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YDRCIYO$'TEN 

NıÇiN 
YURUYUŞ 

YORCM1Ş'E 

Ran,. ufuSRi b'afımsızflk, iopiuP',ai fierfeme. demokrasI ve 5O!)'a'; 
tzm utnında mücadele eden Dünya Devrimci HlU'eketi çeşiLli cephelerde 
Mirekli batan1ar kazandıkça etki alanı giderek daralınakta olan emperyli
uım Dün)'a Sosyalist �1atbııi·ne. kapitalist Olkeler Işçi .mınanna ve u1u-
.. 1 kurtul", .. vaıı v ...... halldara k"", uyııuIadıiı yalan; bıulu Vi .ıY 
aaürü. politikalarma yotunlaştmyor. S1lrekU olarak priIemeye mrlanu 
.,.peryaIlzm, b. politiltalarını .yııuI'yabDmeı: içln etki,inI .Ilrdiir<bndl
ii her yerde Derteı. demokratilt ve ııtıçlerin ",ini bolmaya ça
hahYGI". 

Yurdumuzda d. bağımsızlık; demokrasf ve ıosyallı:m Lçtıı veriJea 
1D1l�dele reli,lrken; emperyalizm ve ODun yerli ortak1an ceoitU ı.ertip. 
baskı; bapı.; !ekence v. �11Im lehdideriyl. b. macadeleyl engellem. � 
b .. ı ıçındeler; nerlcl gilçler. yapd .. baskdar çeşitll biçimlerde ıllrdüril 
lürk .. , bllfla !eçl l1D1h olmlk !Ize", büınn emekçi ,ımf ve tabaklann bu 
mücadeleye katılmasını lSn1emeye çalışan v� kitle haberleşme araç1annın 
büyük çotunlulunu ellnd. \u\au sermaye Iınıfl halkımızın doilru v. sa�
Jıkh haber almasını bilinçU olarak engemyor. 

Burjuvazinin elindekl buyük basın endüstrisi, haber ajansıara, dergi 
jet ve diler kitle haberleşme araçtan çarpıtılmı, veya oluşturulmu, ha� 
herler ve buna baA:lı yonım1arla kn!alm knnştınp halkı büyük ıermaye-' 
nin Isteklerl dokroltusunda şartlandınrken; halkımızın doA'ru haber alma .. 
Bma ve olaylan t,çl ve emekçl suııllann YMarlm ynnl dünya devrimcf 
hareketi açısından yorum1nmasma yardımcı olacak ilerici, demokratik ve 

... yail,i ifergl ve gaıeieldn Tu;'riı bır çızglde ve genış ai,ekie 
ması önem kazanıyor. 

So.ya&t bir babe, ve yorwiı dcrgiJI .Iarlk YURUYUŞ, 
kı ve yurdumuzdlkı IkODOmi», ..,ayal .. politilt olaylan LeçI .. 
auuIlar aÇ1lU1daıı duyuraeal< ve yoruudayaeal<tır, YURUYUŞ; bu 
nD burjuvuinin elinde tuttulU kitle haberletme araçlarmm bizi 
mak Isteditl .aıı; birbirln� ba#mwz ve ıoyul olmadıtmı; ",<Çek .. baf, 
=e:!�:e!a!�. düzenlı, �lişen ve delifen bir büt.ü..o oldulunu __ i 

Yin. YURUYUŞ, .B�1D1Iıdık, Demokrao� Sosyaliom- müeadel., 
alnde hidqeolerkı, ,bu mücad.leyl bır bülüu olarlk kabul ederderin deP. 
risi olarak, mücadeleubı temel ıorunlannı aydınlıla (ıkararık !el""'" 
giderek bu konudaki IÖrOtlerl bilimsel Ye tutarlı çi%gide blrleştirmeytC 
birle,ilen noktalara atırbk kazandırmayaı bliylece mücadelenin geli,ı,
gilçlenmeslnde yardımcı olmaya gayret edecektir� . 

YURUYUŞ bu Bilrevlerini keudl ııtıeü �1ÇÜ!üud. yapmaya çalı,., 
caktır. Ama bunlanD yeterıı bfçimde başarılabilmesi. ancak olı:urlarınul 
aktif katkı ve desteA'yle gerçek1eşebilir. Bu konuda da umutluyuz. 
yuş, daha yayma çıkmadan benimseyerek, kaynaklannın 
aında katkısı bulunan, çeşitli konularda destelini esirgemeyen 
ve okurlanna ieşekknr ederken, bu olguda umudunun gerçek 
da bulmaktadır, 

Hep birlikte, BaA'lDlsızlık, Demokrasi, Sos)'alizm yolunda':: 

:YURUYUŞ 

okuyucularınııza 
\'UI\UYUŞ dergisi de TOrkiye'd. yayın

lanan diier ıosyalist .. Dericl dergi ve gazetel� 
riu Içinde bulundu� gilçlüklerl. karıı karııya; 
Güçlüklerin başında; baskı .delinhı yeıersizli
linin daiıtı.mında yaralttA'ı IlIlU'lanıa geliyor. Bl 
rincl sayıyı ıosyalist dergiler ıçın yüksek olan 
bır d!lzeyd. \utınamıza ra� .. ; dergimlıti Wer 
iIıoındakl benı - başlı Dçe merkezlerini. �Ieslne 
d:ıt>tamıyonı2; Bu yüzden; dalıbm al ... dıf1D
d. kalan okuyucu111r1Dl1%ı YURUYUŞ'Q .. eaii 
abone yoluile temin edebUecek1er� Hiç ku,ku8US 
abone olmak; aynı zamanda derginla. yaıatıl· 
mosına doi!nıd .. ve ıktı! .Iarik kaiılırılk da 
dcmelı:tlr� 

YURUYUŞ dergisi; lıeIkımmıı iieıle! ' il .. 
molratik ve ıosyalist mUcadeleslne m,kfn ii... 
berlere afırlık verecektir. Burada k8l'fUlll%a Çl� 
kan en GnemIi ıonm, bu konularda Iilrekll v. 

fablbl , ;&"-1 

anAlıklı haber edinme zorlt$ıdur. B"u zorluk o"
kuyueulanmızuı bu habederi dergi)'e Ueterek 
ve yazarak yapacak1an klıtk.ı1ıırla yenilebilir ve 
ancak bu ilişkl kuruldutu alçüde yenilecektir, 
Kitle haberleşme amaçIarmm büyük çoA:unluAunu 
elinde tutan burjuvazinin; halkunızın hayati ıo
n.ınJanna etilmesint; bu ıorunlıın dolm biçlm� 
de yansıbnasını ve kalıcı çlizümler �nermeslni 
bekleyemeyiz; BUDU ancak kendim.İı yapabill� 
rIZ. Günlük yaşamınızda karıdaşlı� .. güçlükle
ri ve baakılar; grevi lokavt; ı,ten çıkarmaj ref&
randumj dinerif; sendikalaşma; vb; konwordakf 
haberı.rf vaklı gecirmed.. bı.. Delin; Imkb' 
lan.a:m oran.ında bu haberlere yer verecefiz ve 
iıım DerIeI ' ,oayallsl ııtıçler araıı.da duyulın."'" ı.llemaya calııa ...... 

Bır !eç!, bır Bfreım .... "apıl'e ",ılci li ... 
�d.., k ... diJIn. yauduu, .aıi kabul _.,.,e; tr' . 

Da. Ko",II ... ' 

ie. aiılan lilr Işçinin duYdulu acıyı ve kloi, blr 
memur. bir ôfrenci aynen duymaz5a; toprakDIi 
llGyınterin mücadelesini diA'cr emekçl mnıf " 
tabakalar kendi 6z müvadelelerl gibi ,15rmez� 
ıa, hareketin birli� ve bütünıntünün saJlanma� 
lIDda aşılacak daha OOk engeller var demektir. 

.Yürüyüşten YarnyOş'eıo- sayfası oku� 
cu1arla dergi arıuındakl balı gilçle.dirmek "' 
maeına yönelecektir. ÇetitlJ sonmlann çözümGn* 
d. karıdaşb�1ID1Z ııtıçlüklcrl alze bu ,aylad .. 
Uetecefiı:. Aynı blçlmde; iizin karşılaşıılmıı 80·: 
runlara; dergi haklwıdakl an,rI v. eleştirilerini-" 
se ve eıe,itU konulardakl mektuplanıua yine ba 
ıııyfada yer verUe .. ktlri 

Batımaıdık, Demokrasi ve SosynIizm y� 
1onilak1 •• II"Uerin IIfdma,,"da YURUYUŞ'üıı' 
yapaca� katkı; ok.yueulanmwıı derglyl. kura' 
eaklan batlar ı&ilamla,ıılı oranda artacaktır. 

Diqi • Terılp • lIUb i 
J...ı,a.. GueteJI Ma\bauı Ankara 
ııa�bm i 

NOıai SARCIN 
Borumlu YaDetma .�, 

Ta • ., Tımce! 
�eknlk S.kre'" i 

Utu,Okm ... 

Ko • .,. 50(, r�'lI 
reııı,eJılrl� 

Lluı Kaplk Rerdıi/ i '-SOO fti 
:Aıka Kıplk SlyaIll 6.000 Ttıi 
'G 

Horrı,.ei Cuei. Da�iım .lş. 
ır.ı.ıon 28 50 20 - Ltauhul 

Kayulk ıG.lerllıneden alınb yap" 
lam ... ;\1) ... 0 XO...nUl ı 

\ N'ıIlıli i 200.-- TIıı 1 
• Aylıli i 100,-" nıı 

timi 20,- Tfii 
LG .. yralardaa taYm 1I4ııl ... 

• OfO 20 indirimlidiri 
jlG.ıerii ... ,... vo roioRr:ıllar I,da 
Itdilmeli 

l1D1h olmlk !Ize", büınn emekçi ,ımf ve tabaklann bu 
katılmasını lSn1emeye çalışan v� kitle haberleşme araç1annın 

ellnd. \u\au sermaye Iınıfl halkımızın doilru v. sa�
bilinçU olarak engemyor. 

elindekl buyük basın endüstrisi, haber ajansıara, dergi 
haberleşme araçtan çarpıtılmı, veya oluşturulmu, ha� 

yonım1arla kn!alm knnştınp halkı büyük ıermaye-' 
dokroltusunda şartlandınrken; halkımızın doA'ru haber alma .. alma .. alma 

ve emekçl suııllann YMarlm ynnl dünya devrimcf 
yorum1nmasma yardımcı olacak ilerici, demokratik ve 

gilçlenmeslnde yardımcı olmaya gayret edecektir� 
YURUYUŞ bu Bilrevlerini keudl ııtıeü �1ÇÜ!üud. �1ÇÜ!üud. 

caktır. Ama bunlanD yeterıı bfçimde başarılabilmesi. ancak 
aktif katkı ve desteA'yle gerçek1eşebilir. Bu konuda da umutluyuz. 
yuş, daha yayma çıkmadan benimseyerek, kaynaklannın 
aında katkısı bulunan, çeşitli konularda destelini esirgemeyen 
ve okurlanna ieşekknr ederken, bu olguda umudunun gerçek 
da bulmaktadır, 

Hep birlikte, BaA'lDlsızlık, Demokrasi, Sos)'alizm yolunda':: 

okuyucularınııza 
dergisi de TOrkiye'd. yayın

ıosyalist .. Dericl dergi ve gazetel� 
bulundu� gilçlüklerl. karıı karııya; 

başında; baskı .delinhı yeıersizli
yaralttA'ı IlIlU'lanıa geliyororo . Bl 

ıosyalist dergilrgilr er er e ıçın yüksek olan 
\utınamıza ra� .. ra� .. ra� ; dergimlıti Wer 

başlı Dçe merkezlerini. �Ieslne 
yüzden; dalıbm al ... dıf1D

11r1Dl1%ı YURUYUŞ'Q .. eaii 
temin edebUecek1er� Hiç ku,ku8US 

zamanda derginla. yaıatıl· 
ve ıktı! .Iarik kaiılırılk da 

dergisi; lıeIkımmıı iieıle! ' il .. 
ıosyalist mUcadeleslne m,kfn ii... 

verecektir. Burada k8l'fUlll%a Çl� 
ıonm, bu konularda Iilrekll v. 

;&"-1 ;&"-1 

anAlıklı anAlıklı haber haber edinme zorlt$ıdur. zorlt$ıdur. B"u zorluk o"
kuyueulanmızuı bu habederi dergi)'e Ueterek 
ve yazarak yapacak1an klıtk.ı1ıırla yenilebilir ve 
ancak bu ilişkl kuruldutu alçüde yenilecektir, 
Kitle haberleşme amaçIarmm büyük çoA:unluAunu 
elinde tutan burjuvazinin; halkunızın hayati ıo
n.ınJanna etilmesint; bu ıorunlıın dolm biçlm� 
de yansıbnasını ve kalıcı çlizümler �nermeslni 
bekleyemeyiz; BUDU ancak kendim.İı yayay pabill� abill� abill
rIZ. Günlük yaşamınızda karıdaşlı� .. karıdaşlı� .. karıdaşlı� güçlükle
ri ve baakılar; grevi lokavt; ı,ten çıkarmaj ref&
randumj dinerif; sendikalaşma; vb; konwordakf 
haberı.rf vaklı gecirmed.. bı.. Delin; Imkb' 
lan.a:m oran.ında bu haberlere yer verecefiz ve 
iıım DerIeI ' ,oayallsl ııtıçler araıı.da duyulın."'" ı.llemaya calııa ...... 

Bır !eç!, bır Bfreım .... "apıl'e ",ılci li ... 
�d.., k ... diJIn. yauduu, .aıi kabul _.,.,e; tr' . 

Da. Ko",II ... ' Ko",II ... ' Ko",II 

ie. aiılan lilr Işçinin duYdulu acıyı 
memur. bir ôfrenci aynen duymaz5a; 
llGyınterin mücadelesini diA'cr emekçl 
tabakalar kendi 6z müvadelelerl 
ıa, hareketin birli� ve bütünıntünün 
lIDda aşılacak daha OOk engeller 

.Yürüyüşten YarnyOş'eıo-
cu1arla dergi arıuındakl balı 
maeına yönelecektir. ÇetitlJ sonml
d. karıdaşb�1ID1Z ııtıçlüklcrl alze 
Uetecefiı:. Aynı blçlmde; iizin karşılaşıılmıı 
runlara; dergi haklwıdakl an,rI 
se ve eıe,itU konulardakl mektuplanıua 
ıııyfada yer verUe .. ktlri .. ktlri .. 

Batımaıdık, Demokrasi ve 
1onilak1 •• II"Uerin IIfdma,,"da 
yapaca� katkı; ok.yueulanmwıı 
eaklan batlar ı&ilamla,ıılı oranda 

Diqi • Terılp • lIUb i 
J...ı,a.. GueteJI Ma\bauı 
ııa�bm i SARCIN 

YaDetma .�, 
Tımce! 

S.kre'" i 

Ko • Ko • Ko .,. 50(, r�'lI 
reııı,eJılrl� 

Lluı Kaplk Rerdıi/ i '-SOO fti 
:Aıka Kıplk SlyaIll 6.000 Ttıi 
'G 

Horrı,.ei Cuei. Da�iım 
ır.ı.ıon 28 50 20 - Ltauhul 

Kayulk ıG.lerllıneden alınb 
lam ... ;\1) ... 0 ;\1) ... 0 ;\1) XO...nUl ı 

\ N'ıIlıli i 200.-- TIıı 1 TIıı 1 TIıı 
timi 20,- Tfii timi 20,- Tfii timi 20,- Tfii timi 20,- Tfii 

LG .. yralardaa .. yralardaa .. taYm 1I4ııl ... jlG.ıerii ... ,... vo roioRr:ıll



Tek-eank·lş 

DISk'ı 
katıldı 

SosyaJ-I." Petklm-�, Dev
rimci Sağlık-Iş, Tek-ıo, Toka
w-ıli, ÖzgÜr-lli, fias..ı., Dev· 
rimd TOPnLk-I., &.yaen-ı., 
As·lş, Yenı Ha.ber.t.ş 
Ianndan ıonra Tek-Bank·İt 
SendikMl da. DISK'. katıldı. 
Tok-BankA, Genel Kurullıl'
nun katılma klU'annda -datı· 

nı\: 1eçt 6rgdtıerinfn birleşe.
rek nice! ve .ıdereJr. Ditel Sıl· 
ce ulaşmak &OnULda olduk· 
Ları- beUrUldi. 

KÜtlO mucadele tIc haklannı bskım"llZ sendlkaJann Mr , .. 
kuruıuııto. güçbirtiğiDe li'" 
zorunlulotunu, 

konıyabUeceklerini. . 
Dağınık Işçi ôl"gOtle:iJl.i1l 

Tek-Bank-ı,'in. DısK'e ka.
blma karr.n LLe UgiU açıkl .. 
Dla.Sı t6Y i. i 

birleşerok Dlcel ve I:I'ldorell 
nitel cuce "'.llaşmu :tOruııda 
�!duk!8nru. 

bilerek. ışçı haklan.nm ... 
Çflk koruyucwu btldJtl Df� 
katılma ka.ran almıfbr .. 

&ndlk&DllZ ltveren k&.l11· 
aı.nda .uıekçUerln ancak 6r-

Lokavtlanıı yaygınlaı;tıtı, 
l,çı,lşvoren mOcadelesınin el
derek �llI.ı�Ulıi günüm�dc 

Katılma karan 3 ol� 
oya karşı 104 oyla alındı. 1 

kemal 
sülker 

iSCi 
SıNıFıNıN 
BASARISI 

r ;���n�e S��::e::I::ık�":ıV s�-::: 6z���:::�� �:ı;:ı�e:ri�
a

:�a:�ç
iş

��!:����:���:� dJka kurma hakkını daha gilçlü ölçüde kullanan n scndJkalar tarafından adlanna uzun lilreU ve işçi SIDltırnız meslek örgütleri ıçınde haklı bır re- hJc bır hak satlamayan sOzlt>şmelt>r yapılmaktakabeti sürdünneye başladılar, çÜnkü yasa, Işçile- dır._ (Maden-İş Kongresine sunulan rapor, 1967) rin grev hakkını ancak sen Ukaları. tanıyor ve Demek ki toplu s6zleşme yapma, g6rel'lnI de sendika1arn 1 _ ışçinin IsteAine aykın olarak, bazı sendika-ywdüyordu, Hele grey hakkı, ancak toplu Iş saz· Lar toplu SÖZleşme tmzalamaktadırlW'. IC!imesinin sonuçlanamaması, ya da Imzalanruı i - İşçinin fiye olmadığı sendikalar, işçilerl sen. sözleşmenJo uygulaoarnaması halinde kullanılabi_ dikasma (lye ımı, gıbı göstererek uzun ıa. Uyordu. Bu bakımdan w.fşçl sendikasıanın nitelltı. relf toplu s4zleıımeler yapma.ktadırlar, vo yöneticilerin IzledJkleri siyasI çizgisi önem ta· J _ Bu ıkı tür topıu sözleşmeler Imzalanırken şıyordu. Daha açık bir deylmle sendikanın .. sana Rodikalar nhte (lye giriş Clşlerl dOzenle.-Olup olmamasının ışçı haklan açısından dikkat mektedirler. edilmesi gereken blr nitelik oldulu bazı örnekler-
le lörüldilta ıçın, lşçUer g6zlerlnl dlkt açıyor ve 8 u gerçekleri dJlo getlrmede DİSK·o Oye sen-
sendika yöneticilerinin ıdyllS&SlDJ yakından LzU- dJkalar ve hukukçwar çok ciddi ça1lşmalar 
J'ordu, yaptılar. Ne var kı, iktidar san şebekelerı koru-

1 :�
a 

ç��:!: !e���:r b=::::n:�ı:' ı:� ��il:�:ı=�
k 

!��t��r� �:p::ıse��ıı��c�:: 
yapma hakkını kendilerf ıçın 6zel çıkar aatlama- n çOreUerindo teşvık eden bır hatada ısrar orta
'i. aracı bir dOzen olarak görmeye başlamışı her mında bwunuyordu. Onun ıçın DıSK'In kurucu 
meslekte g4rOlen g6revl k4tOre kuUanma, sendi- ıendikalanıun en çok Oyesl olan ve en çok tOpıu 
ka.cılar arasında da başgöstermiştl. Sendikacılar a6z.1e.,me yapanı bulunan TOrklye Mnden • ış Sen. 
işyerleri bordrolanndan &fentl n benzert alacak:-' dOtası 1971'de Kongrede delegeıcra fU gerçekleri 
lan kestirme yasal ha.klanı, işveren koltutunda dururuYOrdu i 
kendı çıkarlan dotnıltusunda kullanmaya ,4nel. S endikalaşma ve toplu iş aOzJcşme-

Fabrikasında 1966 yılında kendı DdIanna yap'" 
Dıak istenen s�hıecilite .dura demeslm bildUer. 
Işyerindo hangi sendikanın uye ço�unıu"una sa
hip olduğu lşyerlnde yapılaıı Ilk rerernnduml. 
8aptandl. Yargıç denetimindt> gizli oy açık sa)ıma 
dayalı referandum şu sonucu verdi , B 

��;a Ç;���ı� ::dÜu
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h Işçi oy verdI. Cotunlutu olnıadıtı iddia edllrıı 
LAstik.ı, Sendikası'no. üye olduklurını bildiren Iş
çi sayısınlQ dekuz yüz otuz oJduku saptandı. Ar. 
hk 275 sayılı toplu söziesme grt>v yasıw söyle 
aieştlriliyordu , 

wBu yasa ve tatbikatı sahte üye 
fişi tanzimine, hileli (naylon) bUd ... 
rim'e prim veren ve bunlan yQpan� 
ra mlleyylde tatbik edemeyen bır ya,.. 
sadır,., Hfikılmetler ve lIgiU Anayasw 
kuruluşlar 274 ve 215 sayılı yasaları .. 
yenIden dllzenlenmesl gerektikl gerÇ&
kini kabul etmelidir . ÖzelliklE! sahı. 
fişlerle yetki alınması ve hileli bildi
rim ve ilinlar1a hiç üyesi bulunmGyllll 
yerlerde dahi sendikalar9. sOzlf'şı:rM 
yapma ImkAnı verilmesi öruenmeHdir. 
lşlerllğl bulunmayan Işkolu yet.k.isi kal-

mi.şlerdl Bır kmm Mndlkacılan bu yola Jtelefen leri yapabilmek ıçın işçilerin ve 
düzen Içinde bUe ,erçekten 7alntz ltçl haklarını .anelikalanıı yaptıkıan çalışmada orta. y 
koru7an ..-e ,eUşUren sendikacılar vardı, bunlar ya çıkan en mühim mesele, sahte fiş 
da IşçUere &erçek1erl anlatma ve onlan bWnçlen- tantimi meselesidir. Sahte fiş (Oyellk 

dınlmalıdtr.a (lAstik-Iş 17, Dönem ç.. 
!ışma Raporu) 

asa detıştirUlmed1 ama. Gıslavene Horoz 
Çıvı'de, Auer·de. SJnger'de. Elektro Metal'de, 

Oç $om'da, Antalya·da Ferrokrom·da. Ülker Bis-
kdvl'de, Ün.ilever'de. Cariton'da ve daha başka 
ltYerlerinde Işçiler sendıkalannın bilgisl Içinde 
811rdl1rdükleri mücadele sonunda artık yetki R.fto. 
IMmuhkında referanduma gidilmesinin en geçer
LI ve en gerçekçt ç6züm yolu oldutunu IspatJadı-

dlnn. girişimin. bız nraıı.IerdL B6,lec. -az ön- rfşU ta.nztm1nin kolaylıkı. yetki aldık-
ea de bellrtUtlmfz IIbl. aencUkacılar ıee,'da Ud tan tonra takrar kayıp yapıp (Işçiyi 
kampa böldnmeye başlamışlardtı bu zorunluydU yenıden '07e 'Yazıp) suç delillerini (flk 
Ye Mn sendikacılılı ,enmek lçIıt tek �Gı(lm 'Yo. sahte Oye giriş fl,lertniJ o. rtadan kal. 

f IUfdu. dırma olanağı ve sahte fişlerle yelJd 

T 
6.rk.!o: Kontederaayonu 7anetfctlerinln �ın alıp toplu s62.J.eşme yapıp iŞÇI.leri Oç yıl 
derecede Işçi haklarına m1: çevirmeleri ve "l:ıe.Ala.mada (bu silre ıçınde başka blr 

_rma)'enIn )'an.ı.nda ,er alan, onlanıa IlrUdarda toplu s&zlC1jme yapılamayacakından Iş-
IlaImaaına yardım eden tutumlan gerektttı k.. çUere hakettlklerl menfaatleri ... �ıya-
dar açakhta �am" ldl.,.. de, bazı .. odlkacı- cak yen! bir . Işlem olamayacağından) 
lar bu prçett çok 171 c6rllyor 'ye Tilrlr.·ı.1n y6o... ve 1şverenleno gösterdikleri kolaylık-
tldlerinlD yO'Zlaştudıklan Mndlk.acılıtJ, temel ll- lar, açılan ceza davalarının bugüne �a-
kelerl ıçınde dotnı r'8yına oturlup ıerçek heden. dar netlcelenmemes! ve uzun prosedur. 
.. 1Ilaştırma7a Onem Yerl)'orIard.ı.. BÖJleee DısK" lerden geçmesi sahteciliii (sahte O. 
....... L1H7 de brulmUlyla btrUkte ,eni bır Ilke.. ,e fişi dUzenlemeyU yaygın bir ha1e 
hedef de topluma maiolmay. ba-tladı .Bu Ilke, ge

:
ınnlşur.. (Maden-Iş yayınlan No. : 

IşçlnIn ,aşama 'ye �alışma koşullannda s6z ve ka- 13 
hı' I&hJW olmasa ldl. Hedef' deı toplu 16zleşmede B .. ,.rçekler b3,.le Idi ama. Imza sahtecilltı yo-
7etld UJllŞmaz.lıtmda CtZU OY. açık "fUll M&8I- IUYla toplu I, f&zleşmesl y8pma ışı de Y8Y81n-
aa 6nı LtçLn.iJI oyuna bllf nınna bak1nrı.ı.n. elde Iaşı,.or ve Tllrk - İş yö�etlCl1erl lki�e bır .6ye edıı�esl ldl. çoAunJulUnu temSila IddllLSt Ile bOburlenlp dul"\l. D tsK', beraber dot.n bu Itke 'ye bu heder I�hı yortard" Hemen bellrteUm ki Ilk bIIYOk Imza 

DlsK'e bath bOtiln Nndlkalar kendince mo.· .ahlecUlAi 1968 yılında K8rııbükte Demlr Çelık 
eadele 'YerdJ. Bu mOcadele nrasında san tendlka- Fabrikalan'nda çalışan Işçiler Için yapıldı. Uzun 
lan.rı lşçf tabanw aldatıa. yasa yollanıu bırakıp hukuki mOcadele, bılırkışı heyetlerinin serçett 
_htecUJp yaran Gmrll nd, Oç rıt kalıcı ıs1rişlmle- yansıtan raporh,"na bakılması ye toplu I' sllr. 
rt Işçi sınırına yenı mOc&dele ,Gntemleı1nl 4çet- I.,me�d yapma yetkisi sahte liye giriş fişleriyle 
tfı ' .. çlleıin sınır blllnclnlyOkliolttcl işçi Uderlerl· çnlUnlutu temsil ettitt Iddiasında bulunan !ıendl. 
mn e71em ıçınde doıtmaslDa 701 açtı. BugOn tae kaya .erildi, 19611 yılı iktidan, sahtecilik yapan 
reterandum dlye 6zeUedJtlnıfı; 'ye JUrt dışında da sendikacılar aleyhinde Işçilerin açhklan dilvala
TOrk Lşçllerinlo .. ..-undutu hedet, bOrOk engelle- no mukadder sonucunu ortndan kaldınnak ıçın 

ıt alınıak uyauıama olanaırına kavuııarak elde o yıl çıkarılan af yMtlSl kapsamınıı hususl evrak. 
edllmJ,tfr, .. Elde edilmiştir- diyoruz ama, yasalar. ta sahteCilik fIILi de alındı. 
dl'l. hiç bır dekişiklik yapılmadan. tutucu gOçler!1I 'kincı Onomil sahte üyo gırlş fişi d(lzenleme 
Ye .an .. ebakelerln ıararlı kartı koymalanna k_,.. 10116 yılı sonunda bu kez Eretıı Demır Çelik 
'In mOcadeleyl Işyerlerinde uro vere haklan ad· Fabrikalannda çalışan Işçiler, odına s6zlmJme yap.. 
liye koridorlarında savuna eavuna, hukukçula" mj), Iddiasıyla çıkan bır sendıka tarafından uygu. 
Ikna ede ede. bımnın Ilerlct emekçllerhd lnandt· !andı. Çetin hukuk yollarını arama slrlslmlerln. 
ra Inandır&, Noterlerde hak ara7a .ray ....... elde den sonra YMaya aykırıhAı kesin bulunan karo.r
-'lImlştfrı elbette ,asalard. da ,erinI alacaktır. 1.,1. sahtecilik körundu. Böylece hakkı olmadı� 
Onun ıçtndlr kı gerçek lfçI sendlka1annd. topı.... halde, san sendika, kendisinin yapmadıkı bır .6z. 
Dlp tabanlD i&r: ye karar .ahJbl otması ilkesi ile le,meyt blUm sQreslnden Oç ay 4nce feshettlitlnl 
bırlıkte 0I'tA7 • •  tılan nırenndum hedenne ..-ar- bildIrerek s4z1eşme yspma ça(rnsında bulunmak 
ınada Itçl .ınıfının b-.a:rıfl .on .,Iarda kamu oyu &ibi yasa dışı bır gfrişımlnl parUun bır lkUdann 
InQnde ııeıı;ekle,CrUnlJ.4; "ye .1I11 .. laııml,tır, Kıs. onAyından geçirdi ve Işçiler Istemedlklerl, ço�un. 
ceçmlşe g6z atalım i lutun Oye bulunmadıltı sendikanın zorla O� J1,I 

0.,0111 durumuna ıokuldu, 1 :::ıa c:a:�ı� r::,
e

���r; ���:"::;':Iı
l 

lIO
n· A Ma ltçIler bu salıte1ı:Ar1ı1clan ııtreoJ,.01', daha 

_Kanunun bOfjluklanndan yararlanan k4tO nf· kararlı ol"r,,\. mQcadele yeriyorlıımı. Nlte-
J'etll .. ndlkala-r ve I�erenler bu. konuda .. 0.70k Idm LlsUk � " s.ndUt... ü,elert Derb, ı.t.sUk 

iS NISAN 1975 

lar. Iş Mahkemcler! yargıçlan ve özellikle 861ge 
Çalışma Müdürlükleri'nde görevli bir çok nam\1&

lu Iş m.üfettişi, san şebekelenD ağına dı1şnıcyi ret \ 
detmeyl başardılar. rererandumu önerdiler ...... 

randum IÇin karar ven:J.l.Jer, I şte bu anlayışın sonunda uns·ten başlı,.... 
Mart 1975 ortasına kadar g1:r.l1 oy açık sayıa. 

La sonuçlanan sekiı reterandum uygulaması 01SIC 
Oyesı sendikalann Oye çogunluklannın saptnn • 
mnııIDI satıadı. Buruan sıralayalım : 
ı - Beko Teknık Fabrıkası Işçileri adına Iddlah 

ıendika, DISK Qye5.1 Maden·h karşısında. hA
kimin rereraodum karanndan sonra çotu� 
luk iddiasından vazgeçtı ve referanduma 
blle katllmaYRCilktm bildirdt. 

2 - Kaıinl'da Kaplnma Fabrikası'nda Türk-lş Q. 
yesi sendika karşısında DISK üyesl ASIS � 
ferandumda IŞÇI çOğunlUğunun kendIsinde 
olduğunu Ispatladı 

:s - TOrk-I" OyesI bir sendikaya k""ı DISK uy .. 
ıi Turizm.lş sendikası. toplu IOzJeşme yetJd.. 
ıı ıçın Carlton'da yapılan referandumu ka.
Mndı. 

.. - Onilever Işyerinde bUyük Iddlalariıı Işe Biri
ten Türk-Iş'ln en güçlll sendlka1a.nndan bJ. 
rilll ile DISK üyesI Gıda.lş referandumda 
karşı karşıya geldller DISK üyesI Gıda.l" 
Üye ÇoturuulUna sahıp oldukunu IspatJadı. 

S - Mersln·de Tanm dnlnlerlnt deterlendlrme 
Işyerinde yapılan referandumu yine Gıda-!, 
ka:ıandı. 

• - Perslı Metal Imt\latı Işyerinde yapılan ref ... 
randumu DISK dyesl Maden-to SendIkası 
kBzandl, sözle,me yetkisım aldı. 

7 - Gebze'de kurulu Teknik Kimya Kollektif Ş� 
keti Işyerinde yapılan referandumu DISK 0-
,esi Klmya-tş Sendikası kuandL 

ii - Pendik'te kurulu ECA Pres Banyo va Mut
fak Aletleri Fabrikası'nda yapılan refeJ"'aD
dumu DISK Oyesl Maden·lş ka.ıandı. H emeD belirteyim kI gizU oy açık ftyıma da,.. 

)'alı ye lşçinln IfIndika &eÇme 6qOrl11j'O.na 
"'''unan DISK. ItÇllerin ,.ovenJnı kuanmaya ... 
vam edecektir. V. san ,ebfı1celer, De 7ap&l'ı� 
,apsınlar- ç\1rüyQp ,idecekUrı 

uygulaoarnaması halinde kullanılabi_ dikasma (lye ımı, gıbı göstererek uzun ıa. w.fşçl sendikasıanın nitelltı. relf toplu s4zleıımeler yapma.ktadırlar, IzledJkleri siyasI çizgisi önem ta· J _ Bu ıkı tür topıu sözleşmeler Imzalanırken deylmle sendikanın .. sana Rodikalar nhte (lye giriş Clşlerl dOzenle.-haklan açısından dikkat mektedirler. 
nitelik oldulu bazı örnekler-

g6zlerlnl dlkt açıyor ve 8 u gerçekleri dJlo getlrmede DİSK·o Oye sen-
ıdyllS&SlDJ yakından LzU- dJkalar ve hukukçwar çok ciddi ça1lşmalar 

yaptılar. Ne var kı, iktidar san şebekelerı koru-
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ıçın ıçın ıç 6zel çıkar aatlama- n çOreUerindo teşvık eden bır hatada ısrar orta

olarak görmeye başlamışı her mında bwunuyordu. Onun ıçın DıSK'In kurucu 
k4tOre kuUanma, sendi- ıendikalanıun en çok Oyesl olan ve en çok tOpıu 

başgöstermiştl. Sendikacılar a6z.1e.,me yapanı bulunan TOrklye Mnden • ış Sen. 
&fentl n benzert alacak:-' 

Sendikacılar 
' 

Sendikacılar 
dOtası 1971'de Kongrede delegeıcra fU gerçekleri 

ha.klanı, işveren koltutunda dururu uruYOrdu i 
dotnıltusunda kullanmaya ,4nel. S endikalaşma ve toplu iş aOzJcşme-

LAstik.ı, Sendikası'no. üye olduklurını 
çi  sayısınlQ dekuz yüz otuz oJduku 
hk 275 sayılı toplu söziesme grt>v 
aieştlriliyordu , 

wBu yasa ve tatbikatı 
fişi fişi fiş tanzimine, hileli (naylon) 
rim'e prim veren ve bunlan 
ra mlleyylde tatbik edemeyen 
sadır,., Hfikılmetler ve lIgiU 
kuruluşlar 274 ve 215 sayılı 
yenIden dllzenlenmesl gerektikl 
kini kabul etmelidir . 
fişlerle yetki alınması ve 
rim ve ilinlar1a hiç üyesi 
yerlerde dahi sendikalar9. 
yapma ImkAnı verilmesi 
lşlerllğl bulunmayan Işkolu 

ndlkacılan ndlkacılan ndlkacıla bu yola Jtelefen leri yapabilmek ıçın işçilerin ve 
,erçekten 7alntz ltçl haklarını .anelikalanıı yaptıkıan çalışmada orta. y 

sendikacılar vardı, bunlar ya çıkan en mühim mesele, sahte fiş 
anlatma ve onlan bWnçlen- tantimi meselesidir. Sahte fiş (Oyellk 

dınlmalıdtr.a (lAstik-Iş 17, 
!ışma Raporu) 

asa detıştirUlmed1 ama. Gıslavene 
Çıvı'de, Auer·de. SJnger'de. Elektro 

Oç $om'da, Antalya·da Ferrokrom·da. 
kdvl'de, Ün.ilever'de. Cariton'da ve 
ltYerlerinde Işçiler sendıkalannın 
811rdl1rdükleri mücadele sonunda artık 
IMmuhkında referanduma gidilmesinin 
LI ve en gerçekçt ç6züm yolu oldutunu 

dlnn. girişimin. bız nraıı.IerdL B6,lec. -az ön- rfşU ta.nztm1nin ta.nztm1nin ta.nztm1n kolaylıkı. yetki aldık-
IIbl. aencUkacılar ıee,'da Ud tan tonra takrar kayıp yapıp (Işçiyi 
başlamışlardtı bu zorunluydU yenıden '07e 'Yazıp) suç delillerini (flk 

,enmek lçIıt tek �Gı(lm 'Yo. sahte Oye giriş fl,lertniJ o
dırma olanağı ve sahte fişlerle 

.
fişlerle 

.
yelJd 

Kontederaayonu 7anetfctlerinln �ın alıp toplu s62.J.eşme yapıp iŞÇI.leri Oç yıl 
Işçi haklarına m1: çevirmeleri ve "l:ıe.Ala.mada (bu silre ıçınde başka blr 

,er alan, onlanıa IlrUdarda toplu s&zlC1jme yapılamayacakından Iş-
tutumlan gerektttı k.. çUere hakettlklerl menfaatleri ... �ıya-... �ıya-... 

ldl.,.. de, bazı .. odlkacı-.. odlkacı-.. cak yen! bir . Işlem olamayacağından) 
c6rllyor rllyor rll 'ye Tilrlr.·ı.1n y6o... ve 1şverenleno . 1şverenleno . gösterdikleri kolaylık-

yO'Zlaştudıklan Mndlk.acılıtJ, temel ll- lar, açılan ceza davalarının bugüne �a-
r'8yına oturlup ıerçek heden. dar netlcelenmemes! ve uzun prosedur. 

�a-
prosedur. 

�a-

Yerl)'orIard.ı.. BÖJleee DısK" lerden geçmesi sahteciliii (sahte O. 
brulmUlyla btrUkte ,eni bır Ilke.. ,e fişi dUzenlemeyU yaygın bir ha1e 

olmay. ba-tladı 
,eni 

ba-tladı 
,eni 

.Bu Ilke, ge
:

ge
:

ge ınnlşur.. (Maden-Iş yayınlan No. : 
�alışma koşullannda s6z ve ka- 13 

Hedef' deı toplu 16zleşmede B .. ,.rçekler b3,.le Idi ama. Imza sahtecilltı yo-
CtZU OY. açık "fUll M&8I- IUYla toplu I, f&zleşmesl y8pma ışı de Y8Y81n-
bllf nınna bak1nrı.ı.n. elde Iaşı,.or ve Tllrk - İş yö�etlCl1erl lki�e bır .6ye 

çoAunJulUnu temSila IddllLSt 
yö�etlCl1erl 
IddllLSt 
yö�etlCl1erl 

Ile 
yö�etlCl1erl 

Ile 
yö�etlCl1erl 

bOburlenlp 
lki�e 

bOburlenlp 
lki�e 

dul"\l. 
dot.n bu Itke 'ye bu heder I�hı yortard" H" Hemen " Hemen " H bellrteUm ki Ilk bIIYOk Imza 

Nndlkalar kendince mo.· .ahlecUlAi 1968 yılında K8rııbükte Demlr Çelık 
mOcadele nrasında san tendlka- Fabrikalan'nda çalışan Işçiler Için yapıldı. Uzun 

aldatıa. yasa yollanıu bırakıp hukuki mOcadele, bılırkışı heyetlerinin serçett 
nd, Oç rıt kalıcı ıs1rişlmle- yansıtan raporh,"na bakılması ye toplu I' sllr. 

mOc&dele ,Gntemleı1nl 4çet- I.,me�d yapma yetkisi sahte liye giriş fişleriyle 
blllnclnlyOkliolttcl işçi Uderlerl· çnlUnlutu temsil ettitt Iddiasında bulunan !ıendl. 

doıtmaslDa 701 açtı. BugOn tae kaya .erildi, 19611 yılı iktidan, sahtecilik yapan 
6zeUedJtlnıfı; 'ye JUrt dışında da sendikacılar aleyhinde Işçilerin açhklan dilvala
..-undutu 

olanaırına kavuııarak elde o yıl çıkarılan af yMtlSl kapsamınıı hususl evrak. 
edilmiştir- diyoruz ama, yasalar. ta sahteCilik fIILi de alındı. 

yapılmadan. tutucu gOçler!1I 'kincı Onomil sahte üyo gırlş fişi d(lzenleme 
ıararlı kartı koymalanna k_,.. 10116 yılı sonunda bu kez Eretıı Demır Çelik 

Işyerlerinde uro vere haklan ad· Fabrikalannda çalışan Işçiler, odına s6zlmJme yap.. 
savuna eavuna, hukukçula" mj), Iddiasıyla çıkan bır sendıka , 

sendıka , tarafından uygu. 
Ilerlct emekçllerhd lnandt· !andı. Çetin hukuk yollarını arama slrlslmlerln. 

hak ara7a .ray ....... elde den sonra YMaya aykırıhAı kesin bulunan karo.r
,asalard. da ,erinI alacaktır. 1.,1. sahtecilik körundu. Böylece hakkı olmadı� 

gerçek lfçI sendlka1annd. topı.... halde, san sendika, kendisinin yapmadıkı bır .6z. 
karar .ahJbl otması ilkesi ile le,meyt blUm sQreslnden Oç ay 4nce feshettlitlnl 

nırenndum hedenne ..-ar-
b-.a:rıfl .on .,Iarda kamu oyu &ibi yasa dışı bır gfrişımlnl parUun bır lkUdann 

lar. Iş Mahkemcler! yargıçlan ve 
Çalışma Müdürlükleri'nde görevli bir 

lu Iş m.üfettişi, san şebekelenD ağına 
detmeyl başardılar. rererandumu önerdiler 

randum IÇin karar ven:J.l.Jer, I şte bu anlayışın sonunda uns·ten 
Mart 1975 ortasına kadar g1:r.l1 oy 

La sonuçlanan sekiı reterandum uygulaması 
Oyesı sendikalann Oye çogunluklannın 
mnııIDI satıadı. Buruan sıralayalım 
ı - Beko Teknık Fabrıkası Işçileri 

ıendika, DISK Qye5.1 Maden·h 
kimin rereraodum karanndan 
luk iddiasından vazgeçtı ve 
blle katllmaYRCilktm bildirdt. 

2 - Kaıinl'da Kaplnma Fabrikası'nda 
yesi sendika karşısında DISK üyesl 
ferandumda IŞÇI çOğunlUğunun 
olduğunu Ispatladı 

:s - TOrk-I" OyesI bir sendikaya k""ı 
ıi Turizm.lş sendikası. toplu IOzJeşme 
ıı ıçın Carlton'da yapılan referandumu 
Mndı. 

.. - Onilever Işyerinde bUyük Iddlalariıı 
ten Türk-Iş'ln en güçlll sendlka1a.nndan 
rilll ile DISK üyesI Gıda.lş 
karşı karşıya geldller DISK 
Üye ÇoturuulUna sahıp oldukunu 

S - Mersln·de Tanm dnlnlerlnt 
Işyerinde yapılan referandumu 
ka:ıandı. 

• - Perslı Metal Imt\latı Işyerinde 
randumu DISK dyesl Maden-to 
kBzandl, sözle,me yetkisım aldı. 

7 - Gebze'de kurulu Teknik Kimya 
keti Işyerinde yapılan referandumu 
,esi Klmya-tş Sendikası kuandL 

ii - Pendik'te kurulu ECA Pres Banyo 
fak Aletleri Fabrikası'nda yapılan 



Referandum 
Halilii 
Yasallaştırılmalı 

Bursa'da kwı.lhı otomotiv 
sanaı"inde toplu. sCızleome d6 
nemi ba41Bdı. Bursa Bölge 
çatışma MQdılrhlgıl .yetkili 
sendIkl\_ tesbıt edemeyince, 
roleranduma gitmek wrunlu. 
oldu. '.800 IIÇi adına toplu 
1$ sözloşmesi yapacak &endi-
ko. Aç işyerinde yapılan r&
ferandum1a tesbU edildJ. Re
femndumu kazanatl DısK'. 
bağlı Maden-te Sendikası. 
Tofll4. Oyu • Renault ft 
M'lko'da ıophı sözleşme J'� 
ca .• 

.008 da DısK'in kuruluş�. 
La blrllkte .yeUd uyuşmaz.lı· 
gı_ sorunu. aendlkal hareket 
leMn mihenk taŞlanndan bl· 
i: oldu. �yerlertnde. işvere· 
nı:ı k&l'1l1mda 1tçilerl temIiLL 
t'deC'�k aeodikanın tesbiti.. o 
.iLınıerden başl.yarak; bOyUt: 
t ınl$malara glderek çatışma 
JMa neden oldu. Sorun. L$çI. 
sınıfının sendikal geliş1m1nde 
ulaşılan yeni d{lzeyi yanSltı 
yordu. lşçUer. artık günlük 
yaşam koşuııannı iylleştir 
mak lçln ekonomik ve sosyal 
h&klar saA:lamak llteatyle ha 
met &dIyordu. .Amerikaova 
ri. sendlkacılık tse bunun 
tam tersln1 yapmakta ya.n1. 
Işverenlerin yilksek kAr elde 
edebilmeleri Için 1ŞÇlleır1A. 
."yal Bilvenllk. iş emnlyeu" 
11crt>t 80nınlannı hasıraltı et 
mekteydi. Böylece tşç1loriD. 
Hndlkal taleplerini d1zginle 
mekle kalmıyor, emekten ya.
na blllncln oluşmasma da. 
ka�ı çıkılıyordu. 

1968 da Once KarabOk'uı, 
sol"ıra ErejU'de nk. mfrcadele 
lerı. Izledik.. Buralarda sendi 
ksi blUncin kendim gOsterme 
sı I1zerine san sendikalar 
k'ınıldu. Bug{l.ıı bUe rastlach 
jıınız .5&hUl frye fl$leri� tan 
zlm f:'dl!erek işçllere rapeıi, Lşyeri yetkisi almabiliyordu. 

CesitU sahtekArlıklara, oyun 
lara karşı Itçller mııcadele et 
Wcr. Sendikalar Kanunu ve 
toplu 1ı00000eşme, grev ve lo
kavt kanunlan uyguıamalan 
birçok eks1kUj::I ortaya çıkar 
dı. Bu engeııeri aşarak geli. 
şen sendikal miJ,cadele, 274 snyıh kanunu dej:1şUren 1317 
sayılı kanunla durdurulmak 
istendl 15-US Hazlran l.şç1 dt 
renlll tarihe geçen l.oçt sınıfı 
dır�nıŞl gösterdi id. Işçiler 
'lrndikaJ haklannı kOTUID.ak 
kClrımndalar. TlPln Anayasa. 
1\.' bkemesine milracaat ed. 
r .. " IIgnı kanunun iptali lst('nı' c;"l"!lılıd� Kanunu .. pn O· 

PERYA 

bpzarslan 
ve DI$ARDAKILER =rejıml'nın ırigulamalan 
1S'lra 

nenlll-hııl\Ornt�rl ıptw' edildI. 
S�'ndik;\r 'Vf df:m,)ltmiU, UlU' 'SBF' de ca:.hıltmJn 11L00 dan beri gün 
demındi (.ac. .n:ı:era.ndum� 

��e�ı,::,c:,:��:&t:)e!���� Engel 
Lır<U 

l'.!. Mart"l iz.leyen taşlıt dO 
nemdrl ask.tya alınan _SendI_ h seçme ÖzgQrIQğü�, ıt E
kim Sf!lo'lmlerinden beri yeni 
boyuUar ko.zanarak geU,lyor, 
İşçi ı;ı:ııfı 80Ddlkal mOcadel" 
sinde, çıkarlarının patronlar
la. tab!Ul tabana nt olduj:u bi 
lindn! gel!,tlrirken, elde etti 
#1 haklan korumak ve daha 
Uen haıklıı.r almak durumun
da. Bu b6kımdan -gizli oy -
&çık 118ymıa� dayanan rete
randum flW uygulamadan. 
YASALARA GEÇMELt. V. 
bunu saA:lamBk günOmOzda, 
sendikal mücadelenin bedefle 
rinden blrl. 

Bursa·dıı.k1 rererandum; bır 
,.andan san sendikacılıkın 
maskesW dÜşil.n1rken, öte 
yandan iŞÇ1lerin kararWıjını 
da belgeledj. Bursa Bölge Ça 
!ışma MOdürliJ,j:ü referan
dum ka.ran.n.ı almca uyuş
mauık haUndekl Oç sendika
nm tepkileti Uginçtl. Maden� Sendikası Bursa Subesi 
Başkenı Sellm Mahmutoııu : 
.tşyerlelinde çalışDIayan işçi 
ler ve stal yapan Opencilo· 
rin karşı sendikalıı.r tarafın· 
dıln frye kaydedııdiklerin1, 
bugüne kadar hiç Oye olma
mış işçilerin sendikam.ızdan 
taura t'ttirl1dij1ni tesbıt eı
wl: ve Bölge Çalışma MOdOr
IQğü.nO uya.rarok referan
dwn istedik. Rererandwn ka
rnnru saygıyla karşılıyoruz.� 
dedi. Buna karşılık sosyal -
demokrnt yanlısı ÇaA:daş Me
tal-İş Sendikası Ise BOlge 
Çalışma MOrltlrIOj:(lnOn kara 
nna karşı çıkarken, TILrk -
Metal tş yetkilileri _OtomoU ... 
lllanayiinde kurulu g fabrika 
da yeUdli olduklannı� IddIa 
.tU 
Krediler artarken 

sınavları 
Bir süre Onee saF ve BYY 

O'da Şubat sınavlarıum kalJıı; 
ması için Otrenetler boykoıa 
gttmJşlerdt ve Şubat sınavla
nna OA:rencilerin hemen tL.. 
men tamamı glnnemJşU. 01-
kO Ocakb Okreneller tse ra
por almışlardı. Okul tdanıel 
Şubat sınavlanOln geçerli ol
duj:unu rapor alıp tmUhana 
gtremiyenlar Için 8 Nisanda 
engel smavlan yapllaca.tmı 
açıklamı.yU. 8 Nisan günıl ol 
kO Ocaklı Oj:renciler dışında 
engel sınavlanna hiçbir Oj
mncl gtnnedi. Okrenci1er 81-
nava giren Olkıl Ocaklı Ok
renelleri protesto ettiler. Bu 
nun {izerme polis mOdahale 
etti ve OkrencUel'i coplıya
rak daj:ıttı. Fakat bir süre 
sonra Oj:reneller tekrar topla.
narak Dekanı, polisi ve SlD&'Y 
lara girerek Ojrenetlerin din 
nişlnt kınnak isteyen ülkil O
eskiı Olrenclleri protesto ettt
ler. 

2. Teknik 
eleman 
kurultayı 
toplanıyor 
İk1net Teknik Eleman Ku -

nılta.yı Düzenleme Komitesi. 
tarafından bastınlaa. atışler 
çeş;itli işyerlerine asıldL Ku
nıltay 7 - 8 Haziran'da An-

1974 yılında, Ozel sektOre kara'da loplanacak. 
açılan iç ve dı, kredller bn- DiJ,zenleme Komitesinin On. 

�ör��t��
rk

��nı 
O
� raporuna göre, Kurultay, top 

ıçerisinde azaldı. Merkez BM lam fiye sayısı 75 bIne ula.
kası kredileri ve dış krediler ean teknik eleman kuruluşu
deki artışa· rajmen ,Onllen. nun temslleUerinden. oluşacak il.retLm. ve yatınm gerIlernea! ve sendikalaşma ıorununu �:Si��

y
��al��: ıır�y� tartışarak, mücadele blçimle-

art.ı.ş göstermesi, alınan kr&- rLnJ. saptayacak.. 
dilerin nerelerde kullanı1dıj:ı TeknIk elemanlano toplu 
'konusunda bazı. Ipuçları veri SÖzleşme ve grev yapma hak 
yor Devalüasyon sOylenttlerl lu olan sendikalaşma mOcad. 
nedeniyle, alınan kredilerin lesinin çeş1tU U1erde dQzen. 
Onernll bır bölüm1lnıln Ip&- leneaık açık oturum, panel 
kiUaW Ithalata. kaydınldıj:ı 'Ye lneri toplantlları tle sar 
ortaya çıkıyor. rlOrıll ..... "!'!t1 anla.sıhyor. 

"%Wl 
stefanos ""'IN.", 

yeraslmos 
AZGELiSMiSLiK 

SÜRECiNDE TÜRKiYE 
�ıst 1-8IzANSTAN TANZiMATA 

BIRINCI 
DOGu 
HALKLARı 
KURULTAYı 

QAKO 1920 
"' .... 

amilcar cabral 
GiNE"DE DEVRiM 

ÖGRENCI 
HAREKETLERI 
YENI BOYUTLAR 
KAZANıYOR 

G :��:�,= :n.aa'::n=:;� c.:: 
mak, çıkmaz yollara a1lnnek için, twnfrYlıe, OIlUnia ı. 
aan1ıkın gelecej:ln1 etkllemek Için bu -Y8f her aLaDda 
geniş çapta veriliyor, GençlJj:l.n hor keslm1, emekçlll o&
au.n, Oj:rendst olsun bunun içinde. Oıkem.l2de 6IreDd 
,ençli,tln bu açıdan farklı bir konumu var. O da, em� 
gençllj:in benO%. akUr eylem alanında yay� Y« aı.m... 
DUŞ olmasından dOlayı. 

T tlrklye'de Oj:rencl hareketi yakın geçmJşt.miule Onem-
II deneyler kazandL Deneyler belki hel'Şt'}1 Olreteceılr: 

kadar dekil. Ancak bugün, OITenci1er OnlvenU. 'ye eti
time 1ll.şk1n 1orun1a.nia olduku kadar, Sıyasal mQcadel. 
de de neyin ne Olup ne olmadıjuu dej:erlend1rebllecelı: 
verllere tahlp. Demokrasi. fikrini, idealize etmeden ... 
lam adımlarla yanaşmak dünkO.ndeD. daha olaııakh. 

B :� b�de�aon��lk b:n:;:":ı���8�::esl�: tu': 
cu OA:ret.im üyeleri. ve idareye k8l'11 miJ,cadele olduj:u bl
llnmek zorunda. Daha da Ote, On1versitelerde1d ej:itimin 
amacının ve anlamının �ılması için konuIa.ıı tanr. 
Oj:rendlertn, kararların alınmasına fUlen katılmak .. 
mesleki yeUşk.lnllk kazanmak istekleri. tŞSıZ ya da tt
yaramaz aydm anlayışına duyulan dOşmanlık, ..c;le� 
rat1.k Onlveralte_ kavramını dolduran Ogeler oldu. 

E ::uı:u��e
=:anm:=�::::-:�: 

yen tllm Oj:nındler: emperyalizm ve kap1taUzme LtIı.r1L 
dayatılmak istenen raşIzme k8l'11. be.j:ım.sızlık. demotı.
sl ve 8O'Yallzm. için mOcadele etmek gerej:tnl her ,.on 
biraz daha anlıyorlar. Ve ,erlclleri �n odur id. 1Rl 
anlayışta her gQn daha tutarlı hale geliyorlar. GericileriD 
'Olke çapmda.ld, tekrar tekrar g1riŞt1klert. kışkırtma .. 
olay Çıkartınil girişimlerini açık eden bu tutarWıkur, 

B =ey'::::ı: �:::ıc;. c::::!ıY��ri:n�ı: 
dele.si yeni gOrevler eşiklnde. Omej:in Ankara'da llerld, 
sosyalicı Otrenellor demokraUJr: Orgfrt1enmeler:l.n1 ,... 
den yaratmit. çalışmaımı sÜl'dı1rO.rk.eıı., öte yandan 1aıa. 
bul'da. !stanbul Yt1ksek Ô,tretı.m. KultOr Deme*" lııinct 
Kongrelırnın 80n hazırlıklarım tamamlıyor, Yer yer hata 
ve eksikllkleı1e karşllaşılabUecej:lnJ he� kabul etmek
Le beraber, çalışmaların &n& yOnOnOn.. demokratik .. ıı.. 
ric1 111r:elere uygunluku kesin bir gerçektir. Unutmamalı: 
ıerekir id bu çalışmalar, katillerin serbest dolaştrk_ 
demmd Otrencllerln Qst Osı. tutuklandı.tt bır ortamda 
yapılıyor. Bütün bunlnra. karşın, ellmlz.de gilçUlkhl1tlerta 
Aatesinden ,elebilmek için başVUr&Caj:ımıs. kıstaslar da 
varı 
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yerlne getlriyoruz.? Bu dOj:rultuda., ger101. azmlıiı ,enlt 
Oj'renet kitlesinden tecrit etmek başarı ,österiyor m ... 
yuz? Sosyallst - Ilerid • demokrat ban;ındlerin eo ..... 
lam blrU�lrU yaratma yolunda neredeytz.? J.oçt lUUh h .. 

rekeUyle snıt1wn. kepmu batıanına yar mı? BOIOeQ. ma
cerf\CI akımlara pı1m vermemek konusund. net ,Oro.ıı .. 
re sahip mlyiı.? .MllliyetÇi Cephe� nin kaçınılmaz te� 
ve bMkılanna kareı koymakta bilinçli bır 61çOlılhlk ft 
kararlılıkı" davranabilecek mlyiz? 
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ilk. boA:ımsll'lık _ demokrasi _ sosyalizm yolunda akUt 
yennl daha bOyük OlçiJ,de alacaktır. 

&dIyordu. .Amerikaova 
sendlkacılık tse bunun 

yapmakta ya.n1. 
yilksek kAr elde 
Için 1ŞÇlleır1A. 

Bilvenllk. iş emnlyeu" 
80nınlannı hasıraltı et 

Böylece tşç1loriD. 
taleplerini d1zginle 

kalmıyor, emekten ya.
oluşmasma da. 
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Buralarda sendi 
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Bug{l.ıı bUe rastlach 
frye fl$leri� tan 
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rin karşı sendikalıı.r tarafın· 
dıln frye kaydedııdiklerin1, 
bugüne kadar hiç Oye olma
mış işçilerin sendikam.ızdan 
taura t'ttirl1dij1ni tesbıt eı
wl: ve Bölge Çalışma MOdOr
IQğü.nO uya.rarok referan
dwn istedik. Rererandwn ka
rnnru saygıyla karşılıyoruz.� 
dedi. Buna karşılık sosyal -
demokrnt yanlısı ÇaA:daş Me
tal-İş Sendikası Ise BOlge 
Çalışma MOrltlrIOj:(lnOn kara 
nna karşı çıkarken, TILrk -
Metal tş yetkilileri _OtomoU ... 
lllanayiinde lllanayiinde llla kurulu g fabrika 
da yeUdli olduklannı� IddIa 
.tU 
Krediler artarken 

nişlnt kınnak isteyen ülkil Oülkil O
eskiı Olrenclleri protesto etttettt
ler. 

2. Teknik 
eleman 
kurultayı 
toplanıyor 
İk1net Teknik Eleman Ku --

nılta.yı Düzenleme Komitesi. Komitesi. 
tarafından bastınlaa. atışler atışler 
çeş;itli işyerlerine asıldL KuKu
nıltay 7 - 8 Haziran'da An-An-

1974 yılında, Ozel sektOre kara'da loplanacak. 
açılan açılan açıla iç ve dı, kredller bn- DiJ,zenleme Komitesinin On. On. 
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ıçerisinde azaldı. Merkez BM lam fiye sayısı 75 bIne ula.a.
kası kredileri ve dış krediler ean teknik eleman kuruluşukuruluşu
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y ıır�y� tartışarak, mücadele blçimle--
art.ı.ş göstermesi, alınan kr&- rLnJ. saptayacak.. 
dilerin nerelerde kullanı1dıj:ı TeknIk elemanlano toplu toplu 
'konusunda bazı. Ipuçları veri SÖzleşme ve grev yapma hak hak 
yor Devalüasyon sOylenttlerl lu olan sendikalaşma mOcad. sendikalaşma mOcad. 
nedeniyle, alınan kredilerin lesinin çeş1tU U1erde dQzen. dQzen. 
Onernll Onernll One bır bölüm1lnıln Ip&- leneaık açık oturum, panel panel 
kiUaW Ithalata. kaydınldıj:ı 'Ye lneri toplantlları tle sar sar 
ortaya çıkıyor. çıkıyor. rlOrıll ..... "!'!t1 anla.sıla.sıhyor. hyor. 

"%Wl 
stefanos ""'IN.", ""'IN.", 

yeraslmos 
AZGELiSMiSLiK 

SÜRECiNDE TÜRKiYE 
�ıst �ıst 1-8IzANSTAN 1-8IzANSTAN TANZiMATA TANZiMATA 

BIRINCI BIRINCI 
DOGu 
HALKLARı 
KURULTAYı 

amilcar cabral 
GiNE"DE DEVRiM 

de de neyin ne Olup ne olmadıjuu 
verllere tahlp. Demokrasi. fikrini, 
lam adımlarla yanaşmak dünkO.ndeD. 
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cu OA:ret.im üyeleri. ve idareye k8l'11 
llnmek zorunda. Daha da Ote, On1versitelerde1d 
amacının ve anlamının �ılması 
Oj:rendlertn, kararların alınmasına 
mesleki yeUşk.lnllk kazanmak istekleri. 
yaramaz aydm anlayışına duyulan 
rat1.k Onlveralte_ kavramını dolduran 
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yen tllm Oj:nındler: emperyalizm 
dayatılmak istenen raşIzme k8l'11. 
sl ve 8O'Yallzm. için mOcadele etmek 
biraz daha anlıyorlar. Ve ,erlclleri 
anlayışta her gQn daha tutarlı hale 
'Olke çapmda.ld, tekrar tekrar g1riŞt1klert. 

olay Çıkartınil girişimlerini açık 
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dele.si yeni gOrevler eşiklnde. Omej:in 
sosyalicı Otrenellor demokraUJr: 
den yaratmit. çalışmaımı sÜl'dı1rO.rk.eıı., öte yandan 1aıa. 
bul'da. !stanbul Yt1ksek Ô,tretı.m. 
Kongrelırnın 80n hazırlıklarım tamamlıy
ve eksikllkleı1e karşllaşılabUecej:lnJ 
Le beraber, çalışmaların &n& yOnOn
ric1 111r:elere uygunluku kesin bir 
ıerekir id bu çalışmalar, katillerin 
demmd Otrencllerln Qst Osı. tutuklandı.tt 
yapılıyor. Bütün bunlnra. karşın, 
Aatesinden ,elebilmek için başVUr&Caj:ımıs. 
varı 
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yerlne getlriyoruz.? Bu dOj:rultuda., 
Oj'renet kitlesinden tecrit etmek 
yuz? Sosyallst - Ilerid • demokrat 
lam blrU�lrU yaratma yolunda neredeytz.? 
rekeUyle snıt1wn. kepmu batıanına 
cerf\CI cerf\CI akımlara pı1m vermemek 
re sahip mlyiı.? .MllliyetÇi Cephe� 
ve bMkılanna kareı koymakta bilinçli 
kararlılıkı" davranabilecek mlyiz? 
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ResImli, çOk renkli olsct baskı 

ARKADAŞ KITAPLAR 
Cem Yoyınevl Cocuk DizisI Ankara ClIoddesl 4D Caaıı.loQ:lu 

TOPLU ISTEKLERDE 
'F. 2s INDIRIM Y APILffi 

• KAPJTAL I-I Karl M .. 
35._ n.. 

• KAPITAL * m·, Kut 
Marx çılcyor • KAPİTAL ID·ı Karl Maıx 
çıkıyor • KAPITAL m-2 Karl Man< 
..... &1< • SOSY ALIZMIN ALPABESI 
(3. Baskı) Leo Huberma 
8.- TL. 

• BILIMnE VE FEısEFEDS 
DIY AIJlKTIK NEDIR? ci. 
BMkı) All KwJmnalc s.
TL. 

• EMPEHY ALlZM ÇACı H. 
Ma,gdoff 18.- TL. 

• SENDIKACıLıK VE SIYA 
SET Alpulan fOıkb 40.
TL. 

• KONUT SORUNU F. En
gels 10.- TL. 

• LENiN'DEN AN1LAR 1 (2. 
Baskısı çıkıyor) Kurupsk& 
1& 10.- TL. 

• LENlN'DEN ANILAR n 
Kurupskay& 15.- TL. 

• LENIN'DEN ANILAR ın 
Krupsı1aı.1a 12.50 TL. 

• TARIHTE NELER OWV 
G. Oı1lde 30.- TL. 

• KIR YOKSlJU.ARINA l.
nine.- TL. 

• LENINIMIZ1N !S� J. SıaJ1n. 10.- TL. • NEREDEN BAŞLAIOUU :ır. 
L Lenlıl 10.- TL. • GeDOl ıı.,ıam i 
0daIı: T....-t 
rAtatartı: BulYan T...a 
Çareıa 105/13 
Kızıla,./ANKARA 

• * Şu aııda """","'" 
tart""... ...,..,.,. .... 
lu.t&caiı nedeni,.le a. ... 
ten öne aldık. 

. . � 

ONCO Ktr ABEVI 
• BIRINCI ENTERNASY"" 

NAL Jacque Ducl08 • 15. ...... 
• BABEUF .. Hayab • Eserı. 

ri ve Siyasi S&vu.nm.aaıo: 
Josette Up1ne • 10.-

• KADıN "" MARKSIZN 
Marks • Engels • Lenin ... 
Stalin · 20.-

• TORKIYE'DE ILK SENDı
KA • Sankışlada 1932 
İbrah.im TOPÇUOA:lu - 10.-

• TORK TOPLUMUNnA 
SOSYAL STNrFLAR 
İbrahim TOrk 10.-

• SIYASI DOŞONCE HOR
nIYETI VE 1961 TÜRK. 
ANAYASASı 
Bülf'nt Tanör . 15.

.IZOOŞOMD 
Balrı.ban _ 15.-

• ATEŞ 
Henrt B&rbusse 30 ....... 

• AYDTNLlK 
Honrt B&rbusse _ 12.ro 

• SOVYET ŞAIRLER ANT(). 
LOJIst 67 Sair (Beraat 8& 
tn 15.-

• GARIBIN HOROZU 
Rtfat Ilgaz 10.-

OncO Kıtabevi i BabıaO c.a. 
NiL: B 

No i e Ce.Ialol:ıuJt.t.anbu1 

TEMELKVRSLAR 
GERÇEKÇiROMANLAR 

TESLİM OU4AYANLARÖIMEZ 
I(IKDLAL� 

SIKIYÖNETİM 
��� 
ÇEKÇEK lAO-şg 

_, _, 
SANAT 

�F1SCHEB. çe'''cevaı çapan 
ŞIIR DizisI 

BlRSİYASİNİN ŞİİRLER1 
CANYitcEL 

PX. 140 - ı.c.aı. 

cem yayınevi 
ÇOCUK KiTAPlARI 

ANALAR, BABALAR! 
SizLER OKUMALısıNıZ 
BU KITAPLARI 

Cocuklarınıza neden böyle kitaplar 
önce sizler anlamahsuuz.. 

samed behrengı 

angel karaaliçev 
1;1�1� m� M�ıoı 

erdal öz 
��rmM 1�1�11J 

iki açıdan 
\ltOrkIye işçi partisl..J 

,e 

• 
- 'i endOStrIIeŞme strecir*l 

ttemel sorunian 
r..
ttemel 

r..
ttemel 
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ARKADAŞ KITAPLAR 
Cem Yoyınevl Cocuk DizisI Ankara ClIoddesl 4D Caaıı.loQ:lu 

1& 10.- TL. 

• LENlN'DEN 
Kurupskay& 

• LENIN'DEN 
Krupsı1aı.1a 12.50 TL. 
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• KIR YOKSlJU.ARINA 
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• LENINIMIZ1N !S� J. SıaJ1n. 10.-• NEREDEN BAŞLAIOUU :ır. 
L Lenlıl 10.-• GeDOl ıı.,ıam i 
0daIı: T....-t 
rAtatartı: BulYan 
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Kızıla,./ANKARA 
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tart""... ...,..,.,. 
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Stalin · 20.-

• TORKIYE'DE 
KA • Sankışlada 
İbrah.im TOPÇUOA:lu 

• TORK TOPLUMUNnA 
SOSYAL STNrFLAR 
İbrahim TOrk 10.-

• SIYASI DOŞONCE 
nIYETI VE 
ANAYASASı 
Bülf'nt Tanör

.IZOOŞOMD 
Balrı.ban _ 15.-

• ATEŞ 
Henrt B&rbusse 

• AYDTNLlK 
Honrt B&rbusse 

• SOVYET ŞAIRLER 
LOJIst 67 Sair 
tn 15.15.15 -

• GARIBIN HOROZU 



DONYADA 
YtlRtIYl1$ 

Güney V ııınam; 
Devr imci 
Iktidar 
yerıeşiyor 

GQ.ney Vietnam �ici 
Devrim Hükilmetl, işgalden 
turtantıkı bölgelerde uygu
lanmasını ıstedi,tl 10 Ilkeyi 
.. ptadı. 

Güney Vietnam halkına 
.slenen bu dO Emir- Öz.et-
le şu Ukeleri Içeriyor , 

II Halkın yaranr..&. tüm 
Jllı,metler sürdürülmeU, an
cak yasalan ve uygulamala 
n ile eski dilzen kökünden 
,-ıkılmalıdır. Emperyallzmin 
ve kuklalannın emrindek1 
tüm gerici parti ve kuruluş
lar kapa,tılmahdır. 

21 Kadın ' Erkek eşltu,tl, 
Ylcdan ve din öZgUrlı1AÜ sat 
lanmalıdır. 3) Azınlıklar ve etnlk grup 
lar arasında ayıncı, bölücü 
.e dÜ!jmanca faaliyet yasak
tır; tanı tersine. ırk, diL. din., 
i.n.anç. Sıyasal düşünce farlo 
,özetmeksİzln herkes kurta 
nlm.ı, bölgelerde yepyeni bır 
bayat kurmak içın elblrliğiY· 
le çalışmalıdır. 

41 Geçici Devrlm Hılküme 
ıl her tılrltı kaı"fı devrlmd 
gtrlş1mi, kJ,lletin ya.'}8D1a. 
mülk edinme ve onurla.nru In 
eltmekelzin anında ezecektir. 
Herkes kamu dilzenlnJ ve gü 
venllti bozmamakla yük� 
ıtıdılr, Call4mak herkeSlll 
hakkıdır. 

5) Kukla Saygon yönetimi. 
nin bQU1n mallan de\'rimcl 
)'OnetiınJn eline geçmişUr. 
Bu kukla yöc.etimle hJçblr 
mali ilişklsi bulunmayan sı 
nal, ticaı1 her tılrlu Işlet 
me, faaliyetlerine devamla u 
lusa1 ilreUmJ sajlıynca.klar-

6) Yoksul ve kimsesiz çe 
cuklara UgI gÖlltermek uJu 
_i bir ödevdir. 

7) Tarım, balık, tuz ve or 
arıım dallannda üretiml artı 
ncı teşvık !.edb[rleri alınma
lıd'� 

aı Yabancıtarla Ilişkileri 01 
sa da okullar. hastn.haneler 
ve kültür kurumlan [aaliyet 
lerini sürdürmeli. Qlkenin ye 
uiden kurulmMına yamya.. 
cak hıçbir yetenek ziyan e· 
dilmenıelldır. 

gl Düşman sanarını terk 
ederek saflanınıza katıla.n as 
kerlere Iyi davranılllll\hdır. 

10) Devrime karşı koyan
lar dışında bütün yabancılar 
ve mallan gtlvence altında 
dır. Bütün yabancılar Vlet 
nam'ın batımsızlı.jına ve ege 
menll,tlne sa.ygı goatarmeııdir. 
Devrimci ıktıdan tanıyan, 
Güney Vietnam'ın kuruluşu
na katkıda. bulunan ber ya
hancıya kapılanmu açıktır. 

Yeni 
Poıtekızin 
soı u nla" 

Canlı tarihin gözleri Por
tekiz üzerinde. Yenl Porte
klz, demokratik gelişmenin 
sorunlannı daha kesin adım 
larla çôzme yolunda. 

Sol kanadın genişleyerek 
yer aldıtı yeni hükümetta e 
konomik bakanlıklara özel 
bir önem verildi Çözülecek 
ajır sorunlar var çünkü, Bt
rincisl, kilit sanayı sektörleri nin kamulaştınlması. Tekel
ler iktidnnnı kırarak Qlkeye 
ekonomik demokrasiyi getire 
bilecek tek yöntem bu, .Ağır 
aorunla.nn ikincisi tarım re 
fomıu. Bir yanda buyük özel 
mülklore, dJker yanda dağıl-
11114 toPr&k parçacıklanna. d& 
yalı t.anm. ekonomik gelişıne
nin ve demokrasInin ayak 
baı!>. 

Demokratik saçiınlerln ger 
çekleştirilmes.l ise demokrn 
Lik silrecln Ikinci temel şar 
lı. Demokmtlk seçimler Ise 
bır yandan gerici cuçlerin di 
ier yandan da provokatör 
_sola grupçuklann halk Için 
de tecrit ed.11mesine bailt. 
Faşizmin karanlıia gömdü· 
tü, yüzde 3O'u okuma yazma 

bilmeyen halkın, demokrat
la.şmMın anlamı üzerınde bl 
• ;"'"ı .... rll ... lmflc;' dp l0nınlu. 

TARiHTE BU HAFTA 
17 Nısan 1971 
Sengalde, CumhuriyeU ku

ruldu. 1970 yılı AralLk aym da yapılan cenel .eçlmleri, DolU Pakistan'da A.,amı 
Partısı ezJct bir çotunlukla 
kazandı. Bunun ftzerlne ,ell
ten olaylar ıonucu. Pakt.tu 
orduıu Sengaıd" baturuıuı lık hareQUru bastırmalt (lu 

re Doğı.ı Pa.kJstan'l 1stllA et 
U. &ınıaldeş halin, Sovyet 
ler BlrIJiI ve Hindistan'lD. 
yardımıyla IrıülAcı. orduyu 
bozıuna utrattı ve batunını 
himı ilan etU. Çin Halk 
CUmhuriyeti, Bengalde, hal 
)unıa bokımsızhk m(1cadelg 
.ıra.suıda serieS Paldstan no. 
ıımınl deetekled1 .. e Bengal -

Hazırlık toplan"'''' 

yioe karşıt �I.u kar,. k.artı)'� 
Bunlar iiô pupı 

birincisi. tnlJlııntıya knhla.n kapiınliıı devletler araltDda, 
ikincisi de kapitalist ülkelerle gcli,mekte olu 

Üıkeler arastDda. 
i oplantıya katıl .. 

ABD, AIIT ve Japonyo'lUD çıkarlan 
enerji konusunda tam uyuşmuyor: 

Pakat, gelişme yolundaki ülkelerin karşısında 
bu aynlıklar ,imdilik erteleomi, gibi. 

Silı\hlı Kuvvetler Hareketi'· 
nin _kultürel dinamlzasyon
hareketi bu yönde önemli bir 
anhm. 

Portekiz'de demokrasinin 
bugünkü temel sorunu S, K. 
H. Ile hILlk arasında itUra -
kın konı.n.ması ve güçlendiril 
mes!. S.K.H.'nin sıyasal parU 
lere sunduğu Sözleşme Ta 
sansı bu zorunlulutun sonu 
cu. Demokratik kazanımlar 
sürecini sürdürmeyi amaçla.
yan bu tasan, yrutlaşan Ku
rucu Meclis seçlmlerlnden 
sonra S.K.H. Ue Devrim Kon 
&eyi'ne 3--5 yu ıçın anaya. -
sal kUruluş statüsü veriyor. 
Temel okonomlk yönlendir 
me Devrim Konseyi'nın. ana 
savunma ve güvenlık konula 
n da CumhurbaŞkanı'nın y�t 
ki alanına giriyor. Sqcı guç 
ler ve .. goşlst- provokatör 
ler t&$=ı.nya karşı ortak: ta
vır içinde. SosyaUst Parti ka 
ranız. Komunist Partisi tse 
tasanyı etkinlikle desteklı � 

kalarin payına dOşfiyor. Ntl1t 
leer sllnhlann gelJşUrilip yı
ğılması ise dünya barıŞı ı1s
tündeki on büyük tehdiL Bu 
gün. 1945'te Hiroşimayı ce-
henneme çeviren atom bom
basından tam. 100.000 acleı 
ABO'nin elinde yıj1nak h&
linde. Emperyalist devletler, 
sosyalist dünyayı 4.000'1 aş
kın hava. deniz ve kara Q.g... 
sOyle kuşatma çabasında. 

YOf. 

Barışçı 
Güçler ın 
yeni 
adımı 
Dünya 
$ !cihsızlanma 
hatlalOı 

HükümeUer Dışı SUAhslS 
lanm.a Örgütleri Oı.el Komi
t.esl. 14 - 21 Nisan Larihleri a 
rasınd. bir .. Dünya SUA.haız
lannıa HaftMı- düzenledi. Bu, 
kuruluş çok _yıda ülkenin, 
silAhsLZ.larunad.an yana 86 ör 
go.tü ıçınde topluyor. Ne ka 
dar farklı sıyasal ve felsefi 
inançlara sahip olursa olsun 
bepsi de barıŞtan ve \oplum 
sal Herlemeden yana olan de 
mokratl.k ktuUuoyu uımsııci� 
leri blrçOk Q1kede blJ'araya 
ıelerok bir hafta boyunca 
ıenel ve toplu bır aılAhsl% 
lanmanın koşullan üzerinde 
ıenlş forwnlar düzerueye-
cekler . 

lnsanlıia �5 milyon cıına 
ve 4 000.000 d o l a  r 8rıi 

malolan 2. Dünya Savaşının 
dehşetl emperyaıı7.ID.In niteU
tın! dekişUnnedJ, Savaştan 
bu yana emperyalist devlet 
ler eşi görülmemiş bir silt\h
lanma furyası Içınde. Bu gün 
tüm dünyada bir yıl ıçınde 
300 milyar dolara yakın as 
keri harcamIL yapılıyor. Bu· 
nun 200 mııyar dolara ya
kın kosimi NATO üyesı ül-

de, Cumhuriyeti'oJ tanım&
dı. 17 - 21 Nısan 1861 

DomuzJar Kö!1eu çıkartma 
n CIA'nın donaltıkı bır grup 
karşı devrimct, KAba devri· mini baltalamak amacıyla 
Dornuxlar Körfezi'ne çıktı. orta Amorlka'dakl ABD Qıle 
rinde .jiUlan ve çoğı.ınluIU ıpten kaz.ıktaıı Iı:UTtulmuş Iflf' 
I8Tile1'den oluean bu klralı.lı:: askerler ordUBU, KQba ha1lu. 
taralındlton çAbucak hor.guna 

Silı\hlanma furyasınUl te
mel nedeni, emperyalizmin 
gelişiminde vanlan tekelci 
devlet kapitallzmi ıuıomaıı. 
ABD'dekJ başlıca 7 _savaş_ 
tekelinin herbiri Amerikan 
hükumetinden yılda ı mil
yar doları aşkın slpar1, alı
yor. Emperyallst ülkelerdeki 
askeri _ sınal kompleks, te 
kelci devlete kendi politikası 
nı empo:te ediyor. 

Silı\hlanma fW1'8.8ı. kapiı.&
list ıllkelerdeld ekonom.ik bu 
nahmm, enflasyonun, işsizlı 
tın temel nedenlerinden bt
ri. Tekelci devlet sılı\hlanma 
nın yükünO de atır vergiler 
le emekçi halka yılklüyor. 
Büyük kaynaklann israfı 
dengesiz ve çarpık bır eko
nomi yaratıyor. ekonomik ve 
toplumsal Uerlemeyl frenli 
for. 

Emperyalist devletler, sö
mflrgeclliıuı yaralannı san. rak ekonomik. gelişme çaba 
sı içindeki ülkeleri saldırgan 
paktlara sokarak bu Qlkele r1n kaynaklanoın israfına, e 
konomılerinin batımhllUlll18Sl 
na yol &Çıyorlar, Emperyalist 
.. keti paktlar dışındald Ql
keler, gelişme pot.analyeneri 
nı ve yaratıcı çabalannı ... 
kerl amaçlara yöneltmek zo 
nmda kalıyorla.r. Emperya-. 
list tehdit alundB. bu bir %0 mnlUıuk. 

Özetle. bo.nşm ve toplum. sal llerlemenlı1 önandeki bu 
büyIDt engele k� mücadele 
bOtıln halkltum ortak daY&-
81. Bu yüzden, kapltallst top 
lumlann tekelcı çıkarlar dı 
ısında kalan geniş tabakaları. 
sllı\hsızlanma dava.sına sahfp 
çıkıyorlar. Gelişmekte olan 
Qlkoler, ekonomik ve toplum sal i10rlemeleri ıçin bane ve 
güvenıık Istiyorlar. 

Silı1hsızlanma davasının ba 
eansı ıçın günümüz dünya 
koşullannda elverişli bir or
lam var. U1uslararası durum 
sosyalizm lehine gelişiyor. 
Sosyalist slstemJn ekonomlk 
ve poııtlk gücü, [arklı top 
lumsal sistemlere sahıp dev 
letlerln banş ıçınde birara 
da yaşamASını uluslararası i
lişkilerin bir temel kuralı ha 
line getırtyor. _ Yumuşama_ 

uiratıldı. ABD &ekanı Ren 
nedy, çıkartına emrini kendl. 
• 1nln verd1A:1ni l\ÇıkIadı. 

ıa Nısan 1&84 
Fransız İşçi Sıruh Hareko

U'nin gOnlük gazetesi nıu 
mantto'ı:ıln Ük .ayııı eıktı. Batün basktlara ratmen. tııa,.. 
nn megal olarak da ,ayım
Lu ıQrd.üren I'Hum$.ll1te'n!n 
«Onlük Urah bUa'O.n _,000 
dolayında. 

lt Nls.an INT 
Yunanı.ta&ı·da ht.t'il ..... 

paUUkast, tekeld devlet Q 
pltalJzmini yeni dünya m 
,ullanna uymaya zorıuy� 
onu. toplumun demokratIM 
ve ba.n.ştan yana gQçleri � 
,ıs

��:aı�= ıe;:::� 
nOnde kamuoyUnun. &":3 
mesl bo.tOn demokratik 
lerin görevi. .. Do.nya 
sızlanma Konferan.sı- � 
toplanm&Sl oıma.t. Qz.ere" LtıII 
davanın başansı Için 1iDID:.� 
önertlerin geUşUriloeeti ." 
romlar haftaaı ol� " 
Br ezilya'da 

Faşist 

Terör 
Brezilya'da askert f� 

dik'.'''''ütun uygula<bğı � kı ve terör başını alda . 
yor. Brezilya faşistlerl., haıi»ı: 
le ka.dınlare. işkence yap&caIE: 
ka.da.r çugınlaşt.ı. Sadi.stleda 

�=� �::=��� 
Le karısı, kendisine sorulaa 
ıorula.ra cevap \'ermezse ..., 
cutunun düşürülmesiy}e tebıi 
dit ed1ldiğini. açıkladı, 

Son olarak, 27 kişi 15 yı}.. 
dan 33 yıla kadar uzanan hao 
pb cez.alanna çarptınldı. sa
nık1ann tQ.mft kendileriDe 
1$ltence yapıldıtım açık.lWol 
lar; savunma avukatlan es. 
4. tutuklunun hapisaDecle it
kenc. sıra.smda 6ldüiün. 
t6yledJ., 

Adalet Bakanı, ocak ayıaıo 
da Komünist Partisine alt uı:& 
&iz.li matbaanın ortaya ç� 
nldıtmı açtldam.ı.ttı. Şımdı. 
eo kişinin paıi;l üyesı olmu.. 
la suçlanarak tıltuk1andttt 
verilen ha.berler aruuı4aıt 
.Tutukl� $ÖZÜ ise ...ıı. 
da .. kaçırma..nın resmi dllıt. 
ki Ifadeıl Kaçırılan 1� 
Yerler Işkencelere utratıb .. 
yor .. eter Istenenleri .oy. 
mederse d. -ortadan kaldı
nlıyorlu-, 

Rio kenti AvukAtlar Dem .. 
tt, Adalet Bakanı'nA göndef'oo 
dl,tl blr raporda üyelerind_ 
birine yııpıl&n işkenctılerl an
lattı. İşkonce garen avukat. 
dört gün süreyle ellerindeıı 
ve cinsol orcanlanndan elek>o 
b1k ,okuna tutulmuş. Işitme 
duyuıu ortadan kalkmış, ba
caklan da felç olmuştu. 

Yetmiş yıışını aşkın bir .. 
ruaa. da aynı türden Işkence
lertn yapıldıkı, üç gün be> 
yunca susuz bırnkıldığı. ve 
sonunda kendi sldltinl içm .. 
ye zorlandıkı ı,kence habero 
lerinden bır diA:erl. 

rt darbe. Seçimlerde Uer1d 
sOçlertn başan satlayacats 
anl8$lhnca. CIA'nın daunl ... 
dJtt bIr darbeyle. fq1at ... 
bayıann .. emen oldutu .... 
kart bir cunta hh&ş:ına .. u. 
rlld1. eun\a. tOm. demolml ttk öıgOrUUdeı1 ortadaa bIJ 
cbrdl! deınokraUara,. u.tcıi* 
... .. e losyaUıU.,. "* .... bukU .. .  ..,b. Cunta ...... 
�-==�:=.:: kılli 1O"."' ...... ,_."ı. 

parti ve kuruluş
kapa,tılmahdır. 

Erkek eşltu,tl, 
öZgUrlı1AÜ sat 

Azınlıklar ve etnlk grup 
arasında ayıncı, bölücü 

faaliyet yasak
tersine. ırk, diL. din., 

düşünce farlo 
herkes kurta 

bölgelerde yepyeni bır 
içın elblrliğiY· 

çalışmalıdır. 
Devrlm Hılküme 

her tılrltı kaı"fı devrlmd 
kJ,lletin ya.'}8D1a. 

ve onurla.nru In 
eltmekelzin anında ezecektir. 

dilzenlnJ ve gü 
bozmamakla yük� 

Call4mak herkeS
� 

herkeS
� 

lll 

Saygon yönetimi. 
mallan de\'rimcl 

eline geçmişUr. 
yöc.etimle hJçblr 

bulunmayan sı 
her tılrlu Işlet 

faaliyetlerine devamla u 
sajlıynca.klar-

ve kimsesiz çe 
gÖlltermek uJu 

ödevdir. 
balık, tuz ve or 

dallannda üretiml artı 
!.edb[rleri alınma

soı u nla" 
Canlı tarihin gözleri Por

tekiz üzerinde. Yenl Porte
klz, demokratik gelişmenin 
sorunlannı daha kesin adım 
larla çôzme yolunda. 

Sol kanadın genişleyerek 
yer aldıtı yeni hükümetta e 
konomik bakanlıklara özel 
bir önem verildi Çözülecek 
ajır sorunlar var çünkü, Bt
rincisl, kilit sanayı sektörleri nin kamulaştınlması. Tekel
ler iktidnnnı kırarak Qlkeye 
ekonomik demokrasiyi getire 
bilecek tek yöntem bu, .Ağır 
aorunla.nn ikincisi tarım re 
fomıu. Bir yanda buyük özel 
mülklore, dJker yanda dağıl-
11114 toPr&k parçacıklanna. d& toPr&k parçacıklanna. d& toPr&k parçacı
yalı t.anm. ekonomik gelişıne
nin ve demokrasInin ayak 
baı!>. 

Demokratik saçiınlerln ger 
çekleştirilmes.l ise demokrn 
Lik silrecln Ikinci temel şar 
lı. Demokmtlk seçimler Ise 
bır yandan gerici cuçlerin di 
ier yandan da provokatör 
_sola grupçuklann halk Için 
de tecrit ed.11mesine bailt. 
Faşizmin karanlıia gömdü· 
tü, yüzde 3O'u okuma yazma 

bilmeyen halkın, demokrat
la.şmMın anlamı üzerınde bl 
• ;"'"ı .... rll ... lmflc;' dp l0nınlu. 

RiHTE BU HAFTA FTA FT
1971 
CumhuriyeU kuyılı AralLk aym 

cenel .eçlmleri, 
Pakistan'da A.,amı 

bir çotunlukla 
Bunun ftzerlne ,ell

ıonucu. Pakt.tu 

re Doğı.ı Pa.kJstan'l 1stllA et 
U. &ınıaldeş halin, Sovyet 
ler BlrIJiI ve Hindistan'lD. 
yardımıyla IrıülAcı. orduyu 
bozıuna utrattı ve batunını 
himı ilan etU. Çin Halk 
CUmhuriyeti, Bengalde, hal 
)unıa bokımsızhk m(1cadelg 

ler t&$=ı.nya karşı ortak: ta
vır içinde. SosyaUst Parti ka 
ranız. Komunist Partisi tse 
tasanyı etkinlikle desteklı � 
YOf. YOf. YO

Barışçı 
Güçler ın 
yeni 
adımı 
Dünya 
$ !cihsızlanma 
hatlalOı 

HükümeUer Dışı SUAhslS 
lanm.a Örgütleri Oı.el Komi
t.esl. 14 - 21 Nisan Larihleri a 
rasınd. bir .. Dünya SUA.haız
lannıa HaftMı- düzenledi. Bu, 
kuruluş çok _yıda ülkenin, 
silAhsLZ.larunad.an yana 86 ör 
go.tü ıçınde topluyor. Ne ka 
dar farklı sıyasal ve felsefi 
inançlara sahip olursa olsun 
bepsi de barıŞtan ve \oplum 
sal Herlemeden yana olan olan ola de 
mokratl.k ktuUuoyu uımsııci� 
leri blrçOk Q1kede blJ'blJ'blJ araya 
ıelerok bir hafta boyunca 
ıenel ve toplu bır aılAhsl% 
lanmanın koşullan üzerinde 
ıenlş forwnlar düzerueye-
cekler . 

lnsanlıia �5 milyon cıına 
ve 4 000.000 4 000.000 d o l a  r o l a  r o l a  8rıi 

malolan 2. Dünya Savaşının 
dehşetl emperyaıı7.ID.In niteU
tın! dekişUnnedJ, Savaştan 
bu yana emperyalist devlet 
ler eşi görülmemiş bir silt\h
lanma furyası Içınde. Bu gün 
tüm dünyada bir yıl ıçınde 
300 milyar dolara yakın as 
keri harcamIL yapılıyor. Bu· 
nun 200 mııyar dolara ya
kın kosimi NATO üyesı ül-

de, Cumhuriyeti'oJ tanım&
dı. 17 - 21 Nısan 1861 

DomuzJar Kö!1eu çıkartma 
n CIA'nın donaltıkı bır grup 
karşı devrimct, KAba devri· mini baltalamak amacıyla 
Dornuxlar Körfezi'ne çıktı. orta Amorlka'dakl ABD Qıle 
rinde .jiUlan ve çoğı.ınluIU ıpten kaz.ıktaıı Iı:UTtulmuş Iflf' 
I8Tile1'den 

Silı\hlanma fW1'8.8ı. kapiı.&
list ıllkelerdeld ekonom.ik bu 
nahmm, enflasyonun, işsizlı 
tın temel nedenlerinden bt
ri. Tekelci devlet sılı\hlanma 
nın yükünO de atır vergiler 
le emekçi halka yılklüyor. 
Büyük kaynaklann israfı 
dengesiz ve çarpık bır eko
nomi yaratıyor. ekonomik ve 
toplumsal Uerlemeyl frenli 
for. 

Emperyalist devletler, sö
mflrgeclliıuı yaralannı san. rak ekonomik. gelişme çaba 
sı içindeki ülkeleri saldırgan 
paktlara sokarak bu Qlkele r1n kaynaklanoın israfına, e 
konomılerinin batımhllUlll18Sl 
na yol &Çıyorlar, Emperyalist 
.. keti paktlar dışındald Ql
keler, gelişme pot.analyeneri 
nı ve yaratıcı çabalannı ... 
kerl amaçlara yöneltmek zo 
nmda kalıyorla.r. Emperya-. 
list tehdit alundB. bu bir %0 mnlUıuk. 

Özetle. bo.nşm ve toplum. sal llerlemenlı1 önandeki bu 
büyIDt engele k� mücadele 
bOtıln halkltum ortak daY&-
81. Bu yüzden, kapltallst top 
lumlann tekelcı çıkarlar dı 
ısında kalan geniş tabakaları. 
sllı\hsızlanma dava.sına sahfp 
çıkıyorlar. Gelişmekte olan 
Qlkoler, ekonomik ve toplum sal i10rlemeleri ıçin bane ve 
güvenıık Istiyorlar. 

Silı1hsızlanma davasının ba 
eansı ıçın günümüz dünya 
koşullannda elverişli bir or
lam var. U1uslararası durum 
sosyalizm lehine gelişiyor. 
Sosyalist slstemJn ekonomlk 
ve poııtlk gücü, [arklı top 
lumsal sistemlere sahıp dev 
letlerln banş ıçınde birara 
da yaşamASını uluslararası i
lişkilerin bir temel kuralı ha 
line getırtyor. _ Yumuşama_ 

uiratıldı. ABD &ekanı Ren 
nedy, çıkartına emrini kendl. 
• 1nln verd1A:1ni l\ÇıkIadı. 

ıa Nısan 1&84 
Fransız İşçi Sıruh Hareko

U'nin gOnlük gazetesi nıu 
mantto'ı:ıln Ük .ayııı eıktı. Batün basktlara ratmen. tııa,.. 
nn megal olarak da ,ayım
Lu ıQrd.üren I'Hum$.ll1te'n!n 
«Onlük Urah bUa'O.n _,000 
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Unl do 
konıeransı 

Geçen ay Peru'nun başken 
tl Uma'da uhıslararası bir 
konrerans toplandı. Basını. 
mtz1u (azla ııgi g6rmı.ıdl. llu 
konfernns, Birleşmiş MiJlet.
ler Sınai Rolkınmn Örgütü 
UNlUO'nun 2 konrenlnsıydL 

2 LN:'DO konreransı, eka f:.cımlk bRCmıslı.btın temel 
torunlarının tartışıldJp bir 
fO!'".ım ol"rak !rtıçtı Bu yüz 
don de Itel;'iml$ kapitalist ıli 
kulel'le Relişma yolundaki ül
keıer ar.l���de Onemll tar1.lş.
mala.ra wiline oldu. Gelişmiş 
kayltAıı.ı OLuılerin temsUcile 
ri, uçuncü eQny .. üllı:elerioln 
6nerdikt .}el"l uluaIararası • 
konomik d�lIln. karulman 
aa Y6neLLk. ortak bir gôrü;Wı 
Gluşın&SlDl engellemek için 
.llerinden geleni esirBemedi
ler. Fakat GçQ.nco. d\lny8Jllll 
Iemsllcllerl, sosyalist ıJ.llı:elo· 
rta. de dest.1f.n1 d. alank, _ kAplıalla. Olkelert ... 
I1t etmen başatdı1ar. 2. UNlDO konferansı IO.D. 
7lllann I'ellşim Içinde ko
puk bir olay dctil. Batlanb.
az QlkeleriD 1173 Eyıüıünde 
Cezayir'de yapttAt .. Zl"e 
toplantısı. BM'ln bam madde 
ler n kalkınma sorunları 0.
s.ertndeld Nisan 1873 alatuı. 
6atıı toplubal ve telişme 70 
!undald. tUkelerl Şubat ım'· 
te Dakar'da nk kez ham 
maddeler konusunu ele al
mak dzere biraraya getiren 
konferans. 2. UNIDO konf&
ıansının 6noes1ndeki başlıca 
.. elişmeler. BOtıln bu forum 
lar, gelişmekte olan OJkele
rtn. dı1nyadak1 güçlerin yen! 
durumunda ekonomik potan
atyellerinln Te ekonomik. ha
tımsulıkIan.nın temel koşul
l&nnm bWnclne vardtklannı 
pte:rdL Her defasında em
peryal1mı1n .e yeni - so
mQ.rgecWtln kmandığı. bu fo 
ı:umlar. sosyaııst 1llkelerin 
;ye kapitalIst Qlkeler 1şç1 ın 
JULLarUWı yanmr&,. ulusal 
kurtul� hareket1n1n dllnra 
devrimCı harekeUnde artan 
bır rol aldıkını kanlUadL 

Uma çahşmalanna temel o 
luşturan belge. .n Ler- diy. 
Dltelenen y11zden fazla ülke 
Dlln Şubat ayında Cezayir.de 
kı bakanlar toplantısında ha 
miandı. Oç11ncQ. dn.nya 1ç1.ıı 
uma. uı...ı -"'ızhl< Jıa.. 
ftket1n1n ekonomllt -sı� 
aa. mm I11vene W!ayace.k 
-=mıut tecıbtrlm1n t.artJ4ıla.c&
j;ı btr fonım olacaktı. 

EmperyaUımin. gelişmekte 

olan tllkelere kartı Uyguladı
lı 1ÖDl11rO. ,Ont.emlerln1n de
jerlendlrUınest. uma toplan
tuı.na sunulan warıların � 
"-ak ı:ıoktası oldu. Bu yOn· 
tomlerlo en klas1tl eşitsIz 

� tıcaret yolu. DO.şD.k: fiyat 
la ham madde ve tarımsal 
QrQn !hnç etmek, ........ tm
.. kaplta11at nIkelerden fiyat 

ı.n rtırekll uta.n 1&ft.&J1 mal 
ı.n sat.ıD. almak, 16m(irgeci-
1ltlıı (1çQnCCL dntı,aya kabul 
etUrm.ek. lIted111 yu.gı. � 
mOrgecWiln en a.AU' .ıUeıeJni 
Jiyeo OJkeler1.rı ek.onomUerl 1 
le tek blr ihraç malına bat 
it. ım '" ım'ı. dGAyad& 

um. DYdd. rıy_tlannda r6-
rQleıı &örel! &rtıf bu duru -
mu ortadan kaldırmadı. Ham 
-..dd,. fıyatlan, reel olarak. 
ıgeo'dakI dQıey1ne bile ulat
mit delil 50D aralarda ye 
Illdon d""" ... bqIıwhtı cıa bI.l1n1,or. Bu durumun da tek 
mrumlwu ... an bOtO.n kuria 
n dilecUlderince dQzenleme 
ıtıci1ne aahtp Uıualararası te 
b11er. GeUtmekte olan 1Uk .. 
ler, alualarvuı tekellerin � 
tQııQ. kırmak SdD keDd1 gtıç
lertnJ. blrleştlrmek zonmd'a. 

Ti1%yıllarm 16mGrgecl yOft
lemlerinfn lOnucu dOn,. nA 

tS NISAN 1975 

tusunun yaklaşık dOrttc üÇ\lnü barındıron geÜ!imo yolun 
daki ülkelerin dllnya .sanayi 
ÜroUnUnde sadece y!luie 7 pa 
ya sahip olması. Bu yüzden, 
gerçek bir sanayileşme oko
mik ba.AımsızhkID ön koşulu. 
Bunun ıçın de geıışmekte 0-Lan ülkelerde üreUm artış hızının 1980'0 dek yüzde 8'e 
ulaşması gorekll. üçüncü 
dünya, bunun ancak karşılık 
lı eşitli"e dayanan uluslara,.. 
rası lşbirUki 110 SAklanabile
ceklnin bUinclnde olduktmu 
Llma'da gösterdi. Üçüncü 
dünya ile sosyaUst ılıkeler a 
rasındaki lşblrU"lnln zorunlu 
lutu konferansta I,lenen to. malann başında gellyordu.. 
Buna k&ı1l1ık. geıı,mış kap.1 
talist ı1lkeler, yenı mal akım. lannı zorunlu kılan bOyle bir 
ltbirUtine razı olmadıklan.nı 
g6.sleidller. 

Ulualarara.e:ı tekeUerio do
tayh s6mılrü. mekanizmalarından b1r1 OlM ekonom.ik .yardım. eorunu da � ca dılnya71 hayU meşgul • 
diyor. Bu sOnkil. bfçImJ,le 
.,ardını. tanD yarardaıı. çok 
zarar get1rdlkiru biliyorlar. 

Uma'da emperyalist Glk&
ler cephesinin b&$llU her u. manld afbl ABD çekti. ABD 
ton karar wansına dotru 
d:m olwnsuz OJ' lculla.ndı. 
Mılttefiklerı tngJlıere, Belçl .ta. Kanada, Federal Almanya, İs:raJl Japonya ve İtalya. 
tse tutumIannı -çeklmser
kalarak belirtWer. 

lJma deklarasyonunda. so 
!!lut kelimelerle, devletlerlD 
dOğal kaynaklannı .mJlllleş
tJnne h.akkı�; ılçılncıl dünya 
nın Ihraç mallannın rty&tla
nnın, sanayileşmJ, (Ukeler
den alınan maUann fiyaUan 
na gOre duzenIenmes! ilk6S1ô 
h&nl madde üretici ıllk:elerln 
ortsk Orgıltlerde gılçlerini ve 
iradelerini blrleşUrmelen ro 
r.ınlu1utu yer alı,or. _Derin 
lemesine_ sanayileşmenIn.. e
konomik bakımsızlılın temel 
koşulu oldutu UAn ediliyor, 

GeUşmekte oLan 1Ukeler, ay 
nca, gilçler dengesln1n bu
KOnkUnden çok farklı oIdu
tu %amanlarda oluşturulan 
UNIDC nun, sanaı·llt'şmeyi a 
maçlayan illkolere gerçekten 
Jt\rdım e"en bir ,JTBl\na dö 
nflo;tQrQlmesinl Istly ' ,·lı.r. Bu 
nun l('1n Q. UJII[),] nun FAO 
Ja da UNESCO ,Ibf ... yn uz 
man bır organ olarak çalış
mas,nı OneT;yorlar. Bu ÖnG
rt ıelecek Eyıül'de BM Grnel 
Kurulu'na IOtıln11ecek.. 

Ingilterı'dıkl 
CIA Ajanları 

İngiltere Avam Knmarası.'
na verllen bır Onergerle ABD 
B!ly(lkelçllJtınde çalışan 10 
... tqe. nin CIA alanı oIdu
tona dair kesin kamUoır bu 
lunduju beUrtilm.1t ve HılkO. 
metin bu durumu ABD nez.
dinde protesto elmesi isten
mi,tir. Oneriyi Imzale.yan 30'· 
dan çok İtçI Partiıi mtlletve 
ldU, CIA alanı olan bu ldşl. 
!ertn diplomatlk lIatelerde • 
tqe. olarak belirtlld.11t1erlni 
fakat hlçblrlnin dı.ı1,lerl ve 
diplomaa1yle uzalc:tao yü:ı.D
dan tlgllerinin olmadltının 
IILpt.andlA:tnl bUd1rm1,lerdl.r. 
Öneride, eker ABD htudlmeti 
bu 1d.o11oı1n geroçekten d1pı� 
mat olduklannı kanıU"7&
maz.aa., Istenmeyen adam. UAn 
odller&lt amu-dıoı eCI1Ime! .... 
de Istenmektedir. 
lngtltere ,etı durumunda bu
lurunalttadır. ABD DıofOlerl 
Bakanlıtının ya,mIadlA:'ı rM
mı biyografllerd, bu al&Dıa.. 
nn .aıı.alI.et. .eya .haber1eo 
me uzmanı_ olduk3n Ueri 
li\rlUmektodJr, 

Enerjı 
Y e  
Dayanışma 

Uluslararası Enerjı Konfe-
ransı'nın hazırlık toplantısı 
7 Nısan'da Paris'te başladı. 
Toplantıda. Enerji Konferan 
sı'nın toplanneatı tarih, yer 
ve konfemnsa kimlerin katı
lacıı,tı saptanacak. 

Hazırılk toplantısında yine 
karşıt çıkarlar karşı ke.rşı
ya BunJar iki grup: blrincisJ, 
toplantıya katılan kapit.aJJst 
devletler arasında, iklnclsJ de 
kapitalist ıllkelerle gellşmek
te oLan ülkeler arasında. 

Toplan.bya katılan. ABD, 
AET ve Japonya'nın çıkarta 
n enenl konusunda tam u 
yuşmuyor' Fakat, gelişme ya 
lunda.ki ıllkelerio ltaı'l13ında 
bu ayn1ılclar i1md11üt ...c,e.. 
lonmlt "bl Gell.pneilr:le oLan dlkeler ha 
aırlık tDp1anb6ında ud PUPO 

hı. Lt'Ill�1I ,ıu-u_, li' ıL " . ',. ıtı 
ı .. ıc,-u�ılıı.n o. \'. . L<J11 .ı)-a 
C:n3)"lr Suu...ıi .\rı� .... 15 ·ın i
ran ve Vaue'uela k:llJllyor. 
Irak. Brozllya \'0 Zalre Ise 
*sanaylle'jffielIllş peı.rol itha 
latçıhin_ Lu temsil ecUyol'. 

EmperyaJlst devletler, enor
ıı sorununu, toplumsal vo &
konomik gollşmenln dlter iso 
runlanndttn oyınna.k ve ge
Uşnıekte olan ülkeleri petrol 
ihracatçısı - JthalıU,çl'l diye 
1Jtiye bölmek çabasında. 

Buna karşılık, gellşmekte 
olon Olkeler, kapltal!st dev 
Jetlerinin oyunlanw bounak üzere dayan,ı.şma ıçındeler. 
Bu ı1.l1ı:elerin temsilcileti da 
ha toPlanb be.ş1aınadan One. 
biraraya .. elerek ona.k tu
twnlanru saptadılar. Kapita
list devletlere k&r1ı ııavun
duklan tez, Enerjı Konferan
flırun yalnız petrol aomnla 
nyla ilnlrlı k.almamaaı " 
twn hammadde ıonı.nla.rını 
ve e'kooomUı: kallwımaıun dt 
ter )'6nleri.ni ele &lmas:ı.. BR 

tutum, iJellşmckte olaD ... 
.IJ • •  i 5ubat'ta oakar ,. 
Mal'1.'tli Uma � 
da benimsedIkleri ...... 
dogrultusunda. 

Gelişme ,olundaki AIbIIı; 
rin dayanışmalanııı on.,. 
koyduklan dl"er konu, Koa: 
feransa katılacak nıkeler • 
runu. EmporyalJst rt .. · ... 'ter 
Konfera.nsa ıon dert' -lı 
bır ıl.lkeler toplulugı. 
tılmasım latlyoTlar. bı.. . .010. 
cü poUtlkalannın dokal so � 
nucu. Dayanıı;ma Iç1ndeld ., 
tulce tae &oplanb.DıD. BM ... 
lişmeJı:te olan meı.ıt l:ııLraN 
ya getiren 77'lenı eçılmll.lJlllo
da tMar ediyor. 

Bu anda be.fbıta ...,... 
lIat deYletıer .. __ .. 
,esind. liIçlOlı: _ _  
re yardım .-..:ayla .... .. 
lr:wıılmasım � �  
yine Paris'te topI� . ..  
fona .Jtiee.lııpr .... .... 
yol". !hı �--. __ 
Ioplantıfmda ortiık tıiitaa .. lan Olte1eft � LıIr baalı:a 
-", - oç>k.  

Orta-Doğuda 
yenı 
tert ipler 

Bu ayuı bt\şmda Enver se 
dat Süven kanalının 5 Ha.ı.l
ran'da yeniden trafiie açıl&
çatını açıkladı. Aym Sedaı,. 
daha kısa bir sılre önce, bir 
kant Ml..ır toprait dahi lş
gal altında kaldıkça SOvey
lin açılmasının olanakaLZ ol
duğunu saYlılyordu. Ş1mdi Ise 
&Çılacak kanaldan İsrail'e 
yı1k taşıyan gem11orl.n blle ge 
9Cblleceğlni açıklıyor. 

Bunlara Sedat'm yeni açık 
lamalan. eklendJ. Başkan, ce 
Devre Konfenınsmın Mıaır'ıo 
tek eylem alanını olutturma 
mtını, İsraıUn .sanılml olma 
ın. şartıyla. Sina'da kuvvet
lerin birbirlerinden uzaklaşb. 
nlmllSl ıl%erine gOraşmelere 
hazır oldutunu aöyıo,or. 

Aslında Sedat, Kissinger 
meklğinin yenJden işleyebU&
oetı bir ortam yaratma çaba 
ınnda. Mısır ekonomisJnde 
sermaye oevrelerinJn etkJsi
nin artma/u, d..ış poUUkaya ve 
Kabint'nJn Arap davasındakl 
raıane yansıyor, Bu çevrel� 
rin uzlaşmacı tutumu S� 
dal'ı yalpalatı,or. Gerçek bır 
kalkınma poUtikasının Wen 
momesl, Mısır ekonomis.lnl 
darbokulann yakınına ,etlr 
mlı ve halkın talepleri yük
eelmlş durumda. Bu dunım
da Sedat zamana muhtaç, 
orta Dotu &orununun ç6zO� 
münOn biraz ertelenmesi ge
rekiyor, Bu da ancak *Sevgf 
U- Henry'nIn �I t.&.raf
tan- kopartacatı \avbJerle � 
labilir, sedat 5 Hazlran'a 
dek bunu b6k.leyecek. 

SOveyş kanalının açılmaat, 
Franae. ve İngiltere J'ibl Olke 
1erlo ıOst.erdtAi list yi de arb. 
racak. Böylece, Sedat'm, ar
ta Doj'u sorununa Avrupa 
1Ukelf'1n1 de kanetırma ç.-

1)aIan da beDd �an,a yU: 
ıaş""ak. 

Sedaı'm verdil;l. mOjde şim. 
dj Washington q Tel Avt .... -
de değerlendJrill,or. Uzun 
I'\ireıdir ABD ile ortakla.şa 
Arap cephesini bölRle ft ba 
nşı _parçalama- planını uy
gulayan İsrail bu .Je.ste- kar 
'1 ne gibi tavi%ler V9r8bllece 
,tinl hesaplamakla megul. 
KJsslnger tse, aaniılan otoı1te 
&ının canlanacağından. wnut 
lu. 

Banş ıonmunu Iilrünceme 
ye bı.ra.kan. bu tavtzcl tutum. 
Arap gO.çlerlnin blrllilni iste 
yenlar içtıı elbette olumlu 
bir gell$tne dej'il. Suri,e ga me.nevralan.. Eter Ceney 
zeteleı1, yalnızca ortak ey- re'nin yeni bir adım 
Iemin, doıı:manıo %aman ka- :ıe.r. mo.nevraın &I&1LLJL& çevrU 
zanma planını bozacağuu ya mMl dılşOınl10yoraa., bumda 
zıyorlar. ..ban.ş_ adına hiçbir �y 0]-

Sedat'm FUlsHn Kurtuluş de ediJemeyeceAi ortada. 
Hareketine ke.rşı tutumuda SovyoUer Blrlij1, Cene .. ,.. 
kutku verici, FKO'nıln Cene. Konferanil 6neri&lnJ, Orta 
re Konferansma katılı, blç:t- Dotu'da adJL 9'8 50rekli bır 
mine il1şkln Sedat'm yenl banşm, ancak aorunun bIl-
bir Onerll! var. Buna ,öre, tıln yOnlerlııln. tılrarada ele 
FKO Cenevre'de Arap Birlijl alınması,la ..,lanab1lecetl 
gonol sekreterlllıi tarafından. gerçellne dayana.raJı:: J'inol1-
tem�1 ed11mell Bu Onerinin, yor. Gerçekleetirilecek bır an 
FKÖ'nO F1Us& halkının tek taşma 1ld temele dayanmak 
meşru temsnd.s! olarak. ka zonmda: .le.raııııı işgal 
bul eden Rabat 7Jrves1 kara albndaki Arap tıopIU.:lannt 
nna tera dıl.stıltıl apaçık. hiçbir On koşul o.i .armet. 
FKÖ, CeneV'l'8'ye gidecekM alz1n bo:taItmaaı, d1ttıri de. 
kendı adına kendJ doleeu kencU baiımalı: ı.unı k� 
yonuyla ıldecetiDl açlkbya _ m. hak1rı da dahJL olır&ak .. 
rak bv. öneriye tepkisini gÖl zere FlUsLln ı.a.J..Iı:ııU.D meŞnI 
terdi. hakl'&nnm lanmmuı. Cen.,... 

re',. b&$ka bır LıIçba ftl" -
Şlmd! horkesin. Oz,eWkl, Illet. onu bO,tGıt. .ru-md_ de FiUstlnlllerlo .ordutu bit botaltmaktaa ", ,,  anı. ıoru var: Bir gılnde Cenevnt' ma .. ının. 
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Mılttefiklerı tngJlıere, Belçl .ta. Kanada, Federal Almanya, İs:raJl JaJaJ ponya ve İtalya. 
tse tutumIannı -çeklmser
kalarak belirtWer. 

lJma deklarasyonunda. so 
!!lut kelimelerle, devletlerlD 
dOğal kaynkaynka aklannı .mJlllleş
tJnne h.akkı�; ılçılncıl dünya 
nın Ihraç mallannın rty&tla
nnın, sanayileşmJ, (Ukeler
den alınan maUann fiyaUan 
na gOre duzenIenmes! ilk6S1ô 
h&nl madde üretici ıllk:elerln ıllk:elerln ıllk:
ortsk Orgıltlerde gılçlerini ve 
iradelerini blrleşUrmelen ro 
r.ınlu1utu yer alı,or. _Derin 
lemesine_ sanayileşmenIn.. e
konomik bakımsızlılın temel 
koşulu oldutu UAn ediliyor, 

GeUşmekte oLan 1Ukeler, ay 
nca, gilçler dengesln1n bu
KOnkUnden çok farklı oIdu
tu %amanlarda oluşturulan 
UNIDC nun, sanaı·llt'şmeyi a 
maçlayan illkolere gerçekten 
Jt\rdım e"en bir ,JTBl\na dö 
nflo;tQrQlmesinl Istly ' ,·lı.r. Bu 
nun l('1n Q. UJII[),] nun FAO 
Ja da UNESCO ,Ibf ... yn ... yn ... uz 
man bır organ olarak çalış
mas,nı OneT;T;T yorlar. Bu ÖnG
rt ıeleclecl ek Eyıül'de BM Grnel 
Kurulu'na IOtıln11ecek.. 

Ingilterı'dıkl 
CIA Ajanları 

İngiltere Avam Knmarası.'
na verllen bır Onergerle ABD 
B!ly(lkelçllJtınde çalışan 10 
... tqe. .. tqe. .. nin CIA alanı oIdu
tona dair kesin in i kamUoır bu 
lunduju beUrtilm.1t ve HılkO. 
metin bu durumu ABD nez.
dinde protesto elmesi isten
mi,tir. Oneriyi Imzale.yan 30'· 
dan çok İtçI Partiıi mtlletve 
ldU, CIA alanı olan bu ldşl. 
!ertn diplomatlk lIatelerde • 
tqe. olarak belirtlld.11t1erlni 
fakat hlçblrlnin dı.ı1,lerl ve 
diplomaa1yle uzalc:tao yü:ı.D
dan tlgllerinin olmadltının 
IILpt.andlA:tnl bUd1rm1,lerdl.r. 
Öneride, eker ABD htudlmeti 
bu 1d.o11oı1n geroçekten d1pı� 
mat olduklannı kanıU"7&
maz.aa., Istenmeyen adam. UAn 
odller&lt amu-dıoı eCI1Ime! .... 
de Istenmektedir. 
lngtltere ,etı durumunda bu
lurunalttadır. ABD DıofOlerl 
Bakanlıtının Bakanlıtının Bakanlıtı ya,mIadlA:'ı rM
mı biyografllerd, bu al&Dıa.. 

t ipler 
Bu ayuı bt\şmda Enver se 

dat Süven kanalının 5 Ha.ı.l
ran'da yeniden trafiie açıl&
çatını açıkladı. Aym Sedaı,. 
daha kısa bir sılre önce, bir 
kant Ml..ır toprait dahi lş
gal altında kaldıkça SOvey
lin açılmasının olanakaLZ ol
duğunu saYlılyordu. Ş1mdi Ise 
&Çılacak kanaldan İsrail'e 
yı1k taşıyan gem11orl.n blle ge 
9Cblleceğlni açıklıyor. 

Bunlara Sedat'm yeni açık 
lamalala an. eklendJ. Başkan, ce 
Devre Konfenınsmın Mıaır'ıo 
tek eylem alanını olutturma 
mtını, İsraıUn .sanılml olma 
ın. şartıyla. Sina'da kuvvet
lerin birbirlerinden uzaklaşb. 
nlmllSl ıl%erine gOraşmelere 
hazır oldutunu aöyıo,or. 

Aslında Sedat, Kissinger 
meklğinin yenJden işleyebU&
oetı bir ortam yaratma çababa a 
ınnda. Mısır ekonomisJnde 
sermaye oevrelerinJn etkJsi
nin artma/u, d..ış poUUkaya ve 
Kabint'nJn Arap davasavasa ındakl 
raıane yansıyor, Bu çevrel� 
rin uzlaşmacı tutumu S� 
dal'ı yalpalatı,or. Gerçek bır 
kalkınma poUtikasının Wen 
momesl, Mısır ekonomis.lnl omis.lnl o
darbokulann yakınına ,etlr 
mlı ve halkın talepleri yük
eelmlş durumda. Bu dunım
da Sedat zamana muhtaç, 
orta Dotu &orununun ç6zO� 
münOn biraz ertelenmesi ge
rekiyor, Bu da ancak *Sevgf 
U- Henry'nIn �I t.&.raf
tan- kopartacatı \avbJerle � 
labilirabilira , sedat 5 Hazlran'a 
dek bunu b6k.leyecek. 

SOveyş kanalının açılmaat, 
Franae. ve ve v İngiltere J'ibl Olke 
1erlo ıOst.erdtAi list yi list yi list de arb. 
racak. Böylece, Sedat'm, ar
ta Doj'u sorununa Avrupa 
1Ukelf'1n1 de kanetırma ç.-

1)aIan da beDd �an,a yU: 
ıaş""ak. 

Sedaı'm verdil;l. mOjde şim. 
dj Washington q TeTeT l Avt .... -
de değerlendJrill,or. Uzun 
I'\ireıdir ABD ile ortakla.şa 
Arap cephesini bölRle ft ba 
nşı _parçalama- planını uy
gulayaya an İsrail bu .Je.ste- kar 
'1 ne gibi tavi%ler V9r8bllece 
,tinl hesaplamakla megul. 
KJsslnger tse, aaniılan otoı1te 
&ının canlanacağından. wnut 
lu. 

Banş ıonmunu nmunu nmun Iilrünceme 
ye bı.ra.kan. bu tavtzcl tutum. 
Arap gO.çlerlnin blrllilni iste 
yenlar içtıı elbette olumlu 
bir gell$tne dej'il. Suri,e ga me.nevralan.. 
zeteleı1, yalnızca ortak ey- re'nin yeni bir 
Iemin, doıı:manıo %aman ka- :ıe.r. mo.nevraın &I&1LLJL& 
zanma planını bozacağuu ya mMl dılşOınl10yoraa., 
zıyorlar. ..ban.ş..ban.ş.. _ adına hiçbir 

Sedat'm FUlsHn Kurtuluş de ediJemeyeceAi 
Hareketine ke.rşı tutumuda SovyoUer Blrlij1, 
kutku verici, FKO'nıln Cene. Konferanil 6neri&lnJ, 
re Konferansma katılı, blç:t- Dotu'da adJL 9'8 
mine il1şkln Sedat'm yenl banşm, ancak aorunun 
bir Onerll! var. Buna ,öre, tıln yOnlerlııln. tılrarada 
FKO Cenevre'de Arap Birlijl alınması,la ..,lanab1lecetl 
gonol sekreterlllıi tarafından. gerçellne dayana.raJı:: 
tem�1 ed11mell Bu Onerinin, yor. Gerçekleetirilecek 
FKÖ'nO F1Us& halkının tek taşma 1ld temele 
meşru temsnd.s! olarak. ka zonmda: .le.raıı
bul eden Rabat 7Jrves1 kara albndaki ndaki n Arap 
nna tera dıl.stıltıl apaçık. hiçbir On koşul 
FKÖ, CeneV'l'8'ye gidecekM alz1n bo:taItmaaı, 
kendı adına kendJ doleeu kencU baiımalı: 
yonuyla ıldecetiDl açlkbya _ m. hak1rı da dahJL olır&ak .. 
rak bv. öneriye tepkisini gÖl zere FlUsLln ı.a.J..Iı:ııU.D meŞnI 
terdi. hakl'&nnm lanmmuı. Cen.,... 

re',. b&$ka bır LıIçba 
Şlmd! horkesin. Oz,eWkl, Illet. onu bO,tGıt. .ru-md_ de FiUstlnlllerlo .ordutu bit botaltmaktaa ", ,,  ıoru var: Bir gılnde Cenevnt' ma .. ının. 
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S OSYalisi. bir yaıar oJamk. ıgH yılıodn.nberi Tüıtiyed. sıosyaUat akuıun iÇinde yaşamak. ,. =- otuz 71h aşkın. bu zaman bOlılm\l Için. 
mb oç :!e!Uin������e:d1:;: 
:ıı:,:'':ı=:�ldyo'dekl siyasal değIşimle. 

1�O • 1950 EVRESI T � 1şçt spufı ve S9SYal1st1eri lçlıı yasal örgüt-
lenme o'LaLıaAı ancak 1945'de. 1kınct Dünya. 

Sa.vaşı'ma eona erme.s1yle. biçimsel demokr inin 
Dt g�rQntOsO. olaıı çok parUli dmiline geçtşle baş. 
!ayapilm1ştı. Bu zamana dek 1şçilertn sendikal ve 
sosyal!sUertıı. Illyasal OrgilUenmelerinin yasadışı 
bırakılmış olması y(lzündeıı. başlangıçta ışçi sı
ıufına Oncü1ak edebilecek yeten snyıda, yeter bil. 
alda kadro yeUşemeIDl6tL Bll yetersizlik ve biJgi. 
a1zlik evresiıı1 bellrtebllmek için. blrik1 kllçük Or. 
nek vermek isterim. 

1 :�!: =ter
�erı:ı

us1
:=�I� !�! 

rak g6ndeJilecek bır işçi kurulu ilyelMi, İstanbul· ... 
da dllzenledlklerl basın toplantısında. s6zcı1k ola
rak bile -sendika. demesin! bilmedikleri içln -san. 
duka. demekt.&ydil«r. Sen.dUuı sözcüğüntl, yardım 
laDehiı gtbl bIr aa.nd.ık,. bir sanduka sanan Işçi 
J,emsilcllert bile vardı. 

Y�l���s';:!:X� ���� 
&ılanla, kafa LŞçiSJ. olan k.l.mt gazeteciler, .tebli..l 
koLL olacajı., .TO:ı1L bünyeslne uymayacakt- vb. 
atbt gerekçelerle LtUıııIa.CaJt örgütfuı 80ndika de
lil de, birlik. dernek gibi blrş&y olmasuu öneri· 
yorlar ve b\l konu UZUD. uzun ıarıışLlJ.yordu. 

B de:�::'kir:;i.� �=OO:bi
r
so=: 

'asak old� ,abancı dil bUenler ıçm bil. 
�allzm1 (ltrenni. olaııatt kapo.hydı. Ancak yabancı dill. ögrenim yapan okullardan çıkişlı olup 
Ü. dq 11lkelerde sosyalist ıcruıür edJnenler 80S
yalist t&lrtyl. dooa�lardı. İşte .bu aydınla,na 
etk1s1yle olacak,. o dOneıniıl. \arud1#ım donli en bl-
l1nçll işçilert olan klml tüt'O..D. lşçllerl, hor konut
maJ.annda 5ıksık kullanmaya pek dÜşkün olduk'.. 
lan, Omeltn .pon burjuva. plü valü, strüktür, ajı
tasyon .. vb. gibi beşon terlmll bir jargonla, sooya.
. 'iist kültl1re yabancı aydın1an oaşırtıyorl&rdı. 

B �:,re::y=�����=
a
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e
a��; lçiıı ka�anacak Otreu Jdtaplan ve ya.-

açık OrgQ.Uer olmadıkmdaD. daha çok &anııt 
Ozellikle eUr sosyalist alwna kaynaklık. edlyor4 

a::.
e u�� '1)Uı:ı�::.�=�ı: :�� 

yabancı oLan IkHd�. bele onlann aşajı 
liyaal poH .. yOnetid. gIbi organlan 

oUt. egemen tnıııf. oevr1lm1o kOı'kunç bir SJ· 
gıbı. gOr1Umekteydl. Öyı. kı. bireyCI, gorçok

s1mgoct, uyumsuz, mı soyu," ısUrler bııe, 
ne denll anlaşılmıyorsa., düzen Için de O 

'ilonli tebllkeh 16rüIQyordu. 

�:e :=���:ı�:a;�a;s�� :�ı;:. �rlar, namusl:o. nerica ayd.uuar d. bunu se:z.lyor
Ama 18lI.eUW. teor1deQ yoksun Olundu" 

oluşma.smc!a w yetlşmeBlnde Na
Hikmet'In Q1lrleain1n tvını. çok bllyfik olmuş-

tB � � :.:=�� =�:ıe�o;�� 
lOQ'aUaı olaıilar bnmbkt&)'dılar. Taod 

bu karanha- aydınlatacıtJs:tı. DılzeDl değl!JUr
kap1taU.z:mı sonraUzme dOnQştt1mıek ıçın On

lO87allR ,önlem gerekllyd!, İlldn bılımsel sos
ana tApUlanm okuyup bu yOntem elde 

U,dl 

H �çllŞ:���
u
��;�i��T

e ;��: ::i:��e;t:;I��� 
günlere do[;ru SÜlmuş olan geçmişi, geçmişteki mücadelesi olmuştu. Ama sürekli olaı'ak sosyaliz
min rw:lü dolaylı dolaysız baskı yollanyla. yasa. 
:1�:ğ��8���lndruı örunı sosyalizm yaygın-

T
ürkiye'deki sosyalı.zmııı t)fı evreslnde ce�ev

_ lerindeki sIyası tutuklu kOkuşlan, sosyalizm 
ögronimi ıçın okul yerine geçmişti. KOğuşlar, Işçi 
üniversitesi gibiydi. Örgütlorin sa�ladığ\ topluluk' 
etkllenıneleri bu kOğuşlarda kendiUilinden vardı. 
SOSyalist bilince varmnmış, hatta sosyalist bilo ol
mayan ve hatta sosyalizme karşı olan kimi işçi 
ve aydınlar, Ihbarlarla, sudan slyasal ve uydur
ma nedenlerle sokulduklan cezaevlerinden. üçe
nerek, bilinçlenerole sosyabst olnro.k çıkıyorlardı. 
Yasaklarunış olnn ekonomi politik kitabı cezaev_ 
lerinde çevriliyor, bu çevirilc"r kalemle çOğaltıla,.. 
rak elden ele dolaşıYOrdu. Kapital'den böliimler 
çevriliYOrdu. Bu evrede, cezaevlerinde ve dışarda 
sosyalizm ükrenIm1 daha çok sözlü, sOyleşili ve 
tartışmalı Oluyordu. Bu evrede, genellikle, en bil. 
yilk eksiklik olan sosyoJlst teOriyI ve yöntemi ö�
ronmek pekçoIdan içln yeterli sayılıyordu. 

1950 • 1960 EVlillSI B u evrade. zorlanaralı. yapılan yayınlar, sÖzlo. 
61lrenimler. dış ülkelerde yetlşenleIin arlma.-

11 vb. nedenlerle. sosyalizmin temel llkelerini· bi
len aydınlann sayısı oldukça artmL'jtı. Eskiye gö
re yöntem çok dMa. IyI bilıniyordu. Eslds! denli 
karanlıkta, elyortlamıyla yol aranmayacaktı. E lbet bütün sosyalistler, . temel ilkolarm yo-

lI'UttIlanD\asında anlaşmış değillerdi Bu ülke
nin tartıunde, Beyazıt modresoslnin. mollalanyla 
'Fatih medreses1nin mollQJ.a.n, Arapça edat. harfi
nin nasıl seslendirt1ece[:l, _ve1ec1dall1n.. mı, yok· 
sa -velezzalin_ mi okunac$ yüzfi.ndea kanlı bı· 
çakh ka"ga ebnişler, yaralanmıt, OLmQşlenıe, M
bM bu olay Lan"b.1n o zamanı içinde gômÜın kala
maZdJ.; töre bir ucundan yOrı1yordu. SosyaUzm 
.pekiilasyonu da, dOka! olarak, yapılmaktaydı. 
4\ma her ne olursa. olsun, sosyalıst t&ori, temel U· 
lc:eler, Tı1rk aydınlan Içln artık eskisi oranında 
büsbütün billnmez doğildi. 
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lııyaca.ğı, sanılıyordu. 1 950 den sonra, sosyaUstlatin halka ulaşmala. 
naı önleyen yasal ve yasndıŞt engeller, çok 

partili dılzenln zorunll olarnk ısteristemez bir 
oratıda da olsa kalkmıŞtı. Ama yine do halkla bU
to.n1eşUemedJ. Yüzyıllann yarattıl;ı halktakl ters 
birikimle karşılaşıldı. Bu durumda, sosyalist yOn.
temin nasıl uygulanacağı, nasıl sonuç alınabU&
COb1 sorunu öne goçmlş oldu. SosyallErni, her ül· 
kenin Ozel koşullanna g01"& oraya uygulamak ge
rekiyordu. 'tekbaşına teorik: bilgi. yetmlyordu. 
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Dilzenln deAlşUlilmesi, toplumsal yapınUl de�lştl
rilmesi oldu�na göre, Türklıre'run toplumsal ya
pısının Okrenllmeslne çalışıldı. Bunun Için de Tür
.)ı3ye'n1n sayım _ döküm� (Ünventalro) gerekiyo� 
du. Yani yurdumuzu lstatlsUk verileriyle de bU
meliydllt. Daha. bncekı ovred.o, bu ls\.at.istlk. veri· 
ler çok az, çOk yetersl� ve bun1an Cıa sosyalistlG
rin araştırmak olanakı yoktn. H er sOmürgen ülke, iyl so.mo'rebıım.k ıçIn, sö-

mürecek!. ülkenIn bütı1n gInlisını çıktııunı, bü
lün eByım-dOk'Omo.nü bilmek zorundadır. 19S(H960 
amın vo daha sonra'nn, özell1kle Amerika Birle
Şik Devlett'nın, Tilrklye'yi sayım - döl'ÜInüyle ta.
nımak Için araştırıp ortaya koyduku sayım - dO
kılın vorileri 508yalist!erin çok işln& yaradı. SO
mürü ve strateji çıkarlan amacıyla Türkiye'yı 
maddi ve manevi varlıklarıyla yakından tanllba· 
ya. çalışan Amerikan uzmt\nIan ve Türk d(lvlet\� 
·nln yen! Orgütleri arncılıkıyla. yapıinn sayım - dO· 
kOJn, açıklanma1ı: Istemeyenlerle birlikte ortaya 

çıktı. Elde yoterince \Oeri olcfu�dan 'Nrtf"fliı, 
toplwnsa.J ı'apısı da sa�'lsa) gerçeklikle ort.,a çık 
mış oldu 

T�:;�a����� ��:ı'!:ıı;:'U ı:::n=r � 
pının, saptanmasında da kesin bir anlaşma bjrl' 
ğine vanlarnadı. Ama her ne olursa olsun. d�' 
şik biçimlerde de olsa. Türk s05yallstlert. yöntcrı, 
ve yöntemi uygulayacaklan Türkiye'yi biliyorılı 
dı. Bunun sonucu olDrnk, değişbt gôrılıJlotle ele (o. 
sa, her ayn gôn1şlc olanlar kendileı1.noe Tlir'kJyt 
nin toplumsal· yap18lndan ve gOncel dururound 
çıkan anaçelişkjyl saptamışlardı. 1960 - 1970 EVREsı 
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özel durumn, anaçelişkisi blllnen Türkiyp'yf r • •  
uygulanacağıym . 
H :�re�e���:�;d:����r::cQd�:�:Si �t�� r 

Türk işçi sınıfının öncülükOyle olacaktı. Sav 
döküm ve güncel durum. Türk ışçi sını!ı'" 'n 
l).em nicelik, hem nitelik bakımından - öz!' 
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yıllarda Türk sesıoaUstleri a,rasında.kl bUyük st.· 
do. bölünme Ve parçalanmalann temelinde bu r,ı 
denln {Işçı sınıfının nicelik ve nltellkçe tarih' . 
görevini üst1enecek etkinllge dahaca varamaa. 
sıL yattıkı kanısındayı.m.. Bu nedenle her b6Jiin� 
sos)'allst kadro bu eks1k.liA1 çabuklukla gldere(1t 
ayn bir yol aradı ve ammaktadır. 
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lenmesln1n de son kerteye ulaşması gerekiyon 
Bu ise, bır toplumsal blı1k1m. demekti .. um' 
isterdi. Birikimden yana olan1nr eylemsfzlik 
suçlanırken, kimI eylemciler d. aceledlflde su ' ·  
landıo Parlamentocu.lult yola. parlamento .. fO 
lar, tekbaşma dılzen1 dekfşt1rmeye gIlC'l; oImaYIH' 
f$CI 8lnıfına. m�ttefik yada müttefikler U'aID& yı· 
lu, tşçi Bınıfın� müttefik dekll de sınıf tb-. _te'> 
Ve yardıincı arama yolu. başansız Yunu ft bft;. 
.şanlı Çia denemesInde olduğu gibi t:ırı.i bölge 
hallunın Te tanm lşçllerin1.ıı 6r'gQ.tlenmetıl )'Olu 
.. b, gibi pekçok değişik "onar ortaya çı]dı ft de
nenmeye çalışıldl. Uygulama bfçlmindea iLc .. 
!eD. parçalanmalann bu gerçek: nedeıd ortap t .. 
nulnmad.ıktnda.n, yOntemin yorumundaki _ t0p.
lumsal yapıyı saptamaktald ve anaçeUş1ddd:I ,6-
� aynlıkları nedenın1t gibi gOsterlldL DaIııa .. 
bır deyışle, Once lşe ıel-. blç1m.de lO1ULO ..... 
mlO, sonra bu sonuca eıı kestirmedea ıO&tnO* 
yol aranmışb.. BOlılnmeleı1n temeldeJd be -.. 
nInden başka yine bu baş nedenin dotunnllS kı
oıseı anlaşma.zIıklar yQzi).ndeD. çauşınalM' da 
olunca, karşılıkh a,tır ve yersIz. � çoiU dıl ıaat· 
sız suçlamalar başlamI3 oldu. 
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nın engoUerin! iyt saplamanıız gereldr. O kanı
yun kı, temel ilkelerin Iyi b1Unmes1 'ye do,", YG
rumIanınası, toplumsal yapının ve anaçelllklnin 
doAru saptanmış olması. ışçı sıruJ:ınm ıaıa blUn(" 
U. ve Orgütlü olm ı da, bugüııkO. koşullarda bıı 

toplumda dQ.zenln depştirilmeSı fç1D. yetd oh, 
mıyor. Bilto.n bu varlann QstUne, dışta):t dUr<' 
mun, dünya dengeSInin de Iyi blUnip ısaptanm 
gereklyoro Her delı1şkenden daha deA'1şken c-' 

bu dengenin dak\u saptanmasının ne dend ge" 
li olduA'u, başanyltı, ama çop dA başansızh1. 
sOnuçlanan dCızen da�şlkllı;t denomelertndil!n 
!aşllmaktMır. 
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Sosyalızmin tome! ilkelert ve yOntemJn bill' 
mesl. 

1'oplumsnl yapı ve anncellşldnın dotru SA 
tDnması 

DOnyn dengeslnln dokrulukla. snptanması. 
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atkt1 11ı.m1 MlU!A. Emrnanuel Blrlk.1m Yayımcılık KIı& :t 
sat Hakkında BDzı Oo.ailn- • Emmanuel'ln Yazı" f An- SU. 
celorlKenan. Atalay. , u. - Kolonyallm:ı ye AnU'!> Plt. 638 Sirkoc1-ı.t.ubaI _ 
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g6ndeJilecek bır işçi kurulu ilyelMi, İstanbul· ... İstanbul· ... İstanbul· 
dllzenledlklerl basın toplantısında. s6zcı1k ola

rak bile -sendika. demesin! bilmedikleri içln -san. 
demekt.&ydil«r. Sen.dUuı sözcüğüntl, yardım 

gtbl bIr aa.nd.ık,. bir sanduka sanan Işçi 
J,emsilcllert bile vardı. 

�l���s';:!:X� ���� 
kafa LŞçiSJ. olan k.l.mt gazeteciler, .tebli..l 

olacajı., .TO:ı1L bünyeslne uymayacakt- vb. 
gerekçelerle LtUıııIa.CaJt örgütfuı 80ndika de

birlik. dernek gibi blrş&y olmasuu öneri· 
ve b\l konu UZUD. uzun ıarıışLlJ.yordu. 
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old� ,abancı dil bUenler ıçm bil. 
�allzm1 (ltrenni. olaııatt kapo.hydı. Ancak yadill. ögrenim yapan okullardan çıkişlı olup 

11lkelerde sosyalist ıcruıür edJnenler 80S
t&lrtyl. dooa�lardı. İşte .bu aydınla,na 

etk1s1yle olacak,. o dOneıniıl. \arud1#ım donli en bl-
işçilert olan klml tüt'O..D. lşçllerl, hor konut

maJ.annda 5ıksık kullanmaya pek dÜşkün olduk'.. olduk'.. olduk
Omeltn .pon burjuva. plü valü, strüktür, ajı

vb. gibi beşon terlmll bir jargonla, sooya.
kültl1re yabancı aydın1an oaşırtıyorl&rdı. 
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�; a��; a�lçiıı ka�anacak Otreu Jdtaplan ve ya.-
açık OrgQ.Uer olmadıkmdaD. daha çok &anııt 

Ozellikle eUr sosyalist alwna kaynaklık. edlyor4 
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yabancı oLan IkHd�. bele onlann aşajı 
liyaal poH .. yOnetid. gIbi organlan 

oUt. egemen tnıııf. oevr1lm1o kOı'kunç bir SJ· 
gıbı. gOr1Umekteydl. Öyı. 

tnıııf. oevr1lm1o 
Öyı. 

tnıııf. oevr1lm1o 
kı. bireyCI, gorçok

s1mgoct, uyumsuz, mı soyu," ısUrler bııe, 
ne denll anlaşılmıyorsa., düzen Için de O 

tebllkeh 16rüIQyordu. 

:=���:ı�:a;�a;s��a;s�� � a;s�� a;s� :�ı;:. :�ı;:. :�namusl:o. nerica ayd.uuar d. bunu se:z.lyor
Ama Ama 18lI.eUW. 18lI.eUW. teor1deQ teor1deQ yoksun yoksun Olundu" Olundu" 

oluşma.smc!a w yetlşmeBlnde Na
Hikmet'In Hikmet'In Q1lrleain1n Q1lrleain1n tvını. tvını. çok bllyfik çok bllyfik olmuş-olmuş-

� � :.:=�� =�:ıe�o;�� =�:ıe�o;�� =�
lOQ'aUaı lOQ'aUaı olaıilar bnmbkt&)'dılar. Taod 

bu karanha-karanha- aydınlatacıtJs:tı. DılzeDl değl!JUr
kap1taU.z:mı kap1taU.z:mı sonraUzme dOnQştt1mıek ıçın On

lO87allR ,önlem gerekllyd!, İlldn bılımsel sos
ana ana tApUlanm tApUlanm okuyup okuyup bu yOntem yOntem elde 

U,dl 

sosyalizm ükrenIm1 daha çok sözlü, sOyleşili ve 
tartışmalı Oluyordu. Bu evrede, genellikle, en bil. 
yilk eksiklik olan sosyoJlst teOriyI ve yöntemi ö�
ronmek pekçoIdan içln yeterli sayılıyordu. 

1950 • 1960 EVlillSI B u evrade. zorlanaralı. yapılan yayınlar, sÖzlo. 
61lrenimler. dış ülkelerde yetlşenleIin arlma.-

11 vb. nedenlerle. sosyalizmin temel llkelerini· bi
len aydınlann sayısı oldukça artmL'jtı. Eskiye gö
re yöntem çok dMa. IyI bilıniyordu. Eslds! denli 
karanlıkta, elyortlamıyla yol aranmayacaktı. E lbet bütün sosyalistler, . temel ilkolarm yo-

lI'UttIlanD\asında lI'UttIlanD\asında lI'UttIl anlaşmış değillerdi Bu ülke
nin tartıunde, Beyazıt modresoslnin. mollalanyla 
'Fatih medreses1nin mollQJ.a.n, Arapça edat. harfi
nin nasıl seslendirt1ece[:l, _ve1ec1dall1n.. mı, yok· 
sa -velezzalin_ mi okunac$ yüzfi.ndea kanlı bı· 
çakh ka"ga ebnişler, yaralanmıt, OLmQşlenıe, M
bM bu olay Lan"b.1n Lan"b.1n Lan o zamanı zamanı içinde gômÜın kala
maZdJ.; töre bir ucundan ucundan yOrı1yordu. SosyaUzm 
.pekiilasyonu da, dOka! olarak, yapılmaktaydı. 
4\ma her ne olursa. olsun, sosyalıst t&ori, temel U· 
lc:eler, Tı1rk aydınlan Içln artık eskisi oranında 
büsbütün billnmez doğildi. 
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lııyaca.ğı, sanılıyordu. 1 950 den sonra, sosyaUstlatin halka ulaşmala. ulaşmala. 
naı önleyen yasal ve yasndıŞt engeller, çok çok 

partili dılzenln zorunll olarnk ısteristemez bir 
oratıda da olsa kalkmıŞtı. Ama yine do halkla bU
to.n1eşUemedJ. Yüzyıllann yarattıl;ı halktakl ters 
birikimle karşılaşıldı. Bu durumda, sosyalist yOn.
temin nasıl uygulanacağı, nasıl sonuç alınabU&
COb1 sorunu öne öne ön goçmlş oldu. SosyallErni, her ül· 
kenin Ozel koşullanna g01"& oraya uygulamak ge
rekiyordu. 'tekbaşına teorik: bilgi. yetmlyordu. 
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Dilzenln deAlşUlilmesi, toplumsal yapınUl de�lştl
rilmesi oldu�na göre, Türklıre'run toplumsal ya
pısının Okrenllmeslne çalışıldı. Bunun Için de Tür
.)ı3ye'n1n sayım _ döküm� (Ünventalro) gerekiyo� 
du. Yani yurdumuzu lstatlsUk verileriyle de bU
meliydllt. Daha. bncekı ovred.o, bu ls\.at.istlk. veri· 
ler çok az, çOk yetersl� ve bun1an Cıa sosyalistlG
rin araştırmak olanakı yoktn. H er sOmürgen ülke, iyl so.mo'rebıım.k ıçIn, sö-

mürecek!. ülkenIn bütı1n gInlisını çıktııunı, bü
lün eByım-dOk'Omo.nü bilmek zorundadır. 19S(H960 
amın vo daha sonra'nn, özell1kle Amerika Birle
Şik Devlett'nın, Tilrklye'yi sayım - döl'ÜInüyle ta.
nımak Için araştırıp ortaya koyduku sayım - dO
kılın vorileri 508yalist!erin çok işln& yaradı. SO
mürü ve strateji çıkarlan amacıyla Türkiye'yı 
maddi ve manevi varlıklarıyla yakından tanllba· 
ya. çalışan Amerikan uzmt\nIan ve Türk d(lvlet\� 
·nln yen! Orgütleri arncılıkıyla. yapıinn sayım - dO· 
kOJn, kOJn, açıklanma1ı: açıklanma1ı: Istemeyenlerle Istemeyenlerle birlikte birlikte ortaya ortaya 

döküm ve güncel 
l).em nicelik, hem 

�W�:ec��=�; �W�:ec��=�; �W�:ec
yıllarda Türk sesıoaUstleri 
do. bölünme Ve Ve V parçalanmalann 
denln {Işçı sınıfının 
görevini üst1enecek 
sıL yattıkı kanısında
sos)'allst kadro bu 
ayn bir yol aradı 
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lenmesln1n de son 
Bu ise, bır toplumsal 
isterdi. Birikimde
suçlanırken, kimI 
landıo Parlamentocu.lult 
lar, tekbaşma dılzen1 dekfşt1rmeye 
f$CI 8lnıfına. m�ttefik 
lu, tşçi Bınıfın� müttefik 
Ve yardıincı arama 
.şanlı Çia denemesInde denemesInde dene
hallunın Te tanm lşçllerin1.ıı 
.. b, gibi pekçok değişik 
nenmeye çalışıldl. 
!eD. parçalanmalann 
nulnmad.ıktnda.n, 
lumsal yapıyı saptamaktald 
� aynlıkları nedenın1t 
bır deyışle, Once 
mlO, sonra bu sonuca 
yol aranmışb.. BOlılnmeleı1n 
nInden başka yine 
oıseı anlaşma.zIıklar 
olunca, karşılıkh 
sız suçlamalar başlamI3 
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nın engoUerin! iyt 
yun kı, temel temel ilkelerin 
rumIanınası, rumIanınası, toplumsal 
doAru saptanmış 
rumIanınası, 

saptanmış 
rumIanınası, toplumsal 

saptanmış 
toplumsal 

U. ve Orgütlü olm
toplumda dQ.zenln depştirilmeSı 
mıyor. Bilto.n bu 
mun, dünya dengeSInin de Iyi blUnip 
gereklyoro Her 
bu dengenin dak\u 
li olduA'u, başanyltı, 
sOnuçlanan dCızen 
!aşllmaktMır. 
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Sosyalızmin tome! ilkelert 
mesl. 

1'oplumsnl yapı 
tDnması 

DOnyn dengeslnln 
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ve Bir 
anlamı yanİt, deierfcodirilerck abartlMJ 

'" .bi.dik � ,..palda. l'aruşrualaı soo gü..ıı • 
.JerJeı ç,eşiıli p� Jı.ueblleıiodea lOD.n; ,.atışmı, gibi. ..; 

B ulik cIeain .. ... ı:..-. -ı.ıı- � IıiıLiJiCLÜ; ooJ'i; '  
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buabor, O)'DL ,.,. cieiiiıfir. u....,p.· ........ 1tci --. ıaıciihi b_ 
keti �lilıımOşlih. /le � po&ıik � _� l7UUJıIan ... ' 
mlse d. .,ordald ı.ııtııam.ı_ içDıe-p.m... _ bıtdık; ..rdald -id,,; • 
olojik ye politik b31nıımeler ı.ı; ___ bmibımeai deJilcfir. pmki 
işçi .uulı içinde )'� IıP __ POIiıiIı _eıw.. b�lOıımeoi 
gibi bu durum )'01:. Sofdüi b�1iIomeIı:r on ... iı;io; : 
de yerleşseydi, o zaman ı,p anıfmm politik biriiti .anma 
o".y. çokanı,. B� bulik '�lıIırt �. çalqma "'7.� . 
listterin görevi olurdg, 

T ",töye'd. _rdald INliinm.I ..... :. old_ku gibi, ba1l!n� 1 
nıIı içinde � olmaa, ba �Ii!mlerin hqıoiııiD iıidıiıiıoo _ 

",Ii .... . ldulao ....... _ PıOGııe kODalabiloceji ...- ...... 
"çi .....ı.m...ı. __ .. ı.mıı;.,. -.. n bu birilıiaa bQibmıIı .... 

tildir. O bd.or .... lOIi badÜiDdCa ")'ID.d," siriıimIera ....ı. 
durmııkıaclm.. Da lııiIiIDIIIID OI1'dea n.7U8 oluşma.mda ıop1umua 

'''Del pliıimiııiD; -ıı.a ,.qmı.. .ı.. ioria pay, b .. De .ı..... .ı... 
anı bO)'ilk pq ..... ... L'OrIiOıI'ııkıd 
H ...p li ....... lioaııI ·ioııii ıio ı.iımmI olu ,olürllr, � • 

IRI ""- poiiıik Jııa.kdi ft ıırııaııı olur. ı,çi mıdmm poli�ı 
buliAi, ,uulıa _ IQ'&DtIı,ı aD lıiliııçli n �voık... k.simleriııia _ı 
içinde yer aım..u. '" ..... Iiıle.inia GrgGI etrafında kOmelenmw"l. 
gerçekleşir. Böyle bir Oı:IIı1enme terpiIip Mıikçe de işçi ,ıoıImm 
politik: birlib<İ laı1.ammt olur.. HanJı:et; IlDavdan geçtJÜf, deneyler lı. 
I.IlIllIU' ve yeni f8I'ILarUı prelderine uyabilen kadrolara yenilerin 
tılmaııyla başlu .. gelişme ıftreci lçiDde lendi yeni kadrolaımı .. 
miliıantoruu olUfIararok ilerier. HUD 000J&LiZm doirullUlUDda tutarllo 

bir çizN\ oiczoldora dotmedm aobada .ilıd!lnnek. huo yenı 
,artlanl. bu an budlııi yoııilO)'eböimok , it1a \emel iki ıart, 5qiiıı .. 
için do, kişiler ıç;.. 4 .. 

Bununla bUMer, tnl tmıfUl1D � politik hll.teketinla. kenariaftDoo 
.l. ve "'ııada, ODa okunuı dotuıdutu analo,ı.. gib� OetiıIi ı.... 

-tetler 'lo ... 3f"ı."iıJer olabilir '" olaeakbr � Kapitali.t dünya m,Wlen 
t;indf'.ki lı", :nede bay&. bir dnrum 13rülmektccfu. tKi SIllI(lnlO .. 
""tiıllı '- koli .. .ı..ti .acı ....... ri\ci...... b.nl., ...".... o....ı.. 

l<a'� ... ,_ rAi .ı.. aionlan içine -ı..uw. ...ııı- kaiq ... Ttı. 
li)'ıtd. de ...... .ur kly • .,..calı:ıır. 

ı ı,m. ol .... Lo id, Itçi IllUfmm poliıllı &-ri\til gibi _ ....... 
.taıd ve dıtındaki 'ihı:llnA ettiiimia a.kım Te a� .. köko 

oinde i,çi slruIınıa toplumda renel � .1 "'CL� � 
p'yo,. _ıdUI dqi,w. yo ........... iop\umaa ....... ,. ... 
mını. yansıyor. DOfOw.ıa iıuaıa blUlcbr, ama hıaatılar. ic:bade ,...HsJ... 
lan ...... .. . opl"""", ola71" _ �,e.ıtrIu. Çopa .. .......... 
,..ı;,mcJr..i �-Qk bDr!u...ı..ı. O)'dm lıaOIiıiIada � daıbea va 
6:ı.lemler. yol ftpy.. Bunlar .eylelll .. er,iltle.n.me aJaıuo.a ahanlıoca, 
�üçük burjuva 1Q'dmLU_ GqQ nitelikler de ütanlırut oıu,... "çi ii
Quına malolmadılı. C!lDUQ içinde YenLaWLLı için, anılaal eomal tart 
ye imka.nlaı'dan bJıberriz, i� kopuk .ıam  ve �rcGder oluyor
Inr • ..}{cıkin ·Jcvrimci .. Te)'. -aşın 10,", IÔrnnnmJeri bundandı:r. Aslın
dA, vcrili dı10ya ve Olke ,artlanada işçi lIILJ.Lmm politik harekdi için 
bir tck doiru, geçerli yol vardır. Geçit vtftCek, .onuca nlaştuncal 
)'01 o oldu�u için, en 101, en devrimci yol da odur, Obü.r .�e yoUarın 
hepsi çıkmazdu; ifP ıındı hareketindea ,aplU_dırj .on çöı:ümlemcdo. 
Iı('p�i de sağ sapmnlnrdu. Sonın, ıcori ışıifmda .omut «ertdderin �o· 
miLi Inhiili ilc o yolu açlAa çıka np lesbit edebilmek ye hareketi. u)a
rıııen yönlcndircbilmeklir. 

S npmalarln uzlnşılmnz ve birleşilmez. Sapmalarta müradele edi. 
lir, OI'lndlııı sili'lOlcsine, Cl\ azı:ndnn etkisiz kılınmaslDft çaJqllır. 

�C.nıplıır koalisyonu .. biçimindcı ini ıınıfı partisi kunılmaz. Kunılurıa, 
ıı:ırtiyi daha başlangıc.ındM iç hiziplc.,melc.ro ve hiı.iplu nrtlıı kn-ıal •• 

mahkum elmek olU!'. 

i ,çi SIRlfl partisi birleşmi, tek bi, p1ut.a olarak 1mru1 ..... Ama em. 
peryalizme ve laşiune, ,üm. tutuco ve priJetici ;Qtlen kartı b,,

ve demokraıi mnudeleıinde bafb ,.uruever .. demohatik 
t'iiı;ler, ukıınlar ve 8rgüılerle .omut hedenu. ,.anelilı: toma& .,lewlef 
ı.irliğini ııağhuualc ftmClçbr 't'e buna � ihmal eııtiime. eG«Ydif, 
1:" görev haşnrlluN, giderek. heat. halk Weı.w. hem .".. cetill 
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TClRKlYE'DE 
YORCM:IŞ 

Milliyetçi " Demokrasi " 

ve Demokrasinin Geleceğ i  

.. Haddinlbilmez_, .. macera- nel BaşlCanı Ecevit'in afun- Ceplie hQkQmetine lCarşı titr 
CI_, -yurtdışına sQ.rQlm'l1ş dJk dan çıkan keUmalerl bIr b61ü lıhlm - kahm sava.şı açtı. Bil 

ta heveıllsl •. • siyasal wdın mıl. Eoevtt, gtlven oylamaam tün demokratik güçlerin ar

dQzenJeyldlerl_, .kl$kırtIcı- da bır giln tlnce aakln bir O. kasında oldukunu bilmenJn ra 
tar.R BQtıln bunlar CHP o. Jupla fakaı ean kelimelerle hatllAı içlnde. Cephe hükOme 

.M.addJyata. maneviyattau daba çok önem .,.rlyorum_ ERBAKAN 

\i gQvenoyu alsa. da meyde.
nın boo kalmayacaaını beW 

etti. 

CHP milletveklU Ahmet 
Hamdi Çelabrnın evine yapı 

Ian komando baskınındaııı 
soan" t.ı..evtt ın yapı.ı.�ı b ... 
sın toplanusıntn en Ug1oı; 
yanlanndan birisi, basın top 
lantısıoa ekledltı bir 1kı CQm i 
le oldu. CHP lideri, basın 
toplantısının metniDJ E.nı..nI. 
yet Genel Müdürıl, Ankara 
Va11si LLe Ankara Emniyet 

i:���n 
g

������::
1 

:li:d:O��:�:f v:;�ıer
lç1= i 

Bakanı yoktu. CHP liden. Hll 
kümeti ve İçişleri Bakanını" ı 
can ve mal güvenlIğinın ko-ı 
runması konusunda -güvıınI
lJr bir muhatap� saymadığı
nı belli etll. i 

&evh'in güven oylamasına 
kaoar milletvelulJennln can
lannın korunması Için Hllkıl 
met'e ve İçişleri Bakanına 
guvenmeyişinin deliilen h .. i 
men (.orlı\ya çıktı. İçişleri Ha! 
kanlıgının başında buıunan 
ve bem Oguz, hem Han, hem 
Asi[ ve hem de Türk olan 
MSP'lJ bakan, Çelebı'nin evtl 
ne yapılao baskıola Ugill -aa 

���:�IS:��Ç��!:ı 
maya göre ÇelebruJn evinlAI 
kapılannda hiçbir parmak 
bUlunmamışu. Çelebı'nin ka 
pısı terıemiıdi. Kapıda, kOo! 
mandolann pa.mıak izl yok. 
tu; ama kapıcının, eelebi'niıl 
çocuklarının veya başka bil: 
kimsenin de parmaklarındaa 
hiçbir iz kaIm&.llU$tl. A.SU.. 
türk'ün soruşturm&eı1an, ball 
çede de hiçbir ayak tzı bul. 
madılar. Ne komandolann 
ne de Çelebl'nin ailesinin v. 
ya kapıcının ayak Izjen v� 
dL AslitOrk, komandoJan ıe 
mize çıkarmak Için Çelebi'.l 
nin evinin kapısını de., bahçel 
alni de temlzletmeyl unutma! 
dı. AsaleUne yakışao bır te--l 
mizlik yaptı. i CHP'NIN YAN(LGISl 

Halk Partisi, dört aydır 0-
luşturulan cephe girişimleri.' 
nın niteUğlnI, Türkiye'ye o. 
gıbı tehlikeler geUrebııQCe�
ni anlamakıa gacikU, tık do
terlendinneler, Demlrel'i..Q 
-her şeye· ramen demokra 
Uk bır lider oldutu noktasm 
da yotunlaştı, Denılrenn &
çıkça demokrasi düşmanlan 
Ile lşbirUğj yapmayacatı ve 
bütün cephe hareketinın bır 
manevradan Ibaret kalscatl 
düşünQlUyordu Bu duşılnca 
ile uzun bır süre Demirel'e 
gereksiz bır .. kredl� açıldı. 
Ancak Demirel, programının 
Senato'da görüşülmesi sıra.
aında _bize bir krE'd1 vertn� 
diye yalvonrken Halk ParU 
al'nln açmış oldu*u krediyi 
tOketmlşt!. Demirel'in kredl 
talebine bır gun sonra Ece
"It, .. Demirel huküm!'t kur 
mnk Icin dem('>krası dQ-.mnn 
Inn Ile Işbirlıki yaptı .. dl� 
rak cf'vapladı. 

KURMAYLAR 
UYANıNCA 
Demirel'In slYIl5a1 �ansını 

güçlendirmek ıçın faşbt Or 
gütlerle açıkça Işbirliği ynp. 
masının bır olumlu sonucu oL 
du. Htllk Partısı kurmay lan
nın rehavet uykusundan 
,anmatarına 'ol açtı. 
Partisi lideri, cephe ha.kQme-ı 
tlnln IOV8nQYU 
7alnız demokra.sl iÇin de 

,
�'n1n kurtulmMl 1e1n 

guvenmey
men (.orlı\ya 
kanlıgının 
ve bem Oguz, 
Asi[ ve hem 
MSP'lJ bakan, 
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.onra bu kona. -

�:..: 
17& s1rmekla birlikte herbaıı
ai bir para vaadio.de buluna 
-cak: durumda deiildl. Buna 
,gQ.cı1 J'Mmiyonlu.. Oç'll.ncUaO. 
ıEkJm seçImIerinden aonra 
lial.k Partisl'ne Jirmek lsı. 
.;ren bir çok mllletveklliDe 
parti yöneticileri kapılan ka 
))atmıştı. 

DOCtrDA BAYRAM 
Bu dezavantallara karşı. • 

linde bazı. avantallar da yok. 
dettldl Hılkümat! bıraktık
\an sonra bir takım fantazile 
re kapılan Halk PartisI, dotu 
Ulerinda sıkıy6netim UAn 8l 
me gtrlşl.m1erlni Derict ve ger 
çekçi bir dotrultud& dekerlen dlnll. Halk Partisi 'nin bu tu
tumu bem dotu illerinde 
bayram yapılmasına yol aç-
tl; hem de cepheelleri şa..şkı 
na çevfrdJ, Halk Partisi ga 
nel merkezine doku lUelin· 
den kutlama ve teşekktlr tel 
gn,flan yakdL Bunu Turan. 
Clloeş'lo Utica ha.k.kı konu
sundili -insancıl- demect iz 

led1. Halk Partisi bu iki g1r1 
eLınI lle Dotu'nun gözüne gir 
mesiDJ bUd1. 

Bütan bunlar Ankara'da et 
klsln! göstermekten geri kal
madı. OP'den cephe hüküm. 
ün1 desteklemek Için ayn
Jan DIyarbakır Milletveldli 
Hasan Deter, Halk Partisi'. 
ne geçerken, Ecevlt'in dolu 
lllerinin kalkınma ve sosyal 
ııorunlanna verdltı lineml 
Uen st1rda MSP'den Muş 
Milletvekil1 Çelebı de bu et 
ki &.ltında kaldı. SUn MJIlet 
veldU NebU Oktay lle Kars 
MilletveldU Rıza Polat CGP 
Oe batlannı kOpardı. 

GEL - GIT 
MHll Savunma esk! bakan 

lanndıın İlham.J Sancar Halk 
Partisi'ne kalıcı olarak girer 
ken, Gıresun Milletveklli 
Mehmet Emln Turgutalp'In 
Halk Partı.Ulltt bır gQ.n sQr. 
do.. Turgutalp'ln AP'den ay· 
nlı�ı, Demirel'In tQm wnutla 
nnı ylk!ı. MecUs kl1nQsfrnde 
program eleşllrl.lerine cevap 
Terirken bu son transferin 
yı)ont151 altında idi. Ancak 
bIr silre sonra kl1nıOde ko
nU$an Demlrel'ln ceblne bır 
kAtıt kondu. DemJrel, bu kA 
tıdı Olruyunca neşalendJ ve 
umutsuz konuşmasmLD to. 
nu dettşerek mOtecaviz. olma 
,.a bqladı. KAtıtta Turgut.. 
alp'ln tekrar AP'ye dönmesf 
operasyonunun b8$an Ile so
Duçlandıtı yazılıydı. 

Turgutalp olayı Halk Par 
Usl'ne taktik de�$tlrmek zo. 
runlulultınu göstereU. Halk 
Partisi. sonucu gOven oyla,. 
mMında alacak $8k.1lde yenı 

başladı. 
! YOLU KtM 
i CÖSTERlYOR? 

, Cephe hQlı:Q.meUne tepki 
�kara'nU'l dısında çe$luı b 
almlerde farklı oldu. Oted .. 
beri _tna.nçIı� bır cepbed 0.
lan ltveren1er Konfederuyo 
DU Baoltam Haılt Narta. b6-
ydk blr leTlııo lçtnch ldl 

Serinclııl. DP'deıı ayntu BIL 
. &10 pubunu telgr&f1a Uıbrt� 

ed_ ..... nll. I ....... keol , mIndea ızmır eanaylclltlTl d. 
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�� = �  k1w boinuUuklWlDl bır ka 
... wll e&m.e.t JIltlyacaa 
_. - -. 
-.... ıocı - _ woııı lIrtIda &'GAQa _ 0DeııaIL ... 
NIUI oldupa_ aıçıkJ.a.Janık 
... hQkQmeUa nal.,. ,� 
.... -... -

811'11>11tA1.A11 
TI1nIMtI 
TOı1t-1o LIdert HaLIL T\DıOı. 

bQkO_ ... .... ..
__ """" """'"" EI'-
PIlekon u. Da'bu.. Yal'o 
d.UnCıSL Eı'b&kaD. bulundqu. 
JçiA tık Ono. cephe hQkQmeU. 
_ karşı çıktı. sonra lesi b 
alldl D1SK.'e bath sencJ1b. 
lar h\lkQmow kattı olduk1� 
nm _khu:nadılar. Aııcır.k ... 
rak Ekim eeç1mlodnden önce 
ft gerekse sonnr. CHP'Di .. 
çıkça dest.ekleditin1 belli .. 
den DısK y6neUcUert. Fed. 
ral Almanya dOnOştı p.c»
Tit'ln yaptttı girlşlmlerdea 
rahatsız olduklannı gösterdi· 
ler, Ecevit.. Almanya'daki ıe 
masıarından &oııra HaLU 
Tunç'u ziyaret etti. Almanya' 
dak işçilerln 80runlan konu· 
aunda Türk-hı lle ortak çe 
lışma yapmak Için anlaştıkla 
nnı açıkladı. Ecevit, bo.tt1n 
bu gelişmelerden sonra hAl. 
sadece Türk-Iş'! amuhatap
alıyordu. DısK'ln cephe hO 
kfuneUne karşı çıkışında bu 
lw'gıruık belll oldu, 

KOC'UN TUTUMU 
Güven oylamasından bır 

gOn önce Vehbi KoÇ'un eko 
noml Ile llgiU bır konuşmMI 
oldu. Güven oylamasının ya 
pılacatı günkü gazetelerde 
yer eJan bu konuşmanm bır 
_raslantı. oldutunu söyle · 
rnek herhalde zordu, Savaş 
sanayllnJ kuracakJannı vaad 
eden cephe ho.kümetinin go.. 
venoyuna gideeiti gün KoÇ, 
_Türkiye'de harp sanayiini tO 
müyle kunnak ve gelleUrmek 
mı1mk"tln detth dedI, Konuş.. 
mada cephe hükümetlnJ dea 
\ekleme anlamına geleblle-
cek bır trade yer almadL 
Koç, motor sanaylln1 özol ke 
slıne devretmeye kararlı hO. 
kümetten, motor sanayiinin 
davlet eUyle kurulmamasını 
istedJ. 

Cephe hl1kOmetlnın kurul· 
masıyla ııgııı tartışmıılar iii· 
!'Mında ilerici çevreletin tu 
tumunu Mimar ve Mıllıendlıı 
Odalan Başkanı Teoman ÖZ 
türıı: &z.et1ed1. Öztürk -bu çok 
parUli azınılk hükOmetl· gO 
venoyu a.lsa dahi biz güven 
duymayacatız dedi. 

CÜVENOYU 
H1lkl1met 218 red ve 2 çe

Jdıru;er oya k�ılı.k 222 oyla 
cQ.venoyu aldı. 

Başkazı eylema tamamla. 
rup sonucu açıklayınca M� 
U. salonu blrdcn blre kan,· 
... 

Ça.nkın BatımslZ Mm�tve
kiU Mehmot All Anan'ıD. 
CHP sıralarına hitaben, _Gör 
dOnQz mo.. beni satın a1aı:na ct.ın.ız. oeklindekl sözleri b&l'
da.iı taıJtran damla oldu. 
CHP'li Davut AMu, Anan'U'l 
azerine yilı'O.dO n kendiatnl 
bir miktar hırpaladı. Aluu' 
IlUll bir tokatıyla yere d"" 
ton Anan'ın yerden kalktık· 
ian eoru'a tabanca çekip � 
fIU'tLk Mecllll teıiceWI1 160-
nııdo. Olan olm ... MecI1t datı1-

maya ,.os tutmıqtu � bl. 
defa da Meclis Baokam 
mal COYeft'1A bır kalp 1u'bt 
ıeçLnLJlI haberi dU)'UldL 

CQftD bır t1LN Mec.ıa lça 
do oblı .. çadmna ııimddt
&im. eoDra keııditıe .. eldi .. 
oIayh I'Oveıı OYlamuı bır,," 
tım! ıoa buldu. " 

inetin 

"Çatcil 'kazık"mı 

"icraat 
hükümeti" mi? 

S Ollanda .MU.bJ'etçl Cephe- hOkQmetI 
kuraldu. KoruJd. ..... bemeıı heme. 
herkeelıl lDazıcbtı btr nokta Tar i Hll· 

kD.mel azua 6mClrI, olmayacak, Jasa btr 
ailre sonra eeçlm}en gidilecek. K",kusUZo 
ba lnaruIJlIl temelinde 

ban gerçekler yabyor. Bu prçelderdOll dışa aksedeoJ.' şu sıralarda 
en çok ik ediJenI, OT sayıaı olarak toalı. 
TOnUll pamuk ıpUtın& b&A:h 9lması, Çok 
dettl. birkaç klşi..nl.a. beklenllenın ak5lıı. 
daY1'lUUDU); giiV8a. oyunu eDpHeyecek. ya 
da daha !tOnra koallsyonu çökertebUecek. 
b.k aşama 01a.ıı g{lven oyu konusunda tu 
anda kesin blr şey söylemek lmk&nsız. Ba 
'AZI. gOven oylamımndan ance yanlDU$hr. 

O ysa asıl gerçek daha derinlerde ya. 
tıyor. Bl1 gerçek ayıu z.an:tanaa bazı 
yaygın dllşQncele", d. ters düşüyor. 

Mesele, kurulan koall.syon\Ul, burıuvaZının 
çoşltll keslmlerlnlrı ortak bır çızgı etraı'm· 
da batarueşmesl anlamını taşıyıp tA4lmadı· 
kında. Bu, konllsyonun ömrbnQ beUrleye-
eek beıu başh etkenlerderı blrl, lıat... bı· 
rlnelsl 

K :U�:ın�eo�!!:0:rt!�:.,a:::;n t::!� 
etmiyor, Eker edIyorsa. koalisyonun 

'u ya da bu yon. uzun ömbrIQ olncatına 
pek fazla kuşku duyulmamalı. _MilJlyetçl 
Cephe_nın başını çeken Ada)et Partisi'nin, 
smıtsal dü:teyde Cumhunyetçi CO\'en Parti· 
si ve Milliyetçi Hareket PartıSı Ile bır çeLış. 
Idsl yok. C,G,P. ve M.H,P. yatonca, bur1u· 
vazının _ola�anOstu. dönemıerde kullanaca.
� yedek güçler, Bur}uvulnln çeşıtU kesim· 
leri dOşünüldülünde, çelişkl, AP ile MSP, vv 
DP arasında. AP" _Millıyetçl Cepht:.yi oluır 
tururken DP'dellı çok şey koparamatiL Va 
da DP'" tam an1aıruyl. çökertemedj. Tüm 
burJuvazlnl nortak çizgisı Söz konusu olsay. 
dı, OP nln yeri de _Mıınyetçl Cephe. olu .... 
du, 

E gemen Stnıt partileriyle. bunlann ta.,kıl ettikleri kesimler arasında dört 
dörtlOk bır korrelasyon kurulnuısı Im· 

kAnsız, Vıllar önce Engels de bunun böyle 
olamaya.catına işaret etmlştt. Partilerin, be-
UrU sımt ve kesimlerin yaklaşık temsilci· 
leri olduklanm \'urgulamıştı. BD noktayı 
unutmadan, MSP:nıl'l.. tekele', bOyük se1'o 
maye kesimleri dışında kalau burıuvaZl" 
temsil ettifl söylenebilir. Bu kestmln özel· 
1Itl, bir yandan. pa1azlanırkcn, öte yandan 
büyük sermay. karşısınd.. nlspcten gO� 
80zleşmasl, daha Ost dQzeyde sermaye blrl· 
kımı yollannın tıkalı oldutunu görmesi. 
MSP ve lIderleıinln, dışa batlı tekelci 8e1'o 
maye, banka k1'ednennın dağıhmı, tnlz vb, 
hakkındaki görüşleri ve Erbakan'm yıllar 
önce verdltl Odalar BlrUtt kavgası bu y ...... 
'I1yı dofrrular nltallkle, 
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Icraatı.m ,apılamaY8calrım bmyor olsa ge-
rek. Bu nedeDle, koallsyon protOkolüne ye 
hOJcO.met programuıa. AP ne MSP'nin kısa 
dönem çıkarlannuı çakışması Olarak bak. 
mak gerek. AP.'nhı hesabı. kısa dönemd. bOyQk sermayeye garant:Oer vermek 'Ye .... 
kınandıtını� Bastermek. Bir da, .eıecek i&
çtmlerde kullanmak Ciure, seçmea. kıtleleri· 
ne yönellk kısa dönem tedbirleri ıerçekleş.
tlrmek. MSP Dlıı hesabı ise. her ne pahası. 
na Oluna olsun INIÇlm betAsından kuıtuJ.. 
lmak. 

B :�!�=
un

be��:;c!r� ;:� 
nmn lndlrllmesl, muhtarlara m.a&f 

ballamnan, tarım 1aedJlerinin artırılması gl. 
bl tedbırler seçhn yatırunı olarak In örnek· 
ler. Bunun cbşında. bQyQk sermayeye yara.
yacak tedbırler sıralanıyor • Motor SanayU, 
Yatınnılan gQçleştlreD engenenn 
III teşvtk tedblrlerln1ıı antnlmMl, ""rmaye 
plyasaıunın gehşttrflme51 Orta Dop ve A.-. 
ya ülkeleriyle ekonomık lUşldıerin gOçlen· 
dlrilmesı, sanan teşebbüslerinlıı nnanıım ... 
m ıçın yenı bankalann kurulması gıbı' Bun· 
lan kısa sürede gerçekleştırebılme imkAnı 
,ok. Dolayısıyl&. programdau anlaşılması 
gereken, bunların koaUsyOn sırasında de-
tLl, tek başına bir AP Iktfdan döneminde 
rıercııkleşUrilecetl va.adJ, 

S eJt seçim korkusuyla koallsyona ba· 
tıklama atlaya.n MSP Ise, ekonomık 
pollttka. alanında bO,ok bir atırtıta 

aablp dettl. Kopardltı tavizler, ahllk ders-
lerini kJmln okutacatına ve ımam Hatip 
okoJu mezunlannın durumuna lIIşkJb. Blr 
de, Ileride oy toplamaya yararlı .,Iacak ba.. 

n kamu kuruluşlannda MSP'ye akırtık fa. 
nlDmı.ş. 

Ö ����ı�\n�;:\'e�
o

a:;
o
��:��

n
� 

işe şimdillk -rOfaller. kanım-or. CI1-
ven oyu eJınına., AP'nln damgasındak! eko
nomik leraatın büyak sermayeden yaıt.a 1'1.1· 
lolltl, MSP'y1 ayaklandıracak. Bu partiden 
kopmalarıs hQkQmet çökebilecek. Bır Ihtf· 
mal de, programda ·sQratle� bszırınnacatı 
beIJrtllen seçim YMasının alacak! nitelifte 
batlı. Eter bu YMa .Ittifak.. etiketine raA'· 
men AP:den yana, dığer partilerin şansım 
auLlhCl bır rutelIk taısırsa. koallsyonun d.".. 
ba da erken ve tam gl5betinden çaUayaca(t1 
86yleneblllt, BurJuvad bIt' gnn gelecek tOm 
keslmlerlyle ortak bır çizgt etrafında bır
JeşecekHr. Ancak, bunun koşuın ii ay bile 
sOrae hakılmet bunalımlan detil. burfuva.. 
zlnlıı bır bOtOn olarak kendinı lohllkede 
hlssebnesldlr, Şimdilik, burjUVaziye yöneUk 
böyle bır tehllkenin bulunmadıtım, ba.z.ıla-

nnın tehlike olarak gördüklerf partlnJn bi
le hOkOmet deneyı 8ll'8SlDda -ebmeşmeytı 
yalkınlı(ııru. kanıtlamıt bulunduğunu unut
mamak gerekir. 

"Işçi-memur 
ayırımı " 

Son zamanıarda S.SK. da 
çalışanlann Işçi mj yoksa me 
mur mu olduktan \artıem .... 
Jan gOnlOk basma yanıltıcı 
biçimde yanatyor, Parleme. 
toda -ifÇi-memu.ı-- sorunu· 
au t.artı.fm&kta. Tartışmalar
da ıonma 1ld tera açıdaa 
1akll1$ıhyor, Ba.ulan aont � 
nun. Anayasa w yasalarda 
LfÇ1 •• memur ıarum1anıııa 
.çık olmamaamdaa çıktıtım 
ilert ,Qrerkeıı. baz:ılan .".,... 
!lWl bır -cehalet,. 8OnuC1l böy 
le ka.rıştıjım 16)'10101'. Ger 
.. ırt. d ....... _ ııa  

10,000 deıı fazla tlyeyl kapsa 
yaıı Toplu ı. SOzJqmesf Im· 
:r.alaruruetL Kurumun çalışarı 
lann bazılanru IKi 3.000 ışçi 
konusu! _ışçt. saymamMI tl 
%erfne, bunlara toplu ı, söz 
teşrnesi ne sallanaıı haklan 
verilmedJ. Bu tutuma k8J1l 
Sosyaı-ta Senelikası, tt1m 
o.yeler1nin toplu 86zJeşmeden 
yararlane,bllmesl lçln .. HAK 
GREVI_ ne &'ltme kararı al· 
d.L Ancak sıkıyönetim OlM il 
lerde IIT'&V yasakJandı ... di 
ter illerde Mahkeme karan 
LLe .-reT uy&Wamasl durdu· 
nıld", 

düzeltme kısaca yaşam koŞUı 
lannı lylleşt1nne ml1cadeles! 
verdikleri örgılt!er, lşçılerin 
SendJkalarda topluca \'e et 
ldıı mücadeleler verdJttnJ, e 
konomIk ve sosyal haklar el· 
de ettiklerini elbette çıkar 
çevreler1 de görüyor. Onun 
için Işçi kapsamını darnlt
mak, MEMUR kapsamını ala 
blldij1ne geniŞ tutmak Isteni 
yor. 

Du açıdan. Kamu kealmln
de çalışan, yaptıklan i' bakı 
mından Işçi olan, ama me
mur dJye adlandınlan çalı. 
.. nlann mılcadelesl, biltOn 
çalışanlanu sendika kurma. 
toplu slizJeşme yapma ..... 
grey hakkına sahıp olması 
mOcadele!llne yönelik, 

.. amacma ,önelik. blliDçU. bar ,önt.em.1ıı eahıwre koıuu 
IUldaa Ibare&. 

LLl.,.. tıIIr'LhIDde s.sı. 
110 DIsıt'. _ SoQoaı-!t 
SendJkuı araelJld.. kuruma 
.... 4 ... .. r ....... ..ıı... 

7Jraat Bankası'nda. ncaret 
ft Sanayi OdaIanna batiı 
canlı Hayvu Bensesı'nda., 
Bat-Kur'da çaJı$aıılan m .. 
mur aayma ıdhnIyeU S,S.K. 
da yenideB boy Ptermekı.. 

lŞçILEU NEDEN 
MEMUB DENIYon, 
Sond.lkalar ıtollerin, üc t ·  

_ Mi"'- .. fAl1I ...... 

İeç1ler, sendika kurma. top 
Lu 1Ö'l.le$me ve grey hakkı· 
Da. 1903 de çıkanlan 274 '" 
175 8ayılı yasalarla kaVU$l\L 
Anayasa'da engelleyici hIo-
bir' hOkilm bulunmamakla 

yapılmasına yol aç-
cepheelleri şa..şkı 

Partisi ga 
doku lUelin· 

teşekktlr tel 
yakdL Bunu Turan. 

ha.k.kı konu
ncıl- demect iz 

bu iki g1r1 
Dotu'nun gözüne gir 

Ankara'da et 
göstermekten geri kal

cephe hüküm. 
Için ayn
Milletveldli 

Halk Partisi'. 
Ecevlt'in dolu 

kalkınma ve sosyal 
verdltı lineml 
MSP'den Muş 

Çelebı de bu et 
SUn MJIlet 

Oktay lle Kars 
Polat CGP 

kOpardı. 

esk! bakan 
Sancar Halk 
olarak girer 

Milletveklli 
Turgutalp'In 

bır gQ.n sQr. 
AP'den ay· 
tQm wnutla 

kl1nQsfrnde 
eleşllrl.lerine cevap 

transferin 
yı)ont151 altında idi. Ancak 

kl1nıOde ko
ceblne bır 

DemJrel, bu kA 
neşalendJ ve 

konuşmasmLD to. 
mOtecaviz. olma 

KAtıtta Turgut.. 
AP'ye dönmesf 

b8$an Ile so
yazılıydı. 

Turgutalp olayı Halk Par 
de�$tlrmek zo. 
göstereU. Halk 

gOven oyla,. 
alacak $8k.1lde yenı 

başladı. 

hQlı:Q.meUne tepki 
dısında çe$luı b 

oldu. Oted .. 
bır cepbed 0.

Konfederuyo 
Haılt Narta. b6-

lçtnch ldl 

deıı aynayna tu BIL 
telgr&f1a Uıbrt� 

sadece Türk-Iş'! 
alıyordu. DısK'ln cephe hO 
kfuneUne 
alıyordu
kfuneUne 
alıyordu. 
kfuneUne 

. 
karşı çıkışında bu 

lw'gıruık belll oldu, 
KOC'UN TUTUMU 
Güven oylamasından bır 

gOn önce Vehbi KoÇ'un eko 
noml Ile llgiU bır konuşmMI 
oldu. Güven oylamasının ya 
pılacatı günkü gazetelerde 
yer eJan bu konuşmanm bır 
_raslantı. oldutunu söyle · 
rnek herhalde zordu, Savaş 
sanayllnJ kuracakJannı vaad 
eden cephe ho.kümetinin go.. 
venoyuna gideeiti gün KoÇ, 
_Türkiye'de harp sanayiini tO 
müyle kunnak ve gelleUrmek 
mı1mk"tln detth dedI, Konuş.. 
mada cephe hükümetlnJ dea 
\ekleme anlamına geleblle-
cek bır trade yer almadL 
Koç, motor sanaylln1 özol ke 
slıne devretmeye kararlı hO. 
kümetten, motor sanayiinin 
davlet eUyle kurulmamasını 
istedJ. 

Cephe hl1kOmetlnın kurul· 
masıyla ııgııı tartışmıılar iii· 
!'Mında ilerici çevreletin tu 
tumunu Mimar ve Mıllıendlıı 
Odalan Başkanı Teoman ÖZ 
türıı: &z.et1ed1. Öztürk -bu çok 
parUli azınılk hükOmetl· gO 
venoyu a.lsa dahi biz güven 
duymayacatız dedi. 

CÜVENOYU 
H1lkl1met 218 red ve 2 çe

Jdıru;er oya k�ılı.k 222 oyla 
cQ.venoyu aldı. 

Başkazı eylema tamamla. 
rup sonucu açıklayınca M� 
U. salonu blrdcn blre kan,· 
... 

Ça.nkın BatımslZ Mm�tve
kiU Mehmot All Anan'ıD. 
CHP sıralarına hitaben, _Gör 
dOnQz mo.. beni satın a1aı:na ct.ın.ız. oeklindekl sözleri b&l'
da.iı taıJtran damla oldu. 
CHP'li Davut AMu, Anan'U'l 
azerine yilı'O.dO n kendiatnl 
bir miktar hırpaladı. Aluu' 
IlUll bir tokatıyla yere d"" 
ton Anan'ın yerden kalktık· 
ian eoru'a tabanca çekip � 
fIU'tLk Mecllll teıiceWI1 160-
nııdo. Olan olm ... olm ... olm MecI1t datı1-

maya ,.os tutmıqtu � bl. 
defa da Meclis Baokam 
mal COYeft'1A bır kalp 1u'bt 
ıeçLnLJlI haberi dU)'UldL 

CQftD bır t1LN Mec.ıa lça 

eek beıu başh etkenlerderı blrl, lıat... bı· 
rlnelsl 

K :U�:ın:U�:ın:U� �eo�:ın�eo�:ın !!:0:rt!�:.,a:::;n t::!� 
etmiyor, Eker edIyorsa. koalisyonun 

'u ya da bu yon. uzun ömbrIQ olncatına 
pek fazla kuşku duyulmamalı. _MilJlyetçl 
Cephe_nın Cephe_nın Cephe_n başını çeken Ada)et Partisi'nin, 
smıtsal dü:teyde Cumhunyetçi CO\'en Parti· 
si ve Milliyetçi Hareket PartıSı Ile bır çeLış. 
Idsl yok. C,G,P. ve M.H,P. yatonca, bur1u· 
vazının _ola�anOstu. dönemıerde kullanaca.
� yedek güçler, Bur}uvulnln çeşıtU kesim· 
leri dOşünüldülünde, çelişkl, AP ile MSP, vv 
DP arasında. AP" _Millıyetçl Cepht:.yi oluır 
tururken DP'dellı çok şey koparamatiL Va 
da DP'" tam an1aıruyl. çökertemedj. Tüm 
burJuvazlnl nortak çizgisı Söz konusu olsay. 
dı, OP nln yeri de _Mıınyetçl Cephe. olu .... 
du, 

E gemen Stnıt partileriyle. bunlann ta.,kıl ettikleri kesimler arasında dört 
dörtlOk bır korrelasyon kurulnuısı Im· 

kAnsız, Vıllar önce Engels de bunun böyle 
olamaya.catına işaret etmlştt. Partilerin, be-
UrU sımt ve kesimlerin yaklaşık temsilci· 
leri olduklanm \'\'\ urgulamıştı. BD noktayı 
unutmadan, MSP:nıl'l.. tekele', bOyük se1'o 
maye kesimleri dışında kalau burıuvaZl" 
temsil ettifl söylenebilir. Bu kestmln özel· 
1Itl, bir yandan. pa1azlanırkcn, öte yandan 
büyük sermay. karşısınd.. nlspcten gO� 
80zleşmasl, daha Ost dQzeyde sermaye blrl· 
kımı yollannın tıkalı oldutunu görmesi. 
MSP ve lIderleıinln, dışa batlı tekelci 8e1'o 
maye, banka k1'ednennın dağıhmı, tnlz vb, 
hakkındaki görüşleri ve Erbakan'm yıllar 
önce verdltl Odalar BlrUtt kavgası bu y ...... 
'I1yı dofrrular frrular frru nltallkle, 
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ya ülkeleriyle ekonomık 
dlrilmesı, sanan teşebbüsle
m ıçın yenı bankalann kurulması 
lan kısa sürede gerçekleştırebılme 
,ok. Dolayısıyl&. programdau anlaşılması 
gereken, bunların koaUsyO
tLl, tek başına bir AP 
rıercııkleşUrilecetl va.adJ, 

S eJt seçim korkusuyla 
tıklama atlaya.n MSP 
pollttka. alanında 

aablp dettl. Kopardltı 
lerini kJmln okutacatına 
okoJu mezunlannın durumuna 
de, Ileride oy toplamaya 

n kamu kuruluşlannda 
nlDmı.ş. 
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ven oyu eJınına., AP'nln 
nomik leraatın büyak sermayeden 
lolltl, MSP'y1 ayaklandıracak. 
kopmalarıs hQkQmet çökebilecek. 
mal de, programda ·sQratle� 
beIJrtllen seçim YMasının 
batlı. Eter bu YMa .Ittifak.. 
men AP:den yana, dığer partilerin 
auLlhCl bır rutelIk taısırsa. 
ba da erken ve tam gl5betinden 
86yleneblllt, BurJuvad 
keslmlerlyle ortak bır 
JeşecekHr. Ancak, bunun 
sOrae hakılmet bunalımlan 
zlnlıı bır bOtOn olarak 
hlssebnesldlr, Şimdilik, 
böyle bır tehllkenin bulunmadıtım, 

nnın tehlike olarak gördüklerf 
le hOkOmet deneyı 8ll'8SlDda 
yalkınlı(ııru. kanıtlamıt 
mamak gerekir. 

"Işçi-memur 
ayırımı " 

Son zamanıarda S.SK. da 
çalışanlann Işçi mj yoksa me 
mur mu olduktan \artıem .... 
Jan gOnlOk basma yanıltıcı 
biçimde yanatyor, Parleme. 
toda -ifÇi-memu.ı-- sorunu· 
au t.artı.fm&kta. Tartışmalar
da ıonma 1ld tera açıdaa 
1akll1$ıhyor, Ba.ulan aont � 
nun. Anayasa w yasalarda 
LfÇ1 •• memur ıarum1anıııa 
.çık olmamaamdaa çıktıtım 
ilert ,Qrerkeıı. baz:ılan .".,... 
!lWl bır -cehalet,. 8OnuC1l böy 
le ka.rıştıjım 16)'10101'. Ger 
.. ırt. d ....... _ ııa  

10,000 deıı fazla tlyeyl kapsa 
yaıı Toplu ı. SOzJqmesf Im· 
:r.alaruruetL Kurumun çalışarı 
lann bazılanru IKi 3.000 ışçi 
konusu! _ışçt. saymamMI tl 
%erfne, bunlara toplu ı, söz 
teşrnesi ne sallanaıı haklan 
verilmedJ. Bu tutuma k8J1l 
Sosyaı-ta Sosyaı-ta Sosyaı-t Senelikası, tt1m 
o.yeler1nin toplu 86zJeşmeden 
yararlane,bllmesl lçln .. HAK .. HAK .. 
GREVI_ ne &'ltme kararı al· 
d.L Ancak sıkıyönetim OlM il 
lerde IIT'&V yasakJandı ... di 
ter illerde ter illerde ter ill Mahkeme karan 
LLe .-reT uy&Wamasl durdu· 
nıld", 

düzeltme 
lannı lylleşt1nne ml1cadeles! 
verdikleri 
SendJkalarda 
ldıı mücadeleler verdJttnJ, 
konomIk 
de ettiklerini 
çevreler1 
için Işçi kapsamını darnlt
mak, MEMUR 
blldij1ne 
yor. 

Du açıdan. Kamu 
de çalışan, yaptıklan 
mından 
mur dJye 
.. nlann .. nlann .. 
çalışanlanu 
toplu 
grey hakkına 
mOcadele

.. amacma ,önelik. blliDçU. bar ,önt.em.1ıı eahıwre koıuu 
IUldaa Ibare&. 

7Jraat Bankası'nda. ncaret 
ft Sanayi OdaIanna batiı 
canlı Hayvu Bensesı'nda., 
Bat-Kur'da çaJı$aıılan m .. 
mur aayma ıdhnIyeU S,S.K. 
da yenideB boy Ptermekı.. 

İeç1ler, 
Lu 1Ö'l.le$me 



'MUde m6Dlurl..,.. k hak 
-.nu:ı.maıdı. � aarılı ya.&&ra 
_anıl&.nrJt kurulan memur 
aıeııdikalan. iM .endikaı iŞ
Inlerini yerine ıetinnekt.n 
.a uzakta. Sadece 1a1m1eri 
.seDdlk&� olan bu kurulUşI. 
la tıü. 12 Mart'ı izleyen F .. 

Milliyetçi Cephe'nin 
" YIlDlaz" Ergenekon'u 

::n:.ne;;ı:k �Ie:� Maliye Bakanlığında b1ay. 6ze1 okullarıa ııaııı. yatırım-
lendlkası TEX-SEN, Oğret- Te,vık tedbtrlerlnin u7gula.- lar teş.k..ll etmektedir. 11.1968-

iiLen aendJkaJan TÖS ... İlK- yeni bir isi m ıw;ını denetleyecek, belJrU 31.3.1971 dOnemJnde. &eakıda 
SEN (Türk PEf\.SENJ kapa..- !'.raenekon Imtlni "Mılliyet lutta.ı;Ja,ra uyuJmuını .. Inat. ya.z.ıJ.ı 6zel YQbek okul ya--
Illdı. çi Cephe_ hükümetinin Mali cek blr kW"\11U4 yok. Zaman Ilmnlanna belirtilen yıllarda 

,.8 Bakanı olarak duyanlar saman mMetUŞler bu konuda y.ıınm Indlrlm belgeal veriJ 
Çalışanları Mnd1k .. h&k1n, biç ,�ırnıadll6r. Yılmaz Er- !'ropor haı.ırlarlar. Bunlar ,e-- miştir. 

toplu 1ı0z1eşme .,.. �.,. hak- ,enekon, soyadıyı. bU. Milll nelUltl. hasıra1tı edilir. Am. Ali DemJrel Yükseb, KOlejl kı olmalulZl..D yOnetmek � ,(>�'1 Cepbo'ye pek yakışıyor aralanııda 0,1., raporlar var- 1968 yılı 
=:-;.:�=�:e�c:: ,::ınd

E
:B�\.���ikle� �,LŞ==.� ��: ıu!:

t
���J�

e
:Ifuek Öğre 

ter yandan emekten ,ana var ld, -bu zat Ma.l:iye Baka kurmaklaJd, bteklerlni kabul Teknik ÖtntUm A.Ş. 1968 
Ioplumaal bllindn oluşması bl olmum da De olsun? de- etUrmeldeki ,(Üçleri açıkça yılı 41a OnJenebUmekt.e. Böylece dlrtıyor insana. Yılma,ı Erge ortaya Çıkıverir. Ali Demirel Yükseıış Kole-
Anayasal bır hak olan -OR- nekon Mülk.Jye mezunu; okul Maliye Tefuı Kurulundan jJ 1969 yılı CÜ'I'LENME HAKKı. rafa aralannc!an bert kalata.sçı ol dOrt müfetUş lle Hesap Uz- Ar Özel Okul ı,lebnedli,ti kaldınlmaltt&. Eker b1r ftlke duAu Jleri sürillüyor. Daha manlan Kurulu'ndan bir uz- 1969 yılı 41e demokrasiden bah.sedJllyor sonra Devret PIA.nla.ma Teşk!- manıo haz.ırla.dJkJ, rapor bu- İstanbul Özel YIDl.5ek Oi' 
aa. orada muUaka çalı.p.nJa- 1Atloda çalıştı. Bu teşkilAtta il& bir Ornek.. 1971 yılında ha retinı A.Ş. uno ıın 0rallUenme OzgilrlllğünQn da .takunyaJılar- safrnda yer :urlanan rapor n konusu. Özel okullann yatmm indl 
Olması gerekir. Hele ekono - ald!. -DPT Teşvik 'ye Uygulama riın1 Istemlen Once bir müşa 
Dlik, lOSyal ve &iyasi Ittifak Bir de &genekon'un asker- Dairesi işlemlerinin genel de Yil' araştırmacı t.ara!ından in
Içinde bulundu.,twnıl% fUkeler Dk ışı var. CHP'1i miIJetveJd ierlendlrilmesh. Maliye Tef eelenmış ve yazılan 29.4.1968 
41eld domokrasi uygulamasm_ Li Yuksel Çalanur, &gene- U. Kurulu 3, 2, 6, 3; Hesap gilnh] raporda, lJdncl Beş 
dan her UUlıan Ovünerek Or kon un askerU,ttni yapıp yap Uunanları Kurulu 281.238/6 Yıllık Planda bu kurulu.,ıa 
nek verenler bu gerçett göz madığını sordu. Belki gitme- sayılı bu rapor, sayın Maliye nn teşvlk edileceklenne da 
Onı1nde tutmalı. Çılnkıl Fran Dilijı, belki de almam.Jşlar. Gıt Bakanı Yılmaz Ergenekon'un ir hiçbir hüküm bulunmadı . 
aa'da, Almanya'da, İtalya'da memlşse ya da almamışlarsa Teşvik ve Uygulama DaJresi iı, 1008 programında da özel 
.ıŞÇI - Memur ayınmı. dj bu, Ergenekon'un O.ıel ııoru - Başkanlık! yaptık! döneme I. sektörü teşvik tedbIrlerinin 
,e bır ıorun yok. DU. Yeter kI, askere gltme Uşkln bazı uygulamaian ele uygUlAnmasında Oncellk ta� 
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��!'d!Ör: tanımı oJ- :::;:n��ı:akta olan bir Yıldıx O-.mireltin özel ���mJta:= :::i J�:� 
Inamakla beraber, devlet me Gerçekte E.rgenekon'u Mali okulları gerekçeleri Ile bu kuruluşla-
JIluru tanımı yapılmıştır, A - ,e RuanIığı koltutun& çık. Once, Ergenokon'un, bugUn nn yatınm Indlrimi yolu lle 
byasa'nın. 117. meddea1 tOY ran Ö'LeUlkIer yalnızca bun - kü laym Başbakanına, daha. teşvikinin uy,un Olmayacağı 
le der : ·Devletl.n ...., diğer lar detll. Sayın Ergenekon, doAnısu biraderine yaptığı belirtilmişUr. Ancak bu rapo 
kamu «tzel Jelşiler1ntn, genel zamanında Oyl. ıeler becer- _JyilikJe� gOz a,tma.k gerek. ra raj:men, Büro Başkanlığı. 
ida.re eSMianna .-öre yQrQt mj." Oyle şeyler ,apmış kı. u. Hacı All Demirel, aahJbl 31's.1* &iinlü bir yazı Ue 
Inekle rükılmlQ oldukJan ka Demirel ve belirJi .ennaye bulundu,t Yilkseliş Koleji'� -Ozel okullann çeşitli Ot!"&-
mu h1:tnıeUe:rtnJ.n gerektUd1j:! çevrelerlnin g6züne giriver- Din yabnm lndiıiminden ya tim kademelerinde kamu seık 
&sU ve aüreklf görevJer me- m1ı. Demirel, Erıeneton'" rarlanması iÇin DPT'ye baş- tönlne ek kapa.sJte yaratma-
murl&r ellyJe yilrQtılJQr._ Bu Sanayi Bakam yapa.cakb., vuruyor. ratının indlrlm1 lan, belirli bir gelir Crubun-
tanıma gtire : MSP, buna 1mkAn ftmleCÜ. belgesi alabilmenin belirli ko daki 0irendlere ejjtiın imlu\ 

L Devletln .,ıı 41erinde Öyle bir daire ki... fllllan var, Örneğin, Kalkın- bl satlayam.k kamu ej:itim 
eüreki.i Çalışmak, Yılma.ı Ergonelcon, Devlet ıDa Pla.nında, teşvik edilecek. kuru.m..lannın 1Uenndeld ta,.. 

2. Kamu kudretln! kullan- Pan.lama, Teşk:il4.tı.nda.. Teş- lerin. dair hOkü..m bulunm.a.- lebi aza.U.masl bakımından 
IbM, y1k ve Uygulama Dairesi Bae aı, Yı1lılı: programın, teşvik e faydalı oldulu_ &erekçeelne 

3. ışt Genel İdare eSaaJa,.. .lu.nbA;ı. yaptı. Burası Oyle dllocek sektör ya,t.ınnılannı dayanarak, 
nna .-öre J11n1tmek/&enel ""  bir daire ki. 6ıeI .ektörün cOlteren tablosunda. yer al- - msangUcQ açılı olan sa 
katma btıtçeTerden -acret al� hangi kee.1nı1nJn hangi tetvik mak gibi. DPT'nin mOşavir . halania çallf&CU: 
mak/ ıedbfrleriDden naall yararla· rastırmacısı, Hacı All Dem1. - Optimal kapa.altede dddi 

tste memur 5ayılanlanıı st =a! ���BI�I:: ���u°.ı�ı=ıl�ır::�� bir_ �U
s
E;!�ın Bakanlıkın � Bunun T1k &edb!rt var: k1mlne yatı- gerokçesiy.le, indiıılm belgesi- ca muadeleO wUk. edilmiş 

� filut nın lııd.1r1m1 belgesı verilir, OLn vertlmemealnden yana. bulunan 6zel okulJann yatı 

ma att;ü..nlQjQ kı.ataauıa ki.mJ.ne ,atınm mo..saa.dem, Ancak iş burada bilntiyor run ind.1rimJnden fa,ydaland! ;:..:e:.,;,� pmn1k muaflyetf tanınır, tabll. TeşvIk ve Uygulama =�b" C=y�ki�y,:!:
;; 

hınmnmakt&. ::! b���e,:� �a�a.n'!: rak bu lı'ur lu,1ara y&Unm 

fl (U hemen OnlOyor ve De-:.'Ilc!!t c:��'�:ı:; ıa:.. dtPr yasa ve ılkel... mlnı!'e 1ndiı1m beleesi verili- �O:���ı��:ı:-u':ÜUy: 
raporda Tılr1ı;-le'in .6rCt1e- := ��tN:x::nd�' � �ı���rıı:'� lanıyor. Şimdi, SOleyman De 
rf açık. .YetJdllJerı. yapal& d.ı.klan kuş.ku.suz.ca �lenebl rili$! hakkında aynen şunlar mlrel ve kardeşleri o zama.-� ��m:ı�': :'� llr, :ıı.ıe .. Işin! bilJr_ 1tedam a6yJeruyor i k d 6n1emet. lan Sçln_ Bir de adı .eçen -,_ aa. Bu bentte belirtilen :U tutulmllk ı:: daırede Adamın T'LLn&, gerlm konunun en OnemU 6meklnı De Japsınla.r? 

:::!ı!.� !:::�= M e,rubatçılarla ili,ki 

fOnl atbl kimselerlo. it mev� başn:o:���:::��,: .auatının d.qında tn.re.hlabıı.... vtk ı.edb1rler1nln bir böillmll cett/yaklqım Mtlana,blldIll de Jat.lnm mallan ithalinde 
tak���:a:o�bl:-·-Ana.ya t. �" -ttpU, &�tı&l'U\ıt .. yüzde 70 g1LmrQ]C. mua.fIyetl_ 
aal &Çıdan ele almııkta, ne r" ollUl 1ı".r.Hrlılo� "".Iı\,ll ıJr �.'i"'1Ir v. U"t\"u1q.. rtı1".1/1 ... 4. 

nin taıururıasıyla 1lgJU. Ada-
de çalışanlano 6rJ'Q.Uenme �lıwHt b1>'er lii"ı. hu.�e, nall

lMs-merhum- Kema.l Has'· 
hakkını sa.vunmakt&. Tersine ' ın A'aı, Adana'da kurul. 
çalışanların IKI .anlmarnası ..au. .ıt11�..ı..ı/)lu.rr,J.,h.:', bOl 1 ... i.ıillılılAllISIı ald, ..ııı_k cak Mqrubat Fabrikuma, a.-
anlayışına k8dar \U.anm.a.k.ta, i.�.rı.U"," b:rl1lr, ır!.t-ut Y" .:'ktnl!/:l ,./lt,} lI)eUd4 ..ıı .. ı. LL ,atının ma.Jlannın IthaUn 
san sendikacılık fel8(Jfeslnl "l'ltH". de yilzde 70 ,Q.mrilk IndJı1-
burada da göstermekte. O ka mlniıı "Jgulanmaaıru talep e 
dar Jel. TQrk_Iş Jualarla ve .lA.bu-", z.t._II',l91ı dJyor. Ancak, .o.mrQ.k lndlrl 
r1.1en haklanu gen alınma- mInden yara.rla,nabilmek. içIn 

'I�:r�:�u lOt'tU1 &Art1ŞIIı 
".:1,. : ... :.tf1,',rt :::ı!ı!ıar;::u, �::'.:; 

yor YenJ kurulan her bQkO Je blr belge olmadıaı lçln 
met so",n" ele alacalını ve !>'lUtf Y.VloZ .rt'J� Zeki lMsA',a muafIyet bel&eal ... 

::=.tt�a.:YI��'::�� ·�.�:;" .ı�.\I •• ıu &aıij� �.��a:�n: ıı::: ��;:! 
ıçın mJ .araneeme de? fla.. .' - , �. L_' i çabalar harcıyor, kullıler ya 
,ır, kMten çözümlenmeir. la- :':cı\1,. .. a.kaıulfı H P1yor. Sonra, bir Intçte pir 
tenmodlğf lçln, daha. doıtnıJ;u maaının, ııarendye Od Ithal 
çıkar çen-eleri bu&:ünkO uY· etmo tekltrJ lmdad.a. ,.u,ı-
,ulamayı lltedfkleı1 lçfn 'O yor. Teklif l.hra.caı ,aranti 
n1ncem�e. Elbette çözümA, belgest olan.lt kabUL edlUyor 
ıorundan r&hatıız olanlar, ...., IMSA 'ya yQz.de 70 ,ılmrQk 
uunr görenler yw çalışan muartyeU lanınıyor. Ama ıon 
l/lr sajlayACak. ra bir de! baılubyor kJ. bYiç 

re firmcsma yapılan ihracat JMSA 'nın toplam. Uı"etiminin 
sadece yüzde 1.6 SL Ne bil· 
yük bir Ihracat de,tU mJ? 
Şımdl, Adana'nın ünlü Has'· 
lan Daire Başkanı Ergene
kon 'u alnından öpmesin de 
ne yapsın? 

Yemeilere ihsan 
Rapora göre, Ergenekon'un 

Adanalılara yaptık! tek iyi
lik bu değll. Adana Yonca 
İhracat A.Ş., ABD'nin Food. 
Teobnology Şirketi lle birlik. 
te, ihracata yOnelik hayvan 
yemi üretimine geçmek üze
re 1970 yılında Daire'yo bae 
vuruyor. Proje Once bazı ge 
rekçelerle reddedlliyor. Bu ge 
rekçiler, hayvan yem1 1h.raca 
tının ya.sak1an.nuş olması. söz 
konusu projenin yenı pa.-ı 
%ar ve teknOlOji imkAnları ge 
tlrmemes.l ve O.reUmlD ya'" 
bane sermaye olmadan get 
çekleşUrilm.e.si isteii. ProJ. 
geri aJıruyor. &adece ihraca.
ta Jllşk.in bölümü çıkanı .. 
rak -yeniden DPTye ıunulu
,or. Red gerekçelenn1n diker 
1kl3lne ilişkin hJç bir deli. 
ş1klik yok. Buna mtmen pro 
fe bu kez kabul ediliyor, Bu 
Jı:a.rara., .Da.lre Başkanlıkınea 
nı'sen_ vanlıyor. TOrkçesi, 
Ergenekon tek basına .. bu i' 
olaca.k. dlyor. Şimdl, Adana 
h ,emeller bu pırlanta ÇQCU 
ıu alnından Opmestnler cı. 
De ,apısınlar? 

Ve Bira cllar 
1'ür1r: Tuborc Bira ve Malı 

Sanayii A.Ş. nln yat.ı.nm. lndl 
rbn1 müraca.ab da ;Ot.asa:nıf 
polItliasına, aykm. bulundu.
.tu. Beş Yıllık Plan'da bi.racı 
lıtı:n �vtld Ona-OriUnıed.ill 
get"8kçelerlyl. önce reddedlUoı 
yor, Daha. sonra. aynı dafreı, 
,anJ Teş.lk ve Uygulama Dt. 
ires1 -yatınm konusunun bl 
Janma planı ...., yıllılı: Proı" 
ramda 6zel teşvik tedvirJerl. 
nin uygulanmasında 6ncel1lC 
tanınan &ektörlerden bulun
du,tu. cerekçesble blracı1� 
IatedJltleri haklan tanıyor. 
Şlındl, Tuborgcular blra ka.
dehlerini bu sevimli Dtt.IA 
Başkanı şerefine kaldınnasın 
lar da ne yap.sınlar? i 

S onuç i Bunlar .. Milliyetçi- Brgeno
kon'un DPT'dekl ma.rl!eUerin 
den ba.ZJ örnekler. Bu zat olm 
di Maliye Bakanlıtt &ibi 6nem. 
li bır mevldde. KimbiUr kim. 
ler. ne lmkAnla.r ıanı,acalıt. 
Ama. aayın "veNlnlerlIDb; • 
sakın hepln.lz blrden ttmJ.'" 
lenm6yın, 1Ayın. Er&eneıkon 
6Yle 6nQ.ne .. leDe 1ha&n d .. 
.,...... bır Ld4I do "llL Sırlerde bul ıılteUkler an
JOJ', eeçl.cl da..-ra.nıJOl'. Sis 
bu nltellklere sahipsenlı. ne 
LI&; yoba ta.lihlnlze k01\lıl1 

ayınmı. dj ııoru Başkanlık! yaptık! döneme I. teşv tedbIrlerinin tedbIrlerinin 
DU. Yeter kI, askere gltme Uşkln bazı uygulamaian ele uygUlAnmasında Oncellk ta� � 
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tanımı tanımı oJ- :::;:n��ı:akta olan bir Yıldıx O-.mireltin özel ���mta:mta:mJta:J = ta:= ta: :::i J�:J�:J � � 
devlet me Gerçekte E.rgenekon'u Mali okulları gerekçeleri Ile bu kuruluşla-kuruluşla-

yapılmıştır, A - ,e RuanIığı koltutun& çık. Once, Ergenokon'un, bugUbugUbu n nn yatınm Indlrimi yolu lle lle 
eddea1 tOY ran tOY ran Ö'LeÖ'LeÖ'L UlkIer yalnızca bun - kü laym Başbakanına, daha. teşvikinin uy,un Olmayacağı Olmayacağı 

...., diğer diğer lar 
tOY ran 

lar 
tOY ran 

detll. Sayın Ergenekorgenekorgene n, kon, ko doAnısu biraderine yaptığı belirtilmişUr. Ancak bu rapo rapo 
Jelşiler1ntn, genel genel zamanında Oyl. Oyl. Oyl ıeler becer-r-r _JyilikJeJeJ � gOz a,tma.k a,tma.k a, gerek. ra raj:men, Büro Başkanlığı. Başkanlığı. 

öre yQrQQrQt mj." mj." Oyle şeyler ,apmış kı. u. 
_J

kı. u. 
_Jyilikkı. u. yilik

Hacı All Demirel, aahJbl 31's.1* &iinlü bir yazı Ue yazı Ue 
oldukJan an ka Demirel ve ve v belirJi .ennaye bulundu,t Yilkseliş Kolejolejole i'� -Ozel okullann çeşitli Ot!"&-Ot!"&-

gerektUd1j:! çevgerektUd1j:! çevrelerlnin g6züne 6züne 6zün giriver- Din yabnm lndiıiminden ya tim kademelerinde kamu seık seık 
görevJer mme- m1ı. 

gerektUd1j:! çev
m1ı. 

gerektUd1j:! çev
Demirel, Erıeneıeneı tenetene on'" rarlanması iÇin DPT'ye baş- tönlne ek kapa.sJte yaratma-yaratma-

yilrQtılJQr._ Bu Sanayi m1ı. Sanayi m1ı. 
Bakam yapa.cakb., 

" 
apa.cakb., 

" 
vuruyor. rarar tının indlrlm1 lan, belirli bir gelir Crubun-Crubun-MSP, buna 1mkAn ftmleCÜ. belgesi alabilmenin belirli ko daki 0irendlere ejjtiın imlu\ imlu\ 

41erinde 41erinde Öyle bir daire ki... fllllan var, Örneğin, Kalkın-Kalkın-Kalkın bl satlayam.k kamu ej:itim ej:itim 
Yılma.ı Ergonelcon, Devlet ıDa Pla.nında, teşvik edilecek. kuru.m..lannın 1Uenndeld ta,.. ta,.. 

kudretln! kullan-kullan- Pan.lama, Teşk:il4.tı.nda.. Teş- lerin. dair hOkü..m bulunm.a.- lebi aza.U.masl bakımından an 
y1k ve Uygulama Dairesi Bae aı, Yı1lılı: programın, teşvik e faydalı faydalı fa oldulu_ &erekçeelne &erekçeelne 

İdare eSaaJa,.. İdare eSaaJa,.. .lu.nbA;ı. yaptı. Burası Oyle dllocek sektör ya,t.ınnılant.ınnılant.ınnıla nı dayanarak, 
tmek/tmek/tmek &en/&en/ el ""  el ""  &enel ""  &en bir daire ki. 6ıeI .ektörün cOlteren tablosunda. yer al- - msangUcQ açılı açılı olan sa 

btıtçeTerden btıtçeTerden -acret -acret al� hangi kee.1nı1nJn hangi tetvik mak gibi. DPT'nin mOşavir . halania çallf&CU: 
ıedbfrleriDden naall yararla· rastırmacısı, Hacı All Dem1. - Optimal kapa.altede dddi dddi 

5ayılanlanıı st 5ayılanlanıı st =a! ���B���B��� I�I:: ���u°.ı�u°.ı�u ı=ıl�ı=ıl�ı ır::=ıl�ır::=ıl� �� ır::�� ır:: bir_ �Ubir_ �Ubir_ 
s
E;!�

s
E;!�

s
ın E;!�ın E;!� Bakanlıkın n 

Bunun 
5ayılanlanıı st 

Bunun 
5ayılanlanıı st 

T1k &edb!rt var: k1mlne yatı- gerokçesiy.le, indiıılm belgesi- ca muadeleO wUk. edilmiş edilmiş 
fBunun fBunun ilut Bunun ilut Bunun nın lııd.1r1m1 belgesı verilir, OLn vertlmemealnden yana. bulunan 6z6z6 el okulJann yatı 

ma att;ü..nlQjQ kı.ataauıa ki.mJ.ne ,atınm mo..saa.dem, Ancak iş buradburadbur a bilntiyor run ind.1rimJnden fa,ydaland! d! ;:..:e:.,;,� ma att;ü..nlQjQ kı.ataauıa ;:..:e:.,;,� ma att;ü..nlQjQ kı.ataauıa 
pmn1k muaflyetf tanınır, tabll. TeşvIk ve Uygulama =�b=�b=� " 

C=y�ki�y,:!:C=y�ki�y,:!:
;; ;; ;; 

::! ::! b��b�b ������������ e,:� ,:� e,:� e
�a��a�a.n'!: a.n'!: rak bu lı'ur lu,1ara y&Unm 

fl (U hemen OnlOyor ve De-c!!t c:��'�:ı:; c!!t c:��'�:ı:; ıa:.. dtPr ıa:.. dtPr ıa:.. dtPr yasa ve ılkel... l... l mlnı!'e 1ndiı1m beleesi verili- �O:�O:���ı��:ı:-���ı��:ı:-���ı��:ı:-�O:���ı��:ı:-�O: u':ÜUy: 
ılr1ı;-le'in .6rCt1e- := 

ıa:.. dtPr 
:= 
ıa:.. dtPr 

��tN:x::nd��tN:x::nd��tN �:x::nd�:x::nd ' � �ı���ı���ı� �rıı:'� 
eesi 
�rıı:'� 

eesi 
��rıı:'� � lanıyor. Şimdi, SOleyman De 

tJdllJeılr1ı;-le'in tJdllJeılr1ı;-le'in rı. ılr1ı;-le'in rı. ılr1ı;-le'in yapal& d.ı.klan kuş.ku.suz.ca �lenebl rili$! hakkında hakkında hakkın aynen şunlar mlrel ve ve kardeşleri o zama.-': :'� llr, :ıı.ıe .. Işin.. Işin.. ! Işin! Işin bilJr_ 1tedam a6yJeruyor i k k 6n1emet. lan Sçln_ Bir de adı .eçen -,_ aa. Bu bentte belirtilen 
tutulmllk ı:: daırede Adamın T'LLn&, gerlm konunun en OnemU 6meklnı De Japsınla.r? Japsınla.r? 

!:::�= M eM e,rubatçılarla ,rubatçılarla ili,ki ili,ki 

lerlo. lerlo. it it mev� mev� başn:obaşn:o:�başn:o:�başn:o ��::���::� ::��:::��: ��,: ��,: tn.re.hlabııtn.re.hlabııtn.re.hla .... .... bıı.... bıı vtk vtk ı.edb1rler1nln bir böillmll bir böillmll Mtlana,blldIll ldIll de de Jat.lnm mallan ithalinde mallan ithalinde 
a:o�ba:o�ba:o� l:-·-Ana.l:-·-Ana.l ya ya :-·-Ana.ya :-·-Ana. t. �" -ttpU, -ttpU, -tt &�tı&l'U\ıt .. yüzdyüzde 70 g1LmrQ]C. mua.fIyetl_ mua.fIyetl_ 

almııkta, ne ne r" ollUl 1ı".r.Hrlılo� "".Iı\,"".Iı\,"" ll ıJr �.'i"'1Ir v. U"t\"u1q.. rtı1".1/1 ... 4. 
nin nin taıururıasıyla 1lgJU. Ada-Ada-

6rJ'Q.Uenme 6rJ'Q.Uenme �lıwHt b1>'er lii"ı. hu.�e, nallnall
lMs-merhum- Kema.l Has'· as'· 

sa.vunmakt&. Tersine sa.vunmakt&. Tersine ' ın ın A'aı, sA'aı, s Adana'da kurul. kurul. 
.anlmarnası .anlmarnası ..au. .ıt11�..ı..ı/)lu.rr,J.,h.:', bOl 1 ... i.ıillılılAllISIı ald, ..ııı_k cak cak Mqrubat Fabrikuma, a.-a.-
\U.anm.a.k.ta, \U.anm.a.k.ta, i.�.rı.U"," b:rl1lr, ır!.t-ut Y" .:'ktnl!/:l ,./lt,} lI)eUd4 ..ıı .. ı. LL LL ,atının ma.Jlannın IthaUn IthaUn 

fel8(Jfeslnl fel8(Jfeslnl "l'ltH"l'ltH"l' ". ltH". ltH de de yilzde 70 ,Q.mrilk IndJı1-IndJı1-
östermekte. O ka ka mlniıı mlniıı "Jgulanmaaıru talep e e 

Jualarlrlr a ve ve .lA.bu-", z.t._II',l91ı dJyor. dJyor. Ancak, .o.mrQ.k lndlrl lndlrl 
gen alınma-- mInden mInden yara.rla,nabilmek. içIn içIn 

lOt'tU1 &Art1ŞIIı &Art1ŞIIı 
".:1,. : ... :.tf1,... :.tf1,... ',rt :::ı!ı:::ı!ı!ıar:::ı!ı!ıar:::ı!ı ;::u, !ıar;::u, !ıar �::'.:; �::'.:; 

kurulan her bQkO bQkO Je Je blr belge olmadıaı lçln lçln 
alacalını ve ve !>'lUtf Y.VloZ .rt'J� Zeki lMlMslMslM A',a muafIyet bel&eal ... . 

YI��'::�� :�� YI��'::�� YI��': ·�.�:;" .ı�.\I •• ıu &aıij� �.��.��a:�n: ıı::: ıı::: ı ��;:! ;:! 
.araneeme de? fla.. fla.. .' - , �

&aıij� 
, �

&aıij� 
. , �. , � L_' i çabalar çabalar harcıyor, kullıler ya ya 

çözümlenmeir. la-la- :':cı\1,. .. a.kaıulfı H H P1P1yor. r. r Sonra, bir Intçte pir pir 
daha. doıtnıJ;u doıtnıJ;u maaının, ııarendye maaının, ııarendye Od Ithal Ithal 

ne yapsın? 
YemeilerYemeiler

RaRapora 
Adanalılara Adanalılara 
lik lik bu de
İhracat İhracat 
Teobnology Teobnology 
te, te, ihracata 
yemi yemi üretimine 
re re 1970 
vuruyor. vuruyor. 
rekçelerle rekçelerle 
rekçiler, rekçiler, 
tının tının ya.sak1an.nuş 
konusu konusu 
%ar %ar ve teknOlOji 
tlrmemes.l tlrmemes.l 
bane bane sermaye 
çekleşUrilm.e.si çekleşUrilm.e.si 
geri geri aJıruyor. 
ta ta Jllşk.in 
rak rak -yeniden -yeniden -
,or. ,or. Red 
1kl3lne 1kl3lne 
ş1klik ş1klik yok. 
fe fe bu kez 
Jı:a.rara., Jı:a.rara., 
nı'sen_ nı'sen_ 
EErgenekon 
olaca.k. olaca.k. 
h h ,emeller 
ıu ıu alnından alnından 
De ,apısınlar? 

Ve 
1'ür1r: 1'ür1r: 

Sanayii Sanayii 
rbn1 rbn1 müraca.ab 
polItliasına, polItliasına, 
.tu. .tu. Beş 
lıtı:n lıtı:n �vtld 
get"8kçelerget"8kçeler
yoyoryoryo , Daha. 
,anJ ,anJ Teş.lk ve 
ires1 ires1 -yatı
JaJanma 
raramdramdra a 
nin nin uygu
tanınan tanınan 
du,tu. du,tu. 
IatedJltleri IatedJltleri 
Şlındl, Şlındl, 
dehlerini dehlerini 
Başkanı Başkanı 
lar da 

Bunlar 
kon'un 
den den ba.ZJ 
di di Maliye 
li li bır 
ler. ler. ne 
Ama. Ama. 
sakın 
lenm6yın, lenm6yın, 



Ucuzluk 
Müjdeıerı 
B ii' &eçim. hiUı:ilmetf DItt 

lf.t1ıı1 Uo$l7'A4 -MW,* 
çı Ceph.. kOOÜSTOD. 

IlWl llt atwIa. or kazanma 
ya y6nellk kısa d6nem karar 
br o1ması � beri bekle 
ılırordu. Bunun somut bir Gr 
Ileti. Dcm.irel'iD, daha hOkt\ 
Illeti açıkladıtı g(lıı verdltf, 
.mOJde_ De orta,.a çıktı. Gilb 
n ft,aUantUIl v,C\I2latllac.., 
l6rJerI. cephe,. destekle, .. 
puteterde mıuıpte çıktı. 

MlIllytltçı cephe hılkO.meU
ala. beden, Jilurde •• pç1. 
tl ç6zGm ,oJJarifle d. oJ.aa. 
»ahalılıtı durduren bllkOmet 
hClnreti,l. QÇIIIıenfn karpsı. 
aa çlkabUmektlr. Bu neden· 
le. eıı kestirme roL olarak. 
�e olanaklannm zorlaJı.. 

yapar ve geçıcı .UctlS 
i.... "dilmesi ... ri1mD ..... 
Id..lr. Bu teldJde ıerçeldqtid
lecek blr ucuzluktan. _dnle
tl dQşQ.neıı namuslu b(trokraı 
� dqmda kimsenbı olk� 
"elçi olmayacal! hesaplaıı
maktad1r. 

Ucuzlatılacata UAn edllea 
sG.brenln kullanımı TOrld,.. 
de hW.. yayguı1..,maldadı.r. 
ucak. yetet'U hammadde 
bynakl&.1llUl bulunmaması 
'Ye Iç tlretfm.ln retersWlii ne 
�nlfle clıtandM gObre ltha 
• yoluna Bfdllmektedlr. or
aetta 1173 yılında sQbre It
lW1 lçlll ,.�aşık a mllyar 
aol.,. harcanm.ısta. ıÇ nreu
Dl1 artırarak davb kaybını 
anleyecett s6YIClnen Mardin
Mazıdat Fosrat proJesI çeoıt 
• nedenlerı. geclkt::lrl1mlt. yıl 
lar sonra ancak 1175 yılı J. 
tı.nm programIannda rer a
labllm1ftir. GÜbreniıı. tüketi
tIlere G.retlm ve Ithalat n· 
,.atlannın alh.nda nyatlarl. 
.atılması nedenJyle hazlne. 
hn yılda 2 mllyar TL. 1lUb
,:nıwYOD. oLarak çıkmakta .  
ilir. 1174 yazında yapdaa. 
amma nlmen hu.lneni kay 
in aWmaDU$br. 

Demirel'In _mnldesl_ gel'
vekleşlp gnbre nyatlon da 
fdrllll1ııMt, hazıne ınbv'&nslyo 
DU daha da artacaktır. TaJep 
JO.beldlil nedeniyle, dalına 
it zaten bol otan gGbre, ba:tı 
kıtilere yflksek karaborsa kAr 
ian eaAlayacakUr. 
-

Bu to.r uyguIamaJaruı eo 
nm1an daha da artıra.nılı: lle 
rf.,.. ertelemekten başka 80-
1luÇ vermeyeceti blllnmekte
·ııilr. Ancak, Denıltel'ln hesa
bı da açıktır. Seçimleri kay
bederse yak başkalarının lll' 
tma btnecekt1rı ku.anına 6-
_Undeld 4 yıl ıçınde çeş tU 
,0Uarı deneme fırsab bu1&
Uktu. 
Ecevit'ın 
t.rcih 
Politikası 

Ecevit'tn, Batı Almanya ge 
t1slnde, SDP ve Alman Sen
d1kalan yOnetic1lm lt. yaptı 
it gOl'Ü$melerde. Almanya'da 
tahfan 1�çllerim.l7ln sorunla . 
rına da deltnlldl. Gelecekte 
CHP Ile SDP yetkiUleri am
IlDdaki sOrO.,fmelerde, bu lr:o-
1lunun yeniden ele aJınmaıs1l1 
ila a.nlqmaya vanIdl. 
,.ıı. ya.nkıJan bOyQk olan Av
rupa gezJsinden dOndQğü.nde. 

��!� ::�= 
-1ia IdJ. Demokrast ve Oz,gdrl. 
1o.k dQşmam MCntn hOkn. 

�. �rı:s��� ��pf= "IiOzma.k Gzero hlU'eket.e geçtL 
Bcevit'in Tılrk-t, Genel &, 
bm Haın Tunç'u zfyanıtın1n 
ana. hooerı de TOrk-tş'ln MC' 

is NISAN 1 975 

ye k&rşl çıkmasını satlrunay. 
rOOeUk. 

Ecevit. CHP LLe SDP ara
sında ,apılacak &,Onlşmeler •• T'Wtl-ı"&en ca. blr ıem-
1Ucin1a bulu.ıunuu:u. OnerelL 
L'UDq Oneriri kabul .tu. Böy. 
lece TQıtiye loçt HııreteUnJD. 
T1lrit-İ4 laraımd"" tek beo.· 
Da temsil edUdlil tescU edili
yordu. Hem de CHP'nın öz
gürhlkÇll Genel Bo.şklUUDlD. 
atundan. GOn1şmentn e� 
al güno. gazetelenı demeç v ... 
ren Tunç, -MC'niıl hllktlmet 
protokolunun 1şçt &orunları 
U. 1lglU böhll11Qn(l benım. 
mOOiklerinl_ açıldadı. 

Ecevit - Tunç ,Orüşnleal 
dejişlk açı1a.rda1l YOnımlan 
dı. Son 1'ılı1ı:-t, Genel Ku
rulunda CHP yanlıaı sendika 
yOnetietlerini TOrk-ı. yOne
tlmInden tasftye edenIere, ,. 
nel seçImlerde -parWerilatQ. 
politika- yı aavunanla.ra v.rt
Len bir 6dOn oI8Bk ,ören
ler var. MC HQkQmetino )[ar.. 
tt 1'nrk-ı,'1D tepld8l. bit d ... 
meçton öte, ne oldUlWıu 80-
ranlar, bu davra.ru.şı genel se 
çimlerde CHP',! destekleyen 
DİSK' k8l11 _vefasızhk. oıa.. 
rak değerlendlrdl. 

Bu yaklaşımlardan 6te. g6-
rüşme gerçekten Onemll. TQr 
]dre işçi harek� sadece 
TOrk-fş'm temsil ettltt W ... 
n1min1 veren da.vr�ıar Y&O 
tlŞtır. Kuruluşundan bu yan. 
htıla büyO.yen DİSK'! gOnn ... 
meılikten gelmek ta.rLhJ bir 
yanılgı. İKI sınıfı harekeUert 
ne bir yOnOyle bakmak. DISK 
Çatısı altında toplana.n yilz
bln1erce işçlyt unutmaktır. Bu 
da her fırsatta -halktan yana 
oldutunu- iddia edenler ıçın 
kılınanamayacak bir çeıı$lki . 

-Dahlyane takt1iler- parti 
Içi ıorunlıırda ve alyaset ku
llslerinde ba.şanlı olabiUr. A· 
ma T11rkly. İşçi Hareketi 11. 
UgiJJ lorun1arc1a ,ert teper. 
Son görüşme bir taktik veya 
ödün polltlluı.sı olmaktan z1 
yade. tercih politikası olarak 
gOnlnmekte. !eçı aınıfuun d ... 
mokrasi ve özgürlılk için ab
lan ve &Wa.calt her adımı IM) 
nuna kadar desteklemesI tu
tarlı bir d&vnul1�. Bu dotnı 
da.n hareketle, bır yıl ıçinde 
12 Bajun.sız Sendikanın ka 
tıldıkı DİSK'l _çantada kek
llk� sayarak. Uıustararası dO. 
zoyda TQrklye Işçi Hareketlnı 
sadece TQrk-tş'ln tema11 eı. 
mes1ni istemek Işçi smıfının 
sendikal ve demokrattk mn. 
cadeleslne k8r11 saysuulık· 
tır. Tarihi yarulgıdır. 

Erbakan 
işçilere 
. .  Ahlak 
Dersi " 
verecek ! 
, M$P Genel Başkanı Neo
JDettln Erbakan .joçllere ah
LtUı deralert. vertlecellnl açık 
!adı. Işçiler yeterli ahlAka 8a 
hıp olmamakta IUtam edU!
yorl Bu yetor8lz11tt de, _renıt 
aiz ve IOm(lnlcQ. UAn ettik
leri partilerle TQrklye'yl kal-
1ı:ındınnlLk (l.uıre -Icra.at bU
JtQmetl .. kuran1a.r den 'Vere
rek kapa.lacakla.rl 

İşçilerin sosyal .." ekonf> 
mik haklar &aklamak mnc ... 
deı ahlı\lıUıızlıkl .MuUu .. 
zınllAın temsllc11l m&aonla
nn_ koltuk altına .ılmmalt 
bır ahlAk ve fazilet &mettl 

Erbakan'm ablı\k anlayıeı 11 
yasl felsefesIne uygun olabl. 
Ur. Ama alyw felsefelertn1n 
temeU ve sınıfsal falillilikl ... 
ra ve s6mO�rnln devamına 
da.yarur. Bu nedenle, loçUere 

dem- vermek hadclInl 
a deA'lI. NecmetUn Berı 

işçi sınıfı 
ve 

ilhan 
akalın TOrk - is 

Ş lmdJlerde nhatı IYıce kaçm.ı� Jdşller 
ve lruruIUllar ... ar. MeselA Ha.ın TWlç. 

f{lrek&aı Te de TOrk-ı.. KütlOlerdekI &ini 
Jlutuldar onlara aJt. Ama 6zı1nde Idıne kar
tı? O ayn. Özel mOlJdyete Yer ransm ecU
,.orlaıı. Pek!. idm.hı. ıçın? Ayn. !oçilere sahıp 
�yorlar. Nasıl? O da a)'n. Lokavb .çat
dışı. buluyor1ar. Ama n. hakla? O da ay
n. DemoJaas:lden. kgilrlO1rten, itçf 

nndan, G.cret azlıtmdan. politikadan dem 
YDnlyorlar. Peld nly., De amaçta. haıısl 
yfhl.? BanIar da ayn. Peld, ya gerld. ile 
kaldı. dlYDCf'ksinlz. Tabı, o da .yrı bir 
tele. Fakat olan o ld. tel&şh, hankeW bIr 
kaynaşma var ortalıkta.. Işçı -kunılt&y-tan 
dOzenlenJyor. y(1rQ,-o.,ler yapılıyo� bum 
toplantılan, demetlar. bUd1rlJer, lr:ongreler ... 
V. sonra. geUp emperyallı.m!. bO«lnleşml. 
yerU burJuvarlııln OnQnda 16Cde. 

Neden bunlar? 

V aktlyl. llU1ere dOşen bır ıSmet 'P84& 
hatıra"a vardı. Tabı solcuhıkla tlsfU. 
O ııralarda aosyaUz.m klUe blliDclno 

açılmış, a.ll. toplanblannd&n. arkad..., bg. 
11LfILL.8.Lanna kadarı LKI kuruluolarmdaıı. 111-
ren.c1 derneklerine kadarı emekçi halk ıçin· 
de, aydmlar ıçınde tartışılır olmUlltu. 

A ��QJ.=' !i:�CLP-::;::�: ted'l'l,.. yIDdimlü yetIdUsl cııcmı. Vi 
.ellş

�
e��ı�=. ,ençllk elden gidl

JOrN
_ Kım? •• Nereye gidiyor pnçUk. AP' 

)'e �
?
Ha.,ır pa.ş&m, sola gtdlyor. sosyalist 

oluyor. 

b:n';t·";q�··dil.şGnilp taşuımq .... SODA 
karanm �el"JllltU i 

- CHP ottaıun SOlUDda bır partidir. 
Elbettekl TQrk - b'telıd kaJllaşmanııı 

solwntrak llflar etmeıı1a. bır \:akım .. kut-
1&1. mOesseselere ver yansı.n etmenln bır 
nedeni VBr. Bu. bır tek a6zcfikle ırade elU 
lebilir i İşç1 ıınıfının uyanması. İşçiler ar· 
bk san seDdlkalann oyuncatı olmak Istemi
yorlar. Boo tltlara da. kannlan tok. Vatan, 
millet edebiyatı işçi sorrasına ekmek ıGtO
rememllJtlr. "Partilerastü_ polltika deylp, 
burJuvazfnln, emperyalizmln ddmen myun 

d. politika yUmtmenln foyası Ume Ume 
d6kOlmdl ortaya. Foyası çıkmış. 

Y anı. ıan sendIkaların. işçi sınırının � 
tanda lIdncl kambur oldUku an1qıl. 
mıştır. Ve bu yQzden dnrlmd Mndl· 

Jialara dotnı bır sempati ve fiIU akın 'I'V. 
İşçiler kendı dı$lannd,a topla IGzleşme Im
ulamaJanna. Işverenlere peşket çeldlmele
rine kaı'fl rıktyorlar. Sendika seçme GZ8'1lı'
IO,til Istf,orlar. etitim btfyorlar. Kendl at
nırrnın billnciyi.. bWmlyle, poUtIkasıyla 
kurtUıuşun yoUanna girmek Istiyorla.r. 

P.ki. Türk - İş böyle bır �k,ııldırma
ya k&J'1l n. y",sm? 

Kaynıı.şmlUllA cevabı ise bu soru'nun 
ıçınde yatıyor. Türk . It. esklsl tabanmı 
tqkU eden !şçnerl, Işverenlerı hiç Ozmeyen 
toplu ,s6zleşmelerla uyutamadıkma g6re, du
ruma bir çare aramalıdır. İşte bur.u yapı
yor şımdı. Cerre çıJcını., ... aI:ıJa.r mlsalJ. 
Tark • tt, y6neticllerlnln eaA'da. - solda barut 
&ibi nutuklar atmalan boouna detlt. Bır 
yandan Işverenler. B�zılm ona sert çıkışıar.. 
da bulu.nuyorla� bnnun1&. çok düşOk Oeret 
zamlarırla topla ıaue:ımelorlıı Imza1ana
m.az durumda. oldukunu 16ylemelı: 
lar. Ote yandM 16z0m ona "rt 1;1kılJı.an.. 
......renlerden a&ıDm ona tepki ,elince de, 
bununla lşçt: camlaaında prestll lı:az.anıror
lar. Verllm.k latenen gOmntanGıı formdUl 
.. i TOrk • lt lşvereıt1.N kU1l mOcad.l. 
veriyor. bu yOzden Işverenler de Ti1rk • lt' 
.uçtuyor. yanı, d&lllf11dı dOTOf. 

Fakat bu mum ne !tamaaa kadar '1 ... 
...., 
B Ir • ıkı ISmeld. bunUIl CiI't'&bml .,. 

yaJım. Mesel&, mOlldyeL BurjuvuJ. 
nJn, genel olarak, en kutsal bır mO

",ose9Idlr bii. Ana7as�'dA -kamil )'U� 

kıaIUa.nabllocetf_ JAZıIı oldup haıde, doku
nulmazbktru yltirmemlştlr. ŞI.mdl ka1k:mı.t 
tr<ı .... - İ4 diyor id 

- MDUdyet halda katı bir teldlde ele 
aI_ 

V. bıırjun:dd.n �1�lu, -Mosko" ... b. 
_demokn.sl dOşm&nlılt_h cfbi tepkiler '1 ... 
tıyor, nrahuuror, Arkasuıd,ıuı Tilrk • ı..t.ıı 
... 1 .  

E- 1t,ç1ler fabrikalara oıtalı edllmeUdIr • 
e? TIlrkes de bOyle .oyltıyor. BO,-a.t 
kıbneır. tekel SJ'Up1an, dn Ilrketler 
h&lb açılıyorlal'. İKlIonleld, emekçi halktaıd knçOk taSamıI1ar deterlendlrill

)'Or. BR JOUa. aennay.nln yi1ı.d. onbet1n1. 
7fnn!aLıLI .Und. tutan parabahuı. sert.,.. 
kalan bntOn h1seedarlana paraaklanna 
h6kmedebWyor, kontrol altma alabWyor. 
Ve lOtLrA tememı.,. clatıtılmıyor. V. de '1 ... 
fmm sermayed bn)1ldUkçe bOyQyOl'. o,le 
blrteT Jd. ltçl hleee MneU yoluyla fabrika,... 
ortak olaCak, fakat rabrikayı ba.şka1an, Ja
nı patronlar yOnetecek, V • •  ha .... alacak. 

S OmOril ancak lşçl .... emekçi lIIafIa,. 
nn flrtfelara .elmeslylo yok olur. .Il 
da, 1!JÇL .lDlftrun ekOllOllllk, ıdeolojık n 

polltlk mücad.leslDden geçer. Bwuı. cbimd ... 
id aaphrmacalar �kme,ecekt1r. Hele TIrlı:b'in mUlkIyete tekelci azinIa �IT· 
i. bakması ve bıı yolla mD.cadeleyl .aPt:Lr
ması hiç sökmeyecektlr. 

Polltlka nedir? 

T ı1rk-lŞ ve tekmlI sa.n send.lk:alar Jşçin1n 
poUtlka yapma.masuu istemlşlerdir. Bat
luvazl bO,le istedi onıardaıL Bu yGzdeJl 

-Partllerilstü_ poUt1ka dire tutturda. 1'ü.rk-lt 
.PoUtlkaJl poUt1kacılaı' J'&P8ln- ..... Ve 
kendlsl ltçlIer aduıa yerlı • yahaDa 1Iar:Ia
nzlnfn poUtikaahimı yaptı. Fakat bD btr 
aolı:tacla t6lr:e:rJeyiııce, aldatmaca ortay. Cl
kınca .. çevtr kazı yanmaaııı, ortalık .yu
maaın_ dlverelc. poUtflı:asmı dellıt1rdL SlnıdJ dIyorlar ld TOrk • lt 76netfcJlerll 

- Partilere karşı batımsı% poUUka yil
rlltnyonız ... Gerekırse herhangi bır parti,. 
dostekleriz.. Zaten lşçl sınırı sol ketılmınde 
yer alır ... falan, ntAn. 
P olitlka ekonominin yonjun1aşmq bır 

biçimIdir. Sınırlı tophmılarda eınıf1ann 
ıırtIdar olma.aının taktlk ve ItrateJlslni 

Içerir. Sınıf mG.cadeleslnl lı:rlstallze eder. Ve 
har smıtm bır poUttbsı olur. ltd .ınıftrull 
poUtlkası, burhı .... ıktıdana rerini 1tç1 ve .. 
mekçl sınıtıanıı Iktfdannın alması Te s6mG
rGnOn ortadan kaldınlması Için yQriltütür. 
Da, anlaşıJdı arblr:. 
V . TOrk • lt bUDU SAptamıaya, çanııt

maya çalışıyor. PoUtikayı AP'yf, CHP'y{ 
delteklemek ya da destek1ememek sek

Jtnde yanaıbyor. Öyı. anlabyor. Tabı ld, ba,-
1eıd bır mwn yatlSıy. kadar bUe yanamaz. 

Lakavta gelince ...... 

T Ork: • tt,ın bu konuda Ilyle,eceti tek 
bır 15z yoktur. Anayasa'da lokavt 
haldo ,.er almıyor. Buna raAmen Top

lu SGzleeme ..... Gre... halı:kJ: lr:anunlaşırken 
Jokavt da kanuna Irlrlnrdl Burjuvazl bu· 
nu !Xlyle Iıtedl O UJl\a.nlar. Ve d. TOrk - lı 
labvı. alkı, tuttu. Lokavtın kanunla.sm ... 
mMım ıa.vunan ıolcula.ra. S05Jallstlere de 
IdtfOrter savurdu. Şimdi kalkmı, _Iokavt 
çat dıljı.dır, diyor. Niye? Lahv"a kendini 
knpı dıııında bulan JtçJ1u devrımcı sendi
kalara kftymasın dJy.. l$çl .ınırı meeeleslnl 
bu"aYaca anı, Amerikan k&!Jltı.yt. TOrk 
çorbasını Iç, sonra lokavt ÇaAdl�ldtr del... 

İşçiler Myle &11&10 - tGrkl, heneyl yuı. 
ID&7.��t, TOrk-lt'ln rabab kaÇllllfhr. HaUl 
TunO n. yapacaAıru bilemiyor. TOd.ı. ,6-
".UcUert , .. bnlık Iç.lndeler. Ve solunıtnlt. 
retonnlsıç. lutar ediyorlar. ÇQnkll Ltd ... 
lUI'ı uyanmakta, blUnçlenmekte, kendı ını,.. 
tulu, macadelesln. yOnelmektedlr. ımı. 
� ,ercıett: budur. 

Dott • dO,mu bu gerçel n 
.yata kalbın ye Jll1ar OnCftllnden 
Un Nazım'ın !MIn. kulak vend.n i 

_TOrkiye Işçi sınırına "IlmI. .. 
SelAm YAratan" 

, ., 

retersWlii ne 
�nlfle clıtandM gObre ltha 

Bfdllmektedlr. or
yılında sQbre It

,.�aşık a mllyar 
harcanm.ısta. ıÇ ,.�aşık a ıÇ ,.�aşık a 

nreu
davb kaybını 

s6YIClnen Mardin
Fosrat proJesI çeoıt 

geclkt::lrl1mlt. yıl 
ancak 1175 yılı J. 

programIannda programIannda programIann rer a
GÜbreniıı. tüketi

Ithalat n· 
alh.nda nyatlarl. 

yle hazlne. 
mllyar TL. 1lUb

çıkmakta .  
yazında yapdaa. aa. a

hu.lneni kay 

nldesl_ gel'
nyatlon da 

hazıne ınbv&nslyo '&nslyo '
artacaktır. TaJep 

nedeniyle, dalına 
otan gGbre, ba:tı 

karaborsa kAr 
eaAlayacakUr. 

uyguIamaJaruı eo 
da artıra.nılı: lle 
ten başka 80-
eti blllnmekteblllnmekteblllnme

Denıltel'ln hesa
eçimleri kay

başkalarının lll' 
ku.anına 6-

ıçınde çeş tU 
fırsab bu1&

Almanya ge 
Alman Sen

yOnetic1lm lt. yaptı 
gOl'Ü$melerde. Almanya'da 

1�çllerim.l7ln sorunla . 
deltnlldl. Gelecekte 

yetkiUleri am
elerdeerdeerd , bu lr:o-
ele aJınmaıs1l1 
vanIdl. 

bOyQk olan Av
gezJsinden dOndQğü.nde. 

::�= 
Demokrast ve ve v Oz,gdrl. 

MCntn hOkn. 

��pf= 

tlŞtır. Kuruluşundan bu yan. 
htıla büyO.yen DİSK'! gOnn ... 
meılikten gelmek ta.rLhJ bir 
yanılgı. İKI sınıfı harekeUert 
ne bir yOnOyle bakmak. DISK 
Çatısı altında toplana.n yilz
bln1erce işçlyt unutmaktır. Bu 
da her fırsatta -halktan yana 
oldutunu- iddia edenler ıçın 
kılınanamayacak bir çeıı$lki . 

-Dahlyane takt1iler- parti 
Içi ıorunlıırda ve alyaset ku
llslerinde ba.şanlı olabiUr. A· 
ma T11rkly. T11rkly. T11rkl İşçi Hareketi 11. 
UgiJJ lorun1arc1a ,ert teper. 
Son görüşme bir taktik veya 
ödün polltlluı.sı olmaktan z1 
yade. tercih politikası olarak 
gOnlnmekte. !eçı aınıfuun d ... 
mokrasi ve özgürlılk için ab
lan ve &Wa.calt her adımı IM) 
nuna kadar desteklemesI tu
tarlı bir d&vnul1�. Bu dotnı 
da.n harearea ketle, bır yıl ıçinde 
12 Bajun.sız Sendikanın ka 
tıldıkı DİSK'l _çantada kek
llk� sayarak. Uıustararası dO. 
zoyda TQrklye Işçi Hareketlnı 
sadece TQrk-tş'ln tema11 eı. 
mes1ni istemek Işçi smıfınıfınıf n 
sendikal ve demokrattk mn. 
cadeleslne k8r11 saysuulık· 
tır. Tarihi yarulgıdır. 

Erbakan 
işçilere 
. .  Ahlak 
Dersi " 
verecek ! 
, M$P GeM$P GeM$P G nel Başkanı Neo
JDettln Erbakan .joçllere ah
LtUı deralert. vertlecellnl açık 
!adı. Işçiler yeterli ahlAka 8a 
hıp olmamakta IUtam edU!
yorl Bu yetor8lz11tt de, _renıt 
aiz ve IOm(lnlcQ. UAn ettik
leri partilerle TQrklye'yl kal-
1ı:ındınnlLk (l.uıre -Icra.at bU
JtQmetl .. kuran1a.r den 'Vere
rek kapa.lacakla.rl 

İşçilerin sosyal .." ekonf> 
mik haklar &aklamak mnc ... 
deı deı ahlı\lıUıızlıkl .MuUu .. 
zınllAın temsllc11l m&aonla
nn_ koltuk altına .ılmmalt 
bır ahlAk ve fazilet &mettl 

Erbakan'm ablı\k anlayıeı 11 
yasl felsefesIne uygun olabl. 
Ur. Ama alyw felsefesefesef lertn1ertn1e n 
temeU ve sınıfsal falillilikl ... 

V hatıra"a vardı. Tabı solcuhıkla tlsfU. 
O ııralarda aosyaUz.aUz.a m klUe blliDclno 

açılmış, a.ll. toplanblannd&n. arkad..., bg. 
11LfILL.8.Lanna kadarı LKI kuruluolarmdaıı. 111-
ren.c1 dernernern klerine kadarı emekçi halk ıçin· 
de, aydmlar ıçınde tartışılır olmUlltu. 

A ��QJ.=' !i:�CLP-::!i:�CLP-::!i:�CLP ;::�: -::;::�: -::ted'l'l��QJ.=' ted'l'l��QJ.=' ,.. yIDdimlü ��QJ.=' yIDdimlü ��QJ.=' yetIdUsl cııcmı. -::cııcmı. -::;::�: cııcmı. ;::�: -::;::�: -::cııcmı. -::;::�: -:: Vi ;::�: Vi ;::�: 
.ell.ell. ş

�
ş
�

ş e��e��e ı�=. ,ençllk elden gidl
JOrN

_ Kım? •• Nereye gidiyor pnçUk. AP' 
)'e �

?
Ha.,ır pa.ş&m, solsolso a gtdlyor. sosyalist 

oluyor. 

b:n';t·"t·"t ;q�··dil.şGnilp taşuımq .... SODA 
karanm �el"JllltU i 

- CHP ottaıun SOlUDda bır partidir. 
Elbettekl TQrk - b'telıd kaJllaşmanııı 

solwntrak llflar etmeıı1a. bır \:akım .. kut-
1&1. mOesseselesseselessese ere ver yansı.n etmenln bır 
nedeni VBr. Bu. bır tek a6zcfikle ırade elU 
lebilir i İşç1 ıınıfının uyanması. İşçiler ar· 
bk san seDdlkalann oyuncatı atı a olmak Istemi
yorlar. Boo tltlara da. kannlan tok. Vatan, 
millet edebiyatı işçi sorrasına ekmek ıGtO
rememllJtlr. "Partilerastü_ polltika deylp, 
burJuvazfnln, emperyalizmln ddmen myun 

d. politika yUmtmenln foyası Ume Ume 
d6kOlmdl ortaya. Foyası çıkmış. 

Y anı. ıan sendIkaların. işçi sınırının � 
tanda lIdncl kambur oldUku an1qıl. 
mıştır. Ve bu yQzden dnrlmd Mndl· 

Jialara dotnı bır sempati ve fiIU akın 'I'V. 'I'V. 'I'V
İşçiler kendı dı$lannd,a topla IGzleşme Im
ulamaJanna. Işverenlere peşket çeldlmele
rine kaı'fl rıktyorlar. Sendika seçme GZ8'1lı'
IO,til Istf,orlar. etitim btfyorlar. Kendl at
nırrnın billnciyi.. bWmlyle, poUtIkasıyla 
kurtUıuşun yoUanna girmek Istiyorla.r. 

P.ki. Türk - İş böyle bır �k,ııldırma
ya k&J'1l n. y",sm? 

Kaynıı.şmlUllA cevabı ise bu soru'nun 
ıçınde yatıyor. Türk . It. esklsl tabanmı 
tqkU eden !şçnerl, Işverenlerı hiç Ozmeyen 
toplu ,s6zleşmelerla uyutamadıkma g6re, du
ruma bir çare aramalıdır. İşte uyutamadıkma İşte uyutamadıkma 

bur.u yapı
yor şımdı. Cerre çıJcını., ... aI:ıJa.r ... aI:ıJa.r ... mlsalJ. 
Tark • tt, y6nenen ticllerlnln eaA'da. - solda barut 
&ibi nutuklar atmalan boouna detlt. Bır 
yandan Işverenler. B�zılm ona sert çıkışıar.. 
da bulu.nuyorla� bnnun1&. çok düşOk Oeret 
zamlarırla topla ıaue:ımelorlıı Imza1ana
m.az durumda. oldukunu 16ylemelı: elı: e
lar. Ote yandM 16z0m ona "rt 1;1kılJı.an.. 
......renlerden a&ıDm ona tepki ,elince de, 
bununla lşçt: camlaaında prestll lı:az.anıror
lar. Verllm.k latenen gOmntanGıı formdUl 
.. i TOrk • lt lşvereıt1.N kU1l mOcad.l. 
veriyor. r. r bu yOzden Işverenler de Ti1rk • lt' 
.uçtuyor. yanı, d&lllf11dı dOTOf. 

Fakat bu mum ne !tamaaa kadar '1 ... '1 ... '1 
...., 

ortak olaCak, fakat rabrikayı 
nı patronlar yOnetecek, 

S OmOril ancak lşçl 
nn flrtfelara .elmeslylo 
da, 1!JÇL .lDlftrun 

polltlk mücad.leslDden 
id aaphrmacalar �kme,ecekt1r. b'in aaphrmacalar b'in aaphrmacalar 

mUlkIyete tekelci 
i. bakması ve bıı yolla 
ması hiç sökmeyecektlr. 

Polltlka nedir? 

T ı1rk-lŞ ve tekmlI sa.n 
poUtlka yapma.masuu 
luvazl bO,le istedi 

-Partllerilstü_ poUt1ka 
.PoUtlkaJl poUt1kacılaı' 
kendlsl ltçlIer aduıa yerlı 
nzlnfn poUtikaahimı 
aolı:tacla t6lr:e:rJeyiııce, 
kınca .. çevtr .. çevtr .. kazı yanmaaııı, 
maaın_ dlverelc. poUtflı:asmı dJ dIyorlar ld TOrk • 

- Partilere karşı 
rlltnyonız ... Gerekırse 
dostekleriz.. Zaten lşçl 
yer alır ... falan, ntAn. 
P olitlka ekonominin 

biçimIdir. Sınırlı 
ıırtIdar olma.aının 

Içerir. Sınıf mG.cadeleslnl 
har smıtm bır poUttbsı 
poUtlkası, burhı .... burhı .... burhı ıktıdana 
mekçl sınıtıanıı Iktfdannın 
rGnOn ortadan kaldınlması 
Da, anlaşıJdı arblr:. 
V . TOrk • lt bUDU 

maya çalışıyor. Po
delteklemek ya da 

Jtnde yanaıbyor. Öyı. 
1eıd bır mwn yatlSıy. 

Lakavta gelince ...... 

T Ork: • tt,ın bu konuda 
bır 15z yoktur. 
haldo ,.er almıyor. 

lu SGzleeme ..... Gre... 
Jokavt da kanuna Irlrlnrdl 
nu !Xlyle Iıtedl O UJl\a.nlar. 
labvı. alkı, tuttu. 
mMım ıa.vunan ıolcula.ra. 
IdtfOrter savurdu. Şimdi 
çat dıljı.dır, diyor. Niye? 
knpı dıııında bulan JtçJ1u 
kalara kftymasın dJy.. 
bu"aYaca anı, Amerikan 
çorbasını Iç, sonra lokavt 

İşçiler 
çorbasını 

İşçiler 
çorbasını 

Myle &11&10 &11&10 &11&

ID&7.��t, TOrk-lt'ln rabab 
TunO n. yapacaAıru bilemiyor. 
".UcUert , .. bnlık .. bnlık .. Iç.l
retonnlsıç. lutar ediyorlar. 
lUI'ı uyanmakta, blUnçl
tulu, macadelele esln. yOnelmektedlr. 
� ,ercıett: budur. 

Dott • dO,mu bu 
at kalbın Jll1ar 



G DokU Asya halklanmn ulusal kurtu
Amerikan emporyB!izmj ve 

yerlı ortaklanna. kesin darbeyi indlr

mek azere. Vietnam ve Ke,mboçyo.'da ulusal 
kurtuluş kuvveUerlnln ilerleme hızına rotamler 
Y6Uşemiyor. O kadar kJ. siz bu satırları okurken 
bolki Sa.ygon ve Pnom Pan kurtan:lmış olacak. 
Bu bap.n" VIetnam ve Kamboçya halkIannın yıl
lar S'Üre.D. uzun YO zah.meW mücadelesJnin \'6 bu 
mücadeleye Dünya Sosyalist Sisteml'nIn yaptığı 
Iı:'ltkmm data! blr sonucudur. 

S 
osyaJlı;min bir dünya. slstemi olarak orl.&
po çıkması ve s&n\lrge lmparatorluk1arını 
çı6zm8'ye başlama.sı:rla birlikte mz kazanan 
ulusal kurtuluş harekeUert, dünya. devrimci 

h'lreketinin ayn1ma,z bır parçası oldu. Bu müca
dolanin sonucu olam.k. 7O'den fazla Asya ve Afri
ka ülkesi, emperyı:ı.llst güçlerden politik blljunsız
!ıL( ka.uuıdı1ac. Bazı Olkelerde barışçı yollardan 
k.ı.zanllan batımsıl.lık, bazı ülkelerde uzun ve 
kanlı bır ,UWı mücadele BOnucu elde ed1lebildl, 
Her iki durumda da. bağımsızhk kendillkinden 
«9ImecU. halk1ann kararlı mücadelesiyle ka.zaru.l. 
"'-

Dünya güçler dengesinin giderek sosyall:ım 
leh1n. ve emperyallzm aleyhine değişmesi. çağı_ 
JbUJdaLd ulusal kurtuluş hareketierine yeni bir 
boyut kazandırdı; emperyalist sistemden kopan 
1'6nQ 1Ukelerin sosyalizm yolunda ilerleyebilmeSı 
Için. 7enı olanaklar bellrdJ. Bu, çatımız ulusal 
ıIru.rtuhq hareketleiini geçm1şteki burjuva - de
mokrat1k hareketlerden ayıran en önemlı 6zelUk
lerden bh1s1dJr. 

• 

--G finay Doğu Asya'dakt mOcadelenln bundan 
lOnra izleyecek! yolu şjmdJdeıı. kesUrmek 
mı1mkün değil; ama mücadelenin tarıhsel 

geliŞlmine bakarak baı.ı ipuçan elde edilebi-
Ur. PoUlik bağımsızlık Için mücadele eden sOm'llr
ge ve baAımh 1llkelertn &omut deneyleri, artak 
düşman emperyalizme karşı verilen mücadelenin 
bu Glkelerde game bır politik. koallsyon oluştur
dUğunu g6stcriyor. Batunsızlık mllcadeleslne ka
nlan çeşitiJ sınıf ve tabakalar, hem mücadele 81-
rasında Wenecek yol hem de bağımsızlık kaza
mldıktan sonra, geçmf�ten clevnilman sorunlann 
çözümıı konusunda detlşlk ve çokU zaman birbi
rino aykın :;tıliiJj:ie:- taşıyoj'". Ancı eınperyaIJst cep
hay! oluşturan sınıf ve tabakalar arasındaki gllÇ 
dengesinin so.ğa veya sola meyletmesl, bakırn.sız
lık tka.zaru1dıktnn sonra atıla.ca.k Ilk ve önemU 
adımlann yönünü beUrUyor, 

Gllney Dotu Asya halklarının bajımsızlLk 
mllcadoleet uzun bır geçmişe sahıp. önce Fran
sız. SOIll'8 Japon, sonra teknlr FranSıZ ve sonun
dB da Amerikan emperyaliz.mine karşı verilen 
mtlcadelcnIn 6nderUt1D1 l50Iyalizme yônelIk ır1lçı
lann tLaUenmest, G'O.ne7 Dolu Asya d.evrtmJni.,. 
,elecejinin aydınlık olacatım gösoori7or. 

ıa $ubat 1830·da kunılıuı ÇinhlndJ KomOnJ8t 
Partts1, kuruJ\1.I blldJrislnde geoel demokratik La
lepler Ueri sürerek emperyalizm ve feodalIzme 
kareı vertısook mOcadelenln 6ncü111iftnü ışçi sını
fının tısUenmOft! Için çalt$a.cağuu nAn adıyordu. 
1938 - 1939 yılları. arMında Izlenen Ulusal Damok
mUk Cephe poUUkn.sının 6zünü, domokmtik ta
leplerin gerçekleşUrtlmesi yolunda yalnız Çlnhin_ 
dj haJkının dekil, fakat Çinhindi·ndek1 lIeriel 
Fransızlnnn ve mıııı buı-juv8.7Jnln biraraya goU
nlmesl dıl'lünc�sI oluşturuyordu. 1 f).ıo yılında Çlnhlndj·nf IstJJt\ eden Japon 

cmpel1'aııstlerlne karşı
. 

kuı"lllan Vletnam·ıo 
Bagımsızlık! IçIn DovnmcI Ctlphe (Viyot
mlnhl ,  h!!!" toplumsal ttıbakadan milyonlar-

ca vR.!.tınsaveıi içeriYOrdu, Jııponya'nın teslim ol. 
mMındnn sonı"n 2 Eylül l04S'de Vietnam Demok
ratik Cumhurıyetı kuruldu ve fransa Ile olan bü
ttin .-.ömÜr"Pe ıJll{.I'letnnır kopanıtiıgı iLAn edildI. Is
ıih,cı Jh{:'onln.ı· k.ı.rşISıt,Ja pılısını pırtısmı topla
yıp kol(,nn Frnr.!>\z soııı.:.rolccllerl Vietnam·ı tekrar 

�.)I\jüıgo boyunduı-_ıtfUuP almayil kalkışınca 20 
'\r.ı,ı!{ h,."'d,ı billun Vietnam halkı balı':mwılık 
I�iıı Yf'nldon silııhQ. 6anldl, Savaş yedi yıldan ral.
la �·iırch1 \\" "ınU\ltlA 195-1 )'ıh _\otaııs ayında hnn. 
Inlu DJen ıllCln Yu'da ol(luı-ı.ı<.u .la, b..:,ı yedil"r 
Temmuz ı;54·de imzalanan Cenevre Anlaşmn.'!ı 
De Vietnam'ın egemenlllt. batunsuh,tı. kıpI':ık 
"rlIii ve bOıünlükO. tanındı. (x) VlOlnam'ln IM 
neçı. 701dan blrlllı1nfn snklan.ına.n ıçın Teınmu/, 
J$!i8'da yapılınaaı. gerekl'n Seçinller, ABD ve dı 
ter empery&Ust .açlortn e:nc.llemelerlyle kar i. 
ıa.,tı. Ef!'l6ll"lhower -eC't:r bu seç1.mler yapılsı," Lı 
ayıMn " 8O'nden ÇO�nu Bc;ı ŞI ldlnb 'arıı 
Jan e.1acaktı. dlı'ordu. 

GU 

V 
letnaJn'ın ulusal birllğinin &aklanması em· 
pe.ryalJst gılçler tarafından böylece sabota 
edildikten lOMa ülke fiili olarak tkıye b6-
ltlnda Kuzeyde, Vietnam. Demokratik ('um

hurlyeu sosyalizm yolun(ja ônemli adımlar alar
ken Gfuıeyde Amerikan kukJnsı generaller, halkı. 
yurtsaverleri ezeTek kanlı bir bMkl rejimi kurdu-"". 

V 
ietnam hailunın ulusal bağımSızlık mOca.
delos1nJ. boğmak amacım taşıyatl ve • biz 81_ 
dersek komıln1stler gelir- yaygara.sıyla 
haklı gösterilmek Istenen bu baskı rejimi_ 

ne katlı &osyalıSUerden bucUst rabiplere kadar 
uzanan genJş bir yelp.azc içinde birleşen Gfuıey 
Vietnam halkı, UI60 yılı Aralık ayında U1usal 
Kurtuluş Ceph&si'nI kurdu. UKC, tümüyle Ameri
k&n savao malzemesiyle donaWan kukla rejimJo 
ordusuna katll sHUhh bir mOcadele yOıil.tmeye başıw. 

U lusal kurtuluş güçlerinin kararlı mücadele_ 
sine karşı ııncak ABD emperyalizminin bü
yOJe çapta askeri "e ekonomik ya.rdınuyla 
ayakta durabllen kukla Gılney VIetnam re

Jimi, bütQ.ıı demokratlle 6zgürlükleri ortadan kaldırdı. YÜzbInlerce yurtsevert öldürttü. zfndnnlara bktı. Gllney ViatIıam halkına ve onun en doial 
hakIanna karşı yılrütülen bu &aldınlar, Şubat 1965'te ABD'nIn savaş ilAn etmeden VIetnam Da
mokrat:ıJı: CumhurıyeU 6ehirlerlnl bombalamaya 
başlamasıyla yeni bır aşamaya glrdl. ABD 6lDper
yaIJzml, aynı zamanda, kUkla Güney Vietnam reJlmJno yaptıkı ynrdıınla.n da arttırdı. Böylece bir 
yandan Gllney Vlotnam musal Kurtuluş CE'pbe
srnln Yl1rGttüğü baA'lınsızhk hareketı bo.stınlmak 
ıStenJrken, dJicr taraftan da sosyalIzme geçiş aşa
masına geımış olan Vietnam Demokratik Cumhu
rtyeU'nJn bOlgedekl devrimd etkisInIn artması ön
lenmek Isteniyordu. 

A BD, VIolnam·da başarısızlığa uğrarsa, em
poryo.llzın buyük bır clarbe yiyecekl gibi bu 
savaştan bÜYÜk kt\rlar elde edel'l. Amerikan 
tekellel lnln çıkarlaJ"J da zedeiencce-ktl Du 

Yılulen, ADD. Vietnam halkına karşı yOI"Ottı::ıtü 
b<ırbarca savaşı kaybetmemek için vannı YOğunu 
oıtaya koy iu. Ilerlemiş I€.'knolojlnln verdlğl bütün 
olanakları sonuna kadar kullanarak. bağımsıuljl 
Jçln savaşan halka karşı en akır ve tahripkAr 
bombnll\ı"dan. agaçların yaprııklarını dOk(m kim
yasal sllAhl1\l"a varıncoya deıo:t her türlü Ilr8.("I de
nedI. 

V 
If'tnfun Domokratlk Cumhurt}'eU"ne yapı. 
lan hava akınln.n aRkon nederıerden çok 
sivil hcdcrlero yönelUlcU. Bu bombardıman. 
lar Iılmsındn. IS milyon londan faz1t\ bomb, ya�dınldl. mu miktaı· Ikıncı Dünya Savaşı sıl'li�'11f11l kuIJrınıhn hlın bombalardnn kat kat faz.. 

hdırol Ihı.yfıııı.p. Ilmrull çevreSi mnyınJtular� Vlet
n.ı," O.,;T1"ı )�crıı.ıJk Cumhurtyetfnln dı'j dfinyay)Ş ünNıııı bnj(lııntlbı kormnlmr"· ı ... • .. _ , . 

kararlı mücadelesiyle ka.zaru.l. 

dengesinin giderek sosyall:ım 
emperyallzm aleyhine değişmesi. çağı_ 

kurtuluş hareketierine yeni bir 
emperyalist sistemden kopan 

sosyalizm yolunda ilerleyebilmeSı 
bellrdJ. Bu, çatımız ulusal 

hareketleiini geçm1şteki burjuva - de
mokrat1k hareketlerden ayıran en önemlı 6zelUk

--G G finay finay Doğu Doğu Asya'dakt Asya'dakt mOcadelenmOcadelenln ln bundan bundan 
lOnra izleyecek! yolu şjmdJdeıı. kesUrmek 
mı1mkün değil; ama mücadelenin tarıhsel 

geliŞlmine bakarak baı.ı ipuçan elde edilebi-
Ur. PoUlik bağımsızlık Için mücadele eden sOm'llr'llr'll
ge ve baAımh 1llkelertn 1llkelertn 1llk &omut deneyleri, artak 
düşman emperyalizme karşı verilen mücadelenin 
bu Glkelerde game bır politik. koallsyon oluştur
dUğunu g6stcriyor. Batunsızlık mllcadeleslne ka
nlan çeşitiJ sınıf ve tabakalar, hem mücadele 81-
rasında Wenecek yol hem de bağımsızlık kaza
mldıktan sonra, geçmf�ten clevnilman sorunlann 
çözümıı konusunda detlşlk ve çokU zaman birbi
rino aykın :;tıliiJj:ie:-:;tıliiJj:ie:-:;tıliiJj: taşıyoj'". Ancı eınperyaIJst cep
hay! oluşturan sınıf ve tabakalar arasındaki gllÇ 
dengesinin so.ğa veya sola meyletmesl, bakırn.sız
lık tka.zaru1dıktnn sonra atıla.ca.k Ilk ve önemU 
adımlann yönünü beUrUyor, 

Gllney Dotu Asya halklarının bajımsızlLk 
mllcadoleet uzun bır geçmişe sahıp. önce Fran
sız. SOIll'8 Japon, sonra teknlr FranSıZ ve sonun
dB da Amerikan emperyaliz.mine karşı verilen 
mtlcadelcnIn 6nderUt1D1 l50Iyalizme yônelIk ır1lçı
lann tLaUenmest, G'O.ne7 Dolu Asya d.evrtmJni.,. 
,elecejinin aydınlık olacatım gösoori7or. 

ıa $ubat 1830·da kunılıuı ÇinhlndJ KomOnJ8t 
Partts1, kuruJ\1.I blldJrislnde geoel demokratik La
lepler Ueri sürerek emperyalizm ve feodalIzme 
kareı vertısook mOcadelenln 6ncü111iftnü ışçi sını
fının tısUenmOft! Için çalt$a.cağuu nAn adıyordu. 
1938 - 1939 yılları. arMında arMında ar Izlenen Ulusal Damok
mUk Cephe poUUkn.sının 6zünü, domokmtik ta
leplerin gerçekleşUrtlmesi yolunda yalnız Çlnhin_ 
dj haJkının dekil, fakat Çinhindi·ndek1 lIeriel 
Fransızlnnn ve mıııı buı-juv8.7Jnln buı-juv8.7Jnln buı-juv8.7 biraraya goU
nlmesl dıl'lünc�sI oluşturuyordu. 1 f).ıo yılında Çlnhlndj·nf IstJJt\ eden Japon 

cmpel1'aııstlerlne karşı kuı"lllan Vletnam·ıo 
Bagımsızlık! IçIn DovnmcI . DovnmcI . Ctlphe (Viyot
mlnhl ,  h!!!" toplumsal ttıbakadan milyonlar-

ca vR.!.tınsaveıi içeriYOrdu, Jııponya'nın teslim ol. 
mMındnn sonı"n 2 Eylül l04S'de Vietnam Demok
ratik Cumhurıyetı kuruldu ve fransa Ile olan bü
ttin .-.ömÜr"Pe ıJll{.I'letnnır kopanıtiıgı iLAn edildI. Is
ıih,cı Jh{:'onln.ı· k.ı.rşISıt,Ja pılısını pırtısmı topla
yıp kol(,nn Frnr.!>\z soııı.:.rolccllerl soııı.:.rolccllerl soı Vietnam·ı tekeke rar 

�.)I\jüıgo �.)I\jüıgo �. boyunduı-_ıtfUuP almayil kalkışınca 20 
'\r.ı,ı!{ h,."'d,ı billun Vietnam halkı balı':mwılık 
I�iıı Yf'nldon silııhQ. 6anldl, Savaş yedi yıldan ral.
la �·iırch1 \\" \\" "ınU\ltlA 195-1 )'ıh _\otaııs ayında hnn. 
Inlu DJen ıllCln Yu'da ol(luı-ı.ı<.u .la, b..:,ı yedil"r 
Temmuz ı;54·de imzalanan Cenevre Anlaşmn.'!ı 
De Vietnam'ın egemenlllt. batunsuh,tı. kıpI':ık 
"rlIii ve bOıünlükO. tanındı. (x) VlOlnam'ln IM 
neçı. 701dan blrlllı1nfn snklan.ına.n ıçın Teınmu/, 
J$!i8'da yapılınaaı. gerekl'n Seçinller, ABD ve dı 
ter empery&Ust .açlortn e:nc.llemelerlyle kar kar i. 

V V 
letnaJn'ın letnaJn'ın ulusal ulusal birllğinin birllğinin 
pe.ryalJst gılçler tarafından 
edildikten lOMa ülke fiili 
ltlnda Kuzeyde, Vietnam. 

hurlyeu sosyalizm yolun(ja ônemli 
ken Gfuıeyde Amerikan kukJnsı 
yurtsaverleri ezeTek kanlı bir bMkl "". 

V 
ietnam hailunın ulusal 
delos1nJ. boğmak amacım 
dersek komıln1stler gelir-
haklı gösterilmek Istenen bu 

ne katlı &osyalıSUerden bucUst 
uzanan genJş bir yelp.azc içinde 
Vietnam halkı, UI60 yılı Aralık 
Kurtuluş Ceph&si'nI kurdu. UKC, 
k&n savao malzemesiyle donaWan 
ordusuna katll sHUhh bir mOcadele başıw. 

U lusal kurtuluş güçlerinin 
sine karşı ııncak ABD emperyalizminin bü
yOJe çapta askeri "e ekonomik 
ayakta durabllen kukla 

Jimi, bütQ.ıı demokratlle 6zgürlükleri dırdı. YÜzbInlerce yurtsevert öldürttü. bktı. Gllney ViViV atIıam halkına ve 
hakIanna karşı yılrütülen bu 1965'te ABD'nIn savaş ilAn etmeden VIetnam 
mokrat:ıJı: CumhurıyeU 6ehirlerlnl 
başlamasıyla yeni bır aşamaya 
yaIJzml, aynı zamanda, kUkla JlmJno yaptıkı ynrdıınla.n da arttırdı. 
yandan Gllney Vlotnam musal 
srnln Yl1rGttüğü baA'lınsızhk hareketı bo.stınlmak 
ıStenJrken, dJicr taraftan da sosyalIzme 
masına geımış olan Vietnam Demokratik 
rtyeU'nJn bOlgedekl devrimd etkisInIn 
lenmek Isteniyordu. 

A BD, VIolnam·da başarısızlığa 
poryo.llzın buyük bır clarbe yiyecekl 
savaştan bÜYÜk kt\rlar elde 
tekellel lnln çıkarlaJ"J da 

Yılulen, ADD. Vietnam halkına 
b<ırbarca savaşı kaybetmemek 
oıtaya koy iu. Ilerlemiş I€.'knolojlnln verdlğl bütün 
olanakları sonuna kadar kullanarak. 
Jçln savaşan halka karşı en 
bombnll\ı"dan. agaçların yaprııklarını 
yasal sllAhl1\l"a varıncoya deıo:t 
nedI. 

V 
If'tnfun Domokratlk Cumhurt}'eU"ne 
lan hava akınln.n aRkon 
sivil hcdcrlero yönelUlcU. 
lar Iılmsındn. IS milyon b, ya�dınldl. mu miktaı· Ikıncı l'li�'11f11l l'li�'11f11l l' kuIJrınıhn hlın bombalardnn 



G DneYde, Ulusal Kurtuluş Cepllesi'ne 1iaroı 
yürütülon sava.şta. kukla. rejlmIn ve Ameri

kan askerlerinin JIUllBır& Millıyetçi Çin, 

Tayland, Avustralya ve Yen! Zelanda'dım 

salhileD ldralık askerler de kullanıldı. Haı.lran 
1969'da Geçici Devrim Hılk1lmet,i'nin kurulmasın

dan V8 ulusal kurtuJ.U$ g11çlerinin sürekli başan

lar kazanmaya başlamasından ıonra savaş, VIet

nam halkının toptan YOkedllmes1 {fenosIdJ am� 

cına dotru yöneltildl. Yoksa emperyalizm savaşİ 

başka b1rlQ klWllle.maracaktL 

B aşta SovyeUcr Birlltl olmak fuare bO,tıln 
sosyallst illkolorin 'ye kapltallst ı1Jkelerdekl 
Uertc1 gilçlertn ekonomik, askeri ve politik. 
desteğiyle Vietnam halkı emperyalizme 

k&rŞl bo.yOk bir zafer kazandı. ABD emperyallz.. 

mı ve onun Vietnam'daki kuklalan, 1973 yılı ba

,mda Parla Bane Anlaşması'nı imzalamak zorun

da kaldılar. San, Anlaşması'na göre taraflar ara

ımda a,tee ke8Ue�k. Gılney Vietnam'dakl Ameıi

k&n askeri personeli ve savaş malzemeleri 1k1 ay 
Içinde tamamen Ber!. çekilecek. savaş esirleri ser

best bı.mkılaco.k ve demokratik seçimler sonunda 

Güney Vietnam halkı kendi kaderinJ kendJ w.yin 

edecekti. 

B u hIDt1lm..lertn tO.mılyle uygulanması kukla 
1'IyO rejlm1ıı1n &onu demek olSenğı Için 

ABD omperytillzml yeni bir savaşı kd!''!;; 
rQ.k.IemelC iÇin açık kışkırtmalars. glIiştf, 
ABD'nin teşvik ve destektyle ateşkes her
.-on yQ.ılerce kez ihlAl edlJdi, EkonOmik 

Yardım adı albnda. TlY6 rejimJDe 1974 yılında 
ABD'Din Afrika 'Ye GdDey Amerlka ülkelerine 
Japtıit .yardım.m LkJ kab kadar yardım yapıldı, 
Parla Bant Anlaşması hQkümJ.erine uyulması yo
lunda GeçtCı Devrim HükiUneti'nIn yaptığı uyan 
ve çatn1ann h!çblt1ne Uyu!madL Güney Vlet 
nam'da bulunan &avaii e&1rlett serbest bıra.kılmadı_ 
it Bibl yurtseverlere karşı uygulanan terör daha 
dA ,ojun1�dı. 1975 yılı başında Uluslararası 
DemokmUk Hukukçular Birlikl'nin Paris'ta dt1zen
ledlii Te 22 1llkedlııı 80'1 Bfkın hukukçunun katıl
dıtı bır koııterana, ny6 ,önetiminin Pari., Ban, 
An1a.şınası'Jl& uymadıtım belgeterle kamtladı ve 
Vietnamlı yurt,şeverlere yapılan inMnLık dışı bas
W"" lwıadı. 

Mart ayı IOnl&.nna doj'ru Geçici Devrim Hu

kılmeti iki bUd1r1 yayınlaYarak, BanIJ Anlaşması 
ha.k.t1m1erin1n TlYÖ hl1kOmeti tarafından kasten 
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uygulanmaaılını, Ml1UyetçI Çin ,  Tayland, 
Korevo FiliplnlerdeJd ABD ÜSlerinden 

VIetnam,e sl1rekll olarak rı.skert malzeme göndeo 

rlld1i1niı anlaşma hükümlerlnin uygulanabilmeai 

ıçın TtyÖ hükü.metin1n mutlaka çekllmesı gerekti. 

lIn! bUd1rdJ. ABD'n!n polltlk ve askeri desteAin1 
yitiren 'I'iY6 ht1kt1meUne bağlı kuvvetler Ulusal 

Kurtuluş Kuvvetleri karşısında hıı.la gerilemey. 

başladılar, Kentler birbIIi ardınca U1Uö8.l Kurtu. 

lu, Kuvvetleri'ne tesllm oldwar, Ve sonunda Vi. 
etnam halkı geldi Saygon kapılanna dayandı. 

K amboçya'dili wusa1 kw'tuluş kuvvetlertn! 
Pnom Pen kapılanna getiren gelişmeler, 
uno yılı Mart ayında Kanıboçya Devlet 
Başkanı Prens Sthanuk'un bir CIA darbesi 

sonucu devrilmesiylo başladı, 1964 yılındanberi 

batımsızlık yanlısı bır politika yıl.n1ten Sfhanuk.'. 

un varhAı, ABD emperyallzmlnin Güney Doğu 
Asya'daki çıkarlanDI tehdJt edici bır nHelJk ka.

zanınca CrA tarafından duzenlenen bir darbeyle 

Amerikan kuklası Mareşa! Lon Nol !şbasma geti. 

rtldı, Lon Noı, Amerıkıılı efondJlerlne şilkro.n bor
cunu ödemekte gecikmedi. Vietnam Ulusal Kur. 
tuluş Kuvvetlerine ko,rşı, ABD askerlerlnln Kam. 

boçya topraklanna girmesJoe lun verdj. Lon Nol 

rejimine karşı slldhlı mficadeleyı yuniten Kam

boç Ulusal Bldlk Cephesi 23 Mart ı970'de kurul. 

du ve bır çok ülke tarafından Kamboçya balkı
nın tek meşru temsilcisi olarak lanındı, KUBC, 
1973 yılı sonuna gelindiki zaman Kamboçya, top.. 

raklannın % OO'ınl ve toplam nüfusun % SO'lnI 

Lon Nol rejiminden kurtarmış ve bu bölgelerde 

adil bir yönetim kunnuştu 

V
ıetnam Ulusal Kurtuluş Cephesi 6rnetındo 

oldutu gıbı , Kamlıoç U1u!lal Birlik CephesJ 

de emperyalızme karşı., çeşıtlı sosyal sınıf 
ve labakalann temsilcilertnden Oluşuyor, 

Cephe'nin Uderi Klyö SamCan ayru zamanda 

Prons Slhanuk. hükümetinde Başbakan Yardımcı
sı, Halkın büyfik desteğine ve sevgisine sahip 

olan Ulusal Kurtwuş Ordusu, ancak Amertkan 
yardunıyla aya.kta durabilen Lon Nol Kuvvetle

rlno karşı süralcU başanlar kazanarak baskent 

Pnom Pen'ln 6 km, yakınına kadar sokuldu, Dü:n
ya. Prens SihanlLk'un deyimiyle, Prıom Pen'ln .o1� 
mUQ ve çı1nlmü!j bir meYVe ttibl. dı.i.'l8Ceğj günü 
bekliyor, 

G Ilney Vletnrun 'Ve Kwnboçya'nın kurtwu
IJundan sonra bu wKelerdo kunı1a.cak olnn 
yönetimlerin kar.;ısınn çıkacak en önemlı 
sorun, ekonomik ve sosyal gelışıneyI saltlll 

Jac�k yolun seçımı olarak bollrlyor, Her LkJ alke-

E MONDt 
deki kurtuHlş Iı ..... �,.... <>ı <.lU, ..,wtJt!J·yaJlznıe ve o 
nun yerU oı1.a.klnnna km"şI geniş halk kJtle1e:rlm 
seferber et.nıeyf başıırdı, Emper),alizme karşı o 
luşturuiAn bu geniş cep)ıe ıçınde geri pl4n:ı. LÜ 
len sınıf ayrılıklan bundan sonra ya,,"'UŞ yavaş su 
ü.!tü.oe çıkmaya b..'\fjIAyn.cak \'e devrimin ne yöne 
gideceki bu geniş cepbe Içinde bel1recek oLan güç, 

ler dengesJne haklı olacak, Her iki ülkede de kö. 
1t1 bır gaçm.işe sahıp olan işçi sınıfı hareketinin 

bUgüne dek oynadıtl etkIn rol scçjlecek ,(Il lco 
nusunda. büyük umut veriyor 

E mperyaUzm. tdoologlann.ı.n !lurekti çabası 

Vietnam ve KamOOçy(l'daki kurtwu� gt1çlon 

nın dünya krunuoyunn -komünist.. olarak 

tanılılması üzerinde YOğunlAŞıyor, Böyle«. anti 

komfinlst bır hava yarablarak, Gt1ney Doğu A8")'& 

ha.lkIarının kurtwuş mücadelesı, kapitalist iUkeler 
halklannın dost-eiinde YOksun bırakılmnk tsı.eni 

yor, Kurtuluş milcadeles!nde komt1nlstlerln etkin 

bir rol oynadıAl, en bo.yük fedaklrhklan onI&nn 

yaptık! dOğrudur, Ama, emperyalb.me karşı olu�

turulan cephe ıçınde sol güçler kadar. sola karşı 

güçlorln de bulunduğu kimsenin Inkar &demel't' 

cekl bır gerçek Emperyalizme ve onun yerlı it

bırlıkçıleıine karşı kurulan Ulusnl Kuı1.ulu5 Cep. 
hesl'nden alınacnk çok ders vaı 

E mperyalizm v. onun elinde bulunan kıt le 
haberleşme a.raçlnn, aynı zamanda. bugün 
Saygon kapılanna gelmiş duyanmış 01&.0 

kurtululJ savMçılarının ashnda Viyt>lIlam Demok 

mUk Cumhw1yeu e.skel'lert Oldugu y'ılanını y .. ,._ 
maya çalışıyorlu, Bu )"nlnnın dA nmacı açık BJr 
tamrtan, dt1nyo. ilerici knmuoyunun kafası Ira.nt
unimilk IstenIyor, dIker tamrtan da. Vietnam D. 
mokratik Cumhurt�·eU saldırgan bır ulkeym.l, 11, 
bl gOSteriUp, yenı bir Ameı1kan müda.hıılesj lıçbı 
loreklI .Me�ru1yet.. gerekçeaJ hazırlanıyor, .... 
perya.llzmln bo.t6n oyunlarına ra.Amen, CQNJJ Do 
tu Asya. brı.lkla.rı bnAımslı.lıklal"lnl ko.zanflC.Al .. 
da büro n dt\IU''' bIJlklrnının za!erl olacruı 

Anlaşması'na göre taraflar ara

Gılney Vietnam'dakl Ameıi

savaş malzemeleri 1k1 ay 
çekilecek. savaş esirleri ser

demokratik seçimler sonunda 

kendi kaderinJ kendJ w.yin 

ertn tO.mılyle uygulanması kukla 
&onu demek olSenğı Için 

tillzml yeni bir savaşı kd!''!;; 
açık kışkırtmalars. glIiştf, 

ve destektyle ateşkes her
kez ihlAl edlJdi, EkonOmik 
TlY6 rejimJDe 1974 yılında 

GdDey Amerlka ülkelerine 
kab kadar yardım yapıldı, 
hQkümJ.erine uyulması yo

HükiUneti'nIn yaptığı uyan 
çatn1ann h!çblt1ne Uyu!madL Güney Vlet 

aii e&1rlett serbest bıra.kılmadı_ 
karşı uygulanan terör daha 

1975 yılı başında Uluslararası 
Hukukçular Birlikl'nin Paris'ta dt1zen

80'1 Bfkın hukukçunun katıl
ny6 ,önetiminin Pari., Ban, 

uymadıtım belgeterle kamtladı ve 
yapılan inMnLık dışı bas

&.nna doj'ru Geçici Devrim Hu

yayınlaYarak, BanIJ Anlaşması 
hl1kOmeti tarafından tarafından kasten kasten 

Amerikan kuklası Mareşa! Lon Nol !şbasma geti. 

rtldı, Lon Noı, Amerıkıılı efondJlerlne şilkro.n bor
cunu ödemekte gecikmedi. Vietnam Ulusal Kur. 
tuluş Kuvvetlerine ko,rşı, ABD askerlerlnln Kam. 

boçya topraklanna topraklanna topr girmesJoe lun verdj. Lon Nol 

rejimine karşı slldhlı mficadeleyı yuniten Kam

boç Ulusal Bldlk Cephesi 23 Mart ı970'de kurul. 

du ve bır çok ülke tarafından Kamboçya balkı
nın tek meşru temsilcisi olarak lanındı, KUBC, 
1973 yılı sonuna gelindiki zaman Kamboçya, top.. 

raklannın % OO'ınl ve toplam nüfusun % SO'lnI 

Lon Nol rejiminden kurtarmış ve bu bölgelerde 

adil bir yönetim kunnuştu 

V
ıetnam Ulusal Kurtuluş Cephesi 6rnetındo 

oldutu gıbı , Kamlıoç U1u!lal Birlik CephesJ 

de emperyalızme karşı., çeşıtlı sosyal sınıf 
ve labakalann temsilcilertnden Oluşuyor, 

Cephe'nin Uderi Klyö SamCan ayru zamanda 

Prons Slhanuk. hükümetinde Başbakan Yardımcı
sı, Halkın büyfik desteğine ve sevgisine sahip 

olan Ulusal Kurtwuş Ordusu, ancak Amertkan 
yardunıyla aya.kta durabilen Lon Nol Kuvvetle

rlno karşı süralcU başanlar kazanarak baskent 

Pnom Pen'ln 6 km, yakınına kadar sokuldu, Dü:n
ya. Prens SihanlLk'un deyimiyle, Prıom Pen'ln .o1� 
mUQ ve çı1nlmü!j bir meYVe ttibl. dı.i.'l8Ceğj günü 
bekliyor, 

G Ilney Vletnrun 'Ve Kwnboçya'nın kurtwu
IJundan sonra bu wKwKw elerdo kunı1a.cak olnn 
yönetimlerin kar.;ısınn çıkacak en önemlı 
sorun, ekonomik ve sosyal gelışıneyI saltlll 

Jac�k yolun seçımı olarak bollrlyor, Her LkJ alke-

deki kurtuHlş kurtuHlş Iı Iı ..... Iı ..... Iı �,...... �,...... ... <>ı <.lU, ..,wtJt!J·yaJlznıe 
nun yerU oı1.a.klnnna oı1.a.klnnna km"şI geniş 
seferber et.nıeyf başıırdı, Emper),alizme 
luşturuiAn bu geniş cep)ıe ıçınde geri 
len sınıf ayrılıklan bundan sonra 
ü.!tü.oe çıkmaya b..'\fjIAyn.cak \'e devrimin 
gideceki bu geniş cepbe Içinde bel1recek 
ler dengesJne haklı olacak, Her iki 
1t1 bır gaçm.işe sahıp olan işçi sınıfı 

bUgüne dek oynadıtl sahıp olan tl sahıp olan 
etkIn rol 

nusunda. büyük umut veriyor 

E mperyaUzm. tdoologlann.ı.n 

Vietnam ve KamOOçy(l'daki 

nın dünya krunuoyunn -komünis

tanılılması üzerinde YOğunlAŞıyor, 

komfinlst bır hava yarablarak, Gt1ney 

ha.lkIarının kurtwuş mücadelesı, kapitalist 

halklannın dost-eiinde YOksun bırakılmnk tsı.eni 

yor, Kurtuluş milcadeles!nde komt1n

bir rol oynadıAl, en bo.yük fedaklrhklan 

yaptık! dOğrudur, Ama, emperyalb.me 

turulan cephe ıçınde sol güçler 

güçlorln de bulunduğu kimsenin 

cekl bır gerçek Emperyalizme ve 
bırlıkçıleıine karşı kurulan Ulusnl 
hesl'nden alınacnk çok ders vaı 

E mperyalizm v. onun elinde 
haberleşme a.raçlnn, aynı 
Saygon kapılanna gelmiş 

kurtululJ savMçılarının ashnda Viyt>lIlam 

mUk Cumhw1yeu e.skel'lert Oldugu 
maya çalışıyorlu, Bu )"nlnnın dA 
tamrtan, dt1nyo. ilerici knmuoyunun kafası 
unimilk IstenIyor, dIker tamrtan 

mokratik Cumhurt�·eU saldırgan 
bl gOSteriUp, yenı bir Ameı1kan 
loreklI .Me�ru1yet.. gerekçeaJ hazırlanıyor, 



CttP'nill 
.Hükümea 
programı 

ElıştiriSI 
• Milllyetçl. Cephe- hilkQme 

un1& programı Mecliste o
Jomdu; parWer eleştirilerini 
pp&&Jar. C.H.P, adın. prog
nm. eletı.t..rta1nl İatanbul Mil 
letveldll Neod.et Uaur yaptı. c.H.P. Dıa program eleştilim 
lıtrçok bakımdan d1kk&te d&
tv nltellkte. Necdet Utur' 
W.D. koo\l.fDl&SlDd.a. C.H.P. adı 
... daha 6noeleri pek rastla 
Illlmayu. gerçekçillkte tahlil 
ler ,.. alıyor. MilliyetÇi Cep 
u'niı:l .. Cephe hükümeti· 
JLiD. kuııılrnası. C.H.P. JI da 
u tutarlı tahliller yapmaya 
:rorluyor olsa gerek. 

Program eleştl..rlsinln ger-
9"kçillj1.nJ.n. temelinde, &anna 
)"e kes1mleri arasındakI fark
hlıtuı ve bu farklıhtm hll· 
kümete de yansıdılının teşhl 
.. yatıyor. Uj'ur'un konuşma 
mn.da, AP. tekeld büyük ser 
mayenin. MS.P. ise Anado
lu'nun orta ve küçük sanayt 
c:is:lnin siyasal örg11.tQ ola
r&k tarutılıyor. Hükümetin 
6mnl bu çelioldye haklaru
,.or. Geçmişe dönülerek, AP 
delı1 parçalanınanın nedeni 
ol&r&k da a.ynı çelişki gOste 
dllyor. C.H.P. nJn program 
.leşUrisJnde bu. uzlaşmaz 
bir çelişki olarak dekerlendJ 
rtllyor. Aynen şu Ifadeye 
yer verillyor . 

".� Devletln elindeki ola
naklar, bugı1.n, dettl Çukuro 
'"'" İatanbul, İzmir Myük 
aennay. üçl1m1 ile Anadolu 
_rmay_! &raSında., bu üçlil
n.iin kendi arasında. bU" bO
lQş:neye yeterli delildir .• 

CHP'nin prognı.m. eleştirisi 
nin. diker bir gerçekçi yanı, 
Motor SanayllnJn gelecekine 
wşkln belirtiIerin .bOyllk btr 
kuşb kaynağı- olarak deker 
lendirUmesi. Motor Sanayi
inin tekelci sennaye grupla
nndan birine paşkeş çekllme 
linden kaygı duyuluyor. Mo 
to. SanayU ve buna bağlı 
barp sanayUnin özel kesime 
verilmesinde büyük tehllke 
le- görı1IQyor. 

':):tetle, CHP bUgünkÜ bükü 
m �Lın nitellttnl, bileşkenleri. 
n dokru dekerlendJriyor. 
\970 lerden bu yana bellrgln 
I�s�n gelişmeleri gözden ka 

l'lıyor, Bu tür tahlıller 
mokratlk 1101. bır parti 

K n Olağan: TürkJyede CHP 
ısından dı1şQnQldüA'ündo 

LS sevindiricI. 
bu gerçekçi tabUlle 

rinde klmIn a.raçla.rından, 
tahlıl yönlemlerinden yararı" 
ruyOf'Sll, onlarla daha verim 
li v. Içten bır dJy&Joga gir
me durumunda.. Tahlillerin 
ötealnde, Çözam yollarına. 
hiç olmazaa aynı gerçekçlllk 
• ejilmek gerekiyor. CHP 
'bu ala.nda de gerçekÇi oJabt line, .. demokratik 1101- un ne 
oldutunu. bem yOnelmek La-

I TARiHTE BU 
.w ı'/i!MıU lılı.. 
T eı:kllA.tı Esasiye Ktı.nu.nu 

bbul edJId1. 10(11 yılında 105 
y81 lhIJyacı cevaplaY8mayan 1-n1 �nayıı�u:ı deA:ltUnldl 

- NIsaa 1110 
J'j(}J Sayılı Yasa 'Ie K.,v 

Enstitüleri kuruldu. ÖAnt. 
mcn yetı,t1rmenln Oteslnde, 
köyltllen gerekM bl\g1leri 

.. 

t.editi ldUe1... hem de bfic.
%at lr.endlsJ. daha iyi anlaya & 
caktır 

Mugnow'Uln 
zıyaretı 

Tl1rtdye'yi ziyaret eden 
Avrupa Topluluklan Komla 
yonu Başkan Yardımcısı 
Ce..rlo Sce.mscla Mugnozz • 
düzenlediği. basın toplantısm 
da, .TllrkJye ortak Pazaı-'a 
tam l1ye olacak' zaman, sana 
ylinin gellşemeyeceAi konu
sunda bır karam..sarlıta dtl
serse, o zaman Tü.kJye'n1ı:ı 
tam Qyeliki söz konusu de
ttld..l.r; rekabetin yararlan ve 
zararlan vanhr, bunlar po 
lltik dıızeyde geU,tir:l.lecek ko 
nulardır.- dedJ. 

Tllrklye 1973 yılında ortak 
Pazar llyeliAinde .Geçiş Döneml. ne girm.ls bulunuyor. 
1995 yılında tam llyellii söz 
konusu olacak. Mugn.ozza'
nın tam 'Gyelikten kastı 1995 
ler olmalı. Bundan önce, 
1973 den bu yana ud yıllık 
uygulama var deterlendiril 
mesl gereken. Bu iki yıllık 
uygulama sonuçlan karam
sarıık ıçin yeterll. 

1973 de uyguıanmaya ba.s
lanan Katma Protokol uya 
nnca. ortak pazar sanayi il 
rünlerimizin ithalatında. sı
fır gümn1k vergısı uygula 
mayı yültümicndi. Ancak, 
Türkiye'nin Ortak Pazar1a 
rekabet edebileceti sanayi 
dallarından pamu.kIu doku
ma, pamuk iplitt, makina ha 
Wan bu kapsamın dışında 
tutuldu. Bunun ötesinde, ye 
ni kurulmakta olan sanayi 
dallan Ortak Pau..r'1a reka
bet etmek durumunda. Çı1n
kÜ, Türldye pek çok malın 
IthalinJ, ortak Pazar'la mev 
cut anlaşmalar çerçevesinde 
kısıtlayamaz, Kısıtlama, M
cak beli.li kurallara uymak 
la olanaklı. 

NIteklın, makIna yaıllan 
konusundaki kısıtlama Tüı1d 
ye Petrolleri'nin ısrarlanna 
rakmen ancak bır yıl gecik· 
meyle &lınabiidj. Bunun gibI, 
yeni kurulan Irlll ufaklı bir 
çok sanayı d&lı, ortak Pa
zar'la rekabet durumunda. 
Örnettn Trabzon'da, amell
yatlar ıçın kullamlan ka.t.gQt., 
Tllrk!ye lbUyacını ka.rşıla.ya,.. 
cak miktarda QreU1iyor. Kat 
güt ithaU Sakhk ve SoSyal 
Yardım Bakanhiltmn Iznine 
baklı. Saklık Baka.nlıilt kat 
güt sanaylini korumak ama.
cıyla ıthalMa Izin vennlyor. 
lDı4. yılında. hJç ithalat ya. 
pılmadı. Bu yıl da yapılma.
makta. Ancak, Ortak Pazor' 
la yaptlan anlaşmalar çerçe.
vesinde bu yıl da hiç Itha..
lat yapılmazsa, ön(lınüzdekl 
yıl herhangi bir ıthalatçı i· 
zinsiz katgüt Ithal edebile
cek. Tedblr alınmazsa bu i� 
balatı engellemek olanaksız. 

Böylesine pekçok Ornek sl
rahınablUr. Yen! yatınmlar. 
dan cam elyaf da ortak Pa 
zar1a rekabet durumunda. 
Yenı sanayllenn bu rekabet
te yenik düşmeyecejinJ ıöy
lemek ıçın fa.zla Iyimser ol
mak gerekU. Sonuç, tOm a 
çıklılıyla ortada, TIlrklye'nIn 

HAfTA 
de. ogrencllere veren 
Enstitüleri 1940 yılına kadar 
5 bın olan Oılretmen sayııını 
1li52 de 23 bine çıkardı. Kuy 
çoeuklannıı yaygın olarak � 
tttlm!n kapılarını açan köy 
enıtllOlerı burjuv87jyl kısa 
zamandA tl.'rllrı;ln eıti ve 
tlWr:hın IUb�n,n k/ı.tP.kllı!n 
dlt ı;;sı yı!J;:da da tllmGen 

dejil ka.rams&r, umutim ol
ması ıçın ortada birçok 
den var • 

Kıbrıs'ta 
Anayasa 

Ankara K.ıbns1ı OjTenciler 
Derneğlnln açıklamasına g6-

re, Türk kesimi ı1.zertne 
ba.skı ve terör getirmekte 
elir ,  

L Devlet Başkanı, Yürı1t
me, yasama. ve büyük ölçil
de yargıyı elinde tutmo.kt&
ciır. 

2. 1960 Kıbru Cumhuriye
ti Anayasasındaki Ana Hak 
Te Oı.gürlı1k.ler çlğnenmekte
cilr. 

3. Radyonun özerkUıli çit
nenınekte, basın, yayın, aôz 
ve örgOOenme 6zg\lrlü.kIerin
den söz edilmemektedjr. 

4. Siyasi parUlerin ç� 
malan ş1mdJden kıııtlanmak 
ta. kapaWmwan esnek ifade 
lere bırakılmaktadır. 

5. 7 YU için seçilen Dev
let Başkanı, kenCııs1ne ıster 
meclisten ister mecllı dışın
dan bir bilebakan atar, Bat 
bakM, Bakanlar Kurulunu 
/ytne ister meclisten, Iskır 
meclls dışından/oluştunı.r. Ve 
Devlet Başkanına Onerir. Dev 
Jet Başkanının onayı ne olu 
şan Bakanlar Kurulunun, 
Meclisten gQven oyu alması 
dlye bir durum da yok. Ay
nca Devlet Başk&RI Isteditt 
bakanı, 1ateditt an görevden 
alabilme yetkIsine sahip. 

G. Anayasa Mahkemesi, 
Yargıtay ve Yüksek Idare 
Mahluımes1lDanıştayl nin 
Başkan ve 6yeleri, .hQkQ.
met- tarafında.n atanır. 

7. Devlet Başkanı _devle 
un işlemoainJ güçleştirecek 
bir durum_ varsa mocllat rM 
hedebillr. 

Kıbrıs Yedere Türk DevleU· 
nin Devlet Başkanı kim ola..
cak. derllnlz? Hemen IOyleye 
um. i Yıllardır Adanın ba..
tunııılıj'ı ıçın aava.şanlan, 
yargılıyan loglll:ı Mahkeme-

kaldınldı. 
J6 Nlıa" 1970 
Sungurlar Kazan Fabrika 

lan, I,verenin �Icrin ıst&
dJA'i sendikayı kabul etmeme 
sı üzerıne 700 lışçl tarafından 
işgal edUdj. !egal 6zenne 
fabrika çevreıl ,andanna bır 
liklerince sıı.nldL 

ıe Nısan 1970 
Rlze'nln Pazar llçeslnde 

çay Qr"tlclleri hükümetin -I
klbuçuk yaprakın altında ... 
lııunıyacak_ Gek11ndokl. kara 

sinin 8&vcıIı.tııu yapmı!J, ,im.
<ll Ise Adanın Türk kesiın1-
nJn Işletmelerinin hemen he 
men hepsinde payı bulunan. 
oklu .. UlkücQ genç. olan 
Türk kesimindeki her Uencl 
hareketı ezın1t, baakı ve te 
r6r kurmuş olan 8&yın bay 
Rauf Denklaş, 

Sivas tankeri 
ve milli çıkarlar 

Türk - Yunan ilişkilori 
kamuoyunu çOk meşgul eden 
bır konu. İşbaşına gelmIş ve 
I'elmeye aday tOm hı11r.ı1met
ler ·m.1W çıkarlanınız.m ko tunacağı, .. yen! I'erçekler lf1 
Amda ilişkLlerin gözden ıe-
çiriIecott- gibi .azımll. ve 4:a:re..rh. sözlere pek meral[ lı. Oysa bazan Oyle Olaylar 
cereyan ediyor id i .bu ıw. 
parlıiz, bu ne turşu. deme-
mek elde değil. 

Ola.y lfU : DenJzcUik Banka 
aı'na &1t Sivas Tankerf. A.ı-. lık 1974.'t8n bu yana taşıyacak YOk bularnıyor. Bu tan
ker ııvı nitelikte temiz mad 
deleri taşımaya elverişll, ama 
ortada YUk yok. Ayn.ı anda 
başka bir devlet kuruluşu 
olan İPRAS, Romanya'dan it 
hal ettlji 13 bın ton gaı.oUn!, 
ancıık: Yunan ba.ndralı bir 
tankerle Türkiye'ye getirtebl. 
Uyor. 

Yeni 
Vergilerin 
GeleceQi 

TOrkiye'de bOtçe gelirleri
nin yılzrte QO'ı vergUerden 
fiallanmaktadır. Son olarak 
1970 yılında genJ, çaplı veırg1 
ıe"� gidilmIş, o gQnden bu 
yana yeni vergiler konmanu, 
ur. Ancak, özellikI. geçUgt. 
mlz yılın gelişmeleri Oldukça 
"lIetamoll_ bır konu o:ao 
vergi IorunUDU yeniden gün
deme lOkmuştur. 

1974. yılı, Kıbns olayıan, 
askeri Ihtiyaçlar ve bunlara 

n üzerine çay fabrika.lanru 
taşa tuttular ve ba:ı.l parti 
merkezlerin! tahrip ettile.r. 
19 Nısan'da da Hopa çay 
Fabrikası ı"w edlldl. 

11'1 Nısan 1174 
Eski Dp'lIIen ve 21 Maya 

çdara ılyasal haktan Iade • 
docek olan kanun teklltı IM 
nl\todtL Udnd defa gOrO,ül
dükten ıonra kabul edildi. 
Eski DP'llIerte 21 Mayııçılar 
Ilyl\Sl haklanru elde ettiler. 

18 Nısan 1170 

llişkin harca.m.alar nedenıyı. 
bütçeye büyük yükler gelir
miştir. Dili ticaret &Çıkınut 
büyümesi, yüksek taban ft.. 
yatlan, t$ÇL dOv:1zlerin1ı:ı beli: 
lenl1dJiI kadar art:maması" 
bu yükü dah.n da artıran raıt: 
törler olmuştur. 

Bu durumda, za.m.Iar da: 
1apıldıktan fionra. akla � 
ıelen tedbir vergUenn art;ını. 
n:ıa.sı iken. Slfast durum bu-ı LU engel1eml.$tir. S'l.nantıb. 
vii geçici t,Okiimet!er vf!lr'8"l 
gibı önemlı ve .1:e1A. açıcı� 
bir kayno.l;a el .. tmak iste .. 
me.mt,lerdlr. Ba!c.hıyı a.tzm. 
dan ilk eıkaran l;maJt hükQ 
meün1n. M&11ye Bakanı BeCLrI 
Gı1nIoy olmu�, 1I&vunm.a. har4 
cama1&nna llişkin bır konUf 
masuıda. yenı vergilere 1,$0 
rek olduğu 'Qzerinde durmuş 
tur. irmak hQkı1metl zama. -
mnda bu konuda çalışmalara 
da ba.şlanmı" aneu çOzllal 
yeni kurulacak hı1kı1mete 
dewedl1m1,U. 

Yeni hı1kı1metin programııı 
da yani vergilerden söz edU 
mezk:en. Mal1ye Bakanlıtı 1-
lerisl için, vergiler ı1zerlnde 
çalışma,kta.dtr. Hazırlanına]{ 
ta olan yenı 'fergl te.san1ann 
da, Gellr Vergisi, Kaıma De 
ter Vergisi V1I Gayri Monkul 
vergtsl oranlannın artınlma.: 
ıı gibI. özel sektörü çok y .. , ��nd�r t=dJ:::r. W���ı 
6ze1 ıoktörün ekonom!k dur.; 
guuluğu ve .gelirlerdeki dO
şOş- il bahane ederek, yenı 
vergilerin kendJ omuzuna dO. 
şen bölümüne XW"!Jl çıknUı.lll 
beklenmektedir. ( Uzun ömllrlil bır hilkÜ!De& 
vergi ıorununu mutlaka ele 

���n�c:�!e�a;:�::1 
calını &zel ıektOron dlrenişl 
ve hilkı1metle tUşk.J.leı1 belir
leyecektir. Muhtemelen, ver..: 
gUerin bOytık hOlllmünün, 
halkın ve t.&nm kesImJni1l 
ıırtına binmeal ıaklanacak
t:r. Bu açıdan bakıldıtında. 
-Iıtlkrarlı. hOktımetlBri bek
Jeyen istikrarsızlık ve çalkan 
tl dönemleırlnJn .Imdld�n o • 
lu'tuku .oylenebllir. 

Zonguldak kömür havUl1 .... 
nndan Gellk ve KturnU t>cı 
16mlerindekl onbln Işçi ocalt lara Inmtyerek yı1rı1yı1f8 1'''9 
ıller ve ",bre I'lrdJler. OIl 
bin IşçInin dlrenişe ,eçmeSı 
nin nedenJ, Zonguldak Ma.
den İşçileri SendJkaaının I� 
çller araslnd .. yaratmak Iste
ditı bölsecııık .ynnu vii ha. 
nun lOnucunda alU oy fark· 
la AP1J Olman 1pekçl. 'nlır 
yenJden Genel Bas1ClınIıp ,. 
çilmeslydl 

Hükümetin 
çelioldye haklaru

Geçmişe dönülerek, AP 
parçalanınanın nedeni 

a.ynı çelişki gOste 
nJn program 
bu. uzlaşmaz 

olarak dekerlendJ 
Aynen şu Ifadeye 

elindeki ola
dettl Çukuro 

İzmir Myük 
üçl1m1 ile Anadolu 

&raSında., bu üçlil
arasında. bU" bO

yeterli delildir .• delildir .• delildir 
prognı.m. eleştirisi 

gerçekçi yanı, 
yllnJn gelecekine 

belirtiIerin .bOyllk btr 
kaynağı- olarak deker 

Motor Sanayi
sennaye grupla

paşkeş çekllme 
duyuluyor. Mo 

ve buna bağlı 
sanayUnin özel kesime 

büyük tehllke 

bUgünkÜ bükü 
nitellttnl, bileşkenleri. 

dekerlendJriyor. 
bu yana bellrgln 

gelişmeleri gözden ka 
tür tahlıller 

1101. bır parti 
TürkJyede CHP 

dı1şQnQldüA'ündo 

gerçekçi tabUlle 
a.raçla.rından, 

yönlemlerinden yararı" 
onlarla daha verim 

bır dJy&Joga gir
da.. Tahlillerin da.. Tahlillerin da.. Tahlill

Çözam yollarına. 
olmazaa aynı gerçekçlllk 

gerekiyor. CHP 
gerçekÇi oJabt 

demokratik 1101- un ne 
bem yOnelmek La-

HTE BU 
ı.. 

Esasiye Ktı.nu.nu 
edJId1. 10(11 yılında 105 

cevaplaY8mayan 
�nayıı�u:ı deA:ltUnldl 
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fır gümn1k vergısı uygula 
mayı yültümicndi. Ancak, 
Türkiye'nin Ortak Pazar1a 
rekabet edebileceti sanayi 
dallarından pamu.kIu doku
ma, pamuk iplitt, makina ha 
Wan bu kapsamın dışında 
tutuldu. Bunun ötesinde, ye 
ni kurulmakta olan sanayi 
dallan Ortak Pau..r'1a reka
bet etmek durumunda. Çı1n
kÜ, Türldye pek çok malın 
IthalinJ, ortak Pazar'la mev 
cut anlaşmalar çerçevesinde 
kısıtlayamaz, Kısıtlama, M
cak beli.li kurallara uymak 
la olanaklı. 

NIteklın, makIna yaıllan 
konusundaki kısıtlama Tüı1d 
ye Petrolleri'nin ısrarlanna 
rakmen ancak bır yıl gecik· 
meyle &lınabiidj. Bunun gibI, 
yeni kurulan Irlll ufaklı bir 
çok sanayı d&lı, ortak Pa
zar'la rekabet durumunda. 
Örnettn Trabzon'da, amell
yatlar ıçın kullamlan ka.t.gQt., 
Tllrk!ye lbUyacını ka.rşıla.ya,.. 
cak miktarda QreU1iyor. Kat 
güt ithaU Sakhk ve SoSyal 
Yardım Bakanhiltmn Iznine 
baklı. Saklık Baka.nlıilt kat 
güt sanaylini korumak ama.
cıyla ıthalMa Izin vennlyor. 
lDı4. yılında. hJç ithalat ya. 
pılmadı. Bu yıl da yapılma.
makta. Ancak, Ortak Pazor' 
la yaptlan anlaşmalar çerçe.
vesinde bu yıl da hiç Itha..
lat yapılmazsa, ön(lınüzdekl 
yıl herhangi bir ıthalatçı i· 
zinsiz katgüt Ithal edebile
cek. Tedblr alınmazsa bu i� 
balatı engellemek olanaksız. 

Böylesine pekçok Ornek sl
rahınablUr. Yen! yatınmlar. 
dan cam elyaf da ortak Pa 
zar1a rekabet durumunda. 
Yenı sanayllenn bu rekabet
te yenik düşmeyecejinJ ıöy
lemek ıçın fa.zla Iyimser ol
mak gerekU. Sonuç, tOm a 
çıklılıyla ortada, TIlrklye'nIn 

HAfTA fTA fT
de. ogrencllere veren 
Enstitüleri 1940 yılına kadar 
5 bın olan Oılretmen sayııını 
1li52 de 23 bine çıkardı. Kuy 
çoeuklannıı yaygın olarak � 
tttlm!n kapılarını açan köy 
enıtllOlerı burjuv87jyl kısa 

Ankara K.ıbns1ı OjTenciler 
Derneğlnln açıklamasına g6-

re, Türk kesimi ı1.zertne 
ba.skı ve terör getirmekte 
elir ,  

L Devlet Başkanı, Yürı1t
me, yasama. ve büyük ölçil
de yargıyı elinde tutmo.kt&
ciır. 

2. 1960 Kıbru Cumhuriye
ti Anayasasındaki Ana Hak 
Te Oı.gürlı1k.ler çlğnenmekte
cilr. 

3. 3. 3 Radyonun özerkUıli çit
nenınekte, basın, yayın, aôz 
ve örgOOenme 6zg\lrlü.kIerin
den söz edilmemektedjr. 

4. Siyasi parUlerin ç� 
malan ş1mdJden kıııtlanmak 
ta. kapaWmwan esnek ifade 
lere bırakılmaktadır. bırakılmaktadır. bırakılmak

5. 7 YU için seçilen Dev
let Başkanı, kenCııs1ne ıster 
meclisten ister mecllı dışın
dan bir bilebakan atar, Bat 
bakM, Bakanlar Kurulunu 
/ytne ister meclisten, Iskır 
meclls dışından/oluştunı.r. Ve 
Devlet Başkanına Onerir. Dev 
Jet Başkanının onayı ne olu 
şan Bakanlar Kurulunun, 
Meclisten gQven oyu alması 
dlye bir durum da yok. Ay
nca Devlet Başk&RI Isteditt 
bakanı, 1ateditt an görevden 
alabilme yetkIsine sahip. 

G. Anayasa Mahkemesi, 
Yargıtay ve Yüksek Idare 
Mahluımes1lDanıştayl nin 
Başkan ve 6yeleri, .hQkQ.6yeleri, .hQkQ.6yeleri, .hQ
met- tarafında.n atanır. 

7. Devlet Başkanı _devle 
un işlemoainJ güçleştirecek 
bir durum_ varsa mocllat rM 
hedebillr. illr. ill

Kıbrıs Yedere Türk DevleU· 
nin Devlet Başkanı kim ola..
cak. derllnlz? Hemen IOyleye 
um. i Yıllardır Adanın ba..
tunııılıj'ı ıçın aava.şanlan, 
yargılıyan loglll:ı Mahkeme-

kaldınldı. 
J6 Nlıa" 1970 
Sungurlar Kazan Fabrika 

lan, I,verenin �Icrin ıst&
dJA'i sendikayı kabul etmeme 
sı üzerıne 700 lışçl tarafından 
işgal edUdj. !egal 6zenne 
fabrika çevreıl ,andanna bır 
liklerince sıı.nldL 

ıe Nısan 1970 
Rlze'nln 

r6r kurmuş olan olan 8&yın bay 
Rauf Denklaş, 

Sivas tankeri 
ve milli çıkarlar 

Türk - Yunan ilişkilori 
kamuoyunu çOk meşgul eden eden 
bır konu. İşbaşına gelmIş ve ve 
I'elmeye aday tOm hı11r.ı1metethı11r.ı1methı11r.ı1m
ler ·m.1W çıkarlanınız.m ko ko tunacağı, .. yen! I'erçekler .. yen! I'erçekler .. lf1 lf1 
Amda ilişkLlerin gözden ıe-ıe-
çiriIecott- gibi .azımll. ve mll. ve 4:a:re..rh. 4:a:re..rh. 4:a:re..r sözlere pek meral[ meral[ lı. Oysa bazan Oyle Olaylar Olaylar 
cereyan ediyor id i .bu ıw. ıw. 
parlıiz, bu ne turşu. turşu. deme-deme-
mek elde değil. 

Ola.y lfU : DenJzcUik DenJzcUik Banka Banka 
aı'na &1t Sivas Tankerf. A.ı-. A.ı-. lık 1974.'t8n bu yana taşıyataşıyacak YOk bularnıyor. Bu tantan
ker ııvı nitelikte temiz mad mad 
deleri taşımaya elverişll, ama ama 
ortada YUk yok. Ayn.ı anda anda 
başka bir devlet kuruluşu kuruluşu 
olan İPRAS, Romanya'dan it it 
hal ettlji 13 bın ton gaı.oUn!, gaı.oUn!, 
ancıık: Yunan ba.ndralı ba.ndralı bir bir 
tankerle Türkiye'ye Türkiye'ye getirtebl. getirtebl. 
Uyor. 

Yeni 
Vergilerin Vergilerin 
GeleceQi 

TOrkiye'de bOtçe gelirlerigelirleri
nin yılzrte QO'ı vergUerden 
fiallanmaktadır. Son olarak 
1970 yılında genJ, çaplı veırg1 
ıe"� gidilmIş, o gQnden bu 
yana yeni vergiler konmanu, 
ur. Ancak, özellikI. geçUgt. 
mlz yılın gelişmeleri Oldukça Oldukça 
"lIetamoll_ bır konu o:ao 
vergi IorunUDU yeniden güngün
deme lOkmuştur. 

1974. yılı, Kıbns olayıan, olayıan, 
askeri Ihtiyaçlar ve bunlara bunlara 

n üzerine çay fabrika.lanru fabrika.lanru 
taşa tuttular ve ba:ı.l parti 
merkezlerin! tahrip ettile.r. 
19 Nısan'da da Hopa çay 
Fabrikası ı"w edlldl. 

11'1 Nısan 1174 
Eski Dp'lIIen ve 21 Maya 

çdara ılyasal haktan Iade • 
docek olan kanun teklltı IM 
nl\todtL Udnd defa gOrO,ül

törler törler 
Bu 

1apıldıktan 
ıelen 
n:ıa.sı 
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