güncel sorun, kendi örSÜtü 
olan D ISK Içindeki örgütsel bır· 
liğini korumak ve güçlendirmek· 
tir. Bunun yanında Türk·l, yöne· 
timlnde simıelenen gerici, uzlaf' 
macı sendikacılığı kesin y_ıllai' 
ye uğratmak, Türk.lş tabanında 
nesnel olarak varolan sınıf sen· 
dikacılığı eğlHmlerlnln, Işçi sını· 
fının ilerici sendikal hareketinin 
birtiği doğrultusunda toplanma' 
sını sağlamak da bır görev olarak 
durmaktadır. Bu, Işçi sınıfına 
karşı sorumluluk taııdığı iddia· 
sında olan bütün sendika yetkili· 
lerinin, pazarlık sendikacılılı II' 
sınıf sendikacılılını birbirinden 
kesin olarak ayırmasına, hele 
DISK'e karşı yeni bır "sol" a6-
runüm alternatiflnın yaratılması 
gibi oyunlara gelmemesine bağlı· 
dır. 



Diyanet işlerinde 

MHP kadrolaşmasıD i  
gizlemek için 

Doğan -Altı kulaç işbirliği 
Dlyanet ışıeri Bqkanlı· 

Imda CHP Urfa MIlletve
kili Celal Paydaş'ın neden 
oldu� olay MC muhalefe· 
tine bır propaganda mal· 
zemesl verirken, CHP'nin 
Devlet Bakanı Lütfli Do
Ran 'ın bqkanlı!!a atmıilı 
TI\Vyal Altıkulaç'ın, ku· 
rumdald MHP'llle,tirme 
openayonunu gizlemek , 
amacıyla bu olayı öne 
çılwmayı ye!!ledlRl bUdl· 
rlUyor. 

-

CHP'ıı Devlet Bakanı 
LÜtfU Dotan, Altıkulaç'ın, 
Dlyanet ıflerl Bqkanlı!!ı 
ıçın ,_kU yual nlte11k1e
rı tqımadıl!ım bUdlRl bal· 
de kendlliııl bu makama 
eetırdl. Bunun nedenlerin· 
deıı biri Lütftl Dotan'ın 
kendili Dlyanet ı,lerI Bq
kanıyken yaptı!!ı bUdlrllen 
\IIUlJüzlülderln önemll bır 
taıııl!ı olan Altıkulaç'ı 
ödiillendlrme çabaaydı. 

Dlyıınet ı,lerl Bqkan· 
lılll müfettl,leri tarafından 
hazırlanan özel bır rapor· 
da Altıkulaç ve Dotan 'ın 
neden "ver güliim al &Ii. 
liim" illtkiJI ıçınle oldık· 
lan aç ıklanıyır. Bu rapor· 
da Lütfu Dotan'ın, Dlya· 
net ı,lerI Ba,kanı Iken 
MHP yönetlcilerlnln kuru· 
culu�nu yaptı!!ı "ANDA" 
dallıtım ,Irketi Ile bır mu· 
kavele Imzaladı!!ı 30 
mllyon liralık kurum yayı· 

i nını MHP'nln bu yayın or· 
garuna aktardı!!ı blldIrUl· 
yor. 

Dıyanet müfettl,lerlnln 
raporunda bu konuda fÖy· 
le deniyor: "Bqkan bulun· 
du� urada kendiJlnln mu· 
avıc.U�I'" yapan ve bütün 
uıuUüzlüklerlne ortak olan 
Tayyar Altıkulaç'ın bu bü· 
yük yolsuzlu�n kapatı!· 
muı ,ayretl neticesi olaralı: 
gerekU yaal nlte11k1ed ta· 
,ımadı!!ı halde bqkanlılla 
,etirilmi,tir. Bu 1,lem, 
633 sayılı kanunun 31. 
maddesine dayanılarak Çı' 
kanlan dini yayınlar dö· 
ner sermayesi yönetmeli· 

Rinin 7. maddesine aykm. !!ı'nda bırıncı derecede mü· 
dır." şavtr kadrosuna alındı. 

Konuyla IlgIll lhban de- Abmet özcan Uşan: Rı· 
lIerlendlrmek amacıyla za Sellmbaşo!!lu 'nun en 
tahkikat lçjn görevlendiri· . yakın arkadaşı olan bu kışı 
len Başkanlık müfettlşlerl· yolsuzluklara ilişkin soruş· 
nln hazırladı!!ı dosyalar ta· turma yapan müfetti,lerin 
mamlanmadan bu müfet- görevden alınmasında et
t\tler görevlerlnden alındı. kin oldu ve Personel Daire· 
30 mllyonluk bu usul.&üz.. si Başkanlı!!ı'na getlrlldl. 
lük örtbas edllmeye çalıtılo Fqlst kadrolaştmna 
dı. eyleml bunlarla bıtmlyor. 

Raporda, Dlyanet "leri' du: 1977 seçimlerinde Ço
Bqkanı Altıkulaç ıçın de rum MHP adayı Nurettin 
,öyle denlyor: Höcük latatlstlk Genel Mü· 

"Bu ,aiııaın aal amacı dürlüRü'nden atıldıktan 
'IlirkIye'ye vehbilllll .sok· sonra Ankara VaIzli!!lne 
mak, dlnl sahada tek Uder ,etlrlldl. Yine MHP çorum 
olmaktır. Ziyaretine ,elen adayı Hamza Ayıın da An· 
yedl klşlnln huzurwıdıı kara Merkez , VaIzli!!lne 
(CHP'yl rotamızi ıoktuk, atandı. Bunların dlfında b
AP lle aramızda bır sorun tatlstlk Genel MüdürlüRü' 
yok, eönliimüz MHP'Udir nden kovulan bütün MHP 
tek sorunumuz MSP'dir) militan1an Dıyanet ı,lerl 
demlştlr." Başkanlı!!ı'na dolduruldu. 

Lütfu Dollan'ın icaze- öte yıından Din GOrev· 
tlyle tüm çevreslnl MC dö- lllerl Federasyonu bqkanı 
nemlnln faşist elemanlany· ısmall Coşar Bqkanlık 
la dolduran Altıkulaç 'ın MÜfavtrlı!!lne atandL Co· 
atadıklımnın bır kısmına şar bu makanu gerçekten 
göz atmakta yarar var: haketml,tI. Bır zamaular 

ıınran öktem'ln cenazesini 

Hamdl Mert: MHP'U ol· 
duj!u ve Ankara imam 
Hatıp Lisesi'nde komando 
yetl,tlrdlj!i eerekçeslyle 
Mıllı E!!ltlm BakanlıRı'n· 
dan uzaklaştırıldıktan son· 
ra bır kısım MHP'Ulerin Is
temlyle Dıyanet ışlerl Baş· 
kanlı!!ı Hukuk MÜfavlrll!!l· 
ne getirildl. ANDA, daRı. 
tım ,Irketi ve dlRer uaul· 
sUzlükler i"ln soru,tunna 
yürüten müfettlşlerln dos
yalarını Işleme koydurt· 
madı ve müfettl,lerln gö· 
revden alınmuı ıçın "ba· 
şanlı" çalışmalar gösterin· 
ce taltıt edUerek başkan 
yardımcılı!!ına getirildl. 

Rıza Sellmbqoi!lu: 
MHP'U Tekel Bakanı Gün 
sazak zamanında bu Ba· 
kanlıeın Personel Dalresi' 
nde Genel MüdürlüRe atan· 
mı,ken, Tuncay Matar&cı 
tarafından görevden alının· 
ca Dıyanet ışlerl Ba,kanlı· 

kıldırmamakta direnenle
dn bqını çekenlerden bl· 
riydl. 

Yasa gereRi din hlzmet
lerinde en az 10 yıl görev 
yapmış olması gerekirken 
sadece 5 yıllık görev süresı 
lle, ve yine yasaya aykm 
biçimde Devlet Personel 
Dalresi'nin görÜfü alınma· 
dan Işbaşına getirilen Altı· 
kulaç'ın etrafında yürütü· 
len propagandanın amacı 
Işte bu MHP'Uleştlrme 
operasyonunu gözlemek· 
tır. ıslam Enstitüsü'nU bl· 
tırdıkten sonra gittiRI Bai!' 
dat'ta bır araba yolsuzlu· 
�na karıştı!!ı Iddiasıyla 
irak hükiimeti tarafından 
da hakkında arama karan 
oldu� bUdlrilen Altıku· 
laç, faşist &liçledn tırmanı· 
,ına özür aramak ıçın kö
,eye sıkıştıııbın CHP hükü
metinin UstlendiRI 1,levın 
yenı bır simgesini olu,tu· 
ruyor. 

• • •  

Kabare gibi 
Hükümet "ekonomik önlemler pake· lizme batunlı ,eri ve çarpık Türkıye ka· 

tl "nin bir boAumunu dalıa açıkladı ,ve pitallzminin kalp atı,larıydı. 
Demirel dedi kı: 

t l .  Bu tahribat sonunda bir avuç mut
lu kişi milyonlar vuracaktır ... " 

Ecevit yanıt verdi iki saat sonra: 
". Bu gibi şeyler Türkiye'de ilk kez 

yapılınıyor ... ol 

Demirel itben olsaydım yapnw.ıdım" 
dedi, Ecevit ekledi: 

ii. Zamanında o da yapmı,tı ..  ." 
Süleyman Deminı1'in "bir avuç mutlu 

ki,i"den &öz etme.i, "12 Mart devrimci" 
Ierlnln, onu mahkemelerd. 'aııtiemper' 
yallst" ilan etmesini anımaattı biraz ama 
,qırtmadı. 

Büyük oermayenln "Umut Fotolira(· 
haneai"nde herşey bitoe "Umut" bitni· 
Y.9rdu. 

• Kiirtar�mlrel!... 
• Babamız Demlrel!.. 
• Silkele Demlrel! .. 

Aqünler, köy·kent'ler, llÜVercinler gi. 
bi ince uyu, turuculann yerinl bam ·ha· 
lat doplnel.r aldı ... 

• • •  

Emperyalizmln "takipmıık" kazany· 
la, l,blrlikçlR büyük senDaye llÜçleri· 
nln lojlltik deateAinde cinayet i,lemeye 
devam eden tqiat partinln açık hava 
göateril,erinde "Vurauncular"a karşı dö· 
'mler lıer\Uyordu. 

Büyük _maye, koynundald cinayet 
man1pleaine kendine IÖvllÜ temrinl 
yaptırıyordu. Oillu, ,ermayeye "e" ek· 
oAlue,şek baba" diyordu. 

"Umut FotoArafhaneai"nde kitleler 
alneklerdl. Sınekler konacaklardı yapı,· 
kana. Yapı,acaklardı ... 

Kitlelar lineider!... 
Sonra ezlleceklerdl !  ... 

• • •  

Tekelleşen büyük aermaye, azpnla. 
,an eıı1lalyon sofruında, "ekonomlk 
önlemler"le semlrlyor, semlrlyordu. 

' KIT'ı.rın özel sektönı devrinl iatiyor, 
TosİAD Yönetim Kurulu Başkanı ,öyle 
dlyordu : 

". üretiml gidenık dÜfen. zararları gl. 
derek artan KIT'lerln yanında, 'u anda 
ekonominln - tek dlnamlk ,ÜCÜ olan özel ' 
sanayi, bu çı.kmazdan kurtulınada temel 
potaııalyel olaralı: ortadadır ... " 

• • •  

Ve bu ülkede ı o yıla yakın Dı,ı,lerl 
Bakanlılı. ya pmı, bir adam ,unları &Öy. 
lüyordu: 

". Türkiye kendi iltihborat gücünü 
kuwetlendirmek Için. I ... ail iltihbarah 
ile, Amerikan iltihbarah ile, Iran iltih· 
barah ile daimi ue organik miirıaubetler 
içinehdir ... 

... Benim iltihbaroı ,e{im, kendi far· 
kında bile olmadan CIA benim alhmı 
oyar. Elinde imkan uar adamın. Girmiş, 
en{ilitre benim içimde. Onun için "'f' 
mam. Aramam da, bulamam k� nonl 
yaptı, bulamom ... " 

Bu adam, bu sözlerinden iki yıl son· 
ra tekrar Dışi,leri BakanlıAI koltuAuna 
oturup üç yıl daha bakanlık yapacaktı. 

Ve bu iilkede ı 7 ,6 yıl haı- mahkum 
olan MlT trtibbarat e.ıd Başkan Yar
dımcıa bır adam ,öyle konuttu : 

". Bu, MIT'in mahkumiyetidir, be· 
nim dejfil Hergün yüzlerce en gizli bil· 
gi A merika'yo, Almanlara ver.iliyor .. i' 

• • •  

Avrupa Müttefik Ordulan Komutanı 
General Alexander HUıı "Türkıye 'ye 
derhal yardım etmeliyiz. Sovyetler nü· 
fuzu ııenl,liyor" dedl. 

Federal Alman Şonaölyeal Schm1dt 
adına Ankara'ya ,elen A..aı Saluonya 
Eyaletl Maliye Bakanı Dr. K1ep de, bq· 
kenttekı temaolanndan sonra ,öyle ko
nu,uyordu: 

". Buradaki görüfrruılerimden .onra 
işimin yanyanya ralUZt/adıjtını gördüm. " 

• • •  

AP ı.tanbul t,çl Tetldlatı, S 1 Mart 
ı 979 Cumarteal giinü Süleyman Deml· 
nıl'e işçi kultetl , hedlye etti. DemIreL 
"Biz bu kıyatetı.. yabancı deitilla, 
barajları kurark.... fabrikalan açarken 
hep bu kuketlerl giydlk" dedl ... 

EceOıt, ekonomlk önlemler konu· 
ıunda Deminıl'in eı.,tlrl1er1n1 cevaplan· 
dmrken "Dövla karabonuını önleyece
Riz, anayici ,ereluinlm duyduAu döviz! 
bulacaktır" dedl ... 

• • •  

Kabue'de detlşik zaman ölçÜlüyle 
parça·pörçük bır ak..... düı& sona er
di. Gürültülerın yerını .. ..wık aldı. 

Enflaayon! Kabare aalıneslnin ocatına odun ,ön· 
Ve deren ormanda ,ecenin bır saatinde 
İltikrar! allaçkakan uyandı. Kanatlannı ,erdi. 
Artı-deiler'in ve ıpekülatif kArın en ' Gerindi. Yaptıllı i,i çok da bellendl ve 

hızlı, en çapaçul biçimde sermayenin sonra her zaman yaptıilı, bı.kıp \lIaDma· 
lindirlm &iatemlne Indlrilmeal enflaayon· dan yaptıllı işi yapmaya koyııldu. Ga· 
du. ıumı tık'latt •. 

İrtikrar da, ııırtlatına kadar şi,melin· Aynı anlarda kötü bir dÜf ,önın Ka· 
den sonra sermayenin ıevi, ,etinne mo· bare'nin entenektüel mÜfterilerinden bl· 
luıydı... ri yataRından .ılkındi: 

Enflaayon . atlkrar . Enflaayon . İl, " ... DoAruau Iyl becerdiler solu param· 
tlkrar · Enflaayon!... parça hale ,etirmeyi, Yazık!" dedi. 

Metronom gibiydi; yakında "iatikrar" Tüm Ölçüleri yannaızlıila ,önı kuru· 
I,tenebillrdl. Bunlar, maddl·manevl tüm lan bır ııece dalıa öbür ,eceye llmIk1en· 
dellerl_r &iatemi tefeııüh etmi, emperya· di .... 
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Ecevit hükiimetlnln "Ekonomiyi 
'Güçlendirme Programı "nm doi!rultuau 
açıklıkla belirlenciL. Kapitalist Batı 'dan 
saRianacak yardımlar yoluyla, ekonomi
nin suni teneffüsı. yaşatılması amaçlanı
yor_ Bunun için önce IMF 'nin "mahil" 
elleriyle bır ameliyat gerekiyor_ Nekahat 
devresi ise Dünya Bankası 'nın Ihtlma
mından geçeceRe benziyor ... 

Kapitalist Batı, '!ürkiye'ye beş yıl SÜ
re ııe yılda 2 milyar dolarlık yardım salı
Ianmasını öngörmektedir. Yardımın 
1979 yılında kullanılacak bölümü "Ivedı" 
olacaktır. 198()'1983 yıllannda Ise, tek
nik çalışmalan OECD Genel sekreterligl 
koordlnatörlülıünde yürütülen "orta sü
reli" yardım devreye girecektir. 

"lvedi" yardımın, öncelikle sanayi
le,mi, batılı ülkeler ile yabancı banka
lardan saRianacaktır. Ancak, bunun için 
IMF'den geçilmesi zorunludur. '!ürkiye' 
nin IMF ile dolırudan ilişkiye geçerek, 
"IMF 'nın onayını taşıyan bır stand-by 
programı" uyguladılıının açıklanmasıııın 
zalİlanı gelmiş bulunmaktadır. 

Maliye Bakanı Ziya MUezzlnolılu 'nun 
IMF Başkanı Jacques de Larosiere ile 
göriişmek üzere İsviçre'ye gidişi bu olgu
yu kanıtlamaktadır. Bu göriişmede '!ür
klye'nin yaklaşımı, kapitalist Batıya tes
limiyet! çarpıcı bir biçimde ortaya koy
maktadır. 

"ERer ödemeler dengesi açlRı veren 
ülkelerden, açıklanm kapatmalan isteni
yorsa, dolıal olarak onlara bu amaca yö
nelik finansman salılanmalıdır. Geliş
mekte olan ülkelerin görevi açılıı kapat
mak Ise, onlann finansman ve kredi ge
reksinimlerini talep etmeye haklan var
dır." 

IMF'DEN DONY A BANKASI.'NA 

"Orta süreli" yardım proııramının iş
lerURi Için, halen '!ürkiye'de bulunan 
Dünya Bankası heyetinin hazırlayacalıı 
rapor önem ta,ımaktadır. Gerçekten de, 
üç yıllık bir aradan sonra, Maliye Bakan
IıRı'nın daveti üzerine Nisan ayı başında 
Türkıye 'ye gelen Dünya Bankası Ekono
mik İnceleme Misyonu 'nun hazırlayaca
i!ı rapor, uluslararası finaosll)8ll çevrele
rinde, yalnızca Banka'nın '!ürkiye'ye ve
recelıi proje kredileri açısından deltll, 
ölekl bütün krediler açısından "yeşıl 
ışık" niteliRinde görülmektedir. Dünya 
Bankası Raporu, '!ürklye'de Dördüncü 
Plan döneminde uygulanacak ekonomik 
politlkanm, uluslararası finansman çev
relerinde tanıtılması ve yenl kredi ola
naklannm yaratılması amacına yönel
mIttIr. 

Böylece, 1979 Yılı PrOgramı'na göre 
öncelik kazanan ve daha çok IMF'yi Ilgi
lendlrdllli gözlenen "Ekonomiyi Güçlen
dirme Programı", DördUncü Plan döne
mini kapsayan yeni bır proııramla des
teklenecektir. Bu proııram Ise, Dünya 
Bankası'nın ılgi alam ıçınde Dördüncü 
Be, Yıllık Kalkıoma Planı'na göre önce
lik kazanacaktır. 

öDENECEk BEDEL 

Batılı sanayUeşml, Ulkeler, '!ürkiye' 
ye yardıma kararlı &örilnüyorlar. Ancak, 
yardım kar,llıRında bır bedel ödetllecek
tir. 

SanayUe,mi, Batı'nın Türkiye'ye ya
pacaj!ı yardım tek bır paket içinde bU
tünle,tlrllmı,tlr. Yardım paketinin olu,
tıırulmuı görevi, Federal Almanya Ba,
bakanı Helmut Sehmldt'e verlımı,tır. 
Buna &öre, Batılı devletlerin "Ivedı" yar
dımı, yabancı bankalann "taze" parası, 

HUKUMET YillE KURKÇU 

IMF'nin "özel çekme haklart", Dünya 
Bankası ve öteki finansman kuruluşlan
nm proje kredileri, tek bir merkezden 
yönetllecektlr. Schmldt adına; Dr. Wal
ter Klep'ln sekretaryasım yürüttülıü tek 
merkez 'olgusu, kredi ilişkilerini ekono
mik düzeyinden siyasal düzeye kayd�
maktadır. 

Dış yardım konusundaki gelışmeler, 
dış yardımın salılanmasında Iki yol bu
lunduRunu göstermektedir. Birinci yol, 
Mısır ömelılnde oldultu gıbı "siyasal" te
mele oturtulmaktadır. lklnci yolda ise 
ekonomik içerik öncelik kazanmaKtadır. 

Türkiye'nin durumunda, Yunanıstan 
, ile "yumuşama" politikası Izlenmesi ve 

bu ülkenin NATO'ya geri dönl)lesine 
karşı çıkmaması bugün ıçın geçerİr siya
sal sorunu oluşturmaktadır. Bugüne ka
dar kaydedilen gelişmeler, bu sorunun 
çözümlendiRini ve karşılık olarak Türki
ye'nin de AET De ilişkilerinde Yunanis
tan 'ın engelieme yapmaması ödünUnü al
dıRml ortaya koymaktadır. 

Batılılann, Sıyasal açıdan Türkıye'den 
isteme durumunda olduklan gerçek si
yasal ödün Ise, İre!T olaylan sonucunda 
OrtadoRu politikasında Batı bekçiliRinin 
üstlenilmesini kapsamaktadır. Ancak, bu 
konuda, Türkıye'nın aktif bır rol alma
sından önce çöziim!enmesl gereken, ör
neRin Suudi Arabıstan Ile Mısır soRuklu
Itunun giderilmesi gıbı aşamalar bulun
maktadır. Bu nedenle, '!ürkiye'ye yapı
lacak yardımda, şimdilik e"onomlk ko

, nular Sıyasal konulara ,öre ön almışa 
benzemektedir. 

Türkiye'nın ödeyeceRI fiyatın "plan" 
ve "proııramı" unutarak, "piyasa ekono· 
mlsl kıırallanna açılma" biçiminde sap
tandılıı kuşkusuzdur. 

SONUN BAŞLANGIO 

Kapıtaııat Batı tarafından geıı,tlrllen 
yardım modeli, 1978 yılı sonuna kadar, 
deRı,ik inkelerden ve deııl,lk koşullarla 
saltıanan bu kredilerin, bu(Un tak !ılr el
den yönetilmesi öngörlllmektadlr. Bu 
çerçevede yapılacak yardım, be, yıllık 
plan dönemini kapsamasına karşın, yal
nızca IId yıllık bır raha t1ama olanallı ver
mektedir. Yeni ıa.dller ve borç ertele
me proııramlan 1981 yıllOda '!ürkiye' 

nin dış borç ödeme yükünü 2,5 mılyar 
dolara yiikseltmektedir. Bu durumda, 
Batı Ile yeniden pazarlık masasına otu
rulması kaçınılmazdır. Bu pazarlıkta, çe
şitli kuruluşlar ve devletler yerine tek 
bir merkezin karşısında Türkiye 'nin alıır 
siyasal ödünlere zorlanacalıı kuşkusuz
du!, 

VE DONYA BANKASI 

Ankara'da bulunan Dünya Bankası 
heyeti incelemelerini sürdürmektedir. 
Devlet Planlama Teşkilatı, Maliye Ba
kanlıRı, Merkez Bankası yetkilileri ve di
lter ilgililerden, '!ürkiye'nin gelecek be, 
yıl Içerisinde uygulayacalıl ekonomik 
politikalar konusunda bılgı alan Dünya 
Bank.ı heyeti, bu arada Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planı'm da incelemekte
dir. 

Dünya Bankası heyetinin incelemesi 
'!ürkiye 'nin önümüzdeki be, yılda uygu· 
layacaRı malı ve ekonomık polltlkalann 
dış mali çevrelere tanıtılması amacmı ta
şıyan bır rapor hazırlanmasına yönelık 
bulunmaktadır. Ancak, bu rapor gerçek
bı hazırdır .. _ 

. DEVALOASYON öNERISI 

Dünya Bankası, '!ürkiye'nin, Içinde 
bulunduRu açmazdan kurtulabilmesi 
için devalüasyon yapmasını kaçınılmaz 
görmektedir. Bankanın uzmanlan ayn
ca, yıllık yüzde 8 kalkınma luzına, Dör
düncü Plan'da ' öngörülen politikalarla 
ula,ılamayacaltını vurgulamakta, bu p0-
litikalarla ancak yüzde 5,5 'lık bır kalkın
ma luzına erl,ileblleceRinl vurgulamak· 
tadırlar_ 

Kasım 1978'de hazırlanan rapor, 
"Türkiye'de Dı, Açık, Büyüme ve Sana
yile,me Stratejisi; 1978 - 1983" adını 
taşımaktadır_ Rapor, Dünya Bankası uz
manlanndan Kemal Dervi, ve Sherman 
Robinson tarafından hazırlanmı,tır. Ra
porun hazırlanmasında Shakıl Fraqul, 
Adrian Wood ve Vlnod Dubey'ln göriiş_ 
lerlnden yararlanıldıııı da belirtilmekte
dir. Halen '!ürkiye'de Incelemeler yap
makta olan DUnya Bankası heyetinin 
başkanı Dubey, Başkan Veklll Fraqul' 
dır. Robinson ve Wood ise heyetin Uye. 
lerindendir. 

RAI'OR NE DIYOR? 

Dünya Bankası heyetinin TUrklye In
celemelerlnden sonra hazırlanaca!!ı söy
lenen, ancak-ana hatlanyla hazırlanDıI' 
bulunan Rapor; Dördüncü Be, Yıllık 
Kalkınma Plaru ile çelişkiler taşımakta
dır. Raporda, '!ürkiye'de kıt kaynak da
!!ılımmın ve gelir daRılımındakl denge
sızllj!in, ancak pazar mekanizması aıaç· 
ian kullanılamk en iyi bir ,eldlde çö
zUrnienebileceltl vurgulanmakta ve "her
şeye bir merkezden karar verilmemesi" 
ni eleştırmektedir. Plan 'ın öngördiii!ü 
politikalarla, '!ürkiye'nın ancak yılda or
talama yüzde 5,5 oranında kalkınablle
ceRini belirten Rapor, kalkınma luzını 
yüzde 7,5 ve 8'e çıkartabllmek Için eer
çekçi döviz kuru politlk.ınm öncelikle 
uygulanmasım öngörmekte ve Ihıacatın 
artınıması gerektlııini vurgulamaktadır. 

Döviz kurlan konusunda temelde 
",erçekçilii!i" savunan Rapor, dövlze 
gerçek delierinin verilebilmesi için 1979 
yılında yüzde 30 Ile başlayan ve 1978 -
1983 döneminde gerçek anlamda yüzde 
60'ye ulaşan devalüasyonun yapılmasını 
"kaÇınılmaz" görmektedir. 

Dünya Bankası uzmanlanlun hazırla
dıRı Rapor, Ithalat ikamesi politlkaam
dan kısmen vazgeçilmesini savunmakta
dır. Rapor, Türklye'de IUzlı büyüme ve 
ekonomık kalkmmamn saıılanamaJIIIIl 
haıınde, sosyal problemlerın çözümlene
meyeceRlnl öne sürmektedir. 

Dünya Bankası Raporu, daha çok, ar
ta ve uzun vadeli uygulanacak politllWıı
n saptamaktadır. BilindiRI pbl, Uluslar
arası Para Fonu, denetimindeki Wkelerln 
uyguı'ayacaklan !usa dönemli ekOllomlk 
ve malı politikalan belirlemektedır. Fon 
tarafından belirlenen bu politikalar, eer
çekle Dünya Bankuı'nm saptadılı dahi 
,eni, kapsamlı, uzun dönemli politlkala
nn Itıııı altında hazırlanmaktadır. Bu
nun en ııuzel örneııı Ise, Fon tarafından 
önerilen bu yıla yönelik yüzde 80 ora
nındakl devalüasyonun, aynı .. ldldt 
Dünya Bankası'nm TUrklye Raponı'nda 
öneri olaıak sunulmasıdır. 

Dünya Bankalı uzmanlarınca .çtn 
yıl Kasım ayında hazırlanan "'Illrklye'. 
Döviz AÇıllt, Büyüme ve Sanayı PoUtlka-
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I ··KKIIIIII ölüNDE: IMF 
lan; 1973 · 1983" Raponı 'nun "Sonuç " 
kısmı özetle şunlan söylemektedir: 

"Türkıye ekonomisinde, geçen bir
kaç yıl ıçerısınde, gerılım oldukça büyü· 
müş ve dinamizmin kaynaııı olarak, beko 
lendlerle, gerçekleşenler arasındaki boş· 
luk, gelişmeyi, sosyal istikran ve büyü· 
meyi tehdit eder hale gelmiştir. Bu boş· 
luk, 1970 yılının başlannda başlayıın ta· 
lep faz1a1ııı1 ve tüketimin kontrol altına 
alınması ve Türk ekonomisinin üretim 
kapasıtesının süretle artınıması suretiyle 
dara\tılmalıdır. Bu, herkes için açıktır, 
ancak politik olarak zordur, doi!nı yön· 
de yapılacak ciddi girişimler gerektir· 
mektedlr ve gerektirecektir. 

"BÜYÜMENIN ENGELI" 

"Türkıye, Dördüncü Beş Yılhk Kal· 
kınma Phını dönemine büyük döviz açııtı 
ile girmiştir ve gelecek birkaç yıl için 
döviz darboi!azı biiyümenln en etkili en· 
geli olacaktır. 1979 yılında yüzde 30 ile 
ba,layan ve 1978-1983 döneminde ger
çek anlamda yüzde 50 oranında devaJü· 
asyonla başanlabilecek yüksek döviz ku· 
nı politikasının uygulanabllece�. düşü· 
nülle, DBYKP döneminde , TGT (Türki· 
ye Büyüme ve Tıcaret) modelı 25 mııyar 
d01arlık malın Ihraç edllebllece!!lnl gö&
termektedlr. Mal Ithalatı Ise aynı dö· 
nemde 40 mılyar dolar olacaktır. Arada 
kaJan 15 milyar dolarhk mal ticareti açı· 
ııı ve her yıl lçin amaçhınan 500 milyon 
dolarhk rezerv bırıkımı, 3,2 milyar do

.larlıi' net görünmeyen gelirler ve 12,3 
mılyar dolarhk işçi gelirleri ve net ya. 
banCl sermaye yatınınlanyla finanse edi· 
lebilir. (Rakamlar, cari dolar kuru üze
rinden ve "dolar" dünya enflasyon �zı 
yüzde 9,0 alınarak verilmiştir.) Bu senar· 
yo Gayrı Safi Milli Hasıla (GSMH)'nm 
yıllık yüzde 7,5 ve 8,0 oranında artması; 
na olanak tanır. Fakat, 25 mılyar dolai· 
hk Ihracalı gerçekleştirmek, başarmak 
Için büyük bır Inat Isteyen önceliklerde 
ve sanayne,me stratejisinde önemlı bır 
kaydırmayı gerektirir. 

"Bunun akalne, sabıt kur senaryosu 
ekonominin Içe dönük oluşumunun de· 
vamını {arzeder. Ihracat 18 mılyar dolar, 
Itbalat da kısıtlanarak 33 milyar dolar 
olacaktır. Yurtıçı üretimdeki Ithal payı, 
hızlı Itba! Ikamesi nedeniyle sürekli dü· 
şecektir. Ortalama yıllık büyüme hızı ise 
yüzde 5,5 'e gerileyecektir. 

"Fakat, yıllik yüzde 5,5 'Ilk büyüme ' 
hızına eri,nse bile bu hız Türkıye 'nın 
amacına ve her yıl yüzde 2,5 oranında 
büyUyen nüfusun yaşam kOluilannda 
gerçekle,tirilecek hızlı gelışım ıçın ge
rekli yüzde 7 veya 8 oranınd&kI ·kalkın· 
ma hızlanndan uzaktır. 

"Açıktır kl, Ihracattakl dramatik ar· 
tı" yüzde 8 oranına yakın bır büyüme 
hızına ulaşmak ıçın ön ko,uldur. Bu da, 
Ihracat artı ,ının Türldye'de genl, bır ,e
kilde kavranmasını gerektirir. Fakat, da· 
ha az anla,ılmı, olan ,ey, Ihracatta bü· 
yük artıtın olabilmelinin, kaynaklann 
dlter faalıyetlerden, Ihracata dönük üre
time çevrtlmellyle ,erçekle,eblleceııldlr. 
Dramatik büyümenin, yurtıçı piyasaya 
dönük Idmya, ana metaller ve makine 
üretımıyle _alhınması ve buna batlı ola· 
rak Ihracatı artırma procramının başarı!' 
ması ohınakalZdır. Kaynaklar sınırsız 
çoldukta deRiıdır ve öncelikler aaptan· 
malıdır. ERer Ihracatın hüyük ölçüde ar· 
tırı1masl lateniyoııa, gereklı kaynaklar 
Ihracata yönelık faaliyetlere kaydınıma· 
Iıdır. 

"öta yandan, piyasa ve klrtılık he
_piarının önemlı rol oynadıRı bır karma 

Dlfa bagımlılıkın ürünü ekonomik bunalımın yü/rünü .m.k�i "itl.ler taşıyor ... 

ekonomide, kl1"aklann, yurtiçi pazar 
çok daha klirlı oldu!!u sürece, . Ihracata 
yönelık üretime' yönelmeyece!!1 de bilin· 
melldlr. 

"Sonuç olarak, sadece Türk Ihraç 
ürünlerinin dolar fiyatı yeterli miktarda 
rekabet edeblllr düzeyde tutulablldl!!1 
takdirde, Türkiye 'nın dünya piyasasında· . 
kı yerini yeterli hızla artırabllece!!1 anla· 
şılmalıdır. 

"Bütün bunlar, elverişli kaynaklann 
Ihracata yönelık üretım yapan sanayilere 
kaydınıması ve mallann yıırt dışında sa· 
tışına olanak tanınması gıbı, fıyat ve nı· 
yet lIIşklleri çerçevesinde ele alındıııı 
takdirde ancak Ihracatın artahllece!!lni 
vurgulamaktadır. Bu, DBYKP dönemin· 
de Ihracatın ve büyüme hızının artınıma· 
sı ıçın gereklı koşulun büyük ve gerçek 
devalüasyon oldui!unu ortaya çıkartan 
ve bu çalışmanın başından sonuna kadar ' 
vurgulanan !1ya t ve kaynak dai!ılımı iliş· 
klleridlr. Büyük talep fazlası ve Ithalat 
oranlamasının oldu�u atmosferde, Idari 
önlemler ve subvanslyonlar başanlı ola· 
mazlar. Gerçekçi döviz kunı Ihracatı 
te,vlk etmek ıçın tek seçenek olmadı�ı 
hııIde, bu metod tek başına öııemll bır 
seçenektir-. 

'
Gerçek deııerinln üzerinde 

hlr döviz kuruyla Ihracatı artırmaya ça· 
lışmak sonuca ulaşamaz. Bunun ötesin· 
de, bır kez ve tüm devalüasyonlar yeterli 
deııııdlr. Tartı,llan, Ihracatı kArlı tut
mak" 've gerçek döviz kunınu tekrar sat· 
Iamak konusundald açık tekliftir. 

"Gelecek hlrkaç yıl ıçın Ihracatta 
gerçekleştirilecek artışın, rekabet edebi· 
IIr ve önemlı teknolojik ve ölçek darbo
ııazlan olmayan sektörlerde daha hızlı 
bır biiyümeyl gerektirdlııı anlaşılmalıdır. 
Üretimin sürekli artınıması ve ortalama 
bır fiyattan Ihraç edilebilir olması artık 
hızla oluşturulmalıdır. Bır kez krız a,ll· 
dıktan ve &Uven ortamı saııhındıklım 
sonra, ciddi bır selektlt Ithalat lkameli 
procranu, devam eden ve genış kapsamlı 
bır Ihracat büyümesiyle kendllli!lnden 
başlatılabIIir. Bizim mıkroekonomık so
nuçlanmız, Ithalat Ikamell çabalannın, 
belli ba,1ı ara mallar üretımınde hızlı It
halat Ikarneli ıçın bukı yapılması ve 
yurt ıçı üreticilerin yüksek maliyetli 
yurtıçı gırdılerı kullanmuına zorlanması 
yerıne, metal 1,leme ve maklne lektör1e· 
rinde üretılen nihai mallar üretımınde 
yoRunla,tınlmasının daha etklll olacaııı· 
nı ,östarmektedlr. Ithalat Ikamell ıçın 
�ncellkıı sektörler seçıılrken, yakın za· 
manda Ihraç potanslyeıınln de olabilme· 
ii önemlidir. Bu metod yoluyla, Uretl· 

min ve Ihracatın yapısı giderayak daha 
çok çeşitlendirilebilecek ve teknolojik 
olarak daha gelişmiş mallar yavaş yavaş 
ai!ırlık kazanacaktır. Metal ürünleri, ma· 
klne ve yıırtiçl kaynaklı klmyasal mad· 
deler Imalat sanayi ihracatında daha faz· 
la yer tutabilecektir. Bu döııüşümün hızı 
öncelikle yatınm oranında yansıyan 
kaynak hareketıııııılnin genel derecesıne 
ba!!1ı olacaktır. Bu süreci yönetmek ve 
uyarmakta, ihracat subvanslyonlan ger· 
çekçi bır döviz kunınu Ikame edemedl!!1 
sürece, Ihracat subvansiyonlan ve tercih· 
ii Işlemler sermaye mallan ve ara mallan 
sektörlerinden " çocuk" (infant-cılız) ih· 
racatı uyarmakta kullanılabilir ve kulla· 
nılmalıdır. Fıyat dalgahınmalan ve fak· 
tör daııılımındakl katılık ile karakterize 
edilmiş bır ekonomide, tam olarak bü· 
tiinleştlrilmlş etkili döviz kunına.do�nı 
aniden yönelmek hem olanaksız hem de 
faydasızdır. 

' 'Bır kez daha tekrarlamakta fayda 
vardır; TGT modeli orta vadeli mekaniz· 
malan Içermektedir, makroekonomik 
paraaal politikalan ve çok kısa dönem 
uyarlama süreçı.rinl lncelemez. Bununla 

beraber, UZun döneme ulaşmak ıçın Tür· 
klye kısa dönemli bır köprü kurmalıdır 
ve bunu Ihracata yönelık üretımı hızla 
artırma yoluyla yapıır. Bizim kanımız, 
döviz kunınu ve faız oranlannı endeksle
me çalışmalannı içeren, ihracata yöne
lik politikalann başlatılmasına olanak 
verecek yenı dış borçlr.r1D katılmasıyla 
desteklenen yaklaşım, kısa dönemli kriz 
yönetiminde: ciddi defiuyon politikala· 
nndan çok daha başanlı olabılecek poll· 
tikalar paketidir. 

"Sonuç olarak, deııerinden ' yüksek 
tu tulmu, bır döviz kunıyla yeterli Ihra· 
cat performansı desteA! olmadan Içe dö· 
nük hızlı hlr kalkınma girişiminin başan· 
slZlıkla sonuçhınma Ihtimalinin çok yük. 
sek oldui!Unu ve daha kötü kriziere yol 
açabilecei!lnl bır kere daha vurgu1arnak 
önemlidir. öte yandan, devalüasyon ve 
ihracatın artınıması, yalnız başlanna, 
Türkıye'nın uzun dönemli sanayileşme 
politikası Için bır çözüm oluşturmaz. 
Gereklı olan, Türkıye'nın büyüme ve aa· 
nayi\e,me hedeflerine ula,ılmasında ger· 
çek yıırtlçl t&aarnıflann olu,umunda 
başanlı olacak elverişli yurtıçı kaynakla· 
nn hareketliiıııı ile, tıcaret performansı 
açısından önem taşıyan gerçekçi tıcaret 
ve döviz kunı politikasının biraraya geti· 
rilmesidir. 

"Bu başanlmalı ve herşeye bürokra· 
tik olarak bır merkezden karar verilme· 
melldlr. pazar mekanizmasının önemlı 
ve yapıcı bır rol oynayabilmeli bundan 
dolayıdır. Bu da ancak, genel olarak gO
recell flya tlar ve özel olarak görecell dö· 
VLZ fiyatlan Türk hükümetinin kısıtladıi!ı 
gerçek kıtlıklan yansıttıııı zaman olur. 

"Daha rasyonel fıyat yapısını ve fıyat 
mekanizmasının önemlı rolünü aavun· 
mak yeterli de!!lId1r. pazar mekanizması 
sadece, zengini lA In ve mülldyetin siyasal 
ve sosyal eşitlik doıınıltusunda deıılştitl 
takdirde etkili ve sosyal olarak kabul 
edilebilir olabilir. Fiyatlar sadece kay· 
naklan sektörler arasında dai!ıtmaya de-. 
ıııı, aynı zamanda ekonomık zenglnlıııln 
de Insanlar arasında dai!ılmasını aaııla· 
malıdır." . 



1940'larda Halk Partisi'nin 
kanadı, altında faşist zorballk 
R,RAY 

Bin dokuzyüz kırkaltı, bazı önemlı yasalardakı düzenlemelerle birlikte, 
sol ve ilerici partilerin, deroekierin kurulmaya başladıllı yıl oldu: Türkiye 
Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi, Türkiye Sosyalist Partısı, Ankara'da Tür· 
kiye Gençler DeroeRi, Dil ve Tarih CoitraCya Fakültesi öi!rencl DemeRI, 
Işçi Sendikaları, Sendikalar Birliitl gibi örgütler bu yılla blrUkte kuruldu, 

Solcu ve ilerici güçlerin çabuk ve yoi!un bir örgütlenmeye gidişi zama· 
nın Halk Partisi hükümetini kaygılandırdı. önce kendı bünyesi içerisindeki 

._------------....,,.... .. ilerici elemanları ayıklayıp, 
yerlerine tutucu, sa!!cı, faşist 
eitlllmll olanlan kilit noktala· 
nna getirmeye başladı. Hasan Ef«lN9Mi 

" lHABERLER 
ı 978 YLU ULUSAL 

GE UR ARTIŞI 

1978 ,w uluaJ .. Ur artata ,ad. 8,6 
olıırat ı-pluıdı. Dm-' "tloUk Ena
tltIioiI tarafuıdail, J1Im biitllnii dltkate 
.ım.r.t yapı.luı tahmIDe IÖN, 1978 yı. 
b Il,. ıınqJarı da ,ade 40,3 dilHrlnd. 
oIdıa. 

1978 ,w UJUaJ ıeiiri, C:UI &hCl llyat· 
laayla 1 aııyOll 228,6 mılyar Dıaya uJaş. 
tı. BUDa ,ÖN, titi ba,ına du.- ,elir 28 
bill 477 Dıa (1.139 ABD Dolan) oldu. 
Kıt! betma d.,. pUr, 1977 yıluıda 
20 bill 634 Dıa (1.067 ABD Dolan) dü· 
aeJiIldeydl. Kıt! başma dut- ,ellrd. 
Tiirk LIrua buuıa 'Ö.. DMJdaııa i •• 
utıt ,ad. -38,7, ABD Dolan b_ 
.... .. ,ade 6,7 oruıada. .. 

DöVIZ TRANSPERINDE 
BIR KAYNAK 

FAIZ KARARNAMESI 

his ltaUIıUıaI ya)'lDlaDdı .•• ıc... 
..-ed., ...ı.ız ......, mnduatuaa uy· 
ıUJaUıı tab onm ..ıdll "bl JIIııCM 3 clti· 
-JiIlde bıratıbıbıı, wıdeii tMamaI 
_..ıuatuwl faız OraDIan ,.wı.ıtlId1. 1 
yıl wıdeii ......, _..ıuaıian lçiil tm 
oram JÜZde 12'd ... JIIııCM 20.,., 2 yıl 
-S.II tuarruf me..ıuatlan h:iIl tab ora· 
DI da )'\izd. 16'daIl )'\izd. 22'y. qıkartıl. 
dı, 3 yıl'. -Stil _..ıuata .. JIIııCM 24 
orıııwıda tm unuJaııacat. 

Karanıamed. &Jftc:a, JUIt .. ,IDdatl 
Türk I,çıı.rı tarafıııdaıı "h ... 1e ,oluy· 
la ıÖllcllIlileD" ya da "eleldU olarak boz
durulaıı" dimzleıill teoin i&bfı _tly· 
ı. açıW:ak 1 .. 2 yıl -S.II tuarruf m ... • 

duatma yüzd. 20, Uç YıIdaD daha uzun 
llinıli mevduatı... ile yllad. 16 .k ı.ız 
uylUianın&llDl öftlÖrÜyor. Böyle<ıe, yurt 
dıf1Ddald l,çUer, diiY\zleılni Türk Uıuı' 
na ç • .ıı...k ..aeu tuamıf _..ıuatı aç· 
tırdıldamıda, 1 yıl lçill YIiZda 30, 2 yıl 
lçiil ytiJd. 32, 3 yıl IçID .. yUad. 89 
orıııwıda ı.ız a1abıı.c:alder ... 

KAMU KURULUŞLARıNıN 
YATıRıMLARı 

1979 yılı Y.tınm proınmı ya)'UI!aıı· 
dı. J'rotrama-,ö" kamu kurulutlan tara· 
fIDdan 1979 yılında çe,itU .. ktörlerde 
toplam olarak 167 milyar lira tutaruıda 
y.tınm yapılacak ... 

All Yücel Miııı E!!ltim Bakan· 
Iı!!ı.ndan uzaklaştırıldı, yerine 
Reşat Şemsettln Sirer getıril· 
di. Sirer, Parti Içindeki sa!! 
grubun kişilerinden biriydi, 

Sirer hükümetten bekle· 
nen Işareti aldıktan sonra, LS· 
malı Hakkı Tonguç 'u (Ton· 
guç Baba) Ilk öi!retlm Umum 
Müdürlüi!ü'nden uzaklaştırıp, 
Köy Enstitüleri'ndeki ilerici 
kişileri temizlerneye başladı, 

HASANOGLAN 
KöY ENSTlTüSU'NUN 
KİT APLARı Y AKILlYOR 

Hasanoi!lan Köy Enstitüsü' 
nden ilerici öi!retmen ve öil' 
rencilerin tasfiye edilmesin· 
en sonra Kazım Karabekir'In 
yaptıilı ziyaret sırasında ro· 
manlar ve bilimsel ki taplar bü· 
yük bir yıilın halinde mera· 
slmle ateşe verildi. Böylece 
Enstitü ateşle vaftiz edilerek 
solculuktan anndırıldı! 

öte yandan solculann top· 
iandıRı ve banndıııı yer olarak 
adı çıkan DII-Tarih-Coilrafya 
Fakültesi üzerinde baskı her· 
gün biraz daha artıyordu. 
1944 yılında Amerika'ya gi. 
den Muzaffer Şerif Başoııhı 
'Yerine, 1933 Nazl Almanya' 
sında ei!itlimlş Prof. Necati 
Akder felaefe enstıtüsü baş· 
kanlıilma getirildi. 

Buglin llahlyat Fakülteal 
dekanı olan Hikmet Tanyu 
Prof. Necati Akder'ln öRren· 
cisi, Melahat Kuyel (namı dı
ııer Kör Melahat) Ise a&Istfa· 
nıydı. 

Hademe ve öRrencl kıiıitın· 
da birçok polis ve MIT ajanı 
Fakülte çatısı altına sokul· 
muştu. 

"SENDIKA" 
RUSÇA BIR SöZCUKMUŞ! 

O günlerde sol parti ve sen· 
dlkalann kuruculan ve üyele· 
ri polis tarafından devamlı Iz· 
lenlyor ve tehdit edıııyordu. 
Sonunda ilerici parti ve sendı· 
Kalar kapatılarak kurucular ve 
bazı üyeler tutuklandılar. Za· 
ten zamanın kimi gerici kafa· 
larına göre de, "sendika" ruı· 
ça bır sözcük sayılıyordu. 

Faşist kabadayılar polis 
koruyuculuiıli altında Türkıye 
Gençler Derneili'ne saldırdı· 
lar. Demeilin Denizciler cad· 
desindeki merkezini tahrip et· 
tller_ Saldırgan gUruhun ki· 
tapıara karşı a1erjlsl sonucu 
Derneltln bUtün kitapları yırtı· 
larak caddelere atıldı. Bu to· 
suncuklar Halk Partl&i kaba, 
dayıianndan Kemal Satır Vf 
Fahtl Kurtuluş tarafından yö· 

'-_____________ .;...� netliiyordu. 
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Halk Partisi herşeyin kenA 
eliyle ve kendı tarafından y' 
pılmasını Istiyordu, Kontroiu 
altında olmayan her harekete 
karşıydı .. , 

Halk Partisi 'nın ırkçı·tu· 
ranCllar tarafından düzenle
nen 1944 gösterisine karşı tu· 
tumu da ilginçti, Nihai AdslZ' 
ın, Dil·Tarlh Co!!rafya Fakül· 
tesl'ne Osman Turan'ın odı!sı· 
na geldl!!1 sırada, fakültenin 
faşistleri eUnI öpmek Için sı· 
raya dlzilmlşlerdi. Gösteri 
orada planlandı, Halk Partısı' 
nin onayı alınmadı!!ı Içindir 
ki, ardından tutuklamalar gel· 
di; ancak tutuklananlar kısa 
bir zaman sonra serbest bıra· 
kıldılar, Bu, son zamanlara 
kadar yapılan gösterilerdeki 
tek saitcı tutuklamaydı, Bun· 
dan sonraki (1950 yılına ka· 
dar) bütün faşist gösteriler 
Halk Putl,1 tarafından yöne· 
tıldı, 

FAŞIST TEiIDIT . 
HALK PARTIsI 
çATısı ALTINDA 

. GELİŞ'I'I 

Kızılay'dan Maitepe'ye gi. 
den yol üzerinde o zamanki 
DemirU Bahçe'de bir Halk 
Partısı ocaııı vardı. Faşist gös· 
tericiler poll&ln koruması altın· 
da buraya giderier ve burada 
ellerine gerekii alet ve edevat 
tutuşturuldu. Gene polisin 
koltuitu altında, solcuJarm 
bulundu söylenen DII-Tarih 
Coj!rafya Fakültesi'ne doi!ru 
yola Çıkarlardı. Bugün ei!itile 

,eilltlle bır kaldırım kabadayısı 
durumuna gelen faşiat eylem· 
cıler,' o zamanlar ıolculardan 
çok çekinlrlerdl. 

tanınan öitrenclleri 15-20 kı· 
şUlk gruplarla çevirip döverek 
yollarma devam 'edlyorlardı. 

Her nedense faşlıt gösteri· 
cılerin sloganlan çok kısırdır, 
Yıllarca hep aynı sloganlan 
kullandıktan sonra, son za· 
manlarda solcularm sloganla· 
-nndan bazılarını alarak slo
gan edeblyatlannı zenginl .. • 

tirdiler, 
Göstericiler gruplar bal\n. 

de DiI·Tarih-Coıırafya Fakül· 
tesi önündeki yenl ekilmif 
çimlerin üzerine yerieştller, 
Şu noktaya dikkati çekmek 
Isterim: Çlmler çııınendlkten 
sonra bu sahada yıllarca çim 
çıkınamıııtır! Fakültenin ıçın· 
deki turancılar ve polisin yar· 
dımı Ile Fakülte'ye girdiler, 
Yalnız birinci kata ve rektör· 
lüi!ün bulunduitu kata kadar 
çıkabUdller, Solculann yuvası 
olduitu rivayet edılen dördün· 
cü kata kadar çıkmayı başara. 
madılar, Halbuki Dekanhk 
Fakülteyi koruyamayacalmı 
Ileri sürerek bütün öRrendle
rin Fakülteyı terketmesinl 
emretmlştl. 

Dekan Şevket Aziz Kaosu 
gençUitinde bir parça solculu· 
ııa buiaştııımı unutturmak 

- Için Fakültedeki bütün sai!cı. 
larm üstüne kanat gennlş, on· 

1947 gösterisi her zamanki larm koruyuculuitunu yapı· 
gıbı Demirli Bahçe Halk P!1fU· yordu. 1947 gösterisinde, bu 
sı Ocaııı'ndan başladı, Göste- davranışının ödülünü neredey. 
ricllere pankart, sopa, kazma; se linç edilerek alıyordu, Bır 
bayrak gıbı gerekil "aksesuar" subayın zamanıııda işe tan,· 
verildikten sonra, Fahri Kur· masıyla paçayı zor kurtardı. 
tuluş'un ve Kemal Satır'ın ön· DII·Tarih'te Işleri biten fa
derııııinde geçıt resml başladı. şlat eylemciler, Etnogratya 
Göstericiler Kızılay'dan Sıhhi· Müzesi yanındaki Halkevi bl· 
ye'ye doitru malum sloganlan nasına doi!ru yürüyüşe geçti· 
atarak yürüyorlardı, Arada sı· ler. Halkevi'ne varıldıııında 
rada poll&in Işaret ettlııı solcu Fahri Kurtuluş tekrar bır ko-

nuşma yaparak bu gürüha ye
ni hedefler gösterdi. Bu tez 
Demeıte glremedııer. IRmek, 
içinde bulunan 10-15 üyell 
tarafından korunuyordu. Fa· 
şlstler uzaktaş taş atmakla, 
baııınp çailırınatla yetlndller. 

Reşat Şeınsettln Sirer sat 
sık Fakülte'ye gelerek faşist

_ lere cesaret veriyordu. Faküı· 
te artık saııcılarm at oynatu· 
ilı bır yer olmuştu. Bu arada 
Türkıye Gençler DerneRI de 
kapatıldı. 

- HALK PARTISI 
AYDIN DESTEGINt 
YITIRDI 

Hasan Ali Yücel Ile başla· 
yan kiasik yayınlar da o giin. 
lerde yozlaştırıldı. Hakkı 
Tonguç'un başkanlıilında ge
lişen Köy Enstıtülerı bırer fa· 
şist YUVUI haline getirilmeye 
başlandı. nerici kadroların tü
mü Enstıtü'den uzaklaştırıldı. 

Memleketteki aydın toplu. 
luitunun çoitunluitu yenl tu· 
rulan Demokrat Partı'yi dol!· . 
rudan doi!ruya ya da 'dolaylı 
olarak deltekierneye batladı. 
Bunun -nedenl Demokrat Par· 
tI'nin Uerici bır parti olmuın· 
dan dei!il, "ne oluna olaun" 
bır Iktidar deilltikUi!lnln il
tenmeainden Uerl geUyordu. 

Yakın tarih bır kez daha 
göstermektedir tl, 1940 larm 
sonlarına doj!ru kendilerine 
saildan kan aktararat faşizme 
davetiye çıkaran CHP'nln &ai! 
kanadı faşist hareketı küçük 
-eylem proçaınları ıçınde eili' 
tegelmlştl. Halk Partlsi'nin 
sail kanadı Türtlye'de faşizmi 
palazlandırmatla suçludur. 
Bu suçun tarihsel hesabı so
rulmııhdır. 

H_n All Ylic"�n y.rine MU/I E/lltlm &luJnll/lI· .... '.tirlı.n Sirer, InIJrıii'den aldı'ı /f ..... t 
Uzerine Iımail Halıkı Torııuç'u u. KIJy EnlHtülerini boy hedefi .. çti. 



K_YK 30 ya,.ııda 

DUnya 
SOSyalizminin' 
çel lkıen örgUsU 

So.yaIIst Ulkeler tarafından 
1949'da kurulaıı karşılıklı Eko
nomlk Yardımlafma Konseyı 30 
� beri ekonomlk ve bilim; 
.1 teknlk 14blrUR!, devletlerin 
egemenBR! ve balmısızlıRma uy· 
p, ulual çıkarların koruııınuı, 
üye ülkelerin Iç 1,lerlne karışma· 
ma, tam hak qlUR!, karşılıklı ya· 
nı ve dostça yardımlaşma teme
n üzerınde' IIIf& edildl. Bugün 
KEYK üyesl ülkeler; Sovyetler 
BIrUR!, Bulgaristan, Macaristan, 
Alman Demokratik Cumburlye
U, Küba, Molollstan, Polonya, 
Romanya, Çekollonkya ve 
Vietnam'dır. Yugollovyalda 
1964'den beri KEYK çalıfmala· 
nna katılıyor. FInlandlya, Mek· 
Iika, irak ve daba birçok ülke 
KEYK ile sıkı lşblrnıı haDnde. 

K E V K 'E O V E  O L K E LE R 

A R A S I N D AKı 

T A M  E ş I T L I K  

KEYK'e üye olan ülkelerin so. 
nay! ve köy ekonomlsl Uretim 
toplamının % 7'''1nl SovyeUe: 

3'e 1 'ken, 1979'da 1.5 'a 1 'e dUş· 
tü. KEYK'e üye ınkelerde ,lmdl, 
Sovyetler BlrUiıl'nIn yardımıyla 
kurulmuş bınden fazla 1,letme 
Uretlm halinde bulunuyor. Bul�a· 
rutan' da Sovyet yardımıyla 
hınılan laletmaler, ülkenin ayek 

ıtaıi kdıntılarının 

• 
KEYK�n 
30. KurulUf 
Yıldönümü için 
1 0  NiMln'd4 
SSCB Büyükel· 
çili�inde b",1n 
toplontıa. 
düzenlendi 

• 
ve renkU metal UreUm1nln % 95' 
Inl aaiılarken, elektrik enerjisinin 
% 70'den fazlaaı da Sovyet yardı· 
mıyla kurulan teslslerce üretili· 
yor. KEYK'e üye ınkelerln uluoal 
s4t1nln son' 25 yıldakı ortalama 
artışı, Ah'T ülkelerlnde� duruma 

B1rUR! _Iladııı. halde, KEYK'e 
üye ülkelerin tümü e,lt haklara 
saIılp. Kapltanst toplumda yay· 
em olan, hakların "güce ue ur-
ma)'.)'." ,öre bölÜŞillmesl uyKU' 
lamuınııı · tam karşlllDda olan 
KEYK, lOI)'&LLSt entern&ayona· 
Bzm ilkeleri uyarınca kurulan ye
nl Up bır uluslararası ekonomlk 
Irunılu,tur. KEYK ıçınde, bır ın· 
kenln çıkanna zarar getirecek ya 
da üyelerden berhangl birine tek 
yanlı ayncalık ullayacak öneri· 
ler ya da luırarlar kabul edile
mez. ömelln; Bulgarlstan'm 
ULUJIanıra.Sı Ekonomlk Genşme 
Bankau .nnayeslnde� pa�, 
Sovyetler Blrnll'nln pa�ndan 
yedl kez küçük olınaama karşID 
oylaınada bu ıkı ülkenin kesln 
bır qımR! vardır. KEYK'de ka· 
rariar, tüm üye ülkelerin oybir· 
nıı Ile alınıp yiirürl�e glrebUlr. 

r prupıgaodası karşl810da 

Bır karşıla,tınna yapacak 
olurut, IMF'de oy haklan, üye 
ülkelerin yatırımlanna orantılı 
olarak dalıtılır. ABD IMF'de� 
oylann % 21,5 'una aahlptlr. 
IMF'de sorunlar, çoiıunl� ka· 

. ıua baiılarur. Bu durum emper· 
yanıtlere, IMF ve benzerı örgüt. 
ler aracılılıyla kendilerine uYKUn 
poUUkalann dikte edilmesi ola· 
nalını aallar. EmperyaUat ıı1&
temde, sınal geU,me bakımından 
geri kalmış ve geU,ml, ınkeler 
arumdakl uçurumun doldurul· 
ması amacıyla gIrI,lIen tüm uiı' 
ratların boşa çıkması raslantı de
iıil. 

Buna kar,ı, KEYK'ln kurul. 
masıyla blrnkte, Avrupa'dakr 
KEYK üyeal ınkelerln tümü 30 
yılda, endüa1rlyel tanm lilkelerl 
durumuna yükseldi.KEYK'de 
ınkeler arasındAkI k141 ba,ına dU· 
. ten ulusal geUr farkı 1950'de 

hükümet sessiz 
BAT ı ALMAN 
KüLTüR MERKEZI'NDE 
D.EMOKRA Tl K ALMANYA 
NIN IçişLERINE 
KARıŞMAK VE 
TüRKIYE'YE DE 
AKıL OORETMEK IçiN 
Sü�DüR(JLEN 
PROPAGANDAYI 
DURDURMAK üZERE 
HüKüMET 
IVEDILI KLE KESIN 
öNLEMLER ALMAlıDıR 

YüRüYüŞ'ün geçen hafta· 
ki sayısında bazı gerici Batı AI· 
milll parlamenterlerinin ızmir 
Caddesi'ndeki Almilll Kültür 
Merkezi'nde eski Başbakan Sa· 
di ırmak ile bazı eski AP'1i ba· 
kanların da katıldıkları bir 
"Sill'4lozyum" dUzenledikleri 
ve bu toplantıda ana konular· 
dilll birinin Alman Demokratik 
Cumhuriyetl'ne kara çalmak 
olduğu duyurulmuştu. Yabancı 
bir ülke aleyhine Türkiye Cum· 
huriyetl sınırları Içinde, üstelik 
diplomatik dokunulmazlıktan 
yararlililarak peM!!ZCa propa· 
ganda yapan Batı Alman faşist. 
lerine karŞı henUz hükümet çev· 
relerinden hiçbir tepki gelmedi. 
üstelik, bu toplantı sırasında 
sadece . antikomünizm yapıl. 

Demokratik 
Aımanya 

propliındanın 

hedefi 

makla kalmamış, Bau Alman 
parlamenterler doğrudan Tür· 

.klye'nin "içişlerine karışına" 
niteliği taşlYilll konuşmalar da 
yapmışlardı. 

Türkiye'de gerek bUyük w· 
mayenin gerekse gerici çevrele
rin sık sık dile getirdikleri bi r 
istem, bu kez de Ba tı Alman fa· 
şist eDU partisi parlamenteri 
Erlch Mende'nin ağzındilll bir 
"öğüt" biçiminde vinelelliyor· 
du. Mende, Batı Almanya'nın 
SDP'Ii Başkanı Helmut Sch· 
midt'in Türkiye'ye özel temsıı· 
cl olarak yolladığı Klep'in 
CDU'lu olduğunu söylüyor ve 
"biz ulusal konularda parti ay· 
rımı yapmayız" dedikten son· 
ra şöyle sürdürüyordu: . 

"Türkiye, içinde bulunduğu 
gliç koşullardan kurtulabilmek 
için, Nasyonal (Ulusal) bir bir· 
lIğe gereksinme duymaktadır." 

Mende'nin Uzerinde durdu· 
Au bu konu, aslında bize hiç 

oranla 1,7 kat daba yüksek. 
S06yaUst entegrasyona katılan 

ınkelerln nüfus toplıı.ını,dünya 
nüfusunun % 10.3 'ünü o\u4tur· 
masına karşın, bu ülkeler dünyı 
a8nay! ÜıÜnIerInLn % 33 'ten faa1a. 
IIDI &allıyorlar. 

yahilllCI değildi. Federal AI· 
manya'da saA'ın en baAnu 
temsilcııerinden biri olarak ta· 
nınilll Erlch Mende, Türkiye'ye ' 
dolaylı olarak bir "AP-CHP"· 
koalisyonu öneriyordu. 

Bu arada hükümet çevreleri 
birçok konuda olduğu gibi bu 
konuda da susmaya devam edi· 
yorlar. Batı Alman Nazi kalın· 
tıları Türkiye'de rahatlıkla geri· 

. cl, antlkomünist bir propagan· 
da sürdürebillyor ve Türkiye' 
nın içlşlerine müdahale nıteli· 
ğinde konuşmaları Türkiye'de 
Batı Alman emperyalizmi adı· : 
na yapabiliyorlar. Yukarıda ' 
adı geçen toplantıda bir başka 
parlamenter de Almanya'nın 
Türkiye'den işçi alması yerine, 
Türkiye'de işyeri açmasının da· 
ha doğru olacağını belirtmişti. 
Yabancılar ülkemizde yabancı 
sermaye propagandası yapar· 
ken, Hükümetin bunlar hak· 

. kı�da ne yaptığı merak konusu 
olmay! sürdürüyor. 

K E V K  

O Y E  O L K E L E R  

H A LKLA R ı N A  
N E L E R  V E R D I 7  

KEYK'e üye ülkelerin tümün· 
de iiitüıı tekıılkli, ekonomlk, kul: 
lanım nlteHIlI yiiklek, kolay ııa: 
kımıı, deRı,ik yol ve hava koşul· 
larında çalışabilen otomobıl üre· 
ten tesıaler Irunıldu. Motorlu 
araçların aayılanmn artması da 
bunun bır göstergesı' Sovyetler 
Blrııeı bugün Avrupa, !uya, Af· 
rlka ve Amerika kıta1annın 80 ÜL· 
keslne otomobıl aatıyor. Otomo· 
bil UreUml bakımmdan Ikıncı ii· 
rada Polonya yer alıyor. Macarls
tan'da yalıiızca 1977- yılında 12 
bın otobüs yapıldı. Bunların ya. 
nısıra SSCB 'de ve Çekollovakya' 
da çok güçlü yük otomoblUerI 
Uretimlne geçilmiş, Alman De
mokratik Cumhuriyeti ve Polon· 
ya'da �mya sanayU için dona· 
tım ve geml Uretlml kurulmuş, 
elektromobil yapıınına geçilmiş· 
tir. 

KEYK Uyesl ınkeler, yalnızca 
üleUci ınkenln deiıll, dll_ 
KEYK Uyelerlnln gerekalnlmleri' 
ıçın de öngörülen bır dizi maki· 
ne yapım dallarında uluslaıaruı 
bır uzınaıılaşma meydana ,etir· 
ml,lerdlr. 

KEYK ülkeleri arasındaki en· 
tegrasyon, genlşllyerek ekonoml· 
nın yenl alanlanna, te� sana· 
yilne yöneldl. Teknolojik donatı 
Uretilnl, merkezi Mo&kova'da bu· 
lunan ve KEYK'ln bazı üyeleri· 
nın katıldıllı Enterteaiii"";' adlı' 
bır kurum kuruldu. 

Entert.lUlilmM, teknolojik 
donatı UreUml ve tiikeUm1n1n ge
nşıml oraııJamasını ya�, üre
t1mln uzmaıılqtınıması ve koo
peraUOe,tlrllmeslne yardım edl· 
yor, blUrnseI araştınna ve proje 
yapım çalı,malanm ayartıyor, 
gerç�e,tlrlyor, ulual üretım 
kapultelerlnln gellttlrllmesl ve 
et� biçimde kullaııılmuı konu· 
sunda proje önerııerınde bulunu· 
yor. üretlmln uzmanlqtınlma· 
Si ve kooperatlOeşUrllmesl, ken· 
dl Uretlm ve servis alt yapısını 
kendisinin yapması, Ent.rtelu
Ii/m",'ın temel çalışmalanndan 
biri. 

Karşılıklı Ekonomık Yardım· 
\aşma Konseyı üyelerlnln ekono
mik gücü kurulduAn glinden bu 
yana hızla arttı, KEYK'e üye ül· 
kelerln emekçllerl 30 yıldan beri , 
ekonomık ve sosyal sorunların 
çözümünde önemU b"anlar ka· 
zandılar. 

KEYK 30. yaşında, sistemler 
arası yanşmada sosyalist siste
min kazandıeı başanlarla karşı· 
mızda duruyor. Sosyalizmin ka· 
pltanzme olan üstünlükleri ·dün· 
ya halklarının gözleri önünde 30 
yıldır yaşanıyor. Yan,ma� �. 
mln önde bitirecelli bugün her 
zaman�nden daha açık, KEYK' 
In 30'uncu yılında bunlan bır 
kez daha olanca parlaklıilıyla 'ö
rüyoruz . 
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Buıgaristan Büyükel�isi 

"Uzay araştırmalannda Türkiye 
aBD'''. lst .... y

..... Cart. 
ABD'de New York nm.. v. CBe TV'ıılııce )'IIIIU 

kamuoyu anketinin sonuçlan, CıııVr'ID � ..... 
lif anlllşmaaı"nın yuarlm bukinda batlatııtı ,..,... 
raya kartın. kendialne iır poiıııkada llllayaııalma __ 
vendIRI avantajlan vermedlllni ,ııtt8rdL AmertbIıImD 
çotunlutunun dil4Uneea1ne aısre (YIIrda 62.,. bqI 
y\lZde 31. a-rI kalanı cliltüııelllni açılıiImmıııtllr), Jıb. 
lIl·llrall anlatmıii dilııya bantlıla ,.nıımc:ı � 

ile işbirliğine hazınz" 
lık kez bır Bulgar Kozmonot. Georgl lvanov. bır Sovyet kozmonotu Ile 

bırlıkte 10 Nısan günü Soyuz-33 uzay gemisiyle uzaya gönderildi. . 

Uzayın ortaklaşa araştıniması ıçın 1965 ve 1967 yıilarında KEYK ülke
lerinin çabalannı birleştilerek bazırladıkian "Interkosmos" programı çer
çevesinde. başta Sovyetler Blrll!!1 olmak üzere tüm sosyalist ülkeler uzaya 19 
_------------..... peyk ve otomatik uzay iatas-

yonu. 7 a!!ır jeoflzlk ve 60 

Ie.tadan 
Ita"erler 

SOVYFTLER BIRUGl'NDE 
YENI TUR BIR 

"�IRILMIŞ NöTRON" 
IUzMETE GIRDI 

AFGANISTANU 
KARŞI D�ıLER 

ABD, MISLi. PAkISTAN 
VE ÇIN'DE 

ECmUYOR 

� Jl%1iII. AfpniIWı'da bru· 
lu daftimel demomUlt yö ... Ume bqı 
..... mak liMnı be,bln Afpnh dndm· 
dııID ABD. Muu. PaIıiI&aa .. Ç\Il'eie 
eIIt11d1k1e1ini lçıkI8dı. Pratda, MIIır'm 
AfPDIı bırts d.-mındIeN yarduıwım 
\iswi liindIı- Iiird\ilÜDIi .. diL_ bil' la· 
IIID "tuıUÇ\l Arap üIboI"ııiıı ele bu yar
dıma kaDldılw. ıyrıca Iran'm da bu III· 
rltlmı... katılmua lçID çabaIUıiı oürdU
rIiId\ilünii belirtti. Prnda. Pıldn 'bı Af· 
pniItuı'daid mııoeulua, yeııl Af, ... re
j\mIDe bqı milead.ı. ..ı.ıı "mtWllnwı 
Iıaıde.-ı-" kaiaimaimı' ıçın 1a,1arttı· 
iıaa ve Afpab kar" dnılmdlarln uduı
daid &al ıı&ciiıı ABD oldutwıu da yuı-
,or. . 

PlNOCHET'NlN 
"ANAYASA" OYUNU 

''''de 6UI CIIILta lıomIayoau. clııa
,lll ıWjbııInL 1riSkletUmıe. fatisının şw' 
ele ltJedIIL .. Itleıııııyl ııIIrdünlülll 1&)'1. 
.. � ,...ıiattarma d ........ -
... kallıqtı; tılkanin y_ ...... ,._ 'llDUl 
tUIaIJDı IıuadadaIIDl IJuı  etti. AııIqaIaıı 
cuta. UDdbıbıe dıt dllılyaıwı l6SIiDde 
aypdeI . .. ,.aa1 bil' ,örÜDlIm !aıauı· 
dırmaiı 1OteIIad.. Bu. yduı artal8nDda 
,-.PdıııM dllfllDllleD "Nferuıdum"da 
ıpa _ ıua. ecı-k. Bu .. ,.,... 
dam" u clIIaIeJ--. OIlU I'PlDoc:bet' 
ııiıı ......... ettlii ·....,_·DJIL lıaIk 
laIatUId&IL oaaylanm8a' o� ,ÖI&IIr
ıııııyi �b,..,rIar. PIDoebIlt killinin. kamllOJUIlUD dJıeDItlyı. kar,ılaıi&D bu 
ı..nian. ŞlU lıa1la tanımdan laDIItIe
_ cı.,. NjbniJıI ifIUt&D lnırtara· 
ııı.,-aeaıı ı 

meteorolojik roket fırlatmış
\ardı. Bundan önce de yine 
Sovyet kozmonotianyla blr
llkte Polonya. D.A.C ve çe· 
koslovakya kozmonatian 
uzay yolculuklarına katıimış
tı. 

Georgı lvanov'un Bulgaris
tan tarihinde lik kez uzaya 
uçan kozmonot olması nede
niyle Bulgaristan Halk Cum
huriyeti 'nın Ankara Büyükel
çııı!!ı 'nde bır basın toplantısı 
düzeniendi. Basın toplantısın
da Bulgaristan'daki uzay ça
Iışmalan hakkında da bıııı ve· 
ren Büyükelçi şunları söyledi: 

"Ş u anda uzayda bulunan 
Sovyet-Bulgar kozmonotları· 
nın bu tarlbsel başanlannın 
gerçekleştirilebilmesi ıçın. bl· 
zlm bııım ve tekni!!lmiz uzun 

. süredir bazırlık yapmıştı. 
Şimdiye kadıırkl "INTER
KOSMOS" 8. 12. 14 ve 19 
numaralı peyklerlnde Bulgar 
aygıtları çok başanlı olmuş
lardır . . ömei!ln 3. 4. 6. ve 7 
nuınaralı 1.500 km. dlke� 
yükselebilen aRır roketlerde 
Bulgar aygıtlan çok başanlı 
çalışmıştır. Bunun yanısıra. 
dünyamız çevreslndekl boşlu
Ru araştıran "DAGA" siste
mi. yeraltı kayııaklaruu ince· 
leyen çok duyarlı renkli 
"SPEKTIR - 15 K." kamera
ii Ile kozmonotların pslko-flz
yolojik dururniannı gözleyen 
"SREDETS" aygıtı gibi son 
derece gelişmiş Bulgar ayeıt· 
ları "SOL YUT-6". "SOYUZ-
32" ve "SOYUZ-33" uzay 
araçlarında kullanıimıştır. 

13üyiikelçi Bulgaristan 'ın 
uzay devletleri arasında 18. sı
rayı aldıRını. bunun da Bulga
rlstan'da sanayileşme Ile bilim 
ve tekniRln hızla gelişmesinin 
bır sonucu olduRunu söyledi. 

Basın toplantısında gazete· 
dierln sorulannı yanıtlayaı 
Bulgaristan Büyükelçisi. soıı
yallst ülkelerin uzay çalışma-
larının barışçı amaçlarını vur· 
guladı ve uzay araştırmalan· 
nın sonuçlarının tüm InsanIı
Ra alt olduRunu beUrttl. Bü· 
yükelçi. bır soru üzerıne. uzay 
araştuınalarının k1rni kapıta· 
list Wkel_r tarafından barış dı 
'I amaç\ar ıçın de kullanıi· 
mak istendiRine ılışkın bazı 
belirtiler bulundulunu da ha· 
tırlattı • 

BüyIlkelçl. yine bır soru 
üzerıne. Bulgaristan 'ın bilim· 
.. I ve teknolojik alıındakl lş
blrllR!ni ıosyallst olmayan W· 
kelerle de geU,tlrmeye önem 
verdiRini belirttikten sonra 
fÖyle dedi: "Tllrklye'yle de 
'u anda bBfta elektronik ol· 
mak üzere çetltll sanayi daila· 
rında l,blrURlmlZ vardır. Bu 
alıındakl l,blrılRlmlzIn gele· 
cekte' uzay ara,tırmalan ala· 
nını da kapaayablleceRlni söy-

'-____________ !eyeblllrlz." 
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Uzaya çıkan llk Bulgar 
kozmonotu olan Blnba,ı mU· 
hendis Georgı İvanov 39 ya
şında bulunuyor. Bulgaristan 
Komünist Partisi üyesi olan ve 
gösterdiltl başanlarla birçok 
ödW kazanan Ivan Ivanov'un 
oRlu olan Georgi Ivanov. öR
renlmlnl Yüksek Halk Havacı
lık Okulu 'nda tamamlamış. 
1968 yılında Ise BKP üyelieı
ne kabul edilmiştI. Bulgar' 
kozmonotu Ivanov. Sovyet 
Kozmonot Nikolay Nikola
yeviç Rukavişnikov Ile birlik
te uzaya uçtu. 

EmperyaJlımln bit patrcıaa Cart8r' ın 0rIIId0Iıı' 
daid aözde "r.afIl'''1ni cıııay\aJanlanıı - ciL, ...... 
yanıt verenledıı lDeU JIIZCIe «'IL Bır o. bdin" YUııdI 
42'81 1ae bu lÖIde "zafM"l oııaytaııııyorllı. 

Yine, eart.r'ı bır lider oiuaiı: &öNnlerlıı YIIIde 67' 
sl lae  onu flçııı bil' IIdtr ciiaıaiı Ubul etııılyodar. 

ABD'ııiıı eaerjl kıılianımıDda ve OrtIdola'daiı:i � 
karimru &UvellCe altına almak lIIIMI)'Ia .... ı..ıı.. 
Suudı Arablataıı ilçpninden bIr ..urt lIIdın paktı lı1II' 
ma çabuamn da IUyı d1i4meıı uzere oIcl1l", - &IbıJI. 
rln haberleri arasındL Böyleliiıle. ortaiı:ianıııia ı..ıı'. 
sınırsız mllıtarda eııerjl lıamııuıddetl llltaıııü yoluııcı. 
id ABD plu!ID f1�o verdi. 

Bu/4..,. lIozmonotu luoııov'lo Sovyet lIozmonotu RulıavitnUrov SOYIU-S3 uçUlunu ,uçall,..
md;. 

C;ü •• y A.frlka 
Beyaz ırkçıııaın silahı sarı sendikacılık 

Güney AfrIka'da reji
min çökmek üzere olan te-

• mellerlni onarmaya çaIıtan 
ırkçl-fa4lsı yönetlm. ,Imdi 
de yüzyılın bBfından beri 
beslediRi sahte sendikalara 
sanldı. 7 Mart günü ülkede 
beyaz maden I,çllerlnin 
çoRuniui!Unun katıldıRı 
bır grey ba,ladı: Bır bakır 
madeni yöneticilerinin üç 
melezi kalifiye Işçi olarak 
kabul etmesini protesto et
mek ıçın ... 

Güney Afrika' da bütün 
aektörlerde kalifiye I,çlll· 
Re yalnızca beyaz Işçiler 
kabul ediliyordu. Bu uygu· 
lama yalnız ırkçı gelenakle 
deRII. aynı zamanda beyaz 
Bendikalarta Işverenler ara· 
.mda imzalanan toplu söz. 
letmelerle de ayakta tutu· 
luyordu. Ne var kl Wkede 
beyazlar tüm nUfusun yde
ce altıda birini olU,tuN
yordu. Emperyalizmin se
rumuyta beslenen tuzlı ta
keUetmenin kalifiye I,çl 
gerekalnlml bu kUçIIk be
yaz I,çl rezervinden tar,ı
lnamayınca. llya1ı1ann ve 
melezlerln de kaIIftye I,çl 
olarak çalıttınlınası yö
nünde bellrJln bır eRlUm 
·b • .,östardl. t,te böylece 
ayncalılılarının elden glde.i 

bileceRi endi,eslyle parıiie 
kapılan beyaz sözde sendl· 
kaların "patropları". ,Imdi 
gm-e bile gitmeyi ,öze 
aldılar. 

7 Mart grevi. Güney Af· 
rlka' da san sendikacılıRm 
beyaz ırkçılıRın payandalı
Rmı yapmasının llk ömeııı 
deRIIdi. Üikede madencilik : 
yüzyılın başlarında İngllte
re'den eelen beyaz uzman
lara dayanarak başlaınıştı. 
zamarıia slyahlann da ma· 
denclllRl öRrenmelerlnden 
yararlanmak Isteyan 
madea I,verenlerl. daha 
diltUk i1eretlerle slyalıları 
da I,e almanın yollarını 

anyorlardı. Bu yoııWrl ilk 
girI,1m 1921 'de yine 5 
bine yakm beyaz maden 
I,çlslnln grevlyle kaqılq· 
mıttı. Kanla butmlan bu 
grev. tabıı lşvenııılerln. di· 
Jedlklerl gibi ücretleri dü
şürmesini yRiamı,tl. 

Ama bu kadarla da kal
marnı,tı. Aynı yıl lIYaIı 
"çUerln. toplu sözletme 
yetkisi olu aendllıalara 
iiye oiınaanı yaaaklayaıı 
bır yua da böylece parIa
mentodan ÇıkanlmıttL BIrI 
başka yaaayla da bazı ı.ıe-' 
n Ydece beyazlann alına
blleceııı hükme batlanıyor
cl1l. 



Irak halkasını koparmak için 
antikomünist saldırı 

Irak'ta ba,lablan, KUrt demok· 
ratik hareketinin tanınmı, yual 
haklannı geri almaya yönelık baskı· 
lar, son �nlenle daha da glincelle,e
rek sünlürülüyor. Baskılann güncelli. 
Ri, Ortadoeu'dakl ıon gell,meler ve 
bu gell,melere baRlı olarak gün geç· 
tlkçe arbnlmasından kaynaklanıyor. 

İran 'da Kürt ulusal hareketinln 
ulusal·demokratik Ikııdarla bırlıkte 
özerkllRe doeru önemlı bır adım at.. 
ması, Irak'ta Baas Partisi Iktidannın 
tutumunda da deelşlkllklere yol aç· 
b. Baas Partisi ıktıdan, İran 'dald 
Kürt ulusal harekeıınln kazandıRı 
ba,annın ırak'tak! Kürt harekeıınl 
de giiçlendlreeeeı endlşeslyle, çare
yı baskdan arbrmakta buldu. Irak 
Devrim Komuta Konseyı Başkan 
Yardımcısı Saddam Hüseyin 'In açık· 
lamasından da anlaşılacal!ı gıbı, bu· 
lunmasında pek de güçlük çekilme· 
yen gerekçelerle, Irak'ın özellikip. 
kuzey bölgesinde başlayan Kürt 
ulusal-demokraıık harekeııne bal!lı 

Saddam HÜ6eyin : Irak 'ta antikomün"t bıukılann miman 

ganiıea teslim edecek yenı pazarlık· 
lann gelmesi şaşırbcı olmayacakbr. 
Mısır·lsrall Ihanet aniaşmasından 
sonra saflannı sıklaşbrma el!nıml 
Içine giren Arap Direnme Cephesi' 

olduklan öne sürülen birçok subay r���
�

liJı 
ordudan çıkar bl dı. "Yabancı güçle
rin casuslan" olarak nitelenen su· 
bayıann geleceelne endl,eyle bakı· 

I
. 

lıyor .. 
Son �nlerin önemlı gelişmeleri 

ıçınde, kuşkusuz Kürt hareketine 
karşı baskdarla bütünle,en ırak Ko
münist Partisi üzerinde yol!unlaşbn· 
lan bukdar da var. Kürt ulusal hare· m 
keıı Içinde de önemlı bır saygınlıl!ı � oidul!u bilinen ırak Komünist parıı· ı 
si, Bau Partisi Iktidannın saldınıan 
nedeniyle "Ulusal nerici Cephesi"n· 
den çekilmişti. IKP'nin yirmi üyesi· 
nın Idamından sonra, geçtll!lmlz 
günlenle de Parti 'nın giiniük yayın 
orpııı bır ay ıüreyle kapabldı. 

ifte 
Amer'k •• 
•• zl 
".f ••. y'. 
,ocuk 

DAHA BIR YAŞıNDA DEGIL. 
ABD'L1 BIR ANNE BABANıN 
çocuGU. KENDISI HIçBIR 
şEYIN FARKıNDA DEGIL. 
AMA üZERINDEKI ELBISE 
ABD'DEKI ıRKÇı, FAŞ IST cl· 
�AYEr öRGüTü KU KLUX 

nı bölmek ve etkisizleştirmek Için 
şımdı bu yöntemin seçildl!!1 anlaşıı· 
maktadır. Bu tezgahlar karşısında 
Arap halklan zorlu bır sınav vere
ceklenllr. 

;J�
�
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Ortadoeu 'da ulusal bır Iktida· 
nn bu gerici uygulamalan, emperya· 
Ilzmln kirli ellerini ol!u,turmasına 
yanyor. !rak'ta Bau Parıısi'nin an· 
tikomünist ve ırkçı·şoven bukdan 
emperyalizme yeni mevziler kazan· 
dınyor. Ortadol!u'dak! ilerici geliş· 
meleri, emperyalizmin dol!rudan 
detlIse blle dolaylı kontrolündeki 
an ıısovyeıı k ve an tikomünlSt bır 
cepbeyle önieme gIri,lmlerinln böy· . 
leee kendlslne yenı yollar açbl!ı an· 
taşdıyor. Aynı yoldan, Filistin ve 
tüm Arap balklannı ılyonıSt saldır· 

ÇOCUK YILI 'NDA ABD'DE � 
"ÇOCUK SEVGISI"NDEN AN· � 
LAŞILAN BU! FAŞ IST KAFA· � 
LAR ABD 'DE DüNYA ÇOCUK � 
YILI 'NI BöYLE KUTLUY0:J� 
IŞTE. NE DEMELI?. 

������� .. �������� 

Şah kalıntılarına hayat 
hakkı yok 

Iran' da Şah diktatör· 
I�ünün cellatları ve onla· 
rın Işbirlikçilerinın ceza· 
landırılmaları sürüyor. 
Şah'ın başbakanlarından 
Amir Abbas Huveyda'nın 
idamı ile birl ikte, devrım 
mahkemelerinin kararla· 
rına çeşitli tepkiler de 
gelmeye başladı. Carter 
ve benzerlerının başını 
çektlAI tepkiler, üstelik 
de "Insan hakları" adına 
yapılıyor. Bu nasıl :stan· 
mazlıktır, artık şaşmak 
bile olanaksız ama, bu 
tepkilerin "Insan hakları" 
�dına olmadıAı açık. Şah 
dönemı suçlularının ceza· 
�ndırılmaları bahane edi· 
lerek, emperyalizm, Iyl
den ıYiye elden .Itrneye 
başlayan lran'a müdahale 

ıçın fırsatlar arıyor. lçer· 
de düzenledlAi karşı dev· 
rlmcl provokasyonların 
yanısıra, dışardan da ulu· 
sal, demokratik Iktidarın 
yıpratılması, dünya ka· 
muoyu önUnde sözde 
mahkum edilmesi ıçın 
glri,lmlerlnl daha kolay 
sürdüreblleceAlnl sanıyor. 

Emperyalistler, . lşblr· 
likçilerl Şah'ın sayılarını 
hiç kimsenin bilmediAl 
cinayetlerine hiçbir tepki 
göstermemişlerdi. Iran 
ulusal kahramanı, Tudeh 
Partısı Merkez Komitesi 
yesi HIsrov Ruzbeh'ln Sa· 
yak zindanlarında katle
dilmesine hiç ses Çıkart. 
maml,lardl. BugUn yapı, 
lan uyıulamalar yalnızca 
• eçmlş dönemin IZlerinin 

bır daha geri selrneyecek 
biçimde silinmesi, ırın 
halkının yltlrdlAI evlatla· 
rının anılarının ya,atıl· 
ması olırak deAerlendlrl· 
lebilir. 

Emperyallzm,lran Uze
rindeki oyun�rını sürdil-

rebilrnek ıçın ıyı bır fır· 
sat yakaladıAını sanıyor. 
Bunda yanıidıAını anla· 
ması, ancak dclvrlmln ser· 
çekleştlrilmeıl ve Şah 
döneminin tUm kalıntıla· 
rının yokedilmesiyle 
mUmkUndUr . 

Harrisburg reaktörü
nUn radyasyon iiz· 
dırmaya başlama· 
sıyla bırlıkte dünya 
kamuoyu dikkatle· 
rini tekrar nükleer 
enerjı sorunu üze
rinde yol!unlaştır· 
dı. Birçok ülkede 
nükleer reak tiirie· 
rin yasaklanması 
ıçın gösteriler düzenlenlrken TUrklye'de Mıllı· 
yetçl Cephe 'nın başı Süleyman Demirel gezile
ri sırasında yaptıl!ı bır konuşmada "Atom'a 
alışın" dedI. Aynı günlerde Deniz Baykal "Tor· 
yum araŞbrmalan özlenen ıonucu verirse TUr· 
klye, Suudı Arabııtan 'ın petrol sayesinde ka· 
zandı!!ı zenginliklere kavuşabliir" diyordu. 
Türkiye'de nükleer reaktiirlerden enerjı elde 
etme konusunda bır karara vanlmadan ve uY· 
gulamaya geçmeden önce bazı sorun lan n eni· 
ne boyuna tartışılması ve çözüm yollannın 
bulunması gerekir. Körü körüne nükleer enerji 
yanlısı olmak kadar yanlı, bır tutum olan nük· 
leer enerjiye aynı biçimde kesinlikle karşı çık· 
mak, belki de bu sorunlann yeterince tarbşıı· 
maması sonucudur. Ö ncelikle, nükleer santraılarda kullanılacak ya. 
kıt türü üzerinde dunilmalıdır. Türkiye'deki bi· 
IInen uranyum rezervleri tümüyle çıkarblıp i�· 
leneblldi!!1 takdirde bu rezervler kurulması dü· 
şünülen çapta bır nükleer santrala 30-35 yıl 
yetecek mıktanladır. Bu süre bir nükleer sant
ralın ortalama ekonomık ömrüne eşittir. Dola· 
yısıyla, bu süre içinde veya bu süre. sonunda 
kurulacak yeni santrallar ıçın yeni uranyum 
rezervleri bulunamazsa dışardan yakıt sabn 
almak zorunlu!!u ortaya çıkacakbr. Yakıt ola· 
rak toryum kullanan reaktiirler henüz tas&nm 
aşamasında oldu!!u Için Türkiye'de varlıRı Ileri 
sürülen toryumun çıkanlıp 1,lenmesi kısa dö· 
nemde bu tür reaktör kurulması olanaRını sa!!· 
lamayacakbr. 

lğkleer enerJide 
zor karar 

İkinci sorun, reaktiirün çalı,b!!l ıüre boyunca 
ve reaktiir ekonomık ömrünü tamamladıktan 
sonra varlıl!ını .ünlürecek olan radyasyon LO
runudur. Alındıtı öne ıürülen öniemlerin reak· 
törün Çalışması sırasında radyuyon yayılması· 
nı önleyemedl!!I, birçok ömel!lyle blrilkte ıon 
olaiıık Harrisburg olayıyla da kanıtlanmı,br. Bu�n dünyada mevcut l OO'den çok reaktörden 
henüz hiçbiri ekonomık ömriinü tamamlama· 
dı!!ı Için, reaktör kapabldıktan ıonra radyas
yon yayılmasının nud önlenecei!1 ıorunu, bu 
konuda çok de!!I,lk önlem önerileri olmasına 
karşılık, balli çözüm beklemektedir. Bu arada 
Harrisburı olayı, kapitalizmin, bllimsel·tekno
lojlk devrimin ürünlerini Insaniı!!ın yaranna 
çevirmek şöyle dursun, bu üriinlerin ekono
mik kazanç�nndan başka hlçblf1ey dütünme
den, sorunun Insancıl yönierinln çözümünü bl· 
le ele almadı!!ını göstermiştir. 
Üçüncü olarak, reaktiiriin kuruluş ıüresini ve 
kuruluş maliyetlerini enine boyuna Incelemek 
ve dl!!er enerjı üretim seçenekleriyle karşıla,. 
tırmak gerekir. Ortalama kurulu, sürtıllnln 5 
Ile 10 yıl arasında de!!lşmesi ve hu lüre ıçınde 
malıyetlerin çok hızlı artması, bu�n örne!!ln 
ABD 'de, yeni reaktiir siparişlerini tümüyle 
dunlurduıtu libl, eskiden verilml, olan birçok 
ılparişln de Iptal edilmesi sonucunu d�ur. 
muştur. 

laŞka ıeçenekler geliştirilmedıııı takdinle nük· 
leer güç kaynaklan gelece!!ln en yayıın güç 
kayna!!ı olmaya adaydır. Ancak, yukarda be
Ilrdlen ıorunlar enerjı polltlkalannı nükleer �. 
ce kaydırmaya hazır tiikeleri bile derin derin 
dütündürmekle ve bu konuda daha tedblrli 
adımlar atmaya yöneltmektedlr. Bu ıorunlar 
Türkıye ıçın en az bu ülkelerde olduRu kadar 
önemlidir ve kesin çözümleri veya çözüm ola· 
naklan bellrmeden Türkiye'de hemen nükleer 
enerjı santrallan kurmaya gIri,mek llerde lide
rilmesi olanaksız eksiklikleri de beraberinde 
getlıecekdr. 

• a. sinan korkut 
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"Hitler iktidarına karşı antifaşist mücadele" 

Burjuva 
larihcil·erinin 

.. 

KPD lideri 
Tha.lmann 
emekçi halka 
yol göıleriyo, 

·yalanlarına karsı 
, 

Ikinci Dünya Savaşı'nın önce
sini incelerken, konuya birkaç 
yiinden bakmak gerekiyor. Birin· 
cisi, Almanya'da savaş çıkarıcı 
Nazi Partisinin nasıl güçlendiği 
ve kimler tarafından do lay lı ya 
da dolaysız desteklendiği soru
nu. Ikincisi ise konunun dünya 
çapındaki önemi. 

Ikinci Dünya Savaşı, yüzyılın 
en önemli olaylarından biri, Ekim 
Devrimi'nden sonra belki de 
ikincisidir. Ikinci Dünya Savaşı 
nın bu önemi, başlangıçta EkiIT 
Devrimi'nin sonuçlarını yok et· 
meye yönelik olarak çıkmasın· 
dan, sonuçta ise, Ekim Devrimi' 
nin deneyimleri ışığında, savaşa 
katılan tüm üikelerde işçi sınıfı· 
nın kazanımlarını çoğaltmasın· 
dan geliyor. Ikinci Dünya Savaşı 
sonunda salt Alman emperyaliz· 
mi ve faşizmi yerle bir edilmekle 
kalınmamış, bunun yanında ka· 
pitalist sisteme karşı dünya ça· 
pında bir almaşık olan dünya 
sosyalist sistemi güçlenmiştir. 

Adolf Hitler denen Avusturya 
kökenli Alman yurttaşı tek başı· 
na ele alınırsa sorun yok. Dene
bilir ki, bir manyak çıkmış, ırk,· 
nı dünyaya hakim kılmak istemiş 
sonunda dersini almış. Buna ben· 
zer yakıştırmalarla, emperyalist 
bir ülkenin başka Ülkelere saldırı' 
sı, sosyalist sistemi yok etmeye 
yönelişi ve yöneltilişi bir kişiye, 
bir "manyağa" kolayca bağlana
bilir. 

Burjuva tarihçileri, I kinci 
Dünya Savaşı sonunda Hitler'i 
baş suçlu ilan etmişlerdir. Ancak 
Hitler'in ve partisinin bu boyutta 
bir savaş çıkaracak güce ",nasıl" 
ulaştığı konusuna gelince, çeşitli 
savlar öne sürmektedirler. Bun
larilan birincisi, Hitler'in kişili
ğ iyle, "manyaklığıyla, dengesiz
liğiyle" ilgili. Ikincisi, "Alman 
ulusu"nun nasıl aldatıldığı, Hit
ler'in "hiç direniş görmeden" 
büyük bir güce ulaştığı yalanı. 

iNFO - TORK 
YURT DI ŞINDAKi TüRKIYELI işçiLERE 

MARKSizM OZERiNE - lLnin . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 DM 
KOMONIzM NEDIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .• . . .  3 DM 
Işçi HAREKETiNI BOUJCO AKIMLAR · SAPMALAR . . .  6 DM 
M U'lTAFA SUPHI VE YOLDAŞlARI . . . . . . . . . . . . . .  4 DM 
GöÇMEN lşçI SORUNU - Ooğan Ozpiden . . . . . . . • . .  3 DM  
TORKIYE'NiN ULU'lAL SA VUNMA SORUNU . . . • . • . .  3 DM 
MARKSIZM - LENiNlzM'DE SAVAŞ . . . . . • . . . . . • . .  3 DM 
MARKSIZM - LENINIzM'DE ORDU . . • . • . . • . . . .  . .  3 DM 
PEKiN MILITARIZMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .  3 DM 
EMPERYALIzMiN TORKIYE'DE HAŞHAŞ TUZAilı . . . .  3 DM 
ANTI.FAŞIsT TORK AFIŞLERI AL BOM O . . . . . . . . . • •  6 DM 
ORTAK H OKOMET PROGRAMI (FKP-FSP) . . . . . . • . . .  4 DM 
KA ÇAK (Hibyelcr) . . . . • . . . • . . . . • . . . . . • . • • . .  3 DM 
SLA V HALK MASALLARı (Çocuklar için re.imli) . . . . .  " 3 DM 
LENiN (Çocuklar için 'Climli) . . . . . . . . . . . . . . . • • . .  2 DM 
AMlGO (An ti·fat ii' re,imli çocuk kitabo) . . . . • . • . • • .  " 3 DM 

AYUK iN FO-TORK BOLTENI 
Yurt da,lndaIU ifçiJcrin 'Ontnbn Ülerine 
Yılhk. abonCli . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  DM 

YOROYOŞ DERGisI - Y,Bık abone.i . . • . . . . . . . . • • •  60 DM 

YABANCI DILLERDE y
'
A YINLAR 

AYUK iNFO-TORK BOLTENLERI 
Twk.iyc'nn .anınlan ii:ltl'ine 
J.ıgiizu i Fransızca l Almanca 
Her bir dil için yılbk. abmeıi . . . . . . . • . . . . . . .  " 16 DM 

TORKIYE VE GONOMOZ DONY ASI - Behicc Boraıı 
İnPiı.cc i Fran.ı,ca, Hcr bir da . . • • . • . . . . . . . . . .  S DM 

ANKARA KAnlAMı , NIçiN? 
Ingiiz.cc i Franazca i Alma.oca 
He, bir di! . . . . . . . . • . . . . . • • . . • . . . . • . . . •  3 DM 

Ş IIRLER VE DEYIŞLER 
Fra'Ulzca i TürkÇt • .  . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . .  2 DM 

AYRıCA 

TORKIYE'DEN DEVRIMci TORKOLER 
Z. Livancli'n in utunçalar plağl • . . • . . . • . • . • • . . .  20 DM 

KENDI SESiNDEN NAZıM HIKMET 
60 clalUl<ahk kaıeı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  DM 

SIPARIş VE HAVALE ADRESı' 
roODlH •. c. 

1 3/2 Square w .... - 1 040 B,ullellc' . BELÇIKA 
'00" He .. p No: 000 · i 164657 - 75 
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Bir başka yalan da, Alman te
kelci sermayesinin Hitler'e gös
terdiği dolaysız desteğin arka 
plana itilmek istenmesinden kay
naklanıyor. Hitler'in en büyük 
desteği Alman tekelci sermay�si ' 
değil de, orta sınıfmış gibi göste
rilmek isteniyor. Burjuva tarihçi
lerinin bu değerlendirmeleri öne 
sürerken sarıldıklan batka bır if
tira da şu: Alman Komünist Par· 
tisi liitler Iktidara geldik�n son· 
ra "sekter" tavır içine girmiştir, 
Hitler faşizmine karŞı bir birlik 
oluşturulmasını bu tavrıyla en
seııemiştir, komünistler faşizmin 
tahlilini doğru olarak yapa ma
mışlardır, vs. Bu arada faşizme 
karşı biriğl kimin engellediği, 
sosyal demomtların tutumları
nın faşizme nasıl dolaylı yoldan 
hizmet ettiği gözden kaçırılmaya 
çalışılıvor. 

Alman Demomtik Cumhuri
yeti yazan Klaus Mammach'ın 
Hitkr lktidanna Ka,." Antifa,ı.ı 
Mücadele adlı kitabının daha ba· . 
şında, Almanya Komünist Partisi 
(KPD) Merkez Komitesi'nin Hit
ler'ln Iktidara gelişinin haftasın
da, 7 Şubat 1933 günü yayınla
dığı bir bildirinin bazı bölümler' 
yer alıyor. Komünistlerin tutu· 
mu hakkında şöyle deniyor: 

"KPD yönetimi, senel de
momtik talepleri ön plana getir
mek ve bunların uygulanması 
için Işçi sınıfının eylem birlilini 
gerçekle,tirmek, bu arada diller 
Hilkr 'e kar,ll lÜçkri kazanmak 
yolunu ıö,terdi. " (Klaus Maın
mach, Hitler Iktidarına KarŞı 
Antifaşisı Mücadele, s. l l ,  Bilim 
Y�yınevl) 

Kitapta, KPD'nin FaşIzme 
KarŞı B lrle,lk Cephe ve Halk 
Cephesi ıçın yaptığı mücadele, 
en küçük aynntılarına kadar vi! 
belgelerle ortaya konuyor. BilIm· 
sel sosyalist yazar Klaus Mam· 
mach, burjuva tarıhçılerının tiim 
yılan ve Iftiralarını belgelere da
yanarak yerle bir ediyor. 

KPD, slirekll olarak fa,izme 
kar,ı birlik sallamaya ç�lışırken, 
onun bu çabalarına en büyük 
çelmeyl SPD akıyordu. Sosyal 
dernomtlar, faşIzme karŞı "par
I�mento dışı eylemlerIn" zaman
sız oldulunu belirtiyorlar ve d�
ha d� ilerI giderek "HItler anaya· 
sa sınırları Içinde kaldılı akdIr
de, bu hUkUmetin doğal olarak 
Anayaıal hukuk hüküm.ti olaca
ğı" umudunu taşıyorlardı. (aak, 
s. 17) YIne SPD yöneticilerI, f�
şlzme karŞı ortak eylemler konu-

sunda KPD Ile görüşme yapmayı 
bile reddediyorlardı. 

Hitler'in işbaşına gelişinden 
Ikinci Dünya Savaşı'na dek faşiz
me karşı en kararlı direnişi ko
münistler ve onlarla birlikte mü
cadele veren sosyal demomtlar, 
katolikler, diğer gençlik ve yığın 
örgütlerinin üyeleri ile. sendikalı 
Işçiler göstermişlerdir. SPD yö
netimi bu "ortak mücadele"ye 
her zaman karşı çıkmış, 1938 -
1939'Iarda ise KPD'nin ortak 
mücadele için tüm girişimlerini 
yanıtsız bırakmıştır. 

Emperyalist ülkeler Hitler'I 
Sovyetler Birliği'ni ortadan kal
dırmak için bir araç olarak kul
lanmak istemişler, bu nedenle. 
SSCB tarafından "Hitler'e ve Al
man emperyalizminin savaş teh
didine birlikte karşı çıkma" yo
lunda yapılan tüm girişimleri seri 
çevirmişlerdl. Almanya içinde 
KPD ile tüm antifaşistler faşizme 
karŞı direnişi sürdürürken, SPD 
yönetimi emperyalist batı ülke
lerinin politikasını desteklemiş 
vi! "Hitler faşizminin bir savaş 
sonunda alaşağı edilmesinden 
sonra" kendilerinin iktidar olaca
ğını ummu,tu. Bu nedenle KPD' 
nin tüm "Birleşik Cephe" ve 
"Halk Cephesi:' önerileri geri 
çevrilmi,tl. 

Klaus Mammach'ın bu kıtabı, 
TOrkiye'de de batılı burjııva ta
rihçI/erinin saptırmalarıyla ko
şullanmış bazı aydın çevrelere 
&erçeklerı JÖsterebilecek nitelik
te olmasından dolayı da ayrı bir 
önem a,ıyor. BI/indill gıbı, Tür
kiye'de buı çevreler, lklncl Dün
ya Savaşı öncesini Incel.erken, 

özellikle komilnistleri suçlamayı 
marifet sayıyorlar. Hatta "faşiz
min tek djğru tahlilinin T roçki 
tarafından yapıldığı" gibi Jlilünç 
bazı savfar bile öne sürülüyor. 

Hitler Iktidarına KarŞı Antlfa· 
şist Mücadele'de Komintem'in 
Vii .  Kongresi kararları, KPD 
Brüksel ve Bern Konferansıarı 
kararları, dünya çapındaki anti· 
faşist önderlerın (örneğin Dimit-. 
rofun) değerlendirmeleri belge
lerle veriliyor ve faşizmin AI
manya'da "direnişsiz başarıy� 
ulaştığı", "doğru tahlil yapıla-. 
madılı" gibi JÖriiJler boşa Çıka
nlıyor. 

Örneğin, Almanya'da 1933 -
i 939 yılları arasında yapılan bir
çok direniş eylemi anlatılırken, 
Alman gizli polis ö�tü GEST A
PO' n un da raporlarından söz edi
lerek, faşistIerin direnişi naSıl 
gördükleri günümüze aktarılıyor. 
Kitabın son bölümünde yapılan 
genel değerlendirmenin bir bölü
mü şöyle: 

"1933-1939 yıllarında yüz
binlerce kışı şu ya da bu biçim
de Hitler rejimine kar,ı rnOcadele 
verdi. Ancak bunlar Alman hal· 
kının sadece kliçük bir parçasıy' 
dı. Çok büyOk çoğunluk fa,1st 
dikalÖriDlü aktif olarak destek· 
ledi, ya da onun maceraç� giri
ıimlerini az y� da çok istekle Iz
ledi, y�hut da sabrettl ve pasif 
kaldı. Çolunluk yığınsal ve yo
ğun olarak fa,ist ideolojinin et· 
kisinde kaldı, ulusıl ve toplumsal 
demaIDjiye ve rejImin onlarcil 
yıııık ..-ıci .. 'eneklerı IIYJU/a
masına yol �çan ,ovenlst ve �ntl· 
komilnlst kl,klrtmKllıl� kapıi· 
dı." 

bi l im yayınları  
• Sosy.ıizm 60 Yılda N eler  GedrdlT . . . . 40. TL 

. (Sovyetler BirliAi fizerine sonılar c:ıeqpI8r) 
• Bir Karagün Oostlulu - Kurtuluş Sanp 

YıDannda Tllrkiye - Sovyetler Birllti 
l1işkiJeri . . . . . .  _ _  . . . • . . . . .  . . . . . . .  60. TL 
K. Maınmaclı 

• Hitler Iktidarına Kar,ı Anti-Cqist 
Mücadele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • •  60. TL 
W.M. Bereuer · B. Martınan - H. Lederer 

• Nazi Yönetimi Altında ıiçi Sınai ve 
çalışma Ko,ulan . . . . . . . . . .  _ . . . . . .  60. TL. 

• Tanmda Kapitalizmin Gelişmesi . . . . . .  LS. TL, 
(2. B8IlJTJ) - i. Melnikov 

• Teoride ve Pratikte Burjuva Demoknlili 25. TL, 
(2. B8IlJTJ) - B. Ponomarev 

Adres: Piyerloti Cad. 2 1 /1 Çemberlitq-ISTANBUL 
o" aetsiz broşür isteyiniz. 



TRT ACMI MiicUirü c.,.,ız TOfC7' • 

Agıt yayından nasd kaldırd ... 

Gericilik rüzgarı 
önünde eğilen TRI 

Televlzyonda 10 Ocak günü oynatılacal!ı önceden açıklanan !ılmaz 
GUney'in "ARıt" filmi. Genel MUdür Cengiz Taljl!r'in emriyle aniden 
yayından kaldırıldı. TV seyircilerinde ı�kınlık. demokratik kamuo· 
yunda da geDlş bir tepklyle karşılanan karar. fılmlıı oynatılacaRı ak
şamdan önceki öRlen saatlerinde Taşer'ln filmi seyretmek Istemesi ve. 
daba sonra da filmin oynatılmaması talimatını vermesi Uzerine uygu
Janmıştı. TRT'ye yakm çevrelerde, Taşer'ln fılml seyretme Isteminde 

..... 

şar o.s.alr Iace. Sotıa 
... � çııInIıa ola
nk B�·. Illdiyor. hı· 
aa. B�'da BaJıIu Kül
*' wl EdebIJR izeıiıuia in-

- aa ... _ yapacak. Osdemir 
ı- daha _ AIIıı.'}oa iii
daaak wl 1 �'Ia bır tiir 
ldIabı AUııa'da ya)'lllluw:alı:
Oademlr iace .",ca .-ır Y m
ala RU8oo'\lD 70'lııd dotum 
)'IIdÖDiimü ıö....ı.tııd. da ba· 
mr balww:ak_ 

• • 

m_ Ballıan ŞeııJlll kapaa
mı lçIııde .çıiıuı d, .. Iwt
katir JUI.ILDaIan lODuçlaııclı_ 
1970 _ Türk FIImIerIııI 
koDu alan )'ulfmada biiyiik 
öclilll. Kara ç .. ,.ııı o.lIıı d
tlyı. Gllrbiis Dolu EkfIotlu 
aldı_ Bqıın öcltillıtrl i. EmN 
ÇtıIatay "Umut" • Geaıae Bal
laf "Siirii". Emın özttiıit 
"0WbtI0". Yıimıız A:v
n� o.lIıı". A.IııMt 
GÖqIiıı "Otobüi". tbraIıim 
Alplakin ''M8ıIeD'' aIdıIar_. 

Kaılka&iir öclallariDcl. ı. 
bilyllk öclIB HaiII Bquır'. 
ftriIdI. Bqıın öclwı.riDl Er
dotm Boaok, Oıı.mı. Ş .. -
kal • .wım.t AU Okar. OmIt 
8enUIıUı wl Olu Gölıc;ealir 
pe,lqtılar. H. ıkı yarıtmacla 
öcllII alan y.pıtlar bu baftadıuı 
beth,uak 16 ııüıı IÜN ila Ala
tiirk KlIItIIr MeıbzI·nd. .r
pı. ... aalı. 

• •  
KaıLkatLIIII&. KaıiIıatiircü

_ DerMIL GeııeI BqIWU 
Tm Oıa!'ID çiqiiari AııIWa 
AImaD D1ttr DIrııaII. Id. 
hı< Iıllçlik PierÜıIDCIe .,.ıı.ıı
di. Oıa!'ID ıı. UııWıIıI çIqI
larIııIıı ,...n. paftk törti d. 
_!ed cı. bu ...ıcı. ,. al
ılı. 

• •  
Çocuk MlhRı •• çocuk 

baiıian konulu bdkdU y.
rıt- ıonuqlıın Kulka· 
tür MiIMII·nd. ..,.ıı.ıım.ya 
b .. lmdı. 10 ıııw .. 129 ya
pıhıl kaUJdaIı ,....s. bi
ylık lSclaıu 8emIb Pony. lıefa
n lSduıı.tıtl ı. MuWa 001-
...... Omlt ötmel. Alay sı;. 
_ aldılar. 

bUıuıımasmdan önce Genel MU. 
. dUrlUle İçişleri BakanlıRı Ile AP 
ve MHP milletvekillerinden çok 
sayıda telefon geldlıııııe dikkati 
çeklyorlardı. 

ARıt'ın yayından kaldırılması 
üzerıne tiimiıı yapımeısı GUney 
Film. TUrldye'yI 3. Balkan Fllm 
ŞenliRI'nde tenısU edecek oluı 
"sUrU" fılmlnl geri çektiRIDi 
açıkladı. öte yandan Türkıye İş
çi Partısı Baım BUrosu Sekreteri 
Gündüz Mutluay da yaptıllı açık
lamada. Allıt fılmlnln GUneydo
Ru Anadolu'da geçmesinin ve sı· 
nır kaçakçılıRını konu almasının· 
fılmin yasakJanmaSlnın asıl nede
DI olması gerektiRiDi belirterek 
şöyle dedi: "özeUlkle ıon gün. 
lerde burjuvazinin sözcUlerl tara
fından ÖIle ç ıkarılmaya çalışılan 
ve basında yer alan 'GüneydoRu' 
da önemil gelişmeler olduRu' ha
berleri ile blrUkte deRerlendlrll
diRinde yasaklarna karan daba 
bUyük blraDlam kazanmaktadır." 

ARıt filminin yayından kal
dınInwı. bir SUredIr TRT prog
ramında yapılan benzerı deRişik· 
llkIerln bır devamıydı. İldncl 
DUnya Savaşı'nda Nazl katUarnı· 
nı konu eden "Holacaust" dizi
si de ,eçtlıılmlz batWarda y. 
yından ır,aıdırıldı.· 

Benzer bır olay TRT-2'de Cu
ma gUnlerl saat 20.00·de yayın
lanan "Başlangıcından bu yana 
Insanlık" adb dlziye ilişkin. MHP 
yanlısı "Devlet" dergisi bu prog
ram bakkında Mart sayısında 
çok ,lddetH bır ele,tlrl yayınla
dı. 

DiziDin üçüncü programı Dar
wln'ln "evrim kuramı"na ıynl· 
mı,tı. Devlet Dergisi özeUlkle 
buna çok kızmıştı. Bu konuda 
Ankara Untvenltesi İlahlyat Fa-
1ıUt1Hl öRretım Uyesl Doç. Orban 
Karmıt 'la bır söyle,ı yaptı. Kar
mış. "Darwin'ln bu konudaki 
yınayımlannı" Ilmin kesInleş
mi, netıcelerı gıbı genç dlmaRIa
ra empoze etmeye çalışmak hel' 
halde ,erçekçl tum anlayı,ı ve 
Insatia baRdattınlamaz" diyor
du. Bakalım Devlet ve Kamu, 20 
Nlsan'da TV'de oynayacaRı Ilan 
edılen ve tıpatıp benzer bır ola
yı. evrim kuramı'nı anlatan bır 
öRretmenln b .. ına ABD' de neler 
,etirildiRIDi sergileyen "Inherlt 
the Wlnd" ftlmlne ne buyura-
CakIaı? 

" ...... ...... k •• K�ük burluvaya dıkkat _ 

Döneklıllıne. benbeııcllllllne. IklyüzlülüRUne karşın. bır de ce
sareti var küçük burjuvanın: TUm ahlak dı,ı hareketleri göze al-
muı... . 

Şaka ediyorum. 
YUzsUzIUIIUn yarattıRı cesaret, ancak burjuva toplumuna öz&l!

dUr. 
Şimdi. yalnız İzmir'ln deRU TUrldye'nln belld Ortadotu'nun 

. en bUyUk holdinglerinden birinin babııı. n. DUnya Sav .. ı yılla· 
nnda. kendı halinde bır küçük burjuvayken. boya Ibtlkan ıu
çl'ndan tutuklanmayı göze alacak kadar cesaret sahibiydi. 

Sınıf deııı,tlrmeyl kafasına 
koyıuı küçük burjuva. yalnız 
ıabtecl deRU. yalnız Ikiyüzlü 
dönek deRn. bu hastalıklan 
suç düzeyıne çıkınca yalancı
Iı� göze alacak düzeyde kuru
lu düzenin raconu Ue uZla,an 
adamdır. 

Sadece bılımsel sosyalist 
kavga adamının karşısında 
kaygılanır. titrer ve korkuya 
kapılır küçük burjuva. 

TUm oyunbazlı� gün ışıltı
na çıkacaltı ıçın. 

Burjuva toplumunun temel 
felsefesi "mülldyet kurumu" 
nun şatafatıyta koıuUandıRı 
ıçın. 

Telı sUabı yalan. karaçal
ma. arkadan vurma .. Arkadan 
vurma. yalan. karaçalmadır. 

BUyük romancı hya Ehren
burı. Dipten Gelen Dalga·da. 
anca kendı düzeylndeld yazar
lua özgü ustalıkla kahraman
·Ianndan Nlvelle'ln kI,IIIRlnde 
somutluyor kUçük burjuvı tl· 
plnl. 

TükrüRe boRulduRunu (II. 
cılt. s. 748) ılgılamasını kar· 
şın. aynıda yüzünü görmek
ten utanmasına karşın. hedl
yelik man,allarda kül bırak
mazları öz&l! kaç çe,lt mas
keyi yüzüne geçirip yaşam 
sahnesine çıkan tutaaklaımıı
lık slmgelerlnl lOmutıuyor ha 
ıomutluyor. 

Yaıamda da. sınıf savı,ımı 
hızlandıkçı nasıl dı mukelerl 
düşüyor böylelerinin. Nasıl da 
anca kanallzuyonlardı bulu
şan tareler e\bl birbirleriyle 

, kokla,ıverlyorlar. 
Gorkl. bızım Gorld diyor 

id böyleleri için. 
"Küçük burjuva"'nn jdeo· 

loj;'i ve ah "'kı Itdl/ektifçilite 
dolru yön.l.n inıon azminin 
ve altlının e/ini kolunu iyice 
balla"",ya çallfır. " (Küçük 
Burjuva Ideolojiı� i. 1 9) 

özellikle 1930'lardan ıon· 
ra ülkemizde de Ipllltl Iyice 
pazara çıkan bu katmanın eti 
şaşmaz ayraa: 

BİR. her dönemin adamı 
olına.ıı. öRretlye dayalı Ukele
rln dışında blrleımelere e\t
mekten yüzü kızarmamasıdır. 

00. ıoıyallat sava,ım tari
hinin dlifUnce ve eylemde ön
cü kI,Derlne muııll. t olması. 
onlan bulunduklan tarllısel 
ko,ullardan soyutlayarak. da· 
ha sonraki kuşaklann kafala
nnı bölme ıracı olarak kullan
maya çalı,muıdır. 

Biliyoruz. Akla ınanmak
tan korktuRundan bilim de 
sanat da yalnız .ömürU araa
dır buıjuvazl ıçın. Bu yolda 
av köpeldlRI ,örevini yüklenir 
küçük burjuvazi onun. Birlik
te ber evrenin kendine özgü 
koşuUanna tıöre dema,oJller 
yaratarak, kI,Uerle Okelerl 

birbirine kan,tırarak Ukelerln 
gücünü "deforme" etmeye ça
Iı,ırlar. 

Burjuvazi yıllardır felaefe
de. ekonomide. tarihte. tojı. 
lumbUlmde. sanatta. meno
poz dönemine e\ıdlRlnl bilme
yen hastalıklı kocamışlar gibi, 
ıey hapı alarak kUçük burju· 
vayı yata!!ında tutmaya çalı· 
şırken. özellikle tarıh bilinci
mizi yıkmaya çalı,ıyor. 

Her ülkede ve biçim ülke
mizde. 

Paul V alery. onlann Vı
lery'll diyor kı: 

"Tarih uka kimyarının or
!uya athlı cn teh/ilte/i ürün
dür . .. 

Burjuvazi ıuçlannın aydın
IıRa çıkacaRı korkusu Ue kor

. ur tarihten. 
Yozla,mu� tükenmesı. ci

nayetleri, kendlo lçlnde erime
si tarihle sergllenlr ve k�nıtla
nır çünkü. 

Tarıh belgedır. Amı belge
ye dayanarak ıklın gerçe!!1 
ıydınlı!!_ çıkarmasıdır. Ve 
yargıdır. 

Görevimiz bu&l!nkü günde· 
min yükUmledlRI sorumluluk
ian yerıne getirirken tarıh bi
lincimizi o-Iuı-tur-mak-tır. 

Bu gerçeRe dıyanarak 
okurlanma yazılı birkaç soru 
yöneltiyorum: .. 

Geçen hafta bu isiltunlıırda 
çıkan "Nazım Hlkmet'ln Sah
te Dostlan" adlı yazıma aldı
�ım büyük ustanın mektubu
nu okudunuz mu? 

Y orumunuz nedh'l 
Banı yazmayı düşünmüyor 

musunuz? 

. çocuklara 
yaşama 
hakkı 

Birleşmiş Milletler 1 979'u 
"Çocuk Yılı" lI�n etmıştır. 

Çocuklar Istençlerl (Irade
leri) dışında da ols� ıerçekte 
sömüren ve sömürülen -demek 
ki birleşmemiş- ülkelerin en 
küçük bireylerldir. 

Uz,mnlar empery�lizmln 
!Ömürü alanında laI�n Dlkeler
de heraiin doAan 27 bın ço· 
cuktan 7 bininin birinci yaş
larında öldOjjDnU saptamışlar. 

Hiçbir sorumlulukları ve 
ıuçl�rı Oımadılı 19ide. ana· 
bab�larıyla bırlıkte milyonlar· 

.ca çocuk ıecekondularda y�
şamak zorunda kalıyor dün
yada. 2S0 milyon çocuk. AÇ. 
beslenmeye. bakıma. lI�ca. 
saAlık evlerine muhtaç. 

ülkemizde. çocuklarımızın 
ölümü oranı korkunç. ISlan· 

bul Tablp Odası'nın saptam�
I�rına löre ıkı ölümden biri 1 
ııe 4 y�"ndakl çocukların p&' 
yına dOşUyor. 

1974'te y�pılan arafıırma
Iara &öre �rınan ye ELi' de 
yllıde 31. Karadenlz'de yllıde 
61,  lçanadolu'da yllıde 2S. 
Akdeniz'de yllzde 31. Dotu 
Anadolu'da yllzde 34 çoaık 
beslenme yetersizliAinden do· 
layı hastadır. 

Bu kısa �çıklamalar şu ger
çeği vurguluyor bize. 

Kimi çocuklar hiçbir so
rumlulukları olmadıklan lg�. 
de ana-babalarının sınıfsal du
rumuna baAIı olarak doAduk
ları günden itibaren ölüm teh· 
didi altındadırlar. 

Kimileriyse. ana-bab�l�n
nın sınıfsal konumlanndan 
ötürü. mutlu azınlıAın bireyle
ri durumun� gelmektedir. Is
ter istemez y�r�tın sınıfı. Işçi 
sınıfını sömüren ana-bab�lar .. 
nın sorumluluAun� katılmıı 
olmaktadırlar. 

Sorunu daN somut bır 
ınlatımla artıya koy�lım. 

Çocuk. artı ç�Ad�, dah� 
doAduAu gün derebeyi. prens. 
prenses y� da serf olarak ka
bul ediliyordu. ÇaAımızda ise 
y� holdinılerin. p&rabeYleri
nin y� dı proletaryanın ço
cuklan olarak düny�y� gel· 
mektedirler. 

An�yasa. �yrıcalıklan de
lertendirdiAi için. devlete 16-
reVıer yüklemiştir . 

Devlet. özellikle kırsal ke
simde ve metropollerin yılı
binlik dev köyleri sayıl�bile
cek gecekondu kesimlerinde 
yaşayan çocuklara saAlık ve 
elltim koşull�rına ilişkin ge
reksinmelerini karşılaY�Qk 
köklü önlemler almak zorun
d�dır. 

Uyarı dönemı çoktan seç
miştir. 

S�vaşım dönemi içindiyiz. 
Siyasal iktidart�n dümen 

suyuna �Ian kapital. çocukla
nmızı da� okul ön<:esi y�ş. 
larda koşull�marun Çeıitli 
olan�klarını elinde tutmakta· 
dır. 

Bankalar çocuk derıneri 
i çıkarıyor. 

Bankalar neden çocuk der
ıiieri çıkanyor? 

Neden kltapçdık, bllyük 
basın tröstlerlnln yan kurulu
şu h�line geldi? 

Devletin televizyonu k�pj. 
Ializmin rekl�m orpnı mıdır. 
deııı midir? 

Çocukl�nmlZln yaşama 
Igkl�nnı bu toplumsal koıul
Indan soyutl�y�mayız. 

Ama dikkat edelim. 
S�vaıım Inadımızdan. öl

retiye ballılılımızdan. tarihi
mlze ye kOltilr mirasımın s�y
ıımızdan. örıütlenmenin her 
ışamasındakl dlrencimlıden. 
yan i kendı y�şam koıulları
mızdan da soyutlay�mayız. 
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Kooperatifcilik 
Hareketi Sınıf 
MÜCadelesindeki 
" . .  
• ennı · 

NABI DINÇER 

Klasik metinler Tirkiye' de 
kooperatifçiliği 1863'de kuru
lan memleket sandıklan ile baş
\atırlar. Bunun büyük bir yanıl
gı olduğunu kabul etmek gere
kir. Ekonomisi emperyalist 
.devletler tarafından parsellen· < 
miş olan bir ülkede halk yığın· 
larının yararına olan bir akım 
başlatılamazdı; öte yandan bü
rokratik ve tepeden inmeci bir 
yaklaşımla bir halk hareketinin 
gelişmesi olanağı yoktu. Mem
leket sandıklannın başına zen
gin kasaba beylerinin getirilme
si de bu hareketin orta ve zen
gin köylÜıüğe yönelik olduğu
nu gösteriyordu. 

Bu ve bunu izleyen tüm de
neyimler, tüMiyle ataerkl1 ve 
tepeden inmeci girişimlerdi. 
Booların altında Türkiye'de 
köyleri ulusal pazara açma, ya
ni kapitalistleştirme giri şimleri 
yatıyordu. Bu ve benzeri çaba
lar köylülüğün giderek toprak
sızlaşmasına, işletmelerin par
çalanarak parmakları arasından 
kaymasına engel olamadı. Yani 
Tanm Kredi Kooperatiflerinin 
verdiği kredi yoksul köylüyü 
daha yoksul, zengini daha zen
gin kılma konusunda bir araç 
olmadan ileri gidemedi. 

Örneğin topraksız köylü 
oranı 1 9S0'de yüzde 14,3, 
1968'de yüzde 1 7,52 iken 
1973'de yüzde 21 ,8'e yüksel
miş bulunmaktadır. öte yan
dan 1-50 dönüm arasındaki 
küçük işletmeler 1963'de yüz
de 68 iken, 1970'de yüzde 7S'e 
varmıştır. Görülüyor ki Türki
ye köyünde tarım kredi koo
peratifleri aracılığıyla yayılmak 
istenen kooperatifçilik modeli 
köylülüğün yoksullaşmasına en
gel olamamış, belki de bu süre
ci hızlandırmıştır. Çünkü kredi 
kullanımı çok adaletsiz bir te
mele oturtulmuştur. Böyle 
bir topr .. k dağılımı karşısında 
başka tUrlü de olamazdı. 
1950 yılında net tarım kredi
si, toplam kredi hacmi içinde 
yüzde 38 iken, 1955 yılında 
yüzde 36, 1960 yılında yüzde 
30, 1975'de yüzde 33 olmuş
tur. (Icen BörtUcene, " Köylü
lüğün Farklılaşması Ozerine.") 
Bu kredi hacmi içinde Ege, Ka
radeniz, Akdeniz, Orta Kuzey 
Anadolu önemli bir yer tut-

maktadır. 
Bu konucıa ilgi çekici bir ol

gu T.C. Ziraat Bankası'nın 
1 975 yılında dağıttığı 11 mil
yar tarım kredisinin yüzde üçü
nün, Banka'dan kredi alanlann 
yüzde 89'una clağıtıldığı halde, 
çiftçilerin yüzde l Vinin tarım 
kredilerinin yüzde 47'sini almış 
olmasıdır. Bunun yanısıra bazı 
işletmeler Ziraat Bankası kredi
sinden hiç yararlandırılmamış
tır. Bundan yüzde 79'u 100 dö
nümden küçük işletmelerde 
oluşmaktadır. Bu araştırmanın 
çok önemli bir başka bulgusu 
tanmdaki kredi kaynaklarının 
yüzde 44 'ünün örgütlü, yüzde 

. S6'slnın örgütlenmemiş kredi 
kaynaklarından sağlamış olma-
sıdır. . 

Bu durum, Türkiye tarımın
da bazı grupların kredi bakı
mından yeterli bir biçimde do
natılılığı halde büyük grupların 
yetersiz kredi aldığı ya da hiç 
kredi almadığını göstermekte
dir. 

Bu dengesizlik Türkiye tarı
mının diğer faaliyet alanlarina 
yansımıştır. Yansıması da do
ğaldır. 

öm�ğ in traktörde şöyle bi r 
durumla karşılaşılmıştır. 

1 -20 dönüm büyüklüğündeki 
işletmelerin yüzde 31 .051, 21 -
SO dönüm arasındaki işletmele
rin yüzde 4S.94'Ü, 51-100 dö
nüm arasındaki işletmelerin 
yüzde S3.92'si, 101 -200 dönüm 
arasındaki işletmelerin yüzde 
74.14'ü, 201-500 dönüm ara
sındaki işletmelerin yüzde 
94.02'si SOl 'den büyük işlet
melerin yüzde 86.30'u traktör
le işlenmektedir. (Türkiye Ta
rımında Yapısal Değişme, Tek
noloji ve Toprak Bölüşümü, 
DPT. 1 40-141). Burada en bü
yük işletme grubunda traktörle ' 
işleme oranı en küçük işletme 
grubuna oranla yüzde 280 ora
nındadır. Yani en büyük Işlet
me grubu en küçük işletme gru
buna oranla 2,8 kez daha şans
Iıdır. 

Bu olguyu bölgeler açısın
dan incelersek dengesizliğin bu 
kez bölgeler arası alanı da kap
sadığını, böylelikle daha da 
karmaşık bir durum kazandığı
nı görürüz. 

Bu alanda çarpıcı bir örnek 
verebilmek için traktör kulla-

nımı Dakımından en şansıı ve . 
en şanssız bölgeleri karşılaştı
ralım. Bunun için bölgelerin or,' 
talama traktör kullanma oran� 
larına göz atalım. Orta/ama 01"
rak Orta Anadolu'da işletmele-

rin yüzde S6.S4'ü, Karadeniz' 
de, yüzde 1 7,23 'ü, Ege ve Mar
mara'da yüzde S2,8S'i, Akde
niz Bölgesinde yüzde 46,88'i, 
Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüz
de 39,30'unda traktör kullanıl
maktadır. Kuzey -t-nadolu Böl
gesinde 1-20 dönüm arasındaki 
işletmelerin yüzde 6,91 'i 21-50 
dönüm arasındaki işletmelerin 
yüzde 19,1 2'si, 51-100 dönüm 
arasındaki işletmelerin yüzde 
32,04'ü, 101 -200 dönüm ara
sındaki işletmelerin yüzde 
78,79'u, 201 -S{)() dönüm ara
sındaki işletmelerin yüzde 
89,98'i traktör kullanmaktadır. 
Bu alanda en yüksek ortalama
ya sahip Iç Anadolu'da 1 -20 
dönüm arasındaki işletmelerin 
yüzde 39,94 'ü, 21-50 dönüm 
arasındaki işletmelerin yüzde 
S4,68'i, 51-100 dönüm arasın
daki işletmelerin yüzde 56,39'u 
101 -200 dönüm arasındaki iş-
1etme�erin yüzde 71 ,08'i, 201-
SOO dönüm arasındaki iş.letme
lerin yüzde 87,55 'i, SOO dö
nümden büyük · işletmelerin 
yüzde 99 ,97'si traktör kullan
maktadır. 

Öte yandan bu iki bölgenin 
üst gruplarınabakıldığı zaman 
arada hemen hemen hiç fark 
olmadığı görülmektedir. Yani 
üst gruplarda gereksinim do
yurulmuş olmasına karşın alt 
gruplarda bUyük farklılıklar ve 
doyurulmamış kapasiteler ken
dini ortaya koymaktadır. Bu 
oranlar Türkiye'nin öteki alan
larda olduğu gibi büyük bir 
dengesizlik içinde geliştiği ni 
göstermektedir. 

Buna göre Türkiye'de ta-

rımsal alancıa kredi ve tekno
lojik gelişme olgusu, koopera
tiflerin varolma olgusuna kar
şın çok büyük dengesizlikler 
sergilemektedir. O halde koo
peratifler kalkınmada "denge 
ögesi" olarak vaQayllan görev
lerini yerine getirememişler, 
bölgesel ve işletme grupları açı
sından kapatılması olanak dışı 
uçurumlara neden olmada öte
ki etmenlerin yanında yerlerini 
almışlardır. 

Öte yandan kooperatif pa
zariama çalışmalarının aracıyı 
ortadan kaldıramadığı, aracı
nın hemen bütün dağıtım şe
bekesi içinde y .. raldığını söy
lemek olanaklıdır. Bazı durum
larda kooperatifler bir tür aracı
nın elinden kurtulup bir başka
sına teslim oluyorlar. Örneğin 
ayakkabıcılık kooperatiflerinde 
doğrudan doğruya imalatçılar
la ilişki kuran ve böylece ara
cıyı ortadan kaldıran koopera
tifler, malların pazarlanması n
da yeterince örgütlenemedikleri 
için mamul aracısına teslim ol
maktadır. Bunun yanında özel
likle Mersin 'de komşusunun 
malını ucuza kapatarak koope
ratife veren ve bu şekilde bir 
başka üreticinin gelirinin düş
mesine neden olan üreticiler, 
kooperatif ortakları vardır. 
Aracılık çok çeşitli biçimler 
altında kendisini göstermekte
dir. Aracının ortadan kaldırıl
ması bir yanda devlet desteği, 
bir yandan gerçek demokratik 
kooperatifçiliğin yaşama geçi
rilmesiyle olanak içine girebi
lir. 

Fakat asıl büyük tehlike di-

key entegrasyon yolu Ile tanm
sal sanayie el atan tekelci ser
mayeden gelmektedir. Salç;ı
dan cuntaya kadar çok çeşitli 
tarımsal sanayi dallarına el atan 
tekelci sermaye bu alanlarda 
tek tük ve clağınık bir şekilde 
kurulmuş teknik ve finansal 
yetenekten büyük ölçüde yol<
sun küçük işletmeleri - bunla

' rın büyük bir oranı kooperatif
ı lerdir - bir Gargantua iştahası 
ile gövdeve indirmektedir. 

Bunların yıkıntıları üzerinde 
imparatorluğunu kuran tekelci 
sermaye gerek üreticiye - bun
lar arasına zengi köylüleri bile 
koyabiliriz -, gerek tüketiciye 
fiyat dayatmakta, uzun süreli 
yükümlülüklerle üreticiyi avucu
na aldıktan sonra tüketiciye is
tediği fiyatı kabul ettirmekte, 
direnç durumunda üretimi 
keserek tüketiciyi cendere içine 
sokrnakta, piyasadaki "yok"lar 
listesini kabartmaktadır. Tekel
ci sermaye, bu uğraşı karşısına 
çıkan politik organları da dinle
memekte, onlarla savaşırna gir
mekte, hükümetleri devirme 
tehdidi savurmaktadır. 

Bu durum karşısında plan 
ve tutarlılıktan yoksun, teknik 
ve yönetsel liderliğe sahip bu
lunmayan bır ekonomizm 
çabasının kooperatiflere hiç bir 
yarar sağlayamayacağı açıktır. 

I şçi ve köylülerin emeğini, 
halkın alın terini temsil eden 
bütün sınıfsal savaşım örgütleri 
gibi Köy-Koop'da aynı zaman
da kısa ve uzun süreli politik 
amaçlara da yönelmek zorun
dadır. Köy-Koop ekonomik ve 
politik savaşımını aynı perspek
içinde kısa ve uzun süreli amaç
lara bağlı bir biçimde ve işçi 
sınıfının ve köylülerin örgüde
riyle bağdaşık olarak yürütmek 
zorundadır. 

Pratik çözüm yollarına bağ - . 

lanıp olayların sürüklediği yöne 
yelken açmak Köy-Koop gib i 
küçük v� orta çiftçilerin umu
du durumuna gelmiş olan bir 
kuruluşun gelişmesine karşı bü
yük bir engel olabilir. 
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