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ÖZÜR 
YA DA OKURLARıMlZA 

ZORUNLU BİR AÇIKLAMA 
YÜRUvUŞ 'un ilk soyısı bır 

çek okurumuzun, dostlcrımızın 
el",lirilerine hedef oldu . Der
ginin baskısı ve yapılan ç",i11i 
dikkaı.izlikıer oldukça serı e-
1",lirildi . Bu el",lirilerin hak
Iı oldulıunu hemen belirtmek ve 
halalarımızı kabul etmek zo
rundayız .SoruınlulU§umuz bunu 
gerektiriyor • 

Ancak bizi sevindiren, hiç 
kimsenin vURUYUŞ 'u Içerik a
çısından yermemesi. YURUvUŞ 
sermayeyi hedef olan bir dergi . 
Kısır polemikleri, çekiımeleri 
amoçloouyor . Okurlarımız bu 
niteliöiyle DerAi'nin içerii$i n i 
beöenmiılerdi. Fakat haklı ola
rak do Dergi'yi okumak, 
okurken silik mUca
dele etmemek isliyorlardı .  Bo
lUn eksikliklerine ka'!ın vU
RUvUŞ'e g/lslerilen ilgi yadsı-
namaz. 

Okurlarımıza duydu�umuz 
saygı, sorumluluğumuz bUtun 
eksiklik ve kusurlorımızi'" butu
nUyla mazeretsiz kabul etmeyi 
ge"rektiriyor . Çallıtığımız mat
baanın olanaklarının bizi bu 
durumda bırakmas., bizim bu 0-
lanaklaro gUvenmi, olmamızı 
haklı 

her sayısında 
daha iyisini yapmaya ça11ıa
cClÖlz.  Okurlarımızın eleıtiri
lerinin bize yardımcı oloc�l-

nın billncindeyiz . Bundan kuı
kurnuz yok . 

Dergi'"i" bazı çevrelerce 
yUksek bulunan fiyalına gelin
ce, o konuda boıka bir �6zUm 
olmodı�ını belirtmek zorunda
yız. Ancak okurlarımız bugUn
den gIlrulebildiııl kadorıylq i
lerde hiçbir fiyaı orlııının 01-
moyocaiiını bil_ırdirler . vU-· 
RUYUŞ'. abone olmak h4ını Der 
ııi'yl gUçl.ndlrllCek, hem de O
kurlarımıza kalaylıklor �Iaya 
cakı". 

TUm yonlııla"mızı dUzelt
me olonaiiımız yok. Ancok so 
yın Turhan SEıÇı.-:'un birin
ci ıcıyımızdo yayınlanan kari
katurunun aıiyozlSınl dUzelte
rek verebiliyoruz. 
Saygılorımızla . 

KarikalUrUn oltyazısı 16yleydi: 

liMoneviyoto, maddiyattan 
doha ç.>k önem veriyoruz. ii 
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Dört partinin birl�mesi ve bağımsızların eklenmesiyle an
cak dört oyluk bir faZlalık sağlayabilen Demirel hükümeti için 
"istikrarlı bir hükümet olabilir mi?" diye soruluyor. Oysa �öyle 
bir soru do sorulabilir ve sonıyoruz, sorunun daha önemli bir ya
nına dokunulmu� olur: "Oy farkı daha büyük olsaydı bile,Demi
rel hükümeti istikrarlı olabilir mi?" 

Aslında soru bu yeni hükümeti �ıyor. istikrarlı hükümet so
runu, Türkiye'de genel olarak burjuva iktidarının gelip dayan
dığı noktaya ili�kindir. Görebildiğimiz kadarıyla Türkiye, Ba
tı'da bir çok ülke gibi, bundan böyle istikrarsız, güçsüz hükü
metler dönemine girmi�tir. Nedeni, toplumsal yapıdadır. Eko
nomik ve sosyal sorunlara artık kapital izm çerçevesinde ve bur
juva iktidarlarınca geçerli ve sürekli çözüm getirilememektedir. 
Türkiye gibi geri ve kapitalist yoldan kalkınma uğr�ında bir 
ülkede sorunlctrı çözebilmek büsbütün olanaksız. Geri ve dışa 
bağımlı kapitalizmin yarattığı sorunlar gittikçe büyüyor ve bü
yüyecek; dar boğazlar daha do doralıyor ve daralacak.En genel 
deyimiyle, üretim güçleriyle üretim ilişkileri çelişkisi keskin
le�iyor. Ve bunun sonucu, i�çi sınıfının ve halk kitlelerinin 
mücadelesi hızlanıyor, yayılıyor. istikrarsız hükümetlerin bi
rinci nedeni bu. 

Sermaye sınıfları arasındaki çekişme ve su: :üşmeleri ve bu
nun politika alanındaki yansıma ve belirtilerini daha birinci E
rim hükümetinin oluşturulması sırasında Türkiye işçi Partisi di
le getirmişt i. O zamandan beri de basında bu olgu ve yarattığı 
"iktidar boşluğu" üzerinde yozılar çıktı . 

Sermaye sınıfları arasındaki bu çekişmeli ve sürtüşmeli du
rum sürüp gidiyor. Bunun için M.C . hükümeti bu denli zor ku
ruldu ve bunun için de istikrarlı ve sürekli olabilmesi kuşku!u
dur. Bu iki. 

Ne var ki, öyle de, böyle de olsa; istikrarsız, geçici ola
cak ve erken seçime gidecek gibi görünse de, sonunda sağ ka
nat bir hükürl"pt olu�turdu. "Dör: oyluk bir fark'," deyip küç üm
semek. olmaz. M.C. 'nin oluşturulması son oylorın üzerinde dik
katle durulması gereken bir olayıdır. Bunu, dört parti yönetici
lerinin sıkışınca akıllarına gelen, sırf iktidar koltuğuna oturo
bilmek kişisel hırsıyla olu�turdukları bir durum gibi görmek yan-
Iı�tır .Bu, onlara telkin edi Imiştir, istenmiştir bu onlardan. Kim
ler mi istemi�tir? Tahmini zor değil: 

i) Büyük sermaye çevreleri. izmir ve Adana sermayesinin di 
rettiği, istanbul'un karşı çıktığı şimdiden açıklandı. AP büyük 
sermayenin partisi olma niteliğini esasında sürdürüyor. Demirel 
kendisi bu ke�imle doğrudan ilişkiler içinde. MSP de, aslında, 
"doğucu, dinci kitleler"in değil, büyük sermayenin bir kesimi
nin partisidir. Yığınlar, oy tabanını oluşturmak için ve sol'a 
karşı şiddet hareketlerinin manivelası olarak kullanılıyor ve kul
lanılmak isteniyor. 

-
2) Oniki Mort dönemi uygulamalarından, şimdi de TÖS-DER 

toplantıları baskın ve teröründen ve komando saldırılarındon so
rumlu olon örtülü çıüclpr, SaldırçıanllQınl ve şiddetini gittikçe 
artıran komando hareketlerinin esas sorumlusu olarak MHP'yi 
görmek bir yanılgı olur. MHP, arka plandaki güçlerin yüzey
dek i yasal paravanası ve aracıdır. 

3) Kapitalizmin, dünyonın üçte birini sosyalizme kaptırorak 
daroımış olan alanının daha da daralmasını ve bu arada Türki
ye'nin sol 'o kaymasını önlemeye l..ararlı Amerika, Bu sonuncu 

YÜRUYUŞ 

sağ'ın bölü�müslüğü 
ve birliği 

güç, ikili anla�malarla Amerikan üsleri ve Kıbrıs sorunlarının 
kendince uygun sonuçlaro'daha kolay bağlanobilmesi için de 
M.C. hükümetini yeğ tutar. 

CHP'nin sol 'o, AP'nin de sağ'a duvar çekmesi ve bu iki .u
var arasında "iki büyük parti"nin ülkeyi nöbetleşe yönetmesi 
umut ve hayali de ("Ortanın Solu" kitabında Ecevit'in önerısı 
de budur) bir daha diriltilememek üzere iflOs etmiştir. Botı'nın 
çok partili parlamenter rejimieri niteliğinde ve kapsamında bir 
demokrasiyi hiç bir zaman benimsememiş olon Türkiye burjuva
zisi, Cumhuriyet'in kuruluşundan beri sol'a ka�ı kalın, daya
nıklı bir duvar çekme çabasındadır. Burjuvaz,i, kendi güçsüz
lüğünün ve ülkenin sol'a, sosyalizme kayma potansiyelinin her 
zaman bilincinde, en azından sezisinde, olmuştur. Sal'a set 

çeken duvarda, 1961 sonrasında, giderek bir yarılma durumuna 
gelen bir çatlama almu§tur. 1961-1971 dönemi boyunca burjuvazi 

ve ikt idariarı bu duruma çareler aramışlordır. 1971 sonrasında 
yarığı kapatıp çatıağı yapıştırmak uğra§larl yoğunlaşmı§ ve sert-
leşmiştir. Burjuvazi bu işi, eski tek parti rejimine dönmeden, 
ç�k partili parlamenter bir görünüm içinde başarmak istiyor. 
Ama sıkışırso, açık askerf bir diktatörlüğe boş vurmc;yı da dene
yebilir. 

AP, 1'171 öncesinden daha geri, daha "sağcı" bir çizgidedir. 
Demirel, kısıtlı demokratik hak ve özgürlükleri tüm ortadan 
kaldırma niyetini açığa vuran "komünizmle mücadele" deyimini 
dilinden dU§ijrmez oldu. Eskiden böyle konuşmazdı. AP, MSP-.e 
MHP arasındaki ayırımlar kesin ve derin değildir. "Komünizmle 
mücadele", Mukaddesatçılık ve ırkçılık arasında uzlaşamıyacak 
ne var? Burjuvazinin kendi içindeki sürtüşme ve çeki�melerin 
'emel, uzlaşmaz çelişkiler olmadığını do unutmamak gerek.Şim
di burjuvazinin birbirinden ayrı görünen politik eğilimleri gide
rek bir potada eriyip kaynaşorak az çok ideolojik bir bütünl�
meye yönelebilir, veya biri öbürlerine egemen duruma gelebi
lir. Burjuvazinin böyle bir bütünle§meye gidip açık teröre da
yanan tom faşist bir diktatörlük olu§turmasının olanağı vardır, o-
11"'0 olasılığı yoktur. iç ve dı§ koşullar böyle bir diktatörlüğün 
tutunmasına elverişli değil. 

Burjuvazi ülkeyi yönetmede ekonomik ve politik acze dUş
müştür. Sorunlarla boşa çıkamıyor, kar§ı sınıf ve kitlelerin di
reniş ve mücadeleleri gücünü yıpratıyor, kendisi bunalımlar i
çinde bocalıyan emperyalist-kapitalist dünyadan do medet yok. 
�u durum bir burjuva iktidar boşluğu yaratıyor ve burjuvazi bu 
boşluğu baskı ve şiddet yönetimini geliştirerek kapatmaya çaba
lıyor • Kapitalizmin diğer temel sınıfı olan işçi sınıfı ve onunla 
birlikte emekçi kitleler, gittikçe artan bir bilinç ve etkinlikle 
burjuvazinin baskıcı, faşizan uygulamalarına ka�ı mücadele 
vermekle birlikte, henüz iktidarı burjuvaziden alacak, iktidar 
boşluğunu böylece giderecek duruma gelmemişlerdir. 

Toplumun objektif gelişmesi sol doğrultudadır, sosyalizmden 
yanadır. Bu objektif gelişmenin toplumsal sübjektif gelişmey 
le tamamlanması, işçi sınıfının, doğal müttefiki emekçi kitle
lerle birlikte, iktidarı üstlenmeye tom yetenekli ve hazır hale 
gelmesi gerekmektedir. Bu do, işçi sınıfının kendi bağımsız po
lit)k örgütünün -partisinin- gelişip güçlenmesi, ve emekçi kit
lelerin bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücodelesinde ör
gütlendirilip yönlendirilmesiyle olacaktır. Sosyalistlerin önün
dek i görev budur. 

Ana çizgileriyle belirtmeye çalıştığımız bu tablodaCHP'nin 
yeri nedir? Bu başka bir yazımızın konusu olacaktır. 
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TORKIYE'DE 
WR1tDŞ. 

Geçt1l1m1z haftanuı ıçınde 
kJunuoyuııda belki de en QOk 
konu edılen sijz şl\Ydu: 

"HükUmeti dUşürmek ıçın 
kmnar borcu olm�an sekız 
kışı ıizım� .. " ' 

Anlatuıl.\Yls old� kadar 
taşıdıiı anlam Itlbarl;yle de 
h�ıı alır olan bu sözün sahi
bi CHP Genel Başkanı BUlent 
Ecev1t'ti. 

Ecevit, C HP ortak gru
bımım geçt1�z hafta Salı 
gUnkU toplantısında yapt$ 
konuşmada, kıl � Carkla 
gUvenoyu alan MIlllyetçl Cep
he hükUmetlne karşı, partisi
nin Izleyeceltl politikayı açık
larken, hükUmetln diken Us
tUxıde durd� dikkati çeki
yordu. HükUmeti dUşUrmek 
ıçın sekız kişinin oyu yetip 
de artacaktı • . .  

Ancak Ifade sadece bu ka
darlık bır anlamı kucaklasa 
herkes Ecevit'in beııı bır deı>
ge arUınetlltlni kastettlltlni 
hatırlsyacaktı. 

Oysa CHP Genel Başkanı 
bu sekız kişinin niteliği Uze
rinde durarak şu sap1ama,yı 
yapıyordu: "Kumar oorcuol
mayan sekiz Idşl� .. i' 

Do�u hiç kimse, CHP 
Genel Başkanının bu ifadesi 
altmda yatan anlamı kavra
mads fazla gUçlUk çekmedı. 

MIlliyetçi Cephenin gU
venoyu alması ıçın başkent 
sıyasal kullslerlnde çevrilen 
oyımların ve halka MC Catu
rasını ödetmek ıçın girişilen 
komplolarm Iç yUzUnu kaba 
hatlanyla duymayan kclma
mıştı. Bu nedenle Ecevit'in 
sözleri Uzerinde "Acaba ne 
demek Istiyor" diyen bile 
çıkmadı, 

MACERANIN GERÇEK 
SORUMLUSU 

t.cevıt'ın kon�ma8ında 
dikkati çeken bır başka önem
ıı husus da,demokraslye kar
şı kurulan MillIyetçi Cephe 
l\Ygulamasından .orumlu 0-
lsrak Ba,bakan ve AP Genel 
Başkanı SIleyman Demirel' in 
sorumlu tutulacaltma ııışkln 
sözleriydi. 

Ecevit "KI,1 olarak ne 
TUrkeş ne de başka liderler 
deıtıı, karşımızdakı sorumlu 
Demirel'dir" diyordu.. • _ 

CHP Genel Başkanının 
oku tam hedefe saplamada 
gösterdiltiisabet I.ter I.te
mez kurmaylarının artık IYI 

çalışınap başladıliını göste�
mekted1r. 

CHP Merkez yöneticileri, 
MIlliyetçi Cephenin tezgah
ianıruı,ya başlandıli> ilk gün
lerden Itibaren ısrarla De
mlrel'ln taktlk Icabı "Olına -
yacak duaya amın" dedlıtın
de birleşiyorlar, Milllyetçl 
Cepbe'nIn hükUmet olacak er
ginlllte ulaşamayacaliını be
ıırtıyorlardı. 

Bu göIi.işü taşıyanlar, as
gadsinden "Demokratik" bir 
Demlrei'ln Uç köşeli oyun
cakla macerayı göze alamı
yacağını söylUyorlardı. Bını
lara göre, MIlliyetçi Cepbe 
hükUmet olmasa bile Demi
rel'ln kazançlı çıkacaliını, 
muhtemel bır seçlmde MSP, 
CGP ve MHP'ye karşı kozlar 
ele geçirdiğint ileri sUrüyor
lanlı. 

"Sorumlu" 

DEMIRBL'ıN MlZANSENİ 
Geıışmeler bu görüşün 

yanlışlığını ortaya koydu. De
mirel, bUyük sermayenin bir 
kesimi adına pekala Demok
rasi üstUne kwnara oturabl
ııyordu. MIlliyetçi Cephe'nın 
kıl payı Carkla da olsa hü-
kUmeti kurmasından sonra 
yorumlar Carklılaştı.Bir yo
ruma göre, Demirel hUkU
metin anti-demokratik gi
rişimlerinde öne kuklalsn 
sUrecek, uygulsyacali> seçim 
ekonomısını kendisine male
dlp CHP'ye "Hodrl meydan" 
diyecektI. Yanl Demirel per
denin önünde kalmaya baka
cak, perdenin arkasında çey... 
rIlen oyınıını sorumluluiiımdan 
kaçmacaktır .. 

Kargaları bile gWdUrecek 

TARiHTE BU HAfTA 
22 Nısan 1962'de, 1961A

nayaea"ınca oaıtıanan ve BU
YUk MIllet Mecıısl'nden çıkan 
kanımların Anayaoa'ya l\Ygım
lı*ları konusımds karar alan 
Anayasa Mahkemesi ve yar
gılsma usulleri hakkında 44 
.ayılı kanım kabul edildi. Ay
nı tarihte YUkaek HaJdmIer 
Kurulu Kanımu da cıkarıldı. 

22 NI"an 1971 
lııtaııbul gece sabaha ka

dar aokerl ve .Ivll ekipler 
taralından "Aııarşlot ve ka-

nlDl kaçakçılaruu arama" ne
dent gösterilerek tarandı ve 
devrimcilere basJo l\Ygulandı. 

23 Nısan 1920 
Ankara'da TUrkiye BUyük 

MIllet Mecllol açıldı. Yent 
Devletin ve Cumhuriyetin te
melleri atıldı ve Osmanlı yö
netlnılnln }tpıCltn sonu oldu. 

24 Nısan 1946 
Çıftçı ve KöylU Partl.l k .... 

ruldu. KöylUıU!iUn partısı o
larak bildirilen Partl'nın a
macı "Şerenı seolvemlzln ta-

BÜYÜK SERMAYENiN HE.SABI: 

''AlIIBBIErl 
VER BEIBKRAS/YI" 

ba.lt11ktekI mlzan.en, perde
nin arkasında boiidurulan de
mokrasinin son çıiilıiiında De
mlrel'ln perdeyi açma.ı ile 
devam etmekte ve elleri kanlı 
ortaklar!lla okud� "H�dI 
seçlme" tiradı lle 80D bul
maktadır� ... 

Ciddi bulımsım ya da bu
lımmasın yorum budur. Doii
rusu bu yorumı.m gerçek yan
lan da yok deiiil. BUyUk ser
m�enln çekişen ıkı kanadın
dan birinin 1975'ler TUrklye'
sinde demokrasi adına hazır
ladıli> mizansen beŞ aşali> on 
yukan bımdsn Carklı görün
milyor. ' 

Görünen odur ki, CHP Ge
nel Başkanı BUlent Ecevit bu 
oyunu bozmak ıçın Demirel'in 
yakasml tuttu. "Şu veya bu 
ııder deiili sorumlu Demirel" 
dedi. Do!irusu kumar borcl\-

mı demokrasiye öctetmeye 
ka\kan kişinin bu kadarcık da 
bır soruınluluiiu olmalı ... 

Mr.'N1N ILK HAFTASı 
Cephe hükUmetinin gu

venoyu aldık tan sonra ilk 
haftayı umd� kadar rahat 
geçiremedilti de bır. gerçek. 
GUvenoylamasındskl denge 
pamuk Ipııği ile saltlandı.Bu 
nun Izlerini geçt1ıtımız hafte 
cepbe ııderlerlnln demeçle
rinde bulmak mUmkün. 

Cephe liderlerinin ifade
leri, ntyetlerlndekl keakln
ııltl yansıtıyor. Karşılarındak1 
ut:lUJOKr8tlK gUÇlerin atırııgJ. 
cepbe liderlerine Işlerin san
dıklan kadar kol� yilrüme
yeceltlni telkin etmlşe benzi
yor. 

mamlyie yerıne getirilmesi 
ve ananemizin muhafazası" 
olarak konl\Yordu. 

26 Nısan 1971 
II ilde sıkıyönetlm ilan e

dildi. "Ankara. Adana. islan
bul, ızmır, ızmit, Sakarya, 
Eak!şehlr, Zonguldak, Hatay, 
Diyarbakır, SUrt" 

26 NI.an 1946 
TUrk Sosyal Demokrat 

Partısı kuruldu. Çok partili 
döneme geçişle bırlıkte ku
rulan partinin amaçları ara-

DEMOKRAsiYE 
KARşILIK GUBREl �,. 
Hemen hepsi gUbre rıyal-

larının indirimine sarılmış
lardır. Demokrasiye karşı 
gUbre� . •  Tekelci bUYUk ser
m�enln demokrasiyle değiş 
tokuş etmelte ça1ışt$ pake
tın Içinden şlmdll1k bu çık
mıştır. Sübvansiyon YOIl\Yla, 
son çözUmde Carkı yine halka 
ödetilecek olan gUbre indiri
minin tılsımına Iyiden ıyiye 
Inanılmaktadır. Tedblrln ar
dında yatan cinlik de, "Al de
mokrasiyi ver gUbreyl" alış
verişidir. 

URFA'DAKi SOYGUN 
Alışveriş deyince, geçti

ğimiz hafta kamuoyımds sözü 
edilen bır konu ön plana çık
maktadır. Toprak reCormu I
çin pilot bölge seçilen Urfa'
da olup bitenler ilginçtir. Ko -
nu bır bakıma gUvenoylaması 
dökümU yönünden de gUncelllk 
kazanmıştır . 

CHP Kocaelı MIlletveldll 
İbrahim Akdoltan geçtl�z 
hafta ıçınde bir açıklsma ya
parak Urfa'da kamulaştırıl
mR.ı ötıgörUlen 3 milvon 862 
Din dOUUlli arazının Dugune k� 
dar ancak 140 bın dönUnılUk 
kısmının kamulaştırılabildl� 
ıı.i açıklsdı. 

K.amulaştırma işlemleri
nin neden ağır aksak yUrüdU
iiU sorusuna ilgililer henUz 
doyurucu bır cevap bulama
dılar. Ancak olay, salt bU
rokraslnln yavaş Işlediiii ce
vabıyla geçlştlrllecek kadar 
basit deiilidlr.Akdoiian'ın a
çıklamalarına göre, kamu
laştırma işlemlerinin gecik
tirilmeslnln altında başka he
saplar yatıyor ve bu hesaplar 
milyarlarda Ifadeslnt bulu
yor. 

Billndlltl gibi kamulaştır
ma IşlemiAnayasa'nın 38. 
maddesı gereıtınce yUkUmlU
nUn, arazı beyanında bulını
dllliu delter Uzerlnden yapılı
yor. UrCa'da kamulaştırıla
cak arazı Uzerinde yapılan 
beyanlar 27 Temmuz 1971 yı
lında çıkarılsn Emlak Arazı 
vergisi verme yUkUınlUlU!iUnU 
getiren yasa l\Yarınca yapıl
mış ve metrekaresi 15 ila 40 
kuruş arasında delterler bil
dirilmişti. Yasa gereıtınce, 
beyanname yUkUmlUsü, ara
zlslnt hangi delter Uzerinden 
bildirmiş Ise bu delter, beş 

.ınaa toplumda çeşıtlı sos
yal gUvenlik kurumlarının ku
rulın.sı, sendıkalsşma hak
kının tanınması, ekonomik ya
pı' dahil her alanda sosyal 
demokrat temellere �anıl
ması ilkelAri ver a1ıyomn 

27 Nısan 1971 
Ankara Sı!Qyijnetlm Ko

m utanlıli> , Dev-Genç'I, Dev
rimci KUltur Ocaklan'm ve 
UlkU Ocaklsn'm kapattı. 

28 Nısan 19RO 
Meşruluiiımu yitirmiş ve 

benlmsedlıtı ijzel &ektijr etiy-

yıl lçın geçerıı aayıldı. YeııI 

delter bildirme .ure"1 Içlıı 
yaklsşık bır yı1lık bır zamaıı 
kaldı. ÖnümUzdeki yılın 26 
Temmuzımdsn sonra beyan
name yUkUınlU\erWn ,...ı 
de Iterler bUdlrmelerl olanak 
lç1ıı8 giriyor. Böylece o ta
rihten ıtıbaren kamulaştırıl
masıöngijrtilinUşbulmum 3 
mIlYon 862 bın dönUm arazi
nin, kJunulaştırılmayan kuı
mı, bildirilecek yen! delter
ler üzerinden Işlem görecek. 
Aradaki fark da halkın ce
blnden bUyük toprak sahibi .. 
iiaların ceblne aktarılacak • • •  

KISA sURELİ BİR 
İT'rtFAK 
Saygım, TUrkiye' de örne

ıtıne çokça rastlanan cinsten. 
Olayın güncel olan bır başka 
yanı, gUvenoylamaoma gel
meyen dört MIlletvekll.lnden 
ikisinin Urfa MIlletvekili ve 
toprak apsı olması. Milliyet9i 
Cephe hUkUmetlnln Urfa'lı 
CHP MIlletveldll Necati Ak
soy ile DP MIlletvekili Mus
tafa Kılıç' a suııd� vaadier 
arasında kJunulaştırma Işle".. 
lerinin gec1ktlrllmesl de var. 

Aslında toprak reCormu 
l\Ygulaması bUyUk serm�nIn 
çözümlemek zorımds olduiiu 
bır sorım. Olay göstermek
tedir ki, bUYUk serm�enln 
bi! kesimi, toprak aiia\an i
le geleneksel ittifaklarını bır 
sUre daha devam ettirmek 
yolınıu seçmiştir. 

DP'DE NELER OLUYOR? 
Ancak bu olayın bır yanı

dır. Geıışmeler Iç dinamlk
lerinde çelişkilerini sürdUr
mekte. Genel çizgileriyle top
rat.> baiilı sermayenin bır 
kesitinin sıyasal temsilcııııtı
n! sürdUrmeye çalışan De
mokratik PartI'IıIıı Milliyet
çi Cephe dışında kalması blD'
J uvazlnln çeıışklslnt yansın -
yor. 

Öyle ki, muhaleCette kalan 
Demokratik Parti geçt1�z 
hafta bır hildlrl yayınlayarak. 
"Haksız ku.anç''tan. "UsulsUz 
kredI"den dem vurdu.Demolo
ratlk PartI'nIn kuşku dl\fduiiu 
gelişme, düz hesap, tekelci 
bUyük sermayenlıı biiyiime 
do!ir..ıtusl\Ydu. O doltru1tu da, 
bu partinin "Olmak ya da ol
mamak" zeınlnlnden geçiyor
du. 

Demokratik PartI bu a
rada günah çıkartmaklan da 
R"ri durml\YOrdU: "HUkUmete 

le kalkınma yohmıııı doturd .... 
iiu yolsuzluklan açıp çıkmış 
olan DP 1ktIdannın perva
sızca Anaya.a'yı çlinemea!, 
basını ve muhalefeti "ustur
mak ıçın zor kullanması, ya
baDcılarla l,hirlJll 1ııpma"ı 
ka"lUDda ...,ua!u, devrim
Iere oadık, hUrriyet Isteyen 
U1keslnln \ıaiım81zlıli> ıçın 
savaşan ilerlol gU91erln ba,
lattıli> ve sonwıd.a 27 Mqıa 
Hareketl'nı doiiunn olqıarın 
ba,langıcı. 

dikkati çeki
HükUmeti dUşUrmek 

oyu yetip 

sadece bu ka
kucaklasa 

beııı bır deı>
kastettlltlni 

Başkanı 
kişinin niteliği Uze

şu sap1ama,yı 
oorcuol
i' 

kimse, CHP 
ifadesi 
kavra

çekmedı. 
Cephenin gU

başkent 
çevrilen 

MC Catu
girişilen 

yUzUnu kaba 
kclma

Ecevit'in 
"Acaba ne 

diyen bile 

GERÇEK 

kon�ma8ında 
başka önem

da,demokraslye kar
MillIyetçi Cephe 

.orumlu 0-
AP Genel 
Demirel' in 

tutulacaltma ııışkln 
olarak ne 

liderler 
ı sorumlu 

diyordu.. • _ 
Başkanının 
saplamada 

I.ter I.te
artık IYI 

rel'ln kazançlı çıkacaliını, 
muhtemel bır seçlmde MSP, 
CGP ve MHP'ye karşı kozlar 
ele geçirdiğint ileri sUrüyor
lanlı. 

"Sorumlu" "Sorumlu" 

DEMIRBL'ıN MlZANSENİ 
Geıışmeler bu görüşün 

yanlışlığını ortaya koydu. De
mirel, bUyük sermayenin bir 
kesimi adına pekala Demok
rasi üstUne kwnara oturabl
ııyordu. MIlliyetçi Cephe'nın 
kıl payı Carkla da olsa hü-
kUmeti kurmasından sonra 
yorumlar Carklılaştı.Bir yo
ruma göre, Demirel hUkU
metin anti-demokratik gi
rişimlerinde öne kuklalsn 
sUrecek, uygulsyacali> seçim 
ekonomısını kendisine male
dlp CHP'ye "Hodrl meydan" 
diyecektI. Yanl Demirel per
denin önünde kalmaya baka
cak, perdenin arkasında çey... 
rIlen oyınıını sorumluluiiımdan 
kaçmacaktır .. 

Kargaları bile gWdUrecek 

BU HAfTA 
1962'de, 1961A

oaıtıanan ve BU
Mecıısl'nden çıkan 
Anayaoa'ya l\Ygım

karar alan 
ve yar

hakkında 44 
edildi. Ay

HaJdmIer 

nlDl kaçakçılaruu arama" ne
dent gösterilerek tarandı ve 
devrimcilere basJo l\Ygulandı. 

23 Nısan 1920 
Ankara'da TUrkiye BUyük 

MIllet Mecllol açıldı. Yent 
Devletin ve Cumhuriyetin te
melleri atıldı ve Osmanlı yö

nel Başkanı BUlent Ecevit bu 
oyunu bozmak ıçın Demirel'in 
yakasml tuttu. "Şu veya bu 
ııder deiili sorumlu Demirel" 
dedi. Do!irusu kumar borcl\-

mı demokrasiye öctetmeye 
ka\kan kişinin bu kadarcık da 
bır soruınluluiiu olmalı ... 

Mr.'N1N ILK HAFTASı 
Cephe hükUmetinin gu

venoyu aldık tan sonra ilk 
haftayı umd� kadar rahat 
geçiremedilti de bır. gerçek. 
GUvenoylamasındskl denge 
pamuk Ipııği ile saltlandı.Bu 
nun Izlerini geçt1ıtımız hafte 
cepbe ııderlerlnln demeçle
rinde bulmak mUmkün. 

Cephe liderlerinin ifade
leri, ntyetlerlndekl keakln
ııltl yansıtıyor. Karşılarındak1 
ut:lUJOKr8tlK gUÇlerin atırııgJ. 
cepbe liderlerine Işlerin san
dıklan kadar kol� yilrüme
yeceltlni telkin etmlşe benzi
yor. 

mamlyie yerıne getirilmesi 
ve ananemizin muhafazası" 
olarak konl\Yordu. 

26 Nısan 1971 
II ilde sıkıyönetlm ilan e

dildi. "Ankara. Adana. islan
bul, ızmır, ızmit, Sakarya, 
Eak!şehlr, Zonguldak, Hatay, 
Diyarbakır, 

ğimiz hafta kamuoyımds sözü 
edilen bır konu ön plana çık
maktadır. Toprak reCormu I
çin pilot bölge seçilen Urfa'
da olup bitenler ilginçtir. Ko bitenler ilginçtir. Ko bitenler ilginçtir. -
nu bır bakıma gUvenoylaması 
dökümU yönünden de gUncelllk 
kazanmıştır . 

CHP Kocaelı MIlletveldll 
İbrahim Akdoltan geçtl�z 
hafta ıçınde bir açıklsma ya
parak Urfa'da kamulaştırıl
mR.ı ötıgörUlen 3 milvon 862 
Din dOUUlli arazının Dugune k� 
dar ancak 140 bın dönUnılUk 
kısmının kamulaştırılabildl� 
ıı.i açıklsdı. 

K.amulaştırma işlemleri
nin neden ağır aksak yUrüdU
iiU sorusuna ilgililer henUz 
doyurucu bır cevap bulama
dılar. Ancak olay, salt bU
rokraslnln yavaş Işlediiii ce
vabıyla geçlştlrllecek kadar 
basit deiilidlr.Akdoiian'ın a
çıklamalarına göre, kamu
laştırma işlemlerinin gecik
tirilmeslnln altında başka he
saplar yatıyor ve bu hesaplar 
milyarlarda Ifadeslnt bulu
yor. 

Billndlltl gibi kamulaştır
ma IşlemiAnayasa'nın 38. 
maddesı gereıtınce yUkUmlU
nUn, arazı beyanında bulını
dllliu delter Uzerlnden yapılı
yor. UrCa'da kamulaştırıla
cak arazı Uzerinde yapılan 
beyanlar 27 Temmuz 1971 yı
lında çıkarılsn Emlak Arazı 
vergisi verme yUkUınlUlU!iUnU 
getiren yasa l\Yarınca yapıl
mış ve metrekaresi 15 ila 40 
kuruş arasında delterler bil
dirilmişti. Yasa gereıtınce, 
beyanname yUkUmlUsü, ara
zlslnt hangi delter Uzerinden 
bildirmiş Ise bu delter, beş 

.ınaa toplumda çeşıtlı sos
yal gUvenlik kurumlarının ku
rulın.sı, sendıkalsşma hak
kının tanınması, ekonomik ya
pı' dahil her alanda sosyal 
demokrat temellere �anıl
ması ilkelAri ver a1ıyomn 

27 Nısan 1971 
Ankara Sı!Qyijnetlm Ko



YENI DURUM 
�kın 
kücülc. 

YENI TUTUM 
Önce yanılgılarıno tutku ile bcıölı alan

lar var. Sayıları gittiky<> azalıyor. Bunlar 
için sanki Turklye, altmııların ba§ında. Hiç 
bir deliiıiklik yak. Uretici gUçler oldu§U yer 
de duruyor. Bir 12 Mart yoıanmadı. Böyle du 
ıunenlar eski yonılgılarını sUrdUrUyor. Bun
lar için yapılacak fazla bir ıey görUnmU
yor. 

Sonra yanılgı hastaları var .Devamlı ya
nılgı de/jiıtirenler.Bundan on yıl kadar önce 
TUrkiyelnin sonoyileımekte olduöunu, sana
yiin birincii ekonomik kesim durumuna 981-
di/jini kabul etmekte gUçluk çektiler. Ancak 
kabul ettikten sonra ortaya çıkan tabloyu 
yeteri kadar heyecanlı bulmadılar. Turki-
ye'nin somutundan uzak soyut hedefler ya
rattı lar. Tabii soyut fetiılerle birlikte. Ş im
di fetiıizmden aldıkları gUçle soyut hedef
leri el. geçirerek Turkiye'de sosyalizme yak. 
I",ma tutkusu içindeler. 

Bir de iyi niyetli birlikçiler görUnUyor. 
Farkında olmadan sermayenin kırkaltı ruhu 
ço§rılarının etkisiyle bir oltmııb� dönemi 
özlemi Içindeler .Olmaz. Turkiye çeıitlen
di�ji için. TUtidye, Uretici gUçlerin geliıi-
mine paralel olarak çeıitlendiği için serma
ye tabanda kırkaltı birli/jini sağlayamaz. 
Sal da aydınlar arasında altmııbeı döne
mine dönemeı. 

DUnyanın bir çok yöresinde göruldUğU 
gibi .Amerika'dan !lmek vermek mUmkUn de 
-ıı1l.ÇUnkU Amerika çok ileri .Belki de çok 
il.ri aldu/ju için solu zayıf .Ancak ekono· 
mileri daha geri Latin Amerika ve Batı Av-

rupa ile ingiltere'de sol gUçlu.Sadece gUç
lu değil.Sol aydın grupları çak çeıitli. Ser
mayeyi bırakıp biribiriyle mUcadele ede
cek kadar çeıitlilik gösteriyor. TUrkiye ' de 
boıko bir manzoranın ortaya çıkması için ö
zel nedenler var mı? 

Ayrıca TUrkiye'de,lu "lamada, butUn 
çabaları sol aydınları birleıtirmeye harca
mak için gerek var mı? TUrkiye'nin kol'Jl
I�tığı yeni durum ve alınması gerekli tu
tum bııyle bir zorunlulu/ju ön plana çıkar
mıyar. 

Nedeni çok basit. Turkiye'de boıta te
kelci kesimi olmak Uzere sermayenin tumU 
yeni sorunlarla ko'1l.ko'1IYO. Bu sorunlar, 
yalnızca devresel değil. Aynı zamanda ya ... 
pısal. Biriken yapısal sorunlar, devresel 
bir özellik kazanmı; durumda. Bu sorunlara 
çabuk çözumler bulma özlemi içinde .. 

Fo;izm hep sermayenin devresel özlemi 
olarak dUjUnuldU. Geliımiı kapitalist eko
nomiler için geçerliliği olon bir duıUnce. 
Diğer kapitalist ulkeler için aynı ölçUde 
geçerli de/jil.Örnek TUrkiye'den.Bin dokuz 
yUz otuzlor .Sermoyenin çok sorunlu olduğu 
ve yeni çözUmler arodıöı bir dönem. Dev
letçilik ve sanayi planları olarak çözUmUnU 
buldu.Uretici gUçler birikimini artırdı. Ama 
aynı zamanda TUrkiye, belki 12 Mort dııne
mi hariç, en karanlık, en fClliit gunlerini, 
yıllarını yaıadı.fkonarnik çözUmle birlikte 
siyasal çözUm böyle geldi. 

Böyle gelmeye devam edebilir. Dene-
meleri ortada. TUrkeı'i )'QIatan sermayenin 

komUnizmle mücadelede yar
dımcıydı ... It 

MSP' LI BAKAN VE 
BiR iSTiFA 

kanlı� döneminde teşkilatı 
alt Ust etmişti. Ust kademe
lerde yapılan atamalar sayısı 
200'ü aşıyordu. 

Özal ve eklblnln teşkIlat
ta yaptıkları işler arasında 
Ziraı Araştırma EnstıtüsU'nde 
Kur'an kursu açtırmak ve 
mescit1er kurdurmak da var
dı.Bakanın Gıda-Tanm ve 
Hayvancılık uğraşısı bundan 
ibarett.i� • 

Aslında çelişki Cephe'nın 
lk1 bUyU!< orta� arasında da 
mevcuttur; AP ve MSP ara-
sında ... 

MSP şimdilik devlet ola
naklarından [azlasıyla yarar
lanmakla meşgul. BürokratIk
kademeler alabildiğinde MSP
lilerle tabklm edillyor. CHP 
ile 7 , 5  ay sUren ortaklık dö
nemlnde de bu çaba fazlasıyla 
gözlenmlştı. 

Gıda-Tarım ve Hayvancı
lık Bakanı Korkut Özal bu ko
mıda en çalışkan MSp'ıı o
larak görünUyor. O kadar ki, 
"Bu kadarı da fazla" diyen 
mUsteşan izzet Baykal geç
tiğ!m1z hafta a�ır bır I.tlfa 
mektub\ıyla görevön ayrıl
mak zorlmda kaldı. 

MUsteşar Baykal, Bakan 
Özal'a gönderdiği mektupta 
"Tanm Bakanlıjpna yenıden 
atanmaruz t ülkemiz i teşkila
tımız ıçın bır talihsizlik ol
muştur" diyerek köprUlerl 
Attı. 

Baykal mektubunda Özal' a 
geçen BakanI.$ döılemln! ha
tırlatarak: 

"Yedi aylık ıCraatınız dö
neminde TUrk tarımına bır 
katkınız olınadıiı gibi, taşld-
14tımdak1 mevcut güvence ve 
huzuru bozdunu.z" dedi ve şu
nu ekledi: 

"Sizinle lk1 TUrk vatanda
şı olmaktan öte ortak bır yö
nUmUz yok ... ıı 

Baykal'm verdiği bilgile
re göre, Kork\& Özal Ilk Ba-

Nerede seçim kazanama
mış bır MSP M!lletvekill a
dayı varsa sorwnlu mevkile
re getlrllmlştl. Teşkilatta bır 
gün bile hizmeti görUlmeyen 
bır takım meçhul k!şiler 
kilit noktalara yerleştlr!lmiır 
tl. Atamalarla !lgiıı şubenin 

Sonra CHP-MSP ortakhl\'ı 
bazUımuş yenı Gıda-Tanm ve 
Hayvancılık Bakaru sil baştan 
atamalan durdurmuştu. Ama 

Hede[ TRT - Salt gösterilerden biri 

başına getirilen Zıraat Tek
nlsyeni bır zat, teşkilatı hal
laç pam� gibi atmıştı. Ye
rinden oynatılan her memur, 
rapor veya Izin alıp bır sUre 
dlnlenmeyı tercih ediyordu. 
Bakanlıkta huzur ve güven 
kalmamıştı. Hemen herkes 
sıranın kendisine gelmeslnl 
bekler olmuştu ... 

6,5 aylık ara dönemln so
nunda Bakanlıp tekrar Özal 
getirlllnce işler yine eakl ra
yına oturmuştu. 

MU&teşan çileden çıka
ran da b\IYdu. 29 yıllık me
murl�un altına bır çizgi 
çekmek zorunda kalan Izzet 
Baykal'm tepklslnl önUmUz
deki haftalarda diııer örnek-

bUyUk kesimi. Tamamı olmasa bile. TUrkeı'i 
Demirel'den ayırmak için Cılı" çabalara 
gerek yak. Bir elmanın iki yarısı. CilIIlı 
ve cilIIlı olmayan yarıları. şu gUnlerde 
TUrkiye'de cılıllı ve cilIIlı olmayan devir
ler birlikte yaıanıyor. 

Yeni durum, bu. Yeni tutum do buna 
göre olacak. Fakat bir noktayı unutmoma
Iı. Sasyalist çözUmler olmadan, sosyalist 
dUzenlemelerin etkinli/ji gllrUlmeden fe>; 
ıizm tehlikesini IUmUyle ortadan kaldır
mak mUmkUn de/jil. Ancak geriye atılabi
lir. Geriye atma, etkin bir demokratik mU
cadele ile mUmkUn. Sermayenin foıist e/ji
Umlerine karıı etkin bir mUcadele. Yalnız 
bııyle bir mUcadele için foıizm kalelerini 
sormak olanağı var. 

Demokratik mUcadeleni n so/jlam ayOÖI 
iıçilerde. iıçilerin bilinç ve örgUhel dUze
yini yUksek tutmol< gerekli. Ama yeterli 
değil. BUtUn demokratik örgutlerin ayakta 
ve diri oimalarını sağlamak zorunlu. De
mokratik mUcadele bu iki aycıöa oturmak 
durumunda. Bu ise, solun içine değil, dııı
na bakmayı gerektiriyor. Oııa ve cepheye 
dönUk mucadeleyi. 

Bu mUcadele birlilil so/jlayacak.Bu mU
cadele, yanılgılarına tutku ile ba§lı olan
larla yanılgı hastalarını geride bırakacak. 
Ve en önemlisi yeni kadrolarıyaratacak. Bi
rikimi gııtUrecek kadroları .Artık kadroların 
kitap kurtlarından çıktıliı dönemler de ge-
rid;-k�ldl. 

. 

DOORU 
GÖZLEM 

ler izierse sUrpriz olmaya
caktır. 

MSP'nIn bır zamanlarda
ki gUnahları demokratik CHP ' 
nın avansoyla kapanmıştt. An
cak ayrıl günahlan Cephe Hü
kUmet! neyle ödeyecektır? .. 

kadrolarıvla çalı�rnayı tercih 
eden ısmail Cem ve birkaç 
arkadaşı topım qzmdadır. 

t1EDEF TRT 
Cephe HükUmetinin önU

mUzdekl gUnlerde TRT'yl boy 
heden seçeceğl anlaşılmakta
dır. Mevcut görünümliyle 
"Objektır' bır yayıncılık ve 
habereUIk hizmetini yUrUt
meye çalışan TRT'nIn mlk
ro[on ve ekranlarına Cephe 
çıkartması ıçın saat kollan
msktadır. 12 Mart önoesl ve 
sonrasmda önemli roller yük
lenen kadrolar Cepho çıkart
masım sabırsızlıkla bekle
mektedirler. Fa,lst dönem
lerin sivri islmIerlnl tasliye 
edip onların ikinci derece 

Ancak bemen beUrtmek g&
rek! r kı, kamuoyu bir yılı 
aşkın zaman içinde TRT ya
yınlarının demokratlk ilkele
re yaklaşımlar sqladıkını 
görmUştUr. TRT'nIn Cephe 
ellnde uıtrayaca� zarar pek 
yakın btr gelecekte açıp çı
kacaktır. TRT'nIn "Ceplle" 
sözcU� ile YIll\Yana koouşu
lur olma. ı eaki bır olayı ha-
tırlatmaktadır. Ve bıctLn 
TUrkiye'de o olayı hqırlu 
yAdedene Dek ra8tlanmamak
tadır .. 
cealnln TUrkiye' sı detıldir. 
Demokratlk güçlerin geU,lm 
doltrultusu tersinde TUrklye'
yi uzunoa .Ure yöııetmek, 
demokraslyı gübre etmek hiç 
mUmkUn detıldir • . .  

soyut fetiılerle birlikte. Ş im
aldıkları gUçle soyut hedef

Turkiye'de sosyalizme yak. 
içindeler. 
niyetli birlikçiler görUnUyor. 

sermayenin kırkaltı ruhu 
etkisiyle bir oltmııb� dönemi 

.Olmaz. Turkiye çeıitlen
TUtidye, Uretici gUçlerin geliıi-

olarak çeıitlendiği için serma
kırkaltı birli/jini sağlayamaz. 

arasında altmııbeı döne

çok yöresinde göruldUğU 
!lmek vermek mUmkUn de 

Amerika çok ileri .Belki de çok 
solu zayıf .Ancak ekono· 
Latin Amerika ve Batı Av-

pısal. Biriken yapısal sorunlar, devresel 
bir özellik kazanmı; durumda. Bu sorunlara 
çabuk çözumler bulma özlemi içinde .. içinde .. içinde 

Fo;izm hep sermayenin devresel özlemi 
olarak dUjUnuldU. Geliımiı kapitalist eko
nomiler için geçerliliği olon bir duıUnce. 
Diğer kapitalist ulkeler için aynı ölçUde 
geçerli de/jil.Örnek TUrkiye'den.Bin dokuz 
yUz otuzlor .Sermoyenin çok sorunlu olduğu 
ve yeni çözUmler arodıöı bir dönem. Dev
letçilik ve sanayi planları olarak çözUmUnU 
buldu.Uretici gUçler birikimini artırdı. Ama 
aynı zamanda TUrkiye, belki 12 Mort dıınedıınedıı
mi hariç, en karanlık, en fClliit gunlerini, 
yıllarını yaıadı.fkonarnik çözUmle birlikte 
siyasal çözUm böyle geldi. 

Böyle gelmeye devam edebilir. Dene-
meleri ortada. TUrkeı'i )'QIatan sermayenin 

kanlı� döneminde teşkilatı 
alt Ust etmişti. Ust kademe
lerde yapılan atamalar sayısı 
200'ü aşıyordu. 

Özal ve eklblnln teşkIlat
ta yaptıkları işler arasında 
Ziraı Araştırma EnstıtüsU'nde 
Kur'an kursu açtırmak ve 
mescit1er kurdurmak da var
dı.Bakanın Gıda-Tanm ve 
Hayvancılık uğraşısı bundan 
ibarett.i� • 
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gün bile hizmeti görUlmeyen 
bır takım meçhul k!şiler 
kilit noktalara yerleştlr!lmiır 
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Sonra CHP-MSP ortakhl\'ı 
bazUımuş yenı Gıda-Tanm ve 
Hayvancılık Bakaru sil baştan 
atamalan durdurmuştu. Ama 
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başına getirilen Zıraat Tek
nlsyeni bır zatzatza , teşkilatı hal
laç pam� gibi atmıştı. Ye
rinden oynatılan her memur, 
rapor veya Izin alıp bır sUre 

6,5 aylık ara dönemln so
nunda Bakanlıp tekrar Özal 
getirlllnce işler yine eakl ra
yına oturmuştu. 
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kitap kurtlarından çıktıliı dönemler 
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mUzdekl gUnlerde TRT'yl boy 
heden seçeceğl anlaşılmakta
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CEPHECiLER iTHALAıÇILARA 

BORÇLARıNı ÖDÜYOR 

Dıı ticaret açı�ı olumsuz yönde bUyUyar .Ocak-Şubat oy
ları itibariyle rekor dUzeyde oluıon açık, Mort ayında do hı
zını sUrdUrdU.licoret Bokonl,öı Değerlendirme Genel Mu
dUrluğunce yayınlanan istatistiklere g&e, 1975 yılının ilk iki 
ayında ortaya çıkan açık 477 milyan Dolara uJaıtı .ilk iki 
aylar itibariyle 1972'de 23 milyon I)olar alan açık, 1973 de 
27 milyon, 1974'de ise, 74 milyon Dolar idi. 

D'ı ticaret açığının böylesine rekor bir dUzeye ul�mosı 
iI.gililerde ciddi kı.qku ve kaygular yaratt,. ithalatın bUyuk 
bır hızla artı�ı, buna korıln ihracatta bir geliıme kaydedil
m�mesi soruna verilen önemi artırıyor 

Ithalattaki hızlı ort1i,devoluasyon sÖylentilerinin yay-
glnlOlmasına bağlonıyar .BugUn dlJorıdon ucuza getirilen mal 
)"If'n devalUasyan yapılırsa daha pohalıya getirilecek. Diğer 
yandan ithal edilen malların piyasaya sUrulmemesi de, itha
latın piyasaya ihtiyacından çok spekulatif amaçlarla yapıl
dığını gösteriyor. Bvgun ucuza gelen mallar stoklenırso, yo
rın paranın de�erinin dlJı:Urulmesi sonucu söz konusu mallar 
durduğu yerde değer kazanacak. ithalat�ılar milyonlara mil
yon katacaklar. 

TUr1dyelnin döviz stoklarının giderek erimesi ithalatta k  i, 
bu hızlı artııın doğal bir sonucu. Yakın gelecek Turkiye i nin 
geliımesinde yeni bir dar boğaz, ortaya çıkaracak .ilÇi dtl
�izleri bu açığı karıılameya yetecek dUzeyde geıiıebilir mi? 
Iıçilerimizin geri dtlnuı hazırlıkları içinde olduğu duıunu
IUrse bu olası i ık çok zay,f. 

1975 yılında yapılacak ithalat Ocak 1975'de ilan edilen 
ithalat rejimi çerçevesinde 4 milyar dolar olarak öngörUI-

mlJı:tu .Ticaret Bakanlığı, Bokanlıklararası Ekonomik Kurula 
baıvurarak 600 milyon Dolarlık ek tahsis istedi .ilk U� ay so
nucu ortaya ç,kan tabla Bakanlığı bu yola zorladı. Ithalatın 
bu hızlı artııı sUreceğe benzer.Bu durumda 1975 yılı itha-. 
lotının 5 milyar Doların altına dlJı:meyeceğini söylemek için 
mUneccim olmaya gerek yok. 

Butun bu koıullor,belirli tedbirlerin alınmasını zorunlu 
kılıyor.Nitekim, Maliye Bakanlığı'nın yurt dıııne çıkanla
r:n olabileceği döviz miktarı tavanını 800 Dolardan 600 Do
lara indirmesi, tabanda ise 200 Dolarlık sınırı kaldırmosı sim
diden, duyulan kaygular sonucu bazı tecbirlerin alındığını 
ortaya koyan göstergeler alarak değ�r1endirilebilir. Dıı ti
caret açığının sU�eklilik göstermesi daha ciddi ve etkin ted
birlerin alınmasını zorunlu kılabilir . ihracatta önemli bir ar
tıı kaydedilmemesi de dikkate alınırsa, devaluosyonun söy
lentiden öte kaçınılmazlığı söz konusu olabilir. 

aa 

MEMURLAR 39 AYlıK FARKLARıNı ALACAKLAR 

TUm Memurlar Birleıme ve Dayonııma Derneğiınce (TUM
DER) basıno yapılan bir açıklamada memurların bir kısmının 
39 aylık macıı farkı alacakları bildirildi. 

Olanaklar çerçevesinde basitleıtirilirek, onlaıılabilir du
r�.a getirilmeye çalııılan sorunun hukukr ytlnU aıağıdaki gi
bıdır: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, bazı deöiıikliklerle 
31.7 .1970 tarihli 1327 sayıı, kanunla yUrUrlUğe girdi. Bu kanun 
uyarınca 30. 11.1970 tarihindeki hukuki duruma göre memur
ların intibakları yapıldı. Ancak eski Devlet Memurları Kanu
nu'na göre, mUkteseplerinin Uzerinde Ust derece olon memurlar 
Ust dereceleri dikkate alınmaksızın, mUktesepleri Uzerinden 
intibak ettiriidiler. 

Doha sonra Anayasa Mahkemesi, 1327 sayılı Konunun ek 
geçici maddesinin (b) fıkrasın" 9.5.1972 gUn ve 971/58-972/ 
22 sayılı kararıyla, Ust dereceleri dikkate alınmayan memur
lar lehine iptal etti. 

23.12.1972 tarihli 2 sayılı kararname ile, kadro UstUnde 
aylık olonların da, aldıkları Ust derece aylıklara tekabul eden 
derecelere intibak, sağland,. Ancak 1.3.1970 - 1.6.1973 ta
rihleri arasındaki sUre için bir fark ödenmemesi hUkme bo§lan
dı. 

Bu hukUm bu defa gene Anayasa Mahkemesince iptal edil
miı ve 29.1.1975 tarihli Resmf Gazete'de i 10n edi Imiıtir. 

Bu duruma göre, özellikle eski kanun çerçevesinde D cet
velinde çalıııp Ust derece olanlarla, 1327 sayılı kanun yUrUr
Iu�e girdiöinde Universite mezunu olup 35 asır maoıda bulu
nonlar, Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca 39 aylık maOJ 
farklarını almaya hak kazanmıılardır. 

TUM-DER, bu durumda bulunan memurlara bu haklarının 
Devletçe derhal, takibe gerek kalmaksızın verilmesini istemek 
tedir. Dernek ayrıca bu konuda bilgi olmak isteyenlerin, Mit
hatpaıa Caddesi 28/4'teki genel merkezine baıvurabileceğini 
belirtmiıtir. 

genClik: baskı ve saldırılara 

MC HUkUmctinln kurulup, 
gUvenoyu almasından 8Onra� 
kendllerinJ ''Devlet güvenlık 
kolluklarmm" yardımcısı i
lan eden Hitler özentisi "Baş
bullteular, yurdını hemen her 
yerinde saldırılanru yo�
laştırdılar. Geçen hafta, İs
tanbul'da, Ankara'da Eskl-
şehlr'de. Erzurum'da, ve 
Konya' da ülkü ocaklı. zor-
balar, ilerici, demokrat,dev
rlmcl gençlere yenı saldırı
larda bulımdular. 

öte yandan UnIversite-
lerde anll-<ıemokratlk baskı 
ve �gu1a.maıar giderek yo
ğunlaşıyor. 

ODTU tatil edildi 

4 Nısan Pıızartesl günü, 
ODTU öğrencileri okuldaki 
düzensizliklarin ve baskının 
son bulması ıçın 2 günlUk boy
kota gittiler. Öğrencilerin 
hemen hemen tamamının ka
tıldığı boykot, sonmlann tar
tışıldığı bır forumla başladı. 
Ö�rencUer forumdan sonra 
tUm bölUmlerde �I halk 
oyunlan ve mUzlk gösteril';rl 
dU zenlediler;ünIverslte ve 
yurt sorunlarının anlatıldığı 
toplantılar tertlpledller. 

Yurtlarda kalan öğrenci
ler. bozlK Işleyişin çeşıtlı 
başvurmalara rağmen dUzel
memesl Uzerine Nısan aylık
larını yatırmadılar. 

Universite ve yurtlardak1 
öğrencUerin bu haklı, kararlı 
ve genış tabanıı direnişieri 
karşısında. niteliği öteden 
beri beıu olan mUtevel11 he
yell, Unlverslleyl 28 Nısan'a 
kadar kapattı. Ve yurtlardaıd 
öğrenciler yurtlardan çıkarıJ.. 
dılar. 

Öğrencilerin boykotuna 
ve yurtlardak1 direnişine ne
den olan Istekler şunlar: 

1- MImarlık FskUltesl De-
kanı At1lla BllgütaY'm gö-
revden alınması. 

2-Yurtlann, öğrencilerin 
Ihtiyaçlarına cevap verır du
ruma getırılmesı, 

3-MUhendlsllk FskUlte-
sl'ndekl Akademlk ısteklerın 
karşılanması, 

4-Jarularmanın okul Için
den çıkarılması, 

5-Jandarmanın gözaltına 
aldığı öğrencilerin serbest 
bırakılması, 

6-Ö�rencUerln yönetime 
eşıt haklarla katılması. 

Üniversitesi'nde 
Antl-Demokratlk baskılar 

10.4.1975 günU saat 9.15'
de Hacettepe Unlversltesl Tıp 

'Fakültesi Öğrenci 
Başkanı Durmuş Korkmuş,u
kuldan gerekçe gösterilme
den sivil poUslerce götIJrUl
mUş ve halen kendisinden bır 
haber alınamamıştır. Bazı 
arkadaşlarının söylediğine 
göre Durmuş KorkmUş' a Is
nat edılen suç olarsk Tıp Fa
klJltesl Öğrenci Derneğı eski 

karsı direni. 

yönetim kurulımWl yayınladığı 
bazı bildiriler gösterilmek 
istenmektedir. 

16.4.1975 günU saatU.40'
da ise yine H. U. Maden Fa
kiIltesl hazırlık öğrencisi 
Fe r ruh İlhan Ue bır aıi<ada
şı sivil polisler taraIlIldan 
götIJrUlmUştUr. Kendilerinden 
şimdiye kadar henüz bır ha
ber alınamamıştır. 

İYÖKD 
� 

İstanbul YUksek Öğrenim 
KUltur Derneğl(İYÖKD) ı. 0-
lat.ınüstu kongresı 13 Nısan 
günU yapıldı. Bu kongre, biri 
derneğin eald Başkanı olmak 
Uzere 4 İYÖKD yöneticisinin 
tutuk1anmasıyla dot.ın yöne
tim başl�ımu çözmek Uzere 
toplanmıştı. Bu anlamda 
kongreden yenı yönetim ku
ruhmu seçmenin ötesinde 
öğrenci gençlığın sarımlarına 
esaslı çözUmler getirmesi 
beklenınl,yordu. Yine de, ce
zaevinde tutuklu bulunan 

İYÖKD yöneticilerinin faşiz
mi ve ABD emperyalizmini 
kınayan telgraflan ve bunla
ra karşı mUcadelenln sUrek
\illğ1nl vurgulamalan, de
legelerln eğilimlerinin lasa 
bır özeti oltlu. Gerçekten ko
nuşmacılardan bazıları ö�
rencl gençl1k., anti-faşist ve 
antı-emperyallst öğrenci ha
reketinin bırlığı, güncel so-
runlar ve ana Ukeler üze-
rinde son derece �emll ve 
belirleyici görUşler dile ge 
tırd,1ler: 

"Gençler halkm kurtulu
şımım ancsk sosyalizmde 01-
d�ımu görüyorlar; bağımsız
lık, demokrasi, sosyalizm 
mücadelesine aktif bır şeldl
de katılıyorlar. Burjuvazi de 
bu geıışmenin farkındadır.Dev
rlmel gençlığın temsUcllerinJ 
tutuklamakta, baskılar yap
maktadır ... En başta Işçi 
sınıfınıı ve tUm hallanuza 
karşı yönelen bu baskılarm 
kaynağı birdir; geri kapl
t .. llst Uretlm yapısıdır!' (Ö-

mer Ağın) 
'1ç1nde bulımduğımıuz dö

nemin zorIddarına karfı 
koyınamızm tek bır yol u var
dır: KoUektif direnç, kollek
tif bU1nç, ve eıa,anışma . . •  " 
(Ali KilçUk) 

"MIlllyetçl Cepheıılıı hü
kümet kurmaslYla buhrıuı 
bitmeyecektir. Bu buhramn 
temel nedenlerı sosyal ve 
ekonomlk nedenlerdır ve bun
lar ortadan kaldırılmadık9l' 
buhran bitmez... Faşizme 
karşı mücadele yöııtemlerl
nın yanlış saptanması demok
ratik mevzllerlmizden gerl
lememlze sebep olur. Antı 
-faşist mUcadele yöntemleri
ni usta1ıkla birleştirmek ge
reklr. Dolru yöııtemlerln 
saptanmaması, mUcadelenin 
en kararlı WlSur1arJ,yIa, dJier 
demokratik güçler arasında
ld bağlan zsyıflatır • • •  

MUcadelenin başında 1tç1 
sınıfı yUrüyor. Bu tartışıl
maz bır gerçektir. Biz öl
rencller ıçın lemel eonD! ba
ğımsızlık demokrasi müca
delesinde, Işçi sınıfı hare
ketinin gençlik lçlndek1 p1at
forınımu genişletmektir . . •  

Gençlığın devrımcı· bır
ıığinden ıkı şsy aniıJaruz. 
Birincisi, antı- emperyallet 
mücadelede blrle",bIlen. çe
şitli dUııP görUşlerlDe aahlp 
gençlık gruplan arasındaıd 
birlik. Ve biz "SOL" laIuaıı
lığa dUşmeden, bundan kaçı -
oarak, bu birlik! sağlap
cağız." (Ahmet Muhtar sö
AÜCÜ) 

Konuşmalar yenı Bafkan 
Atilla Alla,y'm konuşma8lJ1a 

bitti. Ve seçimlere geçildi. 
Alla,y'm konuşması IYÖKD 

yönetiminde TUrk�e SOa-
yalist hareketinin 1970 'I e r e  
kadar olan mUcadelea1nl in
kar eğilimlerinin olduğımu 
gösterdlyse de, İYÖKD'IIl 0-
turd$ temel yıKanda öıet
lenen görUşler çerçevesinde 
geıış�or. Bu dönemde öii
rencl gt,oçl1k. hareketinin 
sorumlu yerlerIDe gelenler
den de sorumlu davranışlar 
beklemek hakkımız. 

boğaz, ortaya çıkaracak .ilÇi 
karıılameya yetecek dUzeyde geıiıebilir 

ortaya çıkaracak .ilÇi 
geıiıebilir 

ortaya çıkaracak .ilÇi 
mi? 

dtlnuı hazırlıkları içinde olduğu duıunu
çok zay,f. 
yapılacak ithalat Ocak 1975'de ilan edilen 

çerçevesinde 4 milyar dolar olarak öngörUI-

Bakanlığı, Bokanlıklararası Ekonomik Kurula 
milyon Dolarlık ek tahsis istedi .ilk U� ay so

tabla Bakanlığı bu yola zorladı. Ithalatın 
sUreceğe benzer.Bu durumda 1975 yılı itha-. 

Doların altına dlJı:meyeceğini söylemek için 
gerek yok. 

koıullor,belirli tedbirlerin alınmasını zorunlu 
Maliye Bakanlığı'nın yurt dıııne çıkanla

döviz miktarı tavanını 800 Dolardan 600 Do
indirmesi, tabanda ise 200 Dolarlık sınırı kaldırmosı sim

kaygular sonucu bazı tecbirlerin alındığını 
göstergeler alarak değ�r1endirilebilir. Dıı ti

sU�eklilik göstermesi daha ciddi ve etkin ted
birlerin alınmasını zorunlu kılabilir . ihracatta önemli bir ar

de dikkate alınırsa, devaluosyonun söy
kaçınılmazlığı söz konusu olabilir. 

aa 

AYlıK FARKLARıNı ALACAKLAR 

Birleıme ve Dayonııma Derneğiınce (TUM
yapılan bir açıklamada memurların bir kısmının 

farkı alacakları bildirildi. 
çerçevesinde basitleıtirilirek, onlaıılabilir du

çalııılan sorunun hukukr ytlnU aıağıdaki gi

Devlet Memurları Kanunu, bazı deöiıikliklerle 
1327 sayıı, kanunla yUrUrlUğe girdi. Bu kanun 

11.1970 tarihindeki hukuki duruma göre memur
yapıldı. Ancak eski Devlet Memurları Kanu

mUkteseplerinin Uzerinde Ust derece olon memurlar 
dikkate alınmaksızın, mUktesepleri Uzerinden 

ettiriidiler. 
Anayasa Mahkemesi, 1327 sayılı Konunun ek 

(b) fıkrasın" 9.5.1972 gUn ve 971/58-972/ 
kararıyla, Ust dereceleri dikkate alınmayan memur

etti. 
tarihli 2 sayılı kararname ile, kadro UstUnde 
da, aldıkları Ust derece aylıklara tekabul eden 

intibak, sağland,. Ancak 1.3.1970 - 1.6.1973 ta
sUre için bir fark ödenmemesi hUkme bo§lan

defa gene Anayasa Mahkemesince iptal edil
tarihli Resmf Gazete'de i 10n edi Imiıtir. 

göre, özellikle eski kanun çerçevesinde D cet
derece olanlarla, 1327 sayılı kanun yUrUr

Universite mezunu olup 35 asır maoıda bulu
Mahkemesi kararı uyarınca 39 aylık maOJ 
hak kazanmıılardır. 
durumda bulunan memurlara bu haklarının 

ODTU ODTU tatil edildi 

4 Nısan Pıızartesl günü, 
ODTU öğrencileri okuldaki 
düzensizliklarin ve baskının 
son bulması ıçın 2 günlUk boy
kota gittiler. Öğrencilerin 
hemen hemen tamamının ka
tıldığı boykot, sonmlann tar
tışıldığı bır forumla başladı. 
Ö�rencUer forumdan sonra 
tUm bölUmlerde �I halk 
oyunlan ve mUzlk gösteril';rl 
dU zenlediler;ünIverslte ve 
yurt sorunlarının anlatıldığı 
toplantılar tertlpledller. 

Yurtlarda kalan öğrenci
ler. bozlK Işleyişin çeşıtlı 
başvurmalara rağmen dUzel
memesl Uzerine Nısan aylık
larını yatırmadılar. 

Universite ve yurtlardak1 
öğrencUerin bu haklı, kararlı 
ve genış tabanıı direnişieri 
karşısında. niteliği öteden 
beri beıu olan mUtevel11 he
yell, Unlverslleyl 28 Nısan'a 
kadar kapattı. Ve yurtlardaıd 
öğrenciler yurtlardan çıkarıJ.. 
dılar. 

Öğrencilerin boykotuna 
ve yurtlardak1 direnişine ne
den olan Istekler şunlar: 

1- MImarlık FskUltesl De-
kanı At1lla BllgütaY'm gö-
revden alınması. 

2-Yurtlann, öğrencilerin 
Ihtiyaçlarına cevap verır du
ruma getırılmesı, 

3-MUhendlsllk FskUlte-
sl'ndekl Akademlk ısteklerın 
karşılanması, 

4-Jarularmanın okul Için
den çıkarılması, 

5-Jandarmanın gözaltına 
aldığı öğrencilerin serbest 
bırakılması, 

6-Ö�rencUerln yönetime 
eşıt haklarla katılması. 

Üniversitesi'nde 
Antl-Demokratlk baskılar 

10.4.1975 günU saat 9.15'
de Hacettepe Unlversltesl Tıp 

'Fakültesi Öğrenci 
Başkanı Durmuş Korkmuş,u
kuldan gerekçe gösterilme
den sivil poUslerce götIJrUl

yönetim kurulımWl yayınladığı 
bazı bildiriler gösterilmek 
istenmektedir. 

16.4.1975 günU saatU.40'
da ise yine H. U. H. U. H. Maden Fa
kiIltesl hazırlık öğrencisi 
Fe r ruh İlhan Ue bır aıi<ada
şı sivil polisler taraIlIldan 
götIJrUlmUştUr. Kendilerinden 
şimdiye kadar henüz bır ha
ber alınamamıştır. 

İYÖKD İYÖKD 
� � 

İstanbul YUksek Öğrenim 
KUltur Derneğl(İYÖKD) 
lat.ınüstu kongresı 13 Nısan 
günU yapıldı. Bu kongre, biri 
derneğin eald Başkanı olmak 
Uzere 4 İYÖKD 
tutuk1anmasıyla dot.ın yöne
tim başl�ımu çözmek Uzere 
toplanmıştı. Bu anlamda 
kongreden yenı yönetim ku
ruhmu seçmenin ötesinde 
öğrenci gençlığın sarımlarına 
esaslı çözUmler getirmesi 
beklenınl,yordu. Yine de, ce
zaevinde tutuklu bulunan 

İYÖKD 
mi ve ABD emperyalizmini 
kınayan telgraflan ve bunla
ra karşı mUcadelenln sUrek
\illğ1nl vurgulamalan, de
legelerln eğilimlerinin lasa 
bır özeti oltlu. Gerçekten ko
nuşmacılardan bazıları ö�
rencl gençl1k., anti-faşist ve 
antı-emperyallst öğrenci ha
reketinin bırlığı, güncel so-
runlar ve ana Ukeler üze-
rinde son derece �emll ve 
belirleyici görUşler dile ge 
tırd,1ler: 

"Gençler halkm kurtulu
şımım ancsk sosyalizmde 01-
d�ımu görüyorlar; bağımsız
lık, demokrasi, sosyalizm 
mücadelesine aktif bır şeldl
de katılıyorlar. Burjuvazi de 
bu geıışmenin farkındadır.Dev
rlmel gençlığın temsUcllerinJ 
tutuklamakta, baskılar yap



ilerici dinY8 
geleneksel 

herlcl DliılYa Gençllıtı ve 
öjtrencllerl beUrll aralarla 
DliılYa Demokratık Gel!çllk 
BlrUıtı'nin 1947 yılından beri 
düzenledlıtı festivalierde bi
raraya geUrler. Bu festival
Iere başta sosyaUst sistemin 
� olmak üzere kap1ta
lJSt Ulkeler ve üçUncü DIiıIYa 
Ulkelerl gençllitl katılırlar. 
Festivalierde tUm dün;ya ge� 
uıtı emperyalizme ve (aşiz
me karşı, berış, demokrasi, 
\ıaIım"ıziık ve toplumaal i
lerleme için çeşitU tOPJantı 
ve glSsterller düzenıerler ve 
karşılıklı bllgl ve tecrübe a
lışveri,iDde bulımurlar. Fes
tlvallere tanınmış tnuslara
rası sanatçı, sporcu ve bilim 
adamJarı da katılırlar veya 0-
nur konuiu olarak çaitnlır
lar. ömeıtın 1953 yılında BUk
re,'te yapılan 4. Festlval1n 
onur konuğu LıIIYUk şalr1m1z 
Nazım HIkmet ldl. 

L.Festival 

1947 yılında Prag'da ya
pıldı, Emperyalizme ve (a
şizme karşı, barış ve daya 
""ma için, 72 Ulkeden 17 bin 
delege genç bır araya geldl. 
Savaşta Alman (aşistlerlnln 
yaptıklan yıkımı ortadan 
kaldırmak için yapılan çalış
malara gençler, gönUll4 ola
rak katıldılar. Festival Prag'
da 200000 gencin katıldıIP bır 
mltlngle son buldu. 

1949 yılında Budape,te'de 
,apıldı. 82 Ulkeden 10400 de
lep ka1ıldı. "Gençılk blrle,�" 
ve "SUreidi bir bant, demok
rui, ulusal baıp.mBlZlık ve 
IıaDdarm mıalaluiu için Ile-' 
n:" alopııJan altında kapa-
illf mlt1nglııe 200.000 g.mç 
katıldı. Ualü sanatÇı Paul 
Roben8Oll Cestivalde bir kon
ın verdi ve konaerin tulr. 
pUrtn1, 8Öm1lrge Ulkelerden 
plen delegelerin giderlerine 
qırdı. 
S ,Festival 

1951 J1lıııda Berıın'de ya
pıldı. 104 Ulkeden 26000 genç
lık temaUciili katıldı. Feoti
val1n ana .lopnı:"HalkJar a
raıımda cIolllluk" ldl. Festival, 
Ka'rl L1e1ılmecht'in 80. dotuD> 
yıidöollmllall de kı&ladı. 

1953 yılında BUkre,'te ya
pıldı. ıu Ulkeden 30.000 tem
• Uci katıldı. Festivalde ya
pılan sanat yan,malaruıa 32 
Ulkeden 3 ro sanatçı katıldı. 
Ban, savaşçısı, '  halkımızın 
bUyük ,alrl Nazım Hikmet (e ... 
t1val1n onur konııi'-lYdu. Fes
tıvalde Amerıkan Emperya- . 

Uzm1n1n Kore halkına açtı&! 
.ava, lanetlendi. 
5 .Festlval 
1955Yılmda Varpa'da 
yapıldı . Festivale "Ban, ve 
balkJarm dostluiu" sloganı 
altında blnleı:ee gençUk tem
.Ilcisl katıldı. Festl.val bo
y\DlCa yapılan şenllk\ere (ark
lı .ıya.al görüşlere sahıp 
$20 gençlık. sendika, spor ve 
kUltur kuruluşlarından tem
o1lcller katıldı. 

1957 yılında Moakova'da 
yapıldı. Festivale 131 Ulkeden 

34.000 gençlık temsllcl.1 ka
tıldı. Bu gençlık temsilcileri 
1000'den (azla uluaal ve ulus
lararası örgütleri temsil e
diyorlardı. Festivali Sov
yetler BlrUıtı gençUıtının 
örgütü olan Komsomol yUrUt
tu. Bu (estivalde ilerici Dün
ya gençllıtı arasındaki daya
nışma güçlendi. 

1959 yılmda Vlyana'da 
. yapıldı. Festivale Emperya· 
llzmin savaş kışkntmalarıD4, 
soluk savaşa karşı, ban, ve 
dostluk ilkeleri etrafında, 112 
ülkeden blnlerce gençlık tem
"Ilcisı katıldı. Bu (estivalde, 
Ilerici Dünya gençllıtının da
yanışmasm! bozmak Için sah
.te festival düzealeme prova,-
kosyonu; . ilerici gençıııtın 
dayanı,ması ile sonuçsuz 
kaldı. 1 Atustos'ta yapılan 
yUrUyUşe blnlerce genç k..tıl
dı ve atom silahlarına ve SL
lahlanmaya karşı çıkarak ba
rış Içinde birarada yaşama 
gereltlnl belirttiler . 

� 
1962 yılında Helslnld'de 

yapıldı. 137 ülkeden blnlerce 
gençlik temsilclsl katııdı. 
Bu (estivale ilk defa olarak 
UNESCO ve Birleşmlş Millet
ler temsilcileri de gözlemci 
olarak katıldılar. İ1eriel DUn-
ya gençUıtı sömürge ülke-
lerden gelen gençlerle da-
yanışma Içinde, halklar ara
sında banş ve dostluğım yer
leşmesi Için çeşitU toplantı 
ve gösterilerde bulundular. 

� 
1968 yılında Solya'da ya

pıldı. çeşıtU Ulkelerden bin
lerce gençlık lemsllclsl ka
tıldı. Amerıkan emperyallz
m1n1n savaş poUtikasma, kat
UamJara karşı, Vietnam hal
kı lle dayanışmanın somut 
bır girişimi olarak, 5 . 000 ' -
den (azla delege, gönU1lü ça
lışma gruplannda çalıştılar 
ve kazançlannı Vietnam'a 
glSnderd1Jer. 
10.Festival 

28 . 7.1973-5.8 . 1973 tarlh
len ara.ında Berlin'de yap� 
dı. Festival programı ,öyle 
ldl: 

28 Temmuz: "Anti - Em
peryalist dayanışma, barış ve 
dostiuk için" 810ganı altında. 
tUm ileri dünya gençUıtı tel" -
8Ucllerinln katıldllP bır ml
tlng, çeşW1 spor ve JdIlWr 
gösterileri yapıldı. 

29 Temmuz: Vietnam, La-
08 ve Kamboçya halkları, 
gençUıtı ve öjtrencilerlyle da
yanışma ın1t1ng1 yapıldı. Sen-

dika gençllıtı konferansı ve 
daha pek çok toplantılar ya
pıldı. 

30 Temmuz: Yakındo� da 
sürekU ve haklı bır barış i
çin, Emperyalizm ve siyonlz.. 
me karşı, Arap balklıin gen..,. 
iiıtı ve öıp.-encilerlyle daya
nışma ın1t1ng1, toplantı ve 
konferanslar yapıldı. Her Ul
keden ı;1nJerce genç antı-em· 
peryaliıt dayanışma ve dost
luk için glSnUIlü olarak çalış
tı. 

31 Temmuz: Kurtuıuş, De
mokrasi ve sosyal Ilerleme 
Için "avaş verenAfrika, As
ya ve Lst1n Amerıka'lı genç
lerle dayanışma ın1tlng, kon
(erans ve toplantılar yapıldı. 

i Atuotos: tnuslararası 
Güvenlik ve ortak çalışma i
çin, harbin tanınmadıIP bır 
dünya Için, (aşist çevrelere 
karşı, ilerici dünya gençUıtı 
olarak ın1tingler yapıldı. 

2 A�os: Bugün tekelle
re, sömürüye, militarizm, 
faşizm ve baskıya karşı sa
vaşan halklar, gençler ve 
öjtrencilerle dayanışma mi
tingi yapıldı. Sosyal ilerleme 
ve barış Için, ortak çalışma 
ve eylem blrUıtı Için, demok
rasi Için, tekellerin egemen
lIıtıne ve militarlzme karşı 
savaş Uzerine konferans ve. 
toplantılar yapıldı. İspanya, 
Portekiz, Yunanistan ve di
ğer ülkelerdeki askeri ve zu
lüm rel Imlerine karşı çarpı
şaıılann yanında yer alındı. 

3 Alustos: Bugün gençli
ıtın ve öjtrencilerin hakları 
Için, oalarm emperyalizme 
karşı savaşlanyla dayanışma 
mitingi yapıldı . GençUıtın ve 
genç kadınlarm modern t0p
lumdaki roIU üzerine toplantı 
ve konferanslar verildi. 

4 Atustos: Sosyalizın1 ku
ran Alman Demokratik Cum
hurtyetı halkı, gençUıtı ve 
öjtrencllerlnln yanında sos
yalizm ve banş düşmanı, in
tlkamcı çevrelere karşı ile
rici Dünya gençUıtı, evsahlbl 
gençlerle dayanı,ma ın1tlngl 
yapıldı. 

5 Atustos: Antı �mpery ... 
Ust dayanışma, barış ve 
dostluk Için yapılan bUYÜk bır 
ın1t1ng1e (estival son buldu. 

10. Festıvalde ilerici dün
ya GençUıtı Vietnam Demok
ratık Halk Cumburfyetlnde bır 
hastahane yaptırmak için 
600.000 dolar para topladı. 
Ayrıôa F.estivale katılan Vi
etnam gençleri diğer ülke 
gençlerlne düşUrdUklerl B-S2 
bombardıman uçaklarından 
yaptıkları rozetler verdiler. 

Uluslar .. _ Demekratlk Gençlık Harekell Dayanııma T oplani .. ı • •  

u luslararas ı ant iemperyal i st gençl ik dayanı,ması 
20 yıl tlnce 24 Nison gUnU "Dunya Demekratik Gençlik 

Federasyonu" FMJD'nco i "Ounya Gençlii;iinin Anti - Emper
yalist MUçodelede Doyanıımo GUnU" olar,* ilan edildi ve 
kutlond l .O gUnden bugUne boktığımızda l&tin AıMrika'da, 
Asya'da ve Afrika'da halklorın özgUrlUk ve sosyal gUvenlik 
mUcodelesinde �pt!1e ileri adımlar atıldıöı, zaferler kaza
nıldığı görUIUr. 

SömUrge imparatorlukların çökmesi Uzerine, siyasi ba-
ğımsızlıklarını kazonan ve kazanma yolunda i lerleyen Ulke
leri yeniden emonomik yönden bağımlı k ı lmak için yeni- $Ö
mUrgecilik siyaseti uygulanmoyo bQ§ladl . "Kopitalizmin en 
yOksek "laması olon Emperyolizm", bu Ulkelerdeki zengin 
hammadde kaynoklarını ele geçirmek, ucuz ve bol insan gU
cU nU yağmolornok amocıyla hereket ediyor . Yeni - 5ııınUrge
cil ik s[yasetini sağlomloıtırmok, sl:ImUrUsUnU sUrdurebilmek 
için kuklo hukUmetler kurorok, gerek duyduğunda darbeler 
dUzenleyerek holkları boskı oltındo tutmoya, acı ve fela-
ketlere suruklemeye çolıııyor. Ulusal Kurtul,,! MUcodelele
rini zaytflahMlk çin hareketin önderlerini katlediyor, içten 
bölmeye çobol ıyor. 

Emperyalizme k"'ll savcıan Ulkelerde, gençlik hareket-
leri, Ulusal Kurtul,,! MUcodelelerinin bir parçasıdır. Genç 
k,,!oğın hoksızlığo ve sl:ImUrUye ka'}ı tepkileri, atılganlı�ı, 
enerjisi, anti-emperyalist mUcadelede önemini crtırmlltır. 
Gençlik kitlelerinin geniı ölçUde mUcodeleye katı lması, an
ti-emperyalist cephenin etkinliııini artımıoktodır. 

Uluslarorası demökratik gençlik hareketinin dayanııması 
ve birliği; boğımsızlık, borıı ve toplumsal ilerl_ mUea 
delesine yeni boyutlar kazandırıyor .Gençliııin uluslararası 
dayanııması; gerlellltıe,emperyalizme, foıizme ve dUn)l<l ba
rııını tehdit eden, sovcıÇI gUçlere karıı mUcadel..ı. yenı 
gUçlerin kozonılmasını ve etkinliııin artmasını salll ıyor. 

Gençliğin ulusal ve toplumsal kurtul", mUcadel ..  lnde 
etkin sosyal bir gUç halıne gelmesi ve uluslararası da)l<lnıı
ması, emperyalizmi tedirgin etmektedir. Uluslararası du
zeyde, etkili ideolojik araçlarla gençlık Uz.,.inde YOOUn bir 
kanpon)l<l açılmııtır. Gençliöin politize olmasını tlnl ..... 
ve sınıf mUcodelesinden uz,* tutma)l<l çal ı�ıyorlar. Ayrıca 
sınıfsol ve psikolojik temel lerinden ve farklı lıklarından ya

. rarlanar,* gençliğin biriiiiini bozmok, tutarlı  mUcadele ye
rine maceracı eııilimlerl h,*im kılmak Istiyorlar .DUn)l<l de-
mokratik gençıııılnin hareket birll�ini sQjllamcık ve daya-
nıımasını gUçlendirmek, aynı zamanda, GCllizm8, Fonon-
culuğo, Troçkizme ve Moolzme karıı mUcodele etmek de
mektir • 

Bağımsızlık, demokrasi ve sos)l<llizm mOcodel .. lnln veril
diği yurdumuzdo gençlik hareketlerinin antl- emperyalist ve 
anti-foıist Içeriği lInem kazanmaktodır .SOI)i<i1 ve sıyasal 
geliımelerden etkilenen gençliııin mUcadel.wnl tutarlı bır 
dUzeye çıkarm� ve geniı gençlik kitlelerinin mUcadeleye 
katı lmasını saıılomak gerekir. YUzbinlerce çalııon, emekçi 
gençliııin tırgUtlU mUcodelesinl tuterlı bır dUzeye çıkarm,* 
ve geniı gençlik kitlelerioin roUcodeleye kotılmasını salIla
mok gerekir. YUzbinlerce çalııon, emekçi gençllöin tırgutlu 
mUcodpl�slni gerçekleıtirmek zorundayız .  TUrkiye'de genç
lıK hareketleri uluslararası dayanlJma içinde yerini alma
I ı';.r . 

Bu tarihi gUnU, dUnyo demekrolik gen�lil< tırgütlerı ve i
lerici horeketler onti-emperyolist dayanııma ve biriiili sali
lamloıtırm,* ve mUcodelenin y.,ni hedeflerine uloımek az
miyle kutlomaktodırlqr .Çlnhindi 'nde, ŞIli 'de, Ortod,*, ' da, 
Afrika'do ulusol kurtul,,! savcıları veren ve foılzme karı i 
mUcodele eden, halklarının yanında savcıan gençlikle daya
o ıımo ve desteklenmeıi bu yıl )I<Ipllan kutlamaların belir
leyiel özelliöi oldu. 

Anti-emperyalist mUcodelede dostluk ve da)l<lnııma ıçın'. 

ldı. 
halkımızın 

... 

. 

Varpa'da 
ve 

sloganı 
gençUk tem

bo
(ark
sahıp 

yUrUyUşe blnlerce genç k..tıl
dı ve atom silahlarına ve SL
lahlanmaya karşı çıkarak ba
rış Içinde birarada yaşama 
gereltlnl belirttiler . 

� 
1962 yılında Helslnld'de 

yapıldı. 137 ülkeden blnlerce 
gençlik temsilclsl katııdı. 
Bu (estivale ilk defa olarak 
UNESCO ve Birleşmlş Millet
ler temsilcileri de gözlemci 
olarak katıldılar. İ1eriel DUn-
ya gençUıtı sömürge ülke-
lerden gelen gençlerle da-
yanışma Içinde, halklar ara
sında banş ve dostluğım yer
leşmesi Için çeşitU toplantı 
ve gösterilerde bulundular. 

� 
1968 yılında Solya'da ya

pıldı. çeşıtU Ulkelerden bin
lerce gençlık lemsllclsl ka
tıldı. Amerıkan emperyallz
m1n1n savaş poUtikasma, kat
UamJara karşı, Vietnam hal
kı lle dayanışmanın somut 
bır girişimi olarak, 5 . 000 ' -
den (azla delege, gönU1lü ça
lışma gruplannda çalıştılar 
ve kazançlannı Vietnam'a 
glSnderd1Jer. 
10.Festival 

28 . 7.1973-5.8 . 1973 tarlh
len ara.ında Berlin'de yap� 
dı. Festival programı ,öyle 
ldl: 

28 Temmuz: "Anti - Em
peryalist dayanışma, barış ve 
dostiuk için" 810ganı altında. için" 810ganı altında. 
tUm ileri dünya gençUıtı tel" -
8Ucllerinln katıldllP bır ml
tlng, çeşW1 spor ve JdIlWr 
gösterileri yapıldı. 

29 Temmuz: Vietnam, La-
08 ve Kamboçya halkları, 
gençUıtı ve öjtrencilerlyle da
yanışma ın1t1ng1 yapıldı. Sen-

karşı, ilerici dünya gençUıtı 
olarak ın1tingler yapıldı. 

2 A�os: Bugün tekelle
re, sömürüye, militarizm, 
faşizm ve baskıya karşı sa
vaşan halklar, gençler ve 
öjtrencilerle dayanışma mi
tingi yapıldı. Sosyal ilerleme 
ve barış Için, ortak çalışma 
ve eylem blrUıtı Için, demok
rasi Için, tekellerin egemen
lIıtıne ve militarlzme karşı 
savaş Uzerine konferans ve. 
toplantılar toplantılar toplan yapıldı. İspanya, 
Portekiz, Yunanistan ve di
ğer ülkelerdeki askeri ve zu
lüm rel Imlerine karşı çarpı
şaıılann yanında yer alındı. 

3 Alustos: Bugün gençli
ıtın ve öjtrencilerin hakları 
Için, oalarm emperyalizme 
karşı savaşlanyla dayanışma 
mitingi yapıldı . GençUıtın ve 
genç kadınlarm modern t0p
lumdaki roIU üzerine toplantı 
ve konferanslar verildi. 

4 Atustos: Sosyalizın1 ku
ran Alman Demokratik Cum
hurtyetı halkı, gençUıtı ve 
öjtrencllerlnln yanında sos
yalizm ve banş düşmanı, in
tlkamcı çevrelere karşı ile
rici Dünya gençUıtı, evsahlbl 
gençlerle dayanı,ma ın1tlngl 
yapıldı. 

5 Atustos: Antı �mpery ... 
Ust dayanışma, barış ve 
dostluk Için yapılan bUYÜk bır 
ın1t1ng1e (estival son buldu. 

10. Festıvalde ilerici dün
ya GençUıtı Vietnam Demok
ratık Halk Cumburfyetlnde bır 
hastahane yaptırmak için 
600.000 dolar para topladı. 
Ayrıôa F.estivale katılan Vi
etnam gençleri diğer ülke 
gençlerlne düşUrdUklerl B-S2 
bombardıman uçaklarından 
yaptıkları rozetler verdiler. 

Federasyonu" FMJD'nco i "Ounya Gençlii;iinin 
yalist MUçodelede Doyanıımo GUnU" olar,* 
kutlond l .O gUnden bugUne boktığımızda 
Asya'da ve Afrika'da halklorın özgUrlUk ve 
mUcodelesinde �pt!1e ileri adımlar atıldıöı,
nıldığı görUIUr. 

SömUrge imparatorlukların çökmesi Uzerine, 
ğımsızlıklarını kazonan ve kazanma yolunda 
leri yeniden emonomik yönden bağımlı k ı lm
mUrgecilik siyaseti uygulanmoyo bQ§ladl . "
yOksek "laması olon Emperyolizm", bu Ulkel
hammadde kaynoklarını ele geçirmek, ucuz 
cU nU yağmolornok amocıyla hereket ediyor
cil ik s[yasetini sağlomloıtırmok, sl:ImUrUsUnU 
için kuklo hukUmetler kurorok, gerek duyduğunda 
dUzenleyerek holkları boskı oltındo tutmoya, 
ketlere suruklemeye çolıııyor. Ulusal Kurtul,,! 
rini zaytflahMlk çin hareketin önderlerini 
bölmeye çobol ıyor. 

Emperyalizme k"'ll savcıan Ulkelerde, Ulkelerde, Ulkeler
leri, Ulusal Kurtul,,! MUcodelelerinin bir 
k,,!oğın hoksızlığo ve sl:ImUrUye ka'}ı tepkileri, 
enerjisi, anti-emperyalist mUcadelede önemini 
Gençlik kitlelerinin geniı ölçUde mUcodeleye 
ti-emperyalist cephenin etkinliııini artımıokt

Uluslarorası demökratik gençlik hareket
ve birliği; boğımsızlık, borıı ve toplumsal 
delesine yeni boyutlar kazandırıyor .Gençliııin 
dayanııması; gerlellltıe,emperyalizme, foıizme 
rııını tehdit eden, sovcıÇI gUçlere karıı mUcadel..ı. 
gUçlerin kozonılmasını ve etkinliııin artmasını 

Gençliğin ulusal ve toplumsal kurtul", 
etkin sosyal bir gUç halıne gelmesi ve ulu
ması, emperyalizmi tedirgin etmektedir. Uluslararası 
zeyde, etkili ideolojik araçlarla gençlık 
kanpon)l<l açılmııtır. Gençliöin politize olmasını 
ve sınıf mUcodelesinden uz,* tutma)l<l çal
sınıfsol ve psikolojik temel lerinden ve far

. rarlanar,* gençliğin biriiiiini bozmok, tutarlı  
rine maceracı eııilimlerl h,*im kılmak Istiyorlar 
mokratik gençıııılnin hareket birll�ini sQjllamcık 
nıımasını gUçlendirmek, aynı zamanda, GCll
culuğo, Troçkizme ve Moolzme karıı mUcodele 
mektir • 

Bağımsızlık, demokrasi ve sos)l<llizm mOcodel 
diği yurdumuzdo gençlik hareketlerinin antl-
anti-foıist Içeriği lInem kazanmaktodır .SOI)i<i1 
geliımelerden etkilenen gençliııin mUcadel.wnl tutarlı 
dUzeye çıkarm� ve geniı gençlik kitlele
katı lmasını saıılomak gerekir. YUzbinlerce 
gençliııin tırgUtlU mUcodelesinl tuterlı bır dUzeye 
ve geniı gençlik kitlelerioin roUcodeleye 
mok gerekir. YUzbinlerce ekir. YUzbinlerce ekir. çalııon, emekçi 
mUcodpl�slni gerçekleıtirmek zorundayız .  
lıK hareketleri uluslararası dayanlJma için
I ı';.r . 

Bu tarihi gUnU, dUnyo demekrolik gen�lil< 
lerici horeketler onti-emperyolist dayanııma 
lamloıtırm,* ve mUcodelenin y.,ni hedeflerine 



Noııl Bir Ülke? 

TÜRKiYE,DUnya Kopitalist Sistemi içerisinde 
yer olon kapitalist bir ulke ."Kapitalist" stSzc�U-
nUn !SnUne yo da orIc:asıno bazı boıka sıfatı", koya
rak bu kapitalizmin ni teliğine açıklık getirilebilir . 

,Örneğin, "azgellımiı kapitalist ulke" gibi. Ancak lönemli olon, TUrkiye'yi tahlil ederken, gUnlUk olgu
ları bir çerçeveye oturtmaya çalı�ırken hangi aroç
farı,hangi yöntemle kullanaco§lmı z . TUrkiye bir e
konomik bunaiım YOlıyor .DOnya ekonomisindeki bu
nolımden etkileniyor; çözUm yolları olarak bazı gi
riıimlerde bulunuluyor • Bunları incelerken kullana
c�ımız araçlar, kapitalist ulkelere iliıkin araçlar 
olmalıd ır. Yoksa, kaçıntımaz olarak zorlamolara gi
dilir; etic:isini yitirmiı sosyal sınıf ve tabakalara, sı-
nıfsol iliıkile(de zo<lama yerler bulunmayo Çalııı-
lır .Elbette ki, Turi<iye'deki kapitalizmin niteliği 
bunalımlara,aranon çtszUm yollarına, kendine özgU, 
değijik bir nitelik kazandıracaktır .Ancak bu, eko
nomiyi yöneten yasaları n  özUne de§iI, iıleyiıine ve 
gerçekleıme biçimine iliıkin bir sorundur. 

Yasalar? 
HER URETiM biçimi gibi,kapitalizmin de be-

lirli yasaları vardır .DOzen,bu yasolar doğnultusunda 
Iıler,sorunlar bu yasalar sonucunda doğar .Bu yasa
lardan ikisi bizim için çok önemli .�irincisi; kapi
talizm kbro, bu kbrın azami ölçUde ortırı Imosı esa
sına dayanır .ikincisi; Uretimin sosyal niteli�i ile 
mUlkiyetin özel oluıu arasındaki çeliıki sonucunda 
Uretilenin tuketilemem�i olgusu, daha yaygın deyi-
miyle satı, bunal ımı doğar. • 

TURKIYE'nin bugunku ekonomik g!lrUnUmUnU çi
zeceksek, özeıtikle son dört yıl içerisindeki geliı
meterin anlamını arayacoksok,kullanmamız gereken 
baılıca araçlar bunlar. 

Sorunu 

MEVCUT her durum belirli bir birikimin sonucu
dur. TUrkiy_ ekonomisinin bugUnkU durumu do !ıyle . 
Ancak bu bısyledir diye çok do gerilere gitmeye ge
rek yok.l2 Mart arifesi"in genel bir görUnUmU, o gUn 
den bu yanaki geliımeler ve gUnOmUz için bize ye
terli ipuçlarını verecektir. 

HER GELiş iM, belirli çeliıkileri beraberinde ge
tirir .Her gUçlenme de,o gUçlenmeye ili�kin zaaf
ları, eksiklikleri içinde barındırır .  TUrkiye'de burju
,,';ninin geli�iminden, daha doğrusu sermaye sınıf, 
içerisinde belirli bir kesimin sivrilmesinden söz edi
yoruz .1970llerin baıında buyuk burjuvazi, sınıfının 
en gUçlU kesimi olarak daha çok ıey istemeye baılı
yor . "  BUyOk . burjuvazi de nereden çıktı?" denile
bilir .Ancak, burjuvazinin en gUçlu kesimlerinin u
zunca bir sUredir tekelleıme yolunda hızlı adımlar 
attıkları bir gerçek .imalat sanayiinin çeıitli dalla
rında mevcut kuruluıların bir bölUmUnUn kontrol et
tikleri sermayenin, iıletme kurabilme ölçe�inin bu
yOmesi, holdinglerle birlikte, bankaların, sanayi ve 
ticaret ıiri<etleriyle kurdukları ortaklıkların art
ması tekelleıme göstergeleridir. 

LO KişiDEN çok iı çi çolııtıran iıyerlerinin ken
di içlerindekt farklıloımayı tesbit edecek veriler 
elimizde yok. Ancak, buyUk ve kUçuk iıyerlerinin 
geliıimi hakkındaki verilerden anlamlı sonuçlar Çl
kıyo<. Örneğin, imalat Sanayiine iliıkin çeıitli 
sayım ve anket sonuçlarına göre, 10'dan az iıçi ça
Iııtıran kuçuk iıyerlerinde çalııan ilÇI say"I'  1963-
1970 arasında yUzde 26 azal ir"'. Buyuk iıyerlerinde 
çalııan ilÇi soy ısı ise, aynı dönem içerisinde iki mi� 
ii artıyor. Ticaret hacminin bir göstergesi olon "Sa
tınalınan Mal ve Hizmetler" le sotııların geliıimine 
baktı§ımızd,a,"" aynı doğrultuda sonuçlarla kor
ııl"Iıy","z. 1963-1970 arasında, kUçuk iıyerlerinin 
aldıkları ve sattıkları mal ve hizmet hacmi 1 .5 mis
li ortari<en, bUyUk iıyerlerinde bu artıı 4 .5 kat olu
r"'. Bunlar, 1970 yılına kadar olon geliımeler. 1970 
sonrası için ka'1IIOJtırma imkanı so�layacak veriler 
henUz derlenmiı de§iI. Yine de 1970 sonrasında bu 
geliıimin daha da hızlanmıı olması mUmkUndUr. Di
ğer bır göstergeye gısre de, 1973 yılında, yeni ku
rulan Anonim Ş irketlerin toplam sermayesi, eski A
nonim ŞIrketlerin artırılmıı sermaye miktarının ol
dukça altındadı r .  

TEKELLEŞME arttıkça, sermaye bUyUdUkçe kOr 
dUrtUsUnUn, bunun sonucu olarak do kaynakları tek 
elde toplama eliiliminin artacoöı bir gerçek'. - Baıta 
değinfliğimiz yasalardon biri buydu. Burada, soru
nun bir haıka yönU hemen ortaya çıkıyor: Tekelci ser 
maye'gUçleniyordu,ama, belirli zoofları, eksiklik
leri de içinde tOlıyordu.  Bunun nedeni, TUrkiye1nin 
bir azgeli�mi� kapitalist ulke olması. Gerçi heryer
de böyledir, oma TUrkiye'nin azgeliımi�liğinin ya
rattığı özel durumlar var: Tekelleaen sermaye, kendi 
dıı ındaki kaynaklara daha çok muhtaç. Yaygın bir 
deyimle "otofinansman" dııı kaynaklara b�vur
mosı gerekiyor . Bu kaynaklar, devlet kredileri, i�
tirakleri, sUbvansiyonlor, banka kredileri ve dı�  kre
dilerdir. Doha kısası ve açığı, mesele �ka kesim
lere giden artı değerin daha bUyUk bir bıslUmUne sa
hip çıkılmasıdır. TUrkiyeiyi 12 Mort'a getiren ve 
oradan alıp gUnUmUze tCIJlyan çeli�ki burada yatar; 
bir yanda sermayenin tekell81mesi, tekellesen ser
mayenin gUçlenmesi,öte yandan eldeki kaynakların 
yeterli görulmeınesi, daha çok kaynağı elde tutma 
durtusu. 

"12 Mert 

PARLAMENTER burjuva demokrasisi, egemen sı
nıfların, toplam artı değeri nispeten "centilmence" 
poyloıtıklorı bir ,.,jimdir .Esemen sınıflar belirli k ... 
rallar uyarınca, birtakım tartıımalarla bu i�i bece
rirler . Perlamenter demokraside, bir sınıf olarak bur
juvazinin karı lSında iıçi sınıfı ve diğer çalııanlar 
yer alır . Yok eöer burjuvazinin en guçlu kesiminin 
istekleri mevcut parlamenter dUzen içerisinde kar
�ılanomıyorsa, belirli k�ulların da oluıumuyla fo
�izme gidilir. Burada bu�iuvazinin en guçlu kesi
minin i�çilerle, köylulerle ve diğer sermaye kesim
leriyle pazarlığa hiç niyeti yoktur. istediklerini sö
ke söke olmayı kafasına koymuıtur. 

12 MART döneminde, tekelci sermayenin istekle
ri, i�çilerden, köyluierden koparobileceklerini kat 
kat oııyordu. Bu nedenle iıçiler ve k!lylUlerin ya
nında b�kolarının du çıkarlarına el atıldı. Bir dizi 
kararla , "reform"la gerçekl�tirilmeye çalı�ılan 
buydu. 
Kredi Muslukları 

TEKELCi burjuvazinin finansmon sorununun çö
zUmUnde akla ilk gelen kaynaklardan biri de kredi
lerdir • 12 Mort'ı izl�yen dönemden �layarQk gU
nUmUze kadar kredilerin akııı bu yönde almuıtur. 
Toplam Banka kredilerinin dağılımına göz atalım: 

BANKA KREDiLERiNiN DA�ILlMI % 
Sektısrler 1969 1970 1971 1972 
Kamu Kesimi 10.1 10.1 10.1 10 .2 
Tarım Kesimi 25 24 20 17 
KUçUk Esn.ve Zan. 2.9 2.9 2. 9 2.8 
Özel Kesim 62 67 70 
Toplam 100 100 100 100 

1969-1972 yılları arasında toplam banka kredi
lerinin yOzde d�ılımı iıte böyle. Tarım kesiminin 
sağladığı krediler azalıri<en, aldı§ı kredilerin oranı 
ortan tek kesim gısruldUğU gibi Özel Kesim . S_rmo
yenin hedeflerinden biri, kredi olanaklarını sonuna 
kadar zorlamak, bu olandaki rakiplerinden kurtul-
mak. Bu açıdan bak ıldığında yolun sonuna henUz 
gelinmemiı olduğu görulUyor. Bu yılki verilerden 
anloııldığı boıta Merkez Bankası kredi
leri olmak Uzere Sekt!lre açılan krediler hızla 
artıyor. Kredi alanında, özel sektörun Tarım Kesi
minden sonra gelen rakibi Kamu Kesimi; bu yUzden 
Kamu Kuruluıları için ilginç !Inerller getiriltyor. Bu 
kuruluıların, kredi kaynaklarına daha az baskıda 
bulunmalarını sağlamok Için son zamlar onaylanı-

BUYÜK 
BURJUVAZiNiN 

CiZGii 
yo<, halka -yani kendilerine- daha çok açılmaları 
için modeller sunuluyor. 

KAMU KURULUŞLARıNDAN s!Iz açılmııken, Dev 
let fonlarının sermaye iıtirakleri biçiminde özel ke
sime aktarılmasına do de�inelim . Bu, özel kesimin 
finansman ihtiyacını karıılomada kullanılan yollar..; 
don biridir .KUçuk bir örnekle yetinelim: Yalnızca 
Makine Kimya EndUstrisi Kurumu, Koç Holding'e bağ 
Iİ TOFAŞ ve TUrk-Trakt!lr'e sermaye iıtiraki biçi
minde 95 milyon 148 bin liralık kaynak oktarmııtır. 

Tedbirleri 

FiNANSMANıN bir yolu ek kaynak bulmakso, 
diğeri de eldekileri kaçırmamak . Teıvik tedbirleri 
bunu sağlamak için dUjUnUlmtıı ve uygulanır"" Bu 
tedbirler, Devletten sermaye kesimine kaynak trans
f .. inin, daha doörusu boğ1ı1nın en çarpıcı örne 
ğidir. T �vik tedbirleri arasında yer olon "Yatırım i� 
dirimill uyarınca yatırımcı, yaptığı yatırım kodar 
kurumlar vergisinden muaf tutuluyor . Bunun sonu-
cunda gulunç miktarlarda Kurumlar Vergisi veren 
"kurumlarll ortaya çıkıyor . Diğer teıvik tedbirleri 0-
rasında, IIGumruk Muafiyetill, "Yatırım Kredisill, "ih
racatta Vergi iadesi ii gibileri var. Örneğin ırmak 
HokUmeti, pamuk ihracatındaki tıkanıklıkton, ihra
catçılarımızın daha az zarar gljrmesi için bir karar
name ile ihracatta % 2S vergi iadesini yeniden yU
rurlUğe koydu. Ege Bıslgesi Sanayi Odası Boıkanı Şi
nasi Ertan, bunu da yeterli g&memiı olacak ki, geç-
tiğimiz oy Ilihracat tıkanıklığını yenmek için daha 
ciddi teıviklere" ihtiyaç olduğunu s!lyledi • T eıvik 
tedbirlerini yeterli bulmayan yalnızca Ertan ve ar
kodoıları değil .  Niyet g!Ssterisi biçiminde de olsa 
"Milliyetçi Cephe" hukumetinin programında yer o
lan noktalardan biri tqvik tedbirlerinin daha do ar
tırılması ve bir liSanayi Teıvik- yasasının çıkarıl
ması . 

ANCAK, tqvik tedbirlerinin asıl gayesi Uze-
rinde netleırnek gerekiyor. Tedbirlerin tekelci bu
yUk sermayeye yarad ığı, tersi durumların önlenmek. 
istendiği açık. Son gUnlerden bir örnek verelim: 
TUrk Sanayici ve iıodamları Derneği -TUsiAD- teı
vik tedbirlerinden "herkesin yararlandırılmomos." ge 
rektiğini söyluyor. " HerkesIIten, tekelci sermaye 
dı�ındaki herkesin kastedildiğini ayr.ca belirtmeye 
gerek yok . 
� Yollar 

ANCAK, tekelci sermayenin aradan çıkarmO< i,.. 
tediği diğer sermaye ve ticaret kesimlerinin yal
nızca teıvik tedbirlerinin esirgenmesiyle arodan çık
moyocağı anloıılmıı olacak ki, baıka yollar do de
neniyor . Örneğin, 12 Mart sonrası IIrefonnll istek
lerinden biri de tUccarı oradan çıkararak imolatçı
BUyUk Mağaza doğrudan iliıkisinin kurulması idi. 
Bu henUz gerçekleımiı değil; Ustelik gerçekleımesi 
kısklu tedbirleri ve bu yUk değiıiklikleri gerektiri
yor. Ancak, bu " reform" tasarısının bizatihi kendi .... 
si, tekelci sermayenin niyetlerini ortaya koyması 
açısından ilginç. 

BiR BAŞKA !lrnek de son gunlerden verelim: Eı
kiıehir Sanayi Odası, Karabuk'Un uyguladıııı poli
tika sonucunda, pik demirin bUyuk sanayicilere ka
potıldığın�an, ku çuk imalatçının hammaddesini ko
raborsadan aldığındon yakınıyor . Kayserili sana
yiciler de aynı yakınma içerisinde. Girdi moliyet
lerini artırarak, karaborsalar yaratarak kUçuk ser
mayeyi yutmak, kapitalizmin genel bir yasasıdır. iı-
leyiı biçiminde ufak tefek farklılıklar gısrulse bile 
bu yasa TUridye'de de iılemektedir. 

Ucretler ve Fi lar 

ıRMAK Hukumetinin Maliye Bakanı Bedri GUr
soy, geçenlerde Butçe-PIOn Komisyonunda konu
ıurken, "Taban fiyatları ve Ucretler artarken, enf
lasyonu mucize bile durduramozll demiıti. Gursoy, 
sermaye kesiminin malum g!lrUjUnU bir kez daha tek 
rarlıyor. Taban Fiyatları ve Ucretlerle Fiyatlar ara-
sında Gursoy'un dedi�i cinsten bir I liıkinin olma-
dığını anlamok için bazı 

,
verilere bakmak yeterli . 

1971-1973 arasında 
hakkının askıyo alı 
olarak dıJımlJılUr. 
olanca hızıyla. 

Yeni Yollar 

"ALLAH bir kapıyı 
Oysa çoğu kapı lar açık 
lar aranıyor. " Halka a 
satııının özel kesim içi 
rU i Uyo<. Doha sonra 
his .. .. nedi salıılerı ıçı 
nulunun 1975 yılı batıncW 
tııını hızlandırıyor. ÇUııI 
faizle satılabiliyor. Bu 
hisse senetleri ve devlet 
luk sağlır"'. Gazete 
nılen 500 milyon 1I",lıie 
tılmıı durumda. "Mıllı 
romında da bu noktaı ... 
piyasası yasasının kılO 
nilir'" • 

ANCAK bunların hı 
demokratik reilmln geti 
Şimdi gundemde yenı bır 
redir uygulanmayon bır ,. 
"vergi geiHerinde ert • •  
yatırımların gerçekl .. _ 
GUrsoy do " Harp sonayta 
rının ka'1ı1oncıbll ..... i i� 
duğunu" söyıur"' . AnCOI 
en belirleyici etk.., 11)'11l 
koymak, geçici ya da .et 
hukUmetlerin iıidir. LPII 
sözUnU çok .ttlkl ... ı ·lttI 
te"",linde bısyl. Iktidarı. 
Kritik durumu .. .. çim hı 
lIyetçi Ceph." hukUmetl1 
bek i enemez • 

Ortak Pazar 

YERli tek.lcl .. 
nU de lisans, pat..,t, 
mlnde dııarıya kaptı 
zaman 

çtszUm yollarına, kendine yollarına, kendine yollarına, özgU, 
kazandıracaktır .Ancak bu, eko

yasaları n  özUne de§iI, iıleyiıine ve 
iliıkin bir sorundur. 

biçimi gibi,kapitalizmin de be-
.DOzen,bu yasolar doğnultusunda 

yasalar sonucunda doğar .Bu yasa
için çok önemli .�irincisi; kapi

azami ölçUde ortırı Imosı esa
.ikincisi; Uretimin 

ölçUde 
.ikincisi; Uretimin 

ölçUde 
sosyal niteli�i ile 

arasındaki çeliıki sonucunda 
tuketilemem�i olgusu, daha yaygın deyi-

doğar. • 
bugunku ekonomik g!lrUnUmUnU çi

son dört yıl içerisindeki geliı
arayacoksok,kullanmamız gereken 

bunlar. 

durum belirli bir birikimin sonucu
ekonomisinin bugUnkU durumu do !ıyle . 

diye çok do gerilere gitmeye ge
arifesi"in genel bir görUnUmU, o gUn 

eler ve gUnOmUz için bize ye
verecektir. 

iM, belirli çeliıkileri beraberinde ge
gUçlenme de,o gUçlenmeye ili�kin zaaf

içinde barındırır .  TUrkiye'de r .  TUrkiye'de r .  burju
daha doğrusu sermaye sınıf, 

kesimin sivrilmesinden söz edi
baıında buyuk burjuvazi, sınıfının 

olarak daha çok ıey istemeye baılı
burjuvazi de nereden çıktı?" de

baılı
de

baılı
niledenilede

burjuvazinin en gUçlu kesimlerinin u
tekelleıme yolunda hızlı adımlar 

.imalat 
tekelleıme 

.imalat 
tekelleıme 

sanayiinin çeıitli dalla
luıların bir bölUmUnUn kontrol et

iıletme kurabilme ölçe�inin bu
birlikte, birlikte, birlikt bankaların, sanayi ve 

kurdukları ortaklıkların art
göstergeleridir. 

iı çi çolııtıran iıyerlerinin ken
ıloımayı tesbit edecek veriler 

buyUk ve kUçuk iıyerlerinin 
verilerden anlamlı sonuçlar Çl

imalat Sanayiine iliıkin çeıitli 
sonuçlarına göre, 10'dan az iıçi ça

iıyerlerinde çalııan ilÇI say"I'  1963-
26 azal ir"'. Buyuk iıyerlerinde 

ise, aynı dönem içerisinde iki mi� 
hacminin bir göstergesi olon "Sa
Hizmetler" le sotııların geliıimine 

aynı doğrultuda sonuçlarla kor
1963-1970 arasında, kUçuk iıyerlerinin 

mal ve hizmet hacmi 1 .5 mis
iıyerlerinde bu artıı 4 .5 kat olu

yılına kadar olon geliımeler. 1970 
ma imkanı so�layacak veriler 

hip çıkılmasıdır. TUrkiyeiyi 12 Mort'a getiren ve 
oradan alıp gUnUmUze tCIJlyan tCIJlyan tCIJly çeli�ki burada yatar; 
bir yanda sermayenin tekell81mesi, tekellesen ser
mayenin gUçlenmesi,öte yandan eldeki kaynakların 
yeterli görulmeınesi, daha çok kaynağı elde tutma 
durtusu. 

"12 Mert 

PARLAMENTER burjuva demokrasisi, egemen sı
nıfların, toplam artı değeri nispeten "centilmence" 
poyloıtıklorı bir ,.,jimdir .Esemen sınıflar belirli k ... 
rallar uyarınca, birtakım tartıımalarla bu i�i bece
rirler . Perlamenter demokraside, bir sınıf olarak bur
juvazinin karı lSında iıçi sınıfı ve diğer çalııanlar 
yer alır . Yok eöer burjuvazinin en guçlu kesiminin 
istekleri mevcut parlamenter dUzen içerisinde kar
�ılanomıyorsa, belirli k�ulların da oluıumuyla fo
�izme gidilir. Burada bu�iuvazinin en guçlu kesi
minin i�çilerle, köylulerle ve diğer sermaye kesim
leriyle pazarlığa hiç niyeti yoktur. istediklerini 

sermaye 
istediklerini 

sermaye 
sö

ke söke olmayı kafasına koymuıtur. 

12 MART döneminde, tekelci sermayenin istekle
ri, i�çilerden, köyluierden koparobileceklerini kat 
kat oııyordu. Bu nedenle iıçiler ve k!lylUlerin ya
nında b�kolarının du çıkarlarına el atıldı. Bir dizi 
kararla , "reform"la gerçekl�tirilmeye çalı�ılan 
buydu. 
Kredi Muslukları 

TEKELCi burjuvazinin finansmon sorununun çö
zUmUnde akla ilk gelen kaynaklardan biri de kredi
lerdir • 12 Mort'ı izl�yen 

gelen 
izl�yen 
gelen kaynaklardan 

izl�yen 
kaynaklardan 

dönemden �layarQk gU
nUmUze kadar kredilerin akııı bu yönde almuıtur. 
Toplam Banka kredilerinin dağılımına göz atalım: 

BANKA KREDiLERiNiN DA�ILlMI % 
Sektısrler 1969 1970 1971 1972 
Kamu Kesimi 10.1 10.1 10.1 10 .2 
Tarım Kesimi 25 24 20 17 
KUçUk Esn.ve Zan. 2.9 2.9 2. 9 2.8 
Özel Kesim 62 67 70 
Toplam 100 100 100 100 

1969-1972 yılları arasında toplam banka kredi
lerinin yOzde d�ılımı iıte böyle. Tarım kesiminin 
sağladığı krediler azalıri<en, aldı§ı kredilerin oranı 
ortan tek kesim gısruldUğU gibi Özel Kesim . S_rmo
yenin hedeflerinden biri, kredi olanaklarını sonuna 
kadar zorlamak, bu olandaki rakiplerinden kurtul-
mak. Bu açıdan bak ıldığında yolun sonuna henUz 
gelinmemiı olduğu görulUyor. Bu yılki verilerden 
anloııldığı boıta Merkez Bankası boıta Merkez Bankası kredi
leri olmak 

tedbirler, Devletten sermaye kesimine 
f .. inin, daha doörusu boğ1ı1nın en çarp
ğidir. T �vik tedbirleri arasında yer olon 
dirimill uyarınca yatırımcı, yaptığı yatırım 
kurumlar vergisinden muaf tutuluyor . 
cunda gulunç miktarlarda Kurumlar Vergisi 
"kurumlarll ortaya çıkıyor . Diğer teıvik 
rasında, IIGumruk Muafiyetill, "Yatırım 
racatta Vergi iadesi 

Muafiyetill, 
iadesi 

Muafiyetill, 
ii gibileri var. Örneğin 

HokUmeti, pamuk ihracatındaki tıkanı
catçılarımızın daha az zarar gljrmesi için 
name ile ihracatta % 2S vergi iadesini 
rurlUğe koydu. Ege Bıslgesi Sanayi Odası 
nasi Ertan, bunu da yeterli g&memiı olacak 
tiğimiz oy Ilihracat tıkanıklığını yenmek 
ciddi teıviklere" ihtiyaç olduğunu s!lyled
tedbirlerini yeterli bulmayan yalnızca 
kodoıları değil .  Niyet g!Ssterisi biçiminde 
"Milliyetçi Cephe" hukumetinin programında 
lan noktalardan biri tqvik tedbirlerinin 
tırılması ve bir liSanayi Teıvik- yasasının 
ması . 

ANCAK, tqvik tedbirlerinin asıl 
rinde netleırnek gerekiyor. Tedbirlerin 
yUk sermayeye yarad ığı, tersi durumların 
istendiği açık. Son gUnlerden bir örnek 
TUrk Sanayici ve iıodamları 

gUnlerden 
iıodamları 

gUnlerden 
Derneği -

vik tedbirlerinden "herkesin yararlandırılmomos." 
rektiğini söyluyor. " HerkesIIten, tekelci 
dı�ındaki herkesin kastedildiğini ayr.ca 
gerek yok . 
� Yollar 

ANCAK, tekelci sermayenin aradan 
tediği diğer sermaye ve ticaret kesimle
nızca teıvik tedbirlerinin esirgenmesiyle 
moyocağı anloıılmıı olacak ki, baıka yollar 
neniyor . Örneğin, 12 Mart sonrası IIref
lerinden biri de tUccarı oradan çıkararak 
BUyUk Mağaza doğrudan iliıkisinin kurulması 
Bu henUz gerçekleımiı değil; Ustelik 
kısklu tedbirleri ve bu yUk değiıiklikleri 
yor. Ancak, bu " reform" tasarısının bizatihi 
si, tekelci sermayenin niyetlerini ortaya 
açısından ilginç. 

BiR BAŞKA !lrnek de son gunlerden verelim: 
kiıehir Sanayi Odası, Karabuk'Un uygul
tika sonucunda, pik demirin bUyuk sanayi
potıldığın�an, ku çuk imalatçının hammaddesini 
raborsadan aldığındon yakınıyor . Kayserili 
yiciler de aynı yakınma içerisinde. Girdi 
lerini artırarak, karaborsalar yaratarak 
mayeyi yutmak, kapitalizmin genel bir 
leyiı biçiminde ufak tefek farklılıklar 
bu yasa TUridye'de de iılemektedir. 

Ucretler ve Fi lar 

ıRMAK Hukumetinin Maliye Bakanı 
soy, geçenlerde Butçe-PIOn Komisyonunda 



fiyatları artmamııtır. Grev 
yla reel Ucretler mutlak 
yatlar ortm1ıtır i hem de 

orları temsil etmekle bir-
çekçi davrananlar do var

imi Baıbakanlarından No
, "amortismanı çabuklaı
t8Jvik l'e<:biri olduğunuı! 

n Mbirinin" de tekeller 01-
Hızlı fıyat ertııları, fa

vII çıkeran özel sektıırun, 
irketl.,in iıine ycromok

i ""lince, !!deyecekleri 
yat ertııı nedeniyle ger

olocaktır. 

taban fıyatları ve Uc-
erdi . 1974 yı l ı  taIıOn 

lere kıyasla değiıik bir 
altın yılını )"'Iad ı .  C.,.,.. 
i kendisine seçim kazan

de ııdedi . Toplu s!Szl"l
i bask ılar bir ölçUde 0-
bunlerı, demokratik re

çekmek zarundo kaldı . 

rso ötekini açar" derler . 
ndo bile baıka kapı-

Mnln, yani hisse senedi 
in edict olmadı�ı gö

eöimiz IOtII bunolımı, 
""çerl i .  Bakanler Ku

Idıliı bir kcrer tahvi i sa
bu kererla tahvi l ler % 18  

"zel .. ktıır tahvil lerine 
viIIeri yonındo UstUn-

rı .. lne gııre, piyosayo sU
villn yarısındon çoğu sa

I Cephe" hukumeti prog
m veri ii yor • Sermaye 
çıkerılacoğına deği-

rı yeterli değil .  Üstelik 
ı "ıınirlarneler" do vor. 
i beliriyor . Bu uzun sU

: Yeni Vergiler. TüsiAD 
pl..,do !lngıırulen 

ını", Maliye . Bakanı 
Savunma Harcamala-

yeni vergilere gerek 01-
yenı vergi ler konusunda 

iktidcr sorunu. Vergi 
i deijll , az çok kalıcı 

lerının son gunlerde 
Iı hıA<umet" isteğinin 

duyulan özlem yotıyor. 
umeti nitelikleriyle "MiL 

böyle bır uygul_a 

ki'; çıkarrn<ım<ık gerek . ÇUnku, tekelci sermayenin 
bizzat varlı�ının temel i  emperyalizmle butunl81mil 
olması . Bunun tersini dUıunmek, kapitalizmin, em
�lIzmden �ımsız olarak, tekel l"lmeye varan 
bır  ölçUde geliıebileceğini dlJıUnmekle "ltir ki ,  bu, 
çoğımızdo çoktan tıkanmıı bir yoldur. Buna karı ı l ı k  
unutulmamosı gereken bir baıka nokta doha vor: Te
kelci sermayenin emperyalizmle ortaklı§ı, onun ba
sft bir " tClleron", Ilkomisyoncu" olması anlamına gel
mez. Emperyalist tekellerle zaman zaman pazarlık 
masasına oturmasını engellemez . 

SON ZAMANlARDA, tekelci sermayenin en 
gUçlu kesimleri Ortak Pazcr konusunda bozı kuıku
lar duyduklarını belirtiyorlar . Vehbi Koç, "AET an
'Cılmalarında ,aleyhimize noktalar olduğunu" ileri 
sUrUyor . TÜSIAD "yoboncı sermayenin gireceği sek 
tör ve bölgelerin kesin olarak belirlenmesini" isti
yor . iranla giden iıodomları heyetinin sözcUsU, IIYIı. 
lerca Batı ulkelerine önem vermemiz yOzUnden kom
ıularımızı ihmal ettiğimiz" göroıUnde. AET'nin bozı 
hıA<umlerinin di/jer ulkelerle olan ticari i l iıkileri
mizi zedeleyici nitelikte olduğu söyleniyor . 

BÜTÜN bunler ni.in? Elbette ki AET'ye karı i 
olunduğuncJan deöil . Iki neden var: Birincisi; te-
kelci kesimin el indeki sermaye birikimi, bazı alan
larda yalnızca kendisinin yatınm yapmasını zorunlu 
k ı lacak boyutlara ulaımııtır . Tekelci sermaye bu a
lanlarda Ortak Pazar, ya da �ko bir kar 
II çekingen davran.ınaktadır . ÇözUm yolu, 
dediği gibi "sektör ve bölgelerin poylaıılmesı i! dır . 
Söz konusu alanların neler olduklor:na gelince, bun
lar, " Motor SonayiPI �I ığında genelleıen Motor, 
E lektronik ve Horp Sanayi leridir .  Eski Sanayi ve 
Teknoloii Bokanı Mehmet Gölhan'ın ifadesiyle "Bu 
olanlarda bağımlı l ık teknoloji satınalınmasından i
baret kolocak, yabancı sermaye ya do uzmana ge-
rek duyulmuyor . "  Gölhonlın dediklerinin gerçek-
l"lip gerçekl"lmeyeceğini bi Imiyoruz . Örneğin, 
bundan iki-Uç yıl önce Ertuğrul Soysal Sanayi Oda-

• VERGl KOYM AK, GEÇ İcİ Y A  D A  SE Çİ Me! DEÖIL, AZ 

ÇOK KALıcı HtlKtlMETLERİN İŞİDİR. IŞ AD AMLARı
NIN SON GÜNLERDE SÖZÜNÜ ÇOK E'ITİKLERİ '' İs
TİKR ARLI HtlKtlMET" İSTEÖİNİN TEMELİNDE BÖY

LE İKTİD ARLAR A DUYULAN ÖZLEM Y ATlYOR . .KRİ

TİK DURUMU VE SEÇ İM ııtlKtlMETİ NİTELİKLER İY

LE "MİLL İYETÇ İ CEPHE" ırtlKtlMETiNDEN BÖYLE 

B!R UYGUL AMA BEKLENEMEZ . 

• 12 MART DÖNEMINDE, TEKELCİ SERMAYEN İN ts
TEKLER İ, IŞÇİLERDEN, KÖYLÜLERDEN KOP ARA
BİLECEKLER İNİ K AT KAT AŞıYORDU. BU NEDEN
LE IŞÇ İLER VE KÖYLÜLER İN Y ANlND A B AŞKALA
RlNlN D A  ÇıK ARLARıN A EL ATILDI. BİR DİZı KA
R ARLA, "REFORM"LA GERÇEKLEŞTiR İLMEYE Ç A
LışıLAN BUYDU. 

sıyla, dıı ticarette AET Ulkelerine kesin bo/jımlı
I ıktan daha çok korkulmaya baılondı . Yeni oçılnn
larla yeni ulkelere seferler dUzenlendi . Kısacası, te
keld sermaye için bir musibet bin nasihatten daha 
etki l i  oldu. iıte bu nedenle I!Milliyetçi PartilerI! 
programlarında, yak ın doğu Ulkeleriyle i l iıkiye bu
yOk önem verdiklerini bel irtmek gereğini, hem de 
Uzerine basarak belirtmek gereğini duydular .  
Sotıı Sorunu ve Yeni Açılımlar 

KAPiTAıiZMiN, urettiğini sotamaması ve bunun 
sonucu olan bunalım, boıta değindiğimiz ikinci ya_ 
saya iliıkin. Satıı bunalımı hemen hemen beı yıldır 
geçerlil iğini korumaktadır . Ancak kapitalizm, ni
teliği gereği, bu bunalımı ferah latıcı tedbirler ala
mıyor . Tabii kııklu tedbirlerden s!Sz ediyoruz . Yoksa 
baıka tedbirler alınmııtır. 1970 Personel Yasasıyle 
memur m�lannın yOkseltilmesi ve aynı yıl ger-
çekleıtirilen devatUasyon gibi . Ancak, bu tedbir-
lerin hemen arkasından izlenen enflasyoncu sermaye 
birikimi politikası ve baskı dUzeni alınan tedbir
leri etkisiz k ı ldı . ihracat �ozaldı, ithalat artt ı .  Dİİ 
ticeret açığı 50 yıldır gıırulmeyen boyutlara ulaıt ı .  
Fiyat artııları, artan memur gelirlerini silip sUpUr-
du. Ücretler zaten reel anlamda artmıyor, azalı-
yordu . Taban fiyatları da uzun sUre sabit tutuldu . 
Özel kesimin imalat sanayii yatırımlarında tUketim 
maddelerine ayrılan pay 1971'de yUzde 20.85 iken 
1972'de 40 . I I 'e çıktı . Ancak, Uretilen satılamoyın
ca bu oran son yıl larda dlJımeye baıladı . BugUn bir 
çok tUketim maddesinin Uretiminde gerilemeler gö
rUIUyor . Hiç kuıkusuz, mevcut gelir dağı l ımı dUzeni 
içerisinde, iç tuketimi kamçılamanın do belirli sı
nırları olacaktı r .  

D IŞ  PAZARlARA satıı, akla i lk gelen çözUm 
yollarından biri idi . Ancak, özel l ikle dUnya eko-
nomik bunalımının do etkisiyle bu yol ıimdilik tı
kanmıı görUnUyor . Bozı mallorın 1973 ve 1974 ' deki 
ihraç durumuna bakal ım: 

iŞTE BU nedenle sınırlı sayıda ulke ile olan ti
cari iliıkilerden kuıku duyulmayo baıland ı .  Bu ne-
denle, iran, Libya ve di/jer Yakın Doğu ulkeleri 
ön plana çıktı . Ege Sanayi Odosı Baıkanı ,  "Libyo 
bUyUk bir ıantiye, çimento stoklarımızı eritebilir" 
dedi . Feyyaz 8erker, "iron'a bUyUk miktarda gıda 
maddeleri ihraç edebileceöimizi" söyledi . 

KAPiTALiZMiN genel yasaları TUrkiye'de de 
iıliyor. Kopitalizmin temel çeliıkileri Turkiye top-

lerı Genel Sekreteri iken, adı geçen sanayi kollo- SEçiLMiş MALlARıN iHRACI 
nna Özel Kesimin Iltolip olmadığını" söylUyordu . Bu 

lumunu do etkisi altına olmı; . Art .. deÖeri artınno, 
kaynak toplama tedbirleri sat ii bunalımını doğuru
yar. Satıı bunalımının çözUmU ise daha az artı - de
ğere rozı almada yatıyor . Sermaye birikiminin iste
nen boyutlara uloıması enflasyonu gerektiriyor . Enf
lasyon ise satıı bunal ımını daha do ağırlc:ııtırıyor. Te 
kelci sermaye, mevcut dUzen içerisinde bugUnkU 
bunalımındon kurtulabilir.  Ancak, yeni bir dUzeyde 
yeni bunalımlar ortaya çıkocakt ır .  BugUnkU buna-ı 
I ımdon Çıkıı yol lorı, AET ile sektıır paylaıımında, 
Motor Sanayiinde, Yakın Ooöu Ulkel""rine açı lma
da, yeni vergilerde yatıyor . Genel olarak toplu
mun tUm bunalımlardan kurtulması i!e, bunal ımların 
kaynağından, yoni kapitalizmden kurtulm(�da mUm
kUn . 

gUn ise Motor Sonayii için yerl i  tekel ler birbirine 
girmiı durumda . 

ikinci neden, son dUnya bunalımının ortaya Çl
kerdığı boz i gerçekler. Bunalım, dıı ticaret bağım-
l d ığı nedeniyle safll sorununu daha da ağırlaıtırı-

Mal 
Çimento/ton 
Konserveler/ton 
Buzdolobı/adet 
Çomaıır mokinesi/adet 

1973 1974 
980.370 292 . 318 

18 .204 12. 710 
17.399 1 1 .497 

1 . 731 217 
yor . Bunun çok açık ıırnekleri gııruluyor. Dolayı -

TPAO ( I )  
PETKıM ( I )  
PETROL OFisi ( I )  
jPRAŞ ( I )  
ADA Ş ( I )  
KAMU TOPlAMı 

MOBIL ( 2 )  
Pazerlorna 
Rofineri 

� ( 2 )  
Pazarloma 
Rafineri 

MOBIL - BP TOPLAMı 

MÜSTEŞAR KÖPRÜLÜLER VE ARKADAŞLARıNıN GÜNAHı 
PETROL ŞiRKETLERiNiN 1974 ve 1973 YILlARI KARlARı (TÜRK liRASı) 

1974 YILI 
KARl ( ZARARı ) 

814.899.800,47 
340.550.440,59 
121 . 191 .798,38 

654 .800 .000, 00 
1 .644 .000, 00 

1 .933.087 .039, 44 

(- 67 .402 .636, 00) 
(- 2 . 681 . 160, 00) 
(- 64 . 721 .476, 00) 

58.400.000, 00  
41 .600.000, 00 
16.800.000, 00  

( - 9 .002.636, 00) 

1973 YILI 
KARl ( ZARARı ) 

402 .368.236,93 
135 . 761 . 187,35 
54 .288 .035, 18 

308.400.000, 00  

900. 817 .459,46 

1 . 236 .459, 00 
1 . 780. 713, 00 

(- 544 .254, 00) 

25.600. 000, 00  
15.600. 000; 00  
10.000 .000, 00  

33.636.459, 00 

( i )  Biıenço Kerlorı 
( 2 )  Vergilerden Sonraki Kerlar 

% ertıı 

102, 5 
150, B 
123, 2 
1 12,3 

1 14, 6 

128, r 
166, 7 
68,0 

'Cılmalarında ,aleyhimize noktalar olduğunu" ileri ileri 
TÜSIAD 

,a
TÜSIAD 

,a
"yoboncı sermayenin gireceği sek sek 

bölgelerin kesin olarak belirlenmesini" istinmesini" isti
giden iıodomları heyetinin sözcUsU, IIYIı. IIYIı. 

ulkelerine önem vermemiz yOzUnden komkom
ihmal ettiğimiz" göroıUnde. AET'nin bozı bozı 

hıA<umlerinin di/jer ulkelerle olan ticari i l iıkileriıkileri
zedeleyici nitelikte olduğu söyleniyor . 

bunler ni.in? Elbette ki AET'ye karı i i 
unduğuncJan deöil . Iki neden var: Birincisi; te-te-

kesimin el indeki sermaye birikimi, bazı alanalan
yalnızca kendisinin yatınm yapmasını zorunlu zorunlu 

boyutlara ulaımııtır . Tekelci sermaye bu aa
Ortak Pazar, ya da �ko bir kar kar 

davran.ınaktadırdavran.ınaktadırdavran . ÇözUm yolu, ÇözUm yolu, 
"sektör ve bölgelerin poylaıılmesı i! dır . 
alanların neler olduklor:na gelince, bunbun

otor SonayiPI �I ığında genelleıen Motor, Motor, 
ve Horp Sanayi leridir .  Eski Sanayi ve ve 

Bokanı Mehmet Gölhan'ın ifadesiyle "Bu "Bu 
bağımlı l ık teknoloji satınalınmasından ii

kolocak, yabancı sermaye ya do uzmana ge-ge-
duyulmuyor . "  Gölhonlın dediklerinin gerçek-gerçek-

gerçekl"lmeyeceğini bi Imiyoruz . Örneğin, Örneğin, 
iki-Uç yıl önce Ertuğrul Soysal Sanayi Oda-Oda-

teliği gereği, bu bunalımı ferah latıcı tedbirler alaala
mıyor . Tabii kııklu tedbirlerden s!Sz ediyoruz . Yoksa Yoksa 
baıka tedbirler alınmııtır. 1970 Personel Yasasıyle asıyle 
memur m�lannın yOkseltilmesi ve aynı yıl ger-ger-
çekleıtirilen devatUasyon gibi . Ancak, bu tedbir-tedbir-
lerin hemen arkasından izlenen enflasyoncu sermaye sermaye 
birikimi birikimi politikası ve baskı dUzeni alınan tedbirtedbir
leri etkisiz k ı ldı . ihracat �ozaldı, ithalat artt ı .  Dİİ Dİİ 
ticeret ticeret açığı 50 yıldır gıırulmeyen boyutlara ulaıt ı .  t ı .  
Fiyat artııları, artan memur gelirlerini silip sUpUr-sUpUr-
du. du. Ücretler zaten reel anlamda artmıyor, azalı-
yordu yordu . Taban fiyatları da uzun sUre sabit tutuldu . . 
Özel Özel 
yordu 
Özel 
yordu yordu 
Özel 
yordu 

kesimin imalat sanayii yatırımlarında tUketim tUketim 
maddelerine maddelerine ayrılan pay 1971'de yUzde 20.85 iken iken 
1972'de 40 . I I 'e çıktı . Ancak, Uretilen satılamoyınsatılamoyın
ca ca bu oran son yıl larda dlJımeye baıladı . BugUn bir BugUn bir 
çok çok tUketim maddesinin Uretiminde gerilemeler gögö
rUIrUIUyor . Hiç kuıkusuz, mevcut gelir dağı l ımı dUzeni dUzeni 
içerisinde, içerisinde, iç tuketimi kamçılamanın do belirli sısı
nırları nırları olacaolacaktktı r .  ı r .  

D IŞ  PAZARlARA satıı, akla i lk gelen çözUm 
yollarından biri idi . Ancak, özel l ikle dUnya eko-
nomik bunalımının do etkisiyle bu yol ıimdilik tı
kanmıı görUnUyor . Bozı mallorın 1973 ve 1974 ' deki 
ihraç durumuna bakal ım: 

iŞTE BU nedenle sınırlı sayıda 
cari iliıkicari iliıkilerden lerden kuıku kuıku duyulduyulmayo mayo 
denle, iran, 
cari iliıki

iran, 
cari iliıki

Libya ve di/jer Yak
ön plana çıktı . Ege Sanayi Odosı 
bUyUk bir ıantiye, çimento sto
dedidedi . Feyyaz Feyyaz 8erker, 8erker, "iron'a "iron'a 

çimento 
"iron'a 

çimento 

maddeleri ihraç edebileceöimizi" 

KAPiTALiZMiN genel yas
iıliyor. iıliyor. Kopitalizmin Kopitalizmin temel çeliıkileçeliıkile

Sekreteri iken, adı geçen sanayi kollo-kollo- SEçiLMiş MALlARıN iHRACI 
Özel Kesimin Iltolip olmadığını" söylUyordu . Bu Bu 

lumunu lumunu do etkisi altına olmı;
kaynak kaynak toplama tedbirleri sat 
yar. yar. Satıı bunalımının çözUmU 
ğere rozı ğere rozı almada yatıyor . Sermaye 
nen nen boyutlara uloıması enflasyonu 
lasyon lasyon ise satıı bunal ımını daha 
kelci kelci sermaye, mevcut dUzen 
bunbunalımındon kurtulabilir.  Ancak, 
yeni yeni bunalımlar ortaya çıkocak
IımIımdon Çıkıı yol lorı, AET ile 
Motor Motor Sanayiinde, Yakın Ooöu 
da, da, yeni vergilerde yatıyor . 
mun tUm mun tUm bunalımlardan kurtulması 
kaynağkaynağından, yoni kapitalizmden 
kUn . kUn . 

Motor Sonayii için yerl i  tekel ler birbirine birbirine 
durumdurumdada . 

neden, son dUnya bunalımının ortaya Çl
i gerçekler. ekler. BunaBunalım, lım, dıı dıı ticaret bağım-

nedeniyle safll sorununu daha da ağırlaıtırı-

Mal 
ÇimentÇimento/ton o/ton 
KonservelerKonserveler/ton /ton Konserveler/ton Konserveler
BuzdolBuzdolobı/adet obı/adet 
Çomaıır mokinesi/adet nesi/adet 

1973 1974 
980.370 292 . 318 

18 .204 12. 710 
17.399 1 1 .497 

1 . 731 217 
çok açık ıırnekleri gııruluyor. Dolayı -

TPAO TPAO ( I )  ( I )  
PETKıM PETKıM ( I )  ( I )  
PETROL PETROL OFisOFisi OFisi OFis ( I )  
jPRAŞ jPRAŞ ( I )  ( I )  
ADA Ş ( I )  
KAMU TOPlAMı 

MOBIL ( 2 )  
Pazerlorna 
Rofineri 

� ( 2 )  
Pazarloma 
Rafineri 

MÜSTEŞAR KÖPRÜLÜLER VE ARKADAŞLARıNıN GÜNAHı 
PETROL ŞiRKETLERiNiN 1974 ve 1973 YILlARI KARlARı (TÜRK liRASı) 

1974 YILI 
KARl ( ZARARı ) 

814.899.8814.899.800,47 00,47 
340.550.440,59 340.550.440,59 
121121 . 191 .798,38 98,38 

654 .800 .000, 00 
1 .644 .000, 00 

1 .933.087 .039, 44 

(-(- 6767 .402.402 .6.636,36, 00) 00) 
(-(- 2 . 681 . 160, 00) 00) 
(- 64 . 721 .476, 00) 

58.400.58.400.000000, 00  , 00  
4141 .600.000, 00 00 
16.800.16.800.000000, 00  , 00  

1973 YILI 
KARl ( ZARARı ) 

402 .368.236,93 
13135 . 75 . 76161 . 187,35 187,35 
54 .54 .288 .035, 18 18 

308.400.308.400.000000, 00  , 00  

900. 900. 817817 .459,46 .459,46 

1 .1 . 236 .459, 00 00 
1 .1 . 780. 713, 00 00 

(- 544 .254,.254, 00) 00) 

25.625.600.00. 000000, 00  , 00  
15.615.600. 000; 00  ; 00  
10.10.000 .000000 .000, 00  , 00  



sahnede 

opeçtl�z hafta kamu o
yunu en çok ilgilendlren ko
nu, gUvenoyu ve alınacak so
nuç Idl .GUvenoyu tartışma
lan sUrUp giderken, kalbur
UsW Iş adamlan da çeşltıı 
vesUelerle konuştular, gö
rUşlerlnl dosta dUşmana du
yurdular. En köklU lşadam
larından Vehbi Koç, Otosan 
Bayiler toplantısında konuş
tu. Sanayı Odaları Başkanlık 
Dlvanı ortak bır bildlrl ya
yınladı. Yine tanınmış I,a
damlarından Sakıp Sabancı 
ve Ertutruı Soysal da bır ga
zetenin düzenledltı açık otu
ruma katıldılar. 

Adı geçenler, bUyük sana
yiciler olarak ekonomlnln Çi>' 
şım sorunlanna detındller . .  
Yer yer berblrlnln kendine 
özgil düşUncelerl ,ya da tes
bltlerl old� ortaya çıktı.An 
cak hepsinin blrleştıtı bır or 
tak nokta vardı: TUrklye eko
nomisi bır bunalım dönemı 
yaşamaktadır ve sıyasal plan 
da en çok geretı duyulan şey , 
"istikrarlı hükümetlerdir . it 

Istikrar nedlr ? 

" Siyasal İstikrarı' .  ''istik
rarlı hükUmet" gıbı konular 
herkesin kafasında. Herbuna
lım dönemtnde bu sorular ön 
plana çıkıyor. Genellikle, si
yasal partilerde "lIUsntnlyet" 
olmaması, lstlkrarsızlığın ne 
denl olarak gösterlııyor. Oy
sa sıyasal Istikrar gökten 
Inmez. Ekonomtk geıışme ve 
rarklılAşma ile sıyasal Istik
rar ara.ında yumurta - tavuk 
uı,k1sln1 andıran çıkmaz-
I.rdan kurtulmak gereki-
yor .İşadamları, "şu, şu dö
nemde Istikrarlı bır hükü
met olsaydı, lşler detışlrdl" 
dl;rorlar . Ama bu hayıflanına 
istikrarsızlılın nedentnl a
çıldamıyor. TUrldye'de eko
nomik rarklıla,ma yeni bo
yut1ara ulaştıtırıda, dar bo
Rulara girildltınde sıyasal 
detı,1m ya da istikrarsızlık 
da heıııen ardından geliyor. 

ıBiraz gerilere dönüp baktı
Iımızda bunu görUyoruz. 
1950 iktidar detıştklıtını,I960 
darbeslni, AP'nin 1970'de çat
lamasını, "12 Mart ReJlmle
rini" ele alalım. Bu olaylan 
I_tlkrarsızlıldan, detışlmden 
özel bır ... vk alan klşUer ya
ratmadı .Bunların hepsi, eko
ııomtk detışlmtn bır uzan
tısı olarak sınıfsal ilişkilerde 
meydana gelen rarklılaşma
nın Uı'UnUydWer. 

Otosan'da 

Sıyasal Istikrarın temel
leri rarklı yerlerde; ama 
yine de Isteniyor. Koç, Otosan 
Bayiler Toplantısında yap
tıtı konuşmayı "illa da slya
_al Istikrar" diye noktaladı. 
Vebbl Koç dller Işadamları 
arasında, farklı özell1kle
riyle dlkkatl çekıyor. Hiç ol
mazsa daha geniş çerçevede 
dUşUnUp konuşabilıyor. Her
kesten çok vergı ödUyor .Bun
lar da ona, TUrkiye'nin tUm 
oorunlanna kara yoran clddl 
I'adamı görünUşUnu kazan-

SIM.ı
ISIIKHI' OIRMI 

dırıyor . Ne ae olsa Koç, tec
rUbeıı Işadamı; tek parti şe� 
lerinden Demırelleı:<> kadar 
elinden çok kışı geçmiş . 

Koç'un söyledlklerl şun
Isr: Geçtl�z yıllar uygu
lanan taban rıyatları poııtl
kası Ibracah ters yönde etki
lemiştir; hızlı fiyat artışlsrı 
tasarruflan azaltmıştır; ta
sarruf ilkesine kimse riayet 
etmemiştir; nüfus art_ışı kor
kutucu boyutlara ulaşırken,nU 
rus planlamasına gereken ö
nem verilmemiştir; motor 
sanayiinin Devlet eliyle ku-

o rulması bUYÜk bır hata ola
caktır. 

Koç'u, "ciddi işadamı" ya 
pan özellikler şunlar: . Dller 
sanaylcllerlmlzln pek ilgl
lenmedltı nüfus planiama
sına etıılyorı dövızler aza
lırken "lUks otomobillerin sa 
yısının artmasından" yakını
yor; "kaçak olarak yurda gi
ren slgara, elektrontk alet
ler ve silah tıcaretinin mem
lekete ne kadar dövıze mal 
oldul'lOlun bilinmemesine" de
ğiniyor. Tasarruf ilkesine ri
ayet etmeyenlerden söz eder
ken "hepimiz" diyor. 

Koç , bUtün bunla rın çözU
mUnU Istikrarlı hükUmet
lerde arıyor . Ancak herhalde 
bugünkü bükümetı alkından ge 
çlrmiyor. Nüfus planlaması 
bır yana, hükUmet ortağı MSP 
ve MHP "100 milyonluk TUr
kiyd'den bahsedlyor. "Milıı
yetçi Cephe" hükümetinin , ta-
sarruf ilkesine riayet ede-
lim dlye , Mercedes, Chev-
rolet blnlcUerlni Murat ve 
Anadolla aktarması bekle
nemez. Yine Koç'un yakındığı 
kaçakçılık sorunu Uzerine ba
zı veriler yayınlandı. Bunlara 
göre , silah ve uyuşturucu 
madde dışında, TUrkiye'ye 5 
milyar ııralık kaçak mal gi-
riyor. Ama bu yeni bır şey 
detıı ,yıllardır sürUp gldl-
yor . 5  yıllık "Istikrarlı" AP 
hükümetinden "balyoz" . re
Jlmlerlne kadar kimse buııu 
durduramadı. 

Motnr kım kursun ? 

Motor SanayU, yılan blka
yesine döndU . Koç, Motnr Sa
nay1ln1 Devletin kurmasını 
Iotemiyor.Ancak,genel ola
rak özel ""ktör kursun mu 
diyor, yokaa ben kurayım mı 
diyor, burası açık detıı . Dev
let adamlarımız ve subay
lanmız ise "kursun cja. kim 
kurarsa kursun'! diyorlar. 
Ancak, bu acelecilik pratikte 
belirli bır ""rmaye kesimine 
yarayacağından 1,1n biraz da
ha uzamasında Koç ıçın bU
yük yarar var. Bu bakımdan 
Koç, tartışmayı daha da kö
rUkleyebU!r. 

CHP'nIn 

CHP, Motor Sanayıı konu
sunda, devlet ve devletçilik 
korkusunu Uzerinden atarak 
çıkış yaptLGUven oylama
sından sonra, Alpaslan Tür
keş'ln "Eşraf, alı;a, mUtegal
ııbe zlbniyetl ile hareket edip 
çevreslndekUerl kapıkulu yap 
mak�la suçladığı CHP, Motor 

Sanayiinin özel sektöre ve
rilmesine kesinlikle karşı 
çıktı. TUrkeş Ise , CHP eleş
tlrlslni otuz yıl geriden yapı
yar. Gerçekte CHP Uzerlnde 
iktidarda Iken sermayenin, 
muhalerette Iken demokratik 
gilçlerln ağırlılı;ı artıyıır. Mo
tor Sanayii ve DoiNda sıla
yönetim konulanndaki çılaş-. 
lardan sonra, Ecevit, C�pheı
yi eleştlrlrken, "Çok uluslu 
şırketler, ulWllarara81 kapi
talizm koşullannda kaplta
ıızmln mllliyetçl olamaya
cağını, mllliyetçilltın kapi
talizme karşı olmakta yattı
ğını" söyledl. Daha sonra 
dller partileri "raşizme öze
nen bır sokak gilcUne teslim 
olmaklıla suçladı. 

Tavuk ve 

CHP bu çılaşları yapar
ken Cephe hükümetlni destek
leyen Işadamları da birtakım, 
toplantılar yapıyordu. Sanayı 
Odaları Başkanlık Dlvanı ıs
tanbul'da toplandı ve bir bil
diri yayınladı. Bu bildlr lde, 
dış ticaretteki tıkanıklık ve 
bunun çözümline ön r,::landa yer 
veriliyor. Dedlllmlz gibi, 
Koç' un  dışındakUer hi:; ol-
mazsa görünüşte daha tekdüze 
düşünüyorlar. Tasarruf ,nUfus 
planlaması, kaçakçılık gıbı 
meselelere hiç kafa yormu
yarlar. Ama öyle Işler ya
pıyorlar kı, bırakalım siya
sal istikrarı, lşadam1srının 
kendi Iç Istikrarları bile 
tehlikeye glrebUlr .Gazeteler
den öğı-endllı;lmlze göre bazı 
tütün tüccarlan mUbayaa ıçın 
Iç kredileri yeterıı bulmayıp 
yurt dışından yUzde 20 ralzle 
750 milyon lira kredl almış
lar. Oiler tüccarlar "Pre
rlnansman" ayrıcalıl> olarak 
ni!eledlklerl bu duruma çok 
kızıyorlar, "Böyle şey ol
maz" dıyorlar. Bır yandan da o 
Libya tavukçul�u ' geıış
tlrmek Istiyor. İlgili p�ojeyl 
TUrklye'nIn Ustlenme.1 ıçın 
Sanayı Odalarına teklif gön
deriyor. Sanayi OdaIsn da 
bu teklifi alıp dajtruca Adana 
Sanayi Odasına gönderiyor. 
Belki de ıklım benzerııtı ne
deniyle bu Işlem yapılmı,. 
Ama buna rağınen, Libya'da 
"Tavukçuluk SanayU"ni geliş
tirmek sadece Adana1ı1ara 
mı kalmış ? 

Sanayi Oda1srının gördU
Lu en önemli sorlDl Ibraca� 
tak! tıkanıklık. Dış ticaret a-

o çığı da bır yandan giderek ar
tıyor. Akla ""fen ilk ve tek 
tedblr Ibracatta vergı lsdesi. 
Geçenlerde pamuk ıçın bu ka
rar yeniden yUrUrlUIe kon
muştu.' Şlmdl de salçaya yUz
de 5 vergi iadesi konmuş.Ba
kalım bu vergı tadelertnln 
lhracatımıza ve ihracatçtları
mıza katkısı ne olaoak. GU
ven oylamasından Uzgün ay
rılan DP'nIn Genel Idare Ku
rulu, "Kolay ve erneksiz ka
zanç pa,lnde koşan çevrelerin 
bu hükümetin kuruluşunda göı> 
!erdtklerl gayret ve duyduk
ları umut"tan bahsedJyorHer
balde , Şinasi Ertan' ın kulak
l.n çınlamıştır. 

i"ler daha ÇIt 
sömürüliyor 

Kapitalist dUzende , iıçilerin sllmUrUlmesl, yarattıkları de 
Iıerin bır bölUmUne iıveren tarafından el konulmasıyla ger
çekleıir .Iıçinin bir çalııma gUnU i çerisinde yaraltı�ı delje
rin ne kadorına iıverenin el koyduğu, ne kadarının i� • Ucr.t 
biçiminde iıçiye ödendilıi,  ort .. delıer oranında Ifadesını bu
lur . 

Resmi istatistiklerden horeketl., imalat sanayiinde artı 
delıer oranını yakl"lık do olsa he",plamak mumkUndIK .

. 
Iz

lenen yol, istatistik lerde katma delıer ol?rak.�çen mıkt�
don Ucretlerin dUjulmesiyle artı de/ier kı tlesının elde edıl
mesi ve bu miktarın da ödenen Ucretl.r. bölUnmeıidir .  Bu 
iılernlerin sonucunda artı değer oranını, ya da baaka bir de-
yiıi. stSmUrU derecesini elde ederiz. . . • 

1963 yılına ait verileri içeren "Sanayi ve Iıyerlerı Sa-
yımı"ndon hareketle imalat Sanayii artı d�er oranları ıöyle 
hesaplanmııtı: 

Sektıırler 

Toplam 
Kamu Kesimi 
Özel imalat Sanayii 

1963 
oranları % 

264 
283 
242 

Kamu kesimi ve özel kesim birlikte, genel olarak, imalat 
sanayiinde çalııan bir iıçi,bir saat kendisi için, iki saat kırk 
dakika da iıveren için çalıımaktadır.  YUzde 264 sömUrU 0-
ranının anlamı budur . 

Aynı yısntemi kul lanarak, geçici 1973 '''Yı l l ık Imalat Sa-
nayii Anket Sonuçlan"ndan hareketle, artı de§er oranları 
yokl"lık olarak ıöyle çıkmaktadır: 

Sektörler 
Toplam 
Kamu Kesimi 
Özel imalat Sanayii 

1973 
Artı-değer oranları % 

300 
320 
244 

Bu rakamlardon anl"lılacoliı gibi, iinalat sanayiinde sö
mUru artmııtır . 1973 yı l ı nda iıçi,bir saat kendisi, Uç saal de 
iıveren için çal ıımaktadır.  

Dikkat edilirse, Imalal Sanayii Kamu Kesiminde, sllmUrU , 
özel imalat ",nayiine kıyasla doha yUksektir . Bunun neden
leri arasında, kamu kesiminde Ucretlerin dana yüksek olma
sıyla birlikte ıu unsurun sözUnU edebi liriz: SLIZ konusu _l
ler 10'dan fazla ilÇi çalııtıran "buyılk" iıyerlerlni kapoa
makla birl ikte, özel kesimde, kUçuk ıılçekli, iıgUcU verimi-
nin duıuk olduöu iılehneler Kamu Kesimin. kıyasla daha 
yaygın durumdad ır • BUyIlk ölçekli kc.nu iıl.tmelerlnde ıse, 
119UCU verimliliÖinin, dOlayısıyla .1 konan artı dejierin daha 
bUyIlk olduiju söylenebilir, 

Genel olarak Imalat Sanayii alt -"tıırleri için aynı 
kaynak ve aynı yııntem kullanı larak hesaplanan artı dejier 
oranları !Öyledir: 

1973 
Imalat Alt Sekııı.ı ... i ,,","ları % 
Gıda/lçki/TUtUn Sanayii 400 
Dokuma/Giyim EıyaSl/Deri Sanioyli 180 
AÖaç/Mobilyo Sanayii 210 
Koli i tj8as i m Sanayii 200 
Kimya/Plastik Maddeler Sanayii 900 
T aı/T oprak/Cam Sanayii 148 
Metal Ana Sanayii 300 
Madeni qya Sanayii 200 
Makina Imali 180 
Elektrik Makineleri Imalı 240 
T"Iıt Araçları lmali 270 

Göruluyor ki, en yOksek oran Kimya ve Plastık Madde
ler sanayiindedir . Bu sektllrdeki Ucretler diÖerlerine kıyasla 
dUjuk de deöildir .Ancak bu sektıırUn katma deöerinin yIlzdt 
60'lnl oluıturan Petrol Rafineri lerlnde 4 iıyeri vardır ve bu ... 
ların tUmU kamu kesimine aittir. Toplam imalat Sanayii .1. 
al ındıöında Iıyeri baıına ortalama 100 IIÇi dUıerken , petral 
rarıneri lerlnde iıyeri b"lına 500 ilÇi dUjmektedir. Dolayı
sıyla rarınerilerdeki ölçek bUyIlk lUjju ve kullanılan tekno
loli nedeniyle il9UCU veriminin ve yaratılan artı dejierln 
bUyIlduöu söylenebilir.  

SömUrU yIlksekliıılnde ikıncı sırayı alan Gıda/lçki/ Tu
tUn Sanayi inde de, Kamu Kesimi dl/ier sektıırl.rdeklnden da
ha bUyIlk oliırlıöa sahiptir ,Kamu kesimine ait Iıyerlerinln yllz 
de 40'1 bu sektıırdedlr. 
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Koç, Otosan 
yap

da slya
noktaladı. 

Işadamları 
özell1kle

lenmedltı nüfus planiama
sına etıılyorı dövızler aza
lırken "lUks otomobillerin sa 
yısının artmasından" yakını
yor; "kaçak olarak yurda gi
ren slgara, elektrontk alet
ler ve silah tıcaretinin mem
lekete ne kadar dövıze mal 
oldul'lOlun bilinmemesine" de
ğiniyor. Tasarruf ilkesine ri
ayet etmeyenlerden söz eder
ken "hepimiz" diyor. 

Koç , bUtün bunla rın çözU
mUnU Istikrarlı hükUmet
lerde arıyor . Ancak herhalde 
bugünkü bükümetı alkından ge 
çlrmiyor. Nüfus planlaması 
bır yana, hükUmet ortağı MSP 
ve MHP "100 milyonluk TUr
kiyd'den bahsedlyor. "Milıı
yetçi Cephe" hükümetinin , ta-
sarruf ilkesine riayet ede-
lim dlye , Mercedes, Chev-
rolet blnlcUerlni Murat ve 
Anadolla aktarması bekle
nemez. Yine Koç'un yakındığı 
kaçakçılık sorunu Uzerine ba
zı veriler yayınlandı. Bunlara 
göre , silah ve uyuşturucu 
madde dışında, TUrkiye'ye 5 
milyar ııralık kaçak mal gi-
riyor. Ama bu yeni bır şey 
detıı ,yıllardır sürUp gldl-
yor . 5  yıllık "Istikrarlı" AP 
hükümetinden "balyoz" . re
Jlmlerlne kadar kimse buııu 
durduramadı. 

Motnr kım kursun ? 

Motor SanayU, yılan blka
yesine döndU . Koç, . Koç, . K Motnr Sa
nay1ln1 Devletin kurmasını 
Iotemiyor.Ancak,genel or.Ancak,genel or.Ancak,g ola
rak özel ""ktör kursun mu 
diyor, diyor, di yokaa ben kurayım mı 
diyor, burası açık detıı . Dev
let adamlarımız ve subay
lanmız ise "kursun cja. kim 
kurarsa kursun'! diyorlar. diyorlar. di
Ancak, bu acelecilik pratikte 
belirli bır ""rmaye kesimine 
yarayacağından 1,1n biraz da
ha uzamasında Koç ıçın bU
yük yarar var. Bu bakımdan 
Koç, tartışmayı daha da kö
rUkleyebU!r. 

CHP'nIn 

CHP, Motor Sanayıı konu
sunda, devlet ve devletçilik 

Tavuk ve 

CHP bu çılaşları yapar
ken Cephe hükümetlni destek
leyen Işadamları da birtakım, 
toplantılar yapıyordu. Sanayı 
Odaları Başkanlık Dlvanı ıs
tanbul'da toplandı ve bir bil
diri yayınladı. Bu bildlr lde, 
dış ticaretteki tıkanıklık ve 
bunun çözümline ön r,::landa yer 
veriliyor. Dedlllmlz gibi, 
Koç' un  dışındakUer hi:; ol-
mazsa görünüşte daha tekdüze 
düşünüyorlar. Tasarruf ,nUfus 
planlaması, kaçakçılık gıbı 
meselelere hiç kafa yormu
yarlar. yarlar. yar Ama öyle Işler ya
pıyorlar kı, bırakalım siya
sal istikrarı, lşadam1srının 
kendi Iç Istikrarları bile 
tehlikeye glrebUlr .Gazeteler
den öğı-endllı;lmlze göre bazı 
tütün tüccarlan mUbayaa ıçın 
Iç kredileri yeterıı bulmayıp 
yurt dışından yUzde 20 ralzle 
750 milyon lira kredl almış
lar. Oiler tüccarlar "Pre
rlnansman" ayrıcalıl> olarak 
ni!eledlklerl bu duruma çok 
kızıyorlar, "Böyle şey ol
maz" dıyorlar. Bır yandan da o 
Libya tavukçul�u ' geıış
tlrmek Istiyor. İlgili p�ojeyl 
TUrklye'nIn TUrklye'nIn TUrkl Ustlenme.1 ıçın 
Sanayı Odalarına teklif gön
deriyor. Sanayi OdaIsn da 
bu teklifi alıp dajtruca Adana 
Sanayi Odasına gönderiyor. 
Belki de ıklım benzerııtı ne
deniyle bu Işlem yapılmı,. 
Ama buna rağınen, rağınen, rağın Libya'da 
"Tavukçuluk SanayU"ni geliş
tirmek sadece Adana1ı1ara 
mı kalmış ? 

Sanayi Oda1srının gördU
Lu en önemli sorlDl Ibraca� 
tak! tıkanıklık. Dış ticaret a-

o çığı da bır yandan giderek ar
tıyor. Akla ""fen Akla ""fen Akla ilk ve tek 
tedblr Ibracatta vergı lsdesi. 
Geçenlerde pamuk ıçın bu ka
rar yeniden yUrUrlUIe kon
muştu.' Şlmdl de salçaya yUz
de 5 vergi iadesi konmuş.Ba
kalım bu vergı tadelertnln 
lhracatımıza ve ihracatçtları
mıza katkısı ne olaoak. GU
ven oylamasından Uzgün ay
rılan DP'nIn Genel Idare Ku

Kamu Kesimi 
Özel imalat Sanayii 

Kamu kesimi ve özel kesim birlikte, 
sanayiinde çalııan bir iıçi,bir saat 
dakika da iıveren için çalıımakta
ranının anlamı budur . 

Aynı yısntemi kul lanarak, geçici 
nayii Anket Sonuçlan "ndan harek
yokl"lık olarak ıöyle çıkmaktadır: 

Sektörler 
Toplam 
Kamu Kesimi 
Özel imalat Sanayii 

1973 

Bu rakamlardon anl"lılacoliı gibi, 
mUru artmııtır . 1973 yı l ı nda iıçi,bir 
iıveren için çal ıımaktadır.  

Dikkat edilirse, Imalal 
ıımakta

Imalal 
ıımakta

Sanayii 
özel imalat ",nayiine kıyasla doha 
leri arasında, kamu kesiminde Ucretlerin dana yüksek 
sıyla birlikte ıu unsurun sözUnU edebi
ler 10'dan fazla ilÇi çalııtıran çalııtıran çalııtır "buyılk" 
makla birl ikte, özel kesimde, kUçuk 
nin duıuk olduöu iılehneler Kamu 
yaygın durumdad ır • BUyIlk ölçekli 
119UCU verimliliÖinin, dOlayısıyla
bUyIlk olduiju söylenebilir, 

Genel olarak Imalat 
söylene

Imalat 
söylene

Sanayii alt 
kaynak ve aynı yııntem kullanı larak 
oranları !Öyledir: 

1973 
Imalat Alt Sekııı.ı ... i 

Gıda/lçki/TUtUn Sanayii 
Dokuma/Giyim EıyaSl/Deri Sanioyl
AÖaç/Mobilyo Sanayii 
Koli i tj8as i m Sanayii 
Kimya/Plastik Maddeler Sanayii 
T aı/T oprak/Cam Sanayii 
Metal Ana Sanayii 
Madeni qya Sanayii 
Makina Imali 

qya 
Imali 
qya 

Elektrik Makineleri Imalı 
T"Iıt Araçları lmali 

Göruluyor ki, en yOksek oran 
ler sanayiindedir . Bu sektllrdeki Ucretler 
dUjuk de deöildir .Ancak bu sektıırUn katma 
60'lnl oluıturan Petrol Rafineri lerlnde 
ların tUmU kamu kesimine aittir. Toplam 
al ındıöında Iıyeri baıına ortalama 
rarıneri lerlnde iıyeri b"lına 500 
sıyla rarınerilerdeki ölçek bUyIlk
loli nedeniyle il9UCU veriminin ve 
bUyIlduöu söylenebilir.  



Az Sendika 
Sanayı Odaları Başk1ınlık 

Divanı bildirisinde , Uzerlnde 
özellikle durulan dijter bır 
nokta da dış borçlanmaya da
ha çok altırlık verilmesine 1-
ıışkln . Sanayici ve lşadamla
rımızın bu kanalı çok kulla
nacakları şimdiden belU 0-
It\YOr. Cephe hUkUmetlyle 
bir1ikte, dış ve Iç Clnansman 
konularında somut istekler 
gelmeye başladı. l)ış kredi 
ısteklerı bunların biri ve en 
önemlisi. DYO'cu Selçuk Ya
şar da, ilk tedbır olarak De
mlrel HUkUmetlnln Caiz oran
larını dU,ürmesln! I.tı.yor. 
Böylece özel kesim daha ko
lay para bulacak. Aynı bildir lde , sendikalar 
arası rekabetin, "Sunr' ücret 
artışlarına yol açmasından 
yakımlarak. "Bu kadar sendika neyimize" demeye geti
rIlI.Yor. Ancak, sendika sa
yısını azaltmak ıçın çok ujt
raşmak gerekiyor. Bunun i
çin "İstikrarıldan da öte şey
ler gerekli; Faşizm gibi. De
mokratik birikimin ulaştıitı 
boyutlar, demokratik güç -
lerln kararlılıitı, Işadamlan
nın "Az selldlka ama öz sen
dIkamız" düşUncelerlni dUş 
olarak kalmaya mahkum ede
cektir. 

Adam ve 
Bulan Adam 

NEYiN BUNAlıMı 

Ulkemiz özel l ikle son yıl larda sosyal-ekonomik ve siya
sal bir bunalımın içersine girmiı bulunmaktodır .Aslında bu 
uzun yıl lardır var olanın, son yı l larda daho'bi,r yoöı-ıni CIf
ması, daha bir belirgin hale gelmiı olmasıdır . 

Bu ise , kapitalizmin genel bunalımının ulkemize yansı
mıı boyutlarıdır . 

Kapitalizm, �zUnde, sisteminde, sUrekB olarak bu buna-
lımı YOJatır ve yetertir .Son çeyrek asırda gittikçe etkinle
ıen ulusal kurtuluı hareketleri, petrol, sorunu ve petrol Ure
ten Ortadoğu Ulkelerindeki geliımeler, iıçilerin ve tUm e
mekçilerin her geçen gUn demokratik istemlerinin artması ,  
kendi sınıflarının bilincine kavuımaları, bu yetermeyi ça
buklcııtıran ve daha do bir belirginleıtiren etkenler olmuıtur. 

Ulkemiz ekonomisinin bUyIlk ölçUdeki dııa bo/jıml l l l1j l ,si
yasal iktidarların, kendi yapı ları içinde bile çağdaıların d o n 
çok gerilerde bulunUlU iıçi sınıfımız ve emekçi halkımızın 
her geçen gUn sorunlarının ç�zUmUnUn nası l  alacağının bi
l incine ulo:ımolorı, devrimci demokratik kitle örgUtlerinin et
kin ve tutarl ı  gUcU,bu oluıumun belirginleımesinin etken
leri olm"'1tur . 

YOLU 

Sosyalizmin, kapitalist dUzenin yerini alacak olan, kapi
talist dUzenin yerine kurulacak tek dUzen olduğu, bilimin ve 
tarihsel geliıimin ortaya koydu1ju bilimsel gerçektir. Sıımu
rUnUn yok alduğu, Uretim araçlarının �zel mUlkiyetinin orta
dan kalktığı bir temel sistemdir .iıçi �ınıfının ve onun d�al 
mUttefikleri olan tom emekçi lerin dUzenidir . iıte kurtı.ıluıun 
yolu bunu gerçek leıtirmededir .  Yoksa, �zunde kapitalizmi red. 
detmeyen hiçbir siyasal gUç ve getirece§i sistem, iı çi sını
fımızın ve emekçi halkımızın kurtuluıuna gitmeyecektir. 

PARTi SORUNU 
iıçi sınıfımız tarihsel görevini nasıl  yapacak ve iktidara 

nasıl ul�acok.tır? Bunun yanıtı kısa ve özdUr . iıçi sınıfının 
biliminin �zUne göre oluıan ve bu ilke yönUnde uğraı veren 
siyasal bir gUç ile yani iı çi sınıfımızın sosyalist partisi iI.� 

Partiyi oluıtı.ırmodon, portisiz olarak etkin bir siyasal mUca
delenin verilmesi olonalıı yoktur . 

Partinin iılevlerinl, hiçbir demokratik kitle ıırgUtUnun 
yerine getirmesi söz konusu olamaz .Bir boıka ifade ile de
mokratik kitle ıırgutleri bir .iyasal parti de1jildir .lktidCl' ol"" 
mazlar .Demokratik kiile ıırgUtleri kendi gUncel fOnkslyan
larını yerine getirmek ve temel doğN paralelinde etkinlik
lerini ve çohalarını sUrdUrmekle yIlkumludurler. 

Dememiz ıudur ki,  parti siz sosyalist mUcadeleyi ıUrdUr-
mek ve bcııarıyo ulcıımak olanağı yoktur .Aksine bu her za
man, iıçi sınıfına yanııı hedefleri gösterme, gIderek sermaye 
parti lerinin kuyruöuna takılma "vahim" sonuçlarını c:Joöu
rabi lir.  

" iTTiFAK SORUNU" 

Sosyal istler "Bo/jımsızlık-Demokrosi-Sosyalizm" bUtUn-
IU1jUnUn mUcadelesine katılmak zorundadırlar .Bu mUcade-
lede tUm demokratik, ilerici kuruluılarıo ittifak yaporlor. 
Somut amaçlarda sosyalist olmayan siyasal partilerle bile 
o hedefi n gerçekletmesi yönUnde ve bununla sınırlı olarak 
ittifakı reddetmezler .Gerek gUncel ve gerekse geneıcı. so
mut amaçlara yönelik iıbirlilii geri iti lemez • Örneııi n de
mokratik hakların geniıletilmesi, iıçi ve emekçi halkımız ya
rarına olan somut konularda bu iıbirliöi gerekl i  görulebi l i r .  

Peki bu ittifako kim karar verecektir? Demokratik mU
codele butunlu1ju içinde, elbette buna karCl' verecek olon 
do bağımsız sosyalist parti olacoktır.  Yoksa demokratik kitl. 
örgUfleri tek tek bu yolla buna karar verme yanlııl ıııına duı
memelidirler . 

Portinin yoklu1junda buna zorunlu olmak, porti olmasa 
do olur yanı lgısına gerekçe olamaz . 

GÖREV 

Ulkemizde devrimciyim diyenler, iıçi sınıfımızın ve e-
mekçi halkımızın iktidarını savunanior, sosyolistim diyenl.r, 
do/jN olon tavırları olmak glIrevi ile ko,,! i korııyodırlor. 

Uzatmadan söyleyelim .Sosyalist porti olmadan, sosyalist 
mUcodele olmaz . 

MIllIyet Gazetesinin açık 
oturumunda konuşan E rtujtrul 
Soysal ve sakıp Sabancı da 
bemes gıbı sıyasal Istikrar 
gereitlnde bırleşerek, yabancı 
sermaye ve krediye kapıları daha çok açmamızı Istiyor
lar. "çaitı Arayan" adam, Er
hıirul Soyw, ayırdedici o
larak, "Çok uluslu şirket
lerin saptırıcı etkllerlnden 
kurtularak Iç ekonomiye ha
itımsızlık .altlayan bır mo
del!r. izlenmesl"nI salık ve
riyor. Bu durumda ·.soysal 'ın, 
çaiını Ortak Pazarta ııışkl
lerde &ram8sı gerekiyor. Ne 
bulac$ ayrı bır merak ko

damlarımızın Isteklerlni şöy- ışın Içine muslararası Para 
le bır sıralayalım: Fonu giriyor ve proje kredl-

• Tasarruf artsın, Israfa lerı tabsisi karşılığında, a-
son verilsin, Şin tUketimin sınırlanmasını 

/ • İç Ekonomiye bağım- vergilerin artınlmasını v e 
sağlansın, yenı zamlara gldllmesln! lstl-

• İbracat teşvık edilsin, yor, Fon'un ısteklerı de baş-
• Nüfus planlaması ya- ta seçim yatırımı politikası 

pılsın, olmak Uzere bır çok şeyle çe-
• Taban fiyatlan yüksek lişlyor, 

de�. "Gerçekçi" olsun, 
• MoIor Sanayiin! Devlet HUkUmetln 4 oya dayalı o\-

kurmasın, ' masını bır yana bırakırsak 
• Dış Borçlanmalara a- bile bunca çelişki arasında 

cephe HUkIlmetlnln kuru!-
Itırlık verilsin, Dasıl sıyasal Istikrar saltla-• Kaçakçılık öolensln, nacak ? Sermaye çevrelerinin 

nusu. 

maaıyla çaitını bulan Sabancı • Sendika rekabetine &on Istediit! anlamda bır sıyasal 
lae, "Un var, yal' var, şeker verilsin, 18tikrarm ne kadar uzak 01-
var, niye belva yok" di)!e &0- • Falz oranlan indirilsin. rarait çözUmu Istikrarlı bU-

duitu belli deitll mi? Serma-

kUmete �yor, Gerçekten böl�::;::.:%!:
ı:�ş��: �:r����'t =�� ıs::: ıle, un var, yajt var, ",kerde bır bölUmU bükUmetl oluş- denendi. O da çözüm saltla-

,artık buluntıYor. Ancak Cephe turan partilerle çeıışklll;, madı; yürümedi, sökmedi .  
HükUmetinde helvayı yapacak bır bölUmU "Türkiye'nın 00- Sökme, yürüme şansı bugiln gUç ve � yok.!stlkrsr &0- zenl" Ile çeıışklll; ve nihayet ıçın daha da az. B�koşullar-
ruııım cevanı buraaa yatıyor. bır bölUmU de mevcut hUkU- da, sermayenin Istikrar öz-
Istekler ve Partıler metin seckin yatırımı poıı- , lemlerl sıyasal planda şlm-

ŞInıd1, neyi kimin dediit!- tıkası Ile çeıışklıı. BUtun buı>- dlllk cevapsız kalacap benzl-
ne tıaıcmaksızın önemlı lşa- lar yetmlyormuş gıbı, bır de yor • 

Danyal 

KAMU 
KlJRlJLUSLARI 
iSTiRAKLERi 

Maliye Bcı!<onlığınca yayınlanon " 1975 Kamu Iktisadi Te
lebbUıleri ve Iıtirakleri Yı l l l1jl" bu kuruıvılar hakkında çe
ıitli bilgiler içermektedir. 

Kamu Kuruluılarının bir bölumunde, sermayenin tomcn" 
devlet,e aittir ve özel kUNluı kanunlarıyla yllnetilirler. Bun
lara "Iktisadi Devlet Teıekkulu' adı verilmektedir • DiÖOr bir 
b!llum kamu kUNluıunda ise, sermayenin YCl'ldon ço/ju dev
lete aittir .  

Her I k i  grubun d o  özelliği, sermaye iıtirakleri biçiminde 
özel kesime kaynak so/jla�mosıdır .Devletin yatırımlarını 1Iz.1 
sektörle birl ikte yapması, Ikinci Beı Yı l lık Pltındo prensip 
olarak kabul edilmiıtir .Özel kesime saıılanan sermayenin ya-
nısıra,bu kuruluılarda devlet sermayesinin bulunması, kredi 
so/jlamo oç ısı ndan do özel sektöre buyUk kolayl ıklor .aııla-
maktadır .IIDevlet sennoyesini batınnama" kaygısıyla, dev-
let kredi kurumları kredi tahsisinde Ileli açık" davranabiI
mektedir . 

Hazırlanan yı l l ığa gııre,Kamu Iktisadi TeıebbUılerinln .er 
maye iıtiraki biçiminde dııarıya sa!lladı!lı kaynaklar 2 milyar 
300 milyon TL .ye u lcıımaktadır.Bu kaynak transferlerinin bu
yIlk bölUmU Banko ve Sigorta kUNmları dııında kalan ·Iılet
meci" kUNmlar eliyle gerçekleıtirilmektedir, 

Dııarıya sağlanan sermaye bUyUkltıöu bakımındon Iıllrok
çi kurvmların boıında TPAO, SUmerbonk, Etibonk, Turkiye Çı
mento Sonoyii, Şeker Fabrikaları TAŞ , MKE ve TEK gelmek
tedir ,Bu kUNluıların sermayelerine Iıtirak ettikleri ılrket
lerden bazıları ıunlordır: 

TPAO: ipragoz AŞ , istanbul GUbre Sanayii AŞ, ADAŞ A� 
koryCiki'tDa1jıtım AŞ; SUmerbonk: Mensucat Bayaları -'A§, 
Sada Sanayii AŞ, Gıda Sanayi i AŞ ; Ellbank:' Clvo 
Iıletmelerı AŞ, Anadolu Mermer ve Granit SanoYIT"Ar. Ku
mcıı Manyezit Iıletmeleri AŞ ; MKE: Tofcıı, RCD Balı &eO
rings Ltd ; Fabrikaları v. Tat Konserve
leri; AŞ, Çukura"" Elektrik AŞ, 
ÇanakkaTe. Seromik Fabrikaları AŞ • 

Kamu Iktisadi TeıebbUslerinin 1975 yılındo 5 milyar 765 
milyon açık verecek leri programlanmıatı r .Bu kurumların oynı 
yı l  için programlanon ,yatırım harcamaları ise 25 mi lyar lira
dır • Bııylece, 1975 yı l ı  için 30 milyar liralık bır finansman ih
tiyacı do/jmaktadır .Bu ihtiyacın bUyIlk b!llumu, 8U1çe ve Dev 
let Yatırım Bankası eliyle, yani iıçllerden,memurlardan alı
nan vergi ve kesintilerle sOÖlanacoktır . 

ede
PARTi SORUNU 
iıçi sınıfımız tarihsel görevini nasıl  yapacak ve iktidara 

nasıl ul�acok.tır? Bunun yanıtı kısa ve özdUr . i
yapacak 

. i
yapacak 

ıçi sınıfının 
biliminin �zUne göre oluıan ve bu ilke yönUnde uğraı veren 
siyasal bir gUç ile yani iı çi sınıfımızın sosyalist partisi iI.� iI.� iI.

GÖREV 

Ulkemizde devrimciyim diyenler, iıçi sınıfımızın 
mekçi halkımızın iktidarını savunanior, sosy
do/jN olon tavırları olmak glIrevi ile ko,,! i 

Uzatmadan söyleyelim .Sosyalist porti olmadan, 
mUcodele olmaz . 

açık 
rtujtrul 

da 
Istikrar 
yabancı 
kapıları 
Istiyor

Er
o

şirket
etkllerlnden 

ha
mo
ve

·.soysal 'ın, 
ııışkl

Ne 
ko

damlarımızın Isteklerlni şöy- ışın ışın Içine Içine muslararası muslararası Para Para 
le bır sıralayalım: sıralayalım: sırala Fonu giriyor ve proje kredl-

• Tasarruf artsın, Israfa lerı tabsisi karşılığında, a-
son verilsin, Şin tUketimin sınırlanmasını 

/ / • İç Ekonomiye bağım- vergilerin artınlmasını v e 
sağlansın, yenı zamlara gldllmesln! lstl-

• İbracat teşvık edilsin, yor, Fon'un ısteklerı de baş-
• Nüfus planlaması ya- ta seçim yatırımı politikası 

pılsın, olmak Uzere bır çok şeyle çe-
• Taban fiyatlan fiyatlan fi yüksek lişlyor, 

de�. "Gerçekçi" olsun, 
• MoIor Sanayiin! Devlet HUkUmetln 4 oya dayalı o\-

kurmasın, ' masını bır yana bırakırsak 
• Dış Borçlanmalara a- bile bunca çelişki arasında 

kuru!-
Itırlık verilsin, Dasıl sıyasal Istikrar saltla-• Kaçakçılık öolensln, nacak ? Sermaye çevrelerinin 

Sabancı • Sendika rekabetine &on Istediit! anlamda bır sıyasal 
şeker verilsin, 18tikrarm ne kadar uzak 01-

&0- • Falz oranlan indirilsin. 
bU-

duitu belli deitll mi? Serma-

Gerçekten böl�::;::.:%!:
ı:�ş��: �:r����'t =�� ıs::: 

var, ",kerde bır bölUmU bükUmetl oluş- denendi. O da çözüm saltla-
Cephe turan partilerle çeıışklll;, madı; yürümedi, sökmedi .  

yapacak bır bölUmU "Türkiye'nın 00- Sökme, yürüme şansı bugiln &0- zenl" Ile çeıışklll; ve nihayet ıçın daha da az. B�koşullar-
or. bır bölUmU de mevcut hUkU- da, sermayenin Istikrar öz-

metin seckin yatırımı poıı- , lemlerl lemlerl leml sıyasal planda şlm-
dediit!- tıkası Ile çeıışklıı. BUtun buı>- dlllk cevapsız kalacap benzl-

lşa- lar yetmlyormuş gıbı, gıbı, gı bır de yor • 

Danyal 

KAMU 
KlJRlJLUSLARI 
iSTiRAKLERi 

SLARI 
i 

SLARI 

Maliye Bcı!<onlığınca yayınlanon " 1975 
lebbUıleri ve Iıtirakleri Yı l l l1jl" bu kuruıvılar 
ıitli bilgiler içermektedir. 

Kamu Kuruluılarının bir bölumunde, 
devlet,e aittir ve özel kUNluı kanunlarıyla 
lara "Ik,"Ik, tisadi Devlet Teıekkulu' adı veri
b!llum kamu kUNluıunda ise, sermayenin 
lete aittir .  

Her I k i  grubun d o  özelliği, sermaye iıtirakleri 
özel kesime kaynak so/jla�mosıdır .Devletin 
sektörle birl ikte yapması, Ikinci Beı Yı l l
olarak kabul edilmiıtir .Özel 

yapmas
.Özel 

yapmas
kesime saıı

nısıra,bu kuruluılarda devlet sermayesinin 
so/jlamo oç ısı ndan do özel sektöre buyUk 
maktadır .IIDevlet sennoyesini batınnama" 
let kredi kurumları kredi tahsisinde Ileli 
mektedir . 

Hazırlanan yı l l ığa gııre,Kamu Iktisadi 
maye iıtiraki biçiminde dııarıya sa!lladı!lı 
300 milyon TL .ye u lcıımaktadır.Bu kaynak 
yIlk bölUmU Banko ve Sigorta kUNmları dııın
meci" kUNmlar eliyle gerçekleıtirilmekte

Dııarıya sağlanan sermaye bUyUkltıöu 
çi kurvmların boıında TPAO, SUmerbonk, 
mento Sonoyii, Şeker Fabrikaları TAŞ , M
tedir ,Bu kUNluıların sermayelerine Iıtirak 
lerden bazıları ıunlordır: 

TPAO: ipragoz 
ıunlordır: 

ipragoz 
ıunlordır: 

AŞ , istanbul 
ıunlordır: 

istanbul 
ıunlordır: 

GUbre Sanayii 
koryCiki'tDakoryCiki'tDakoryCiki't 1jıtım AŞ; SUmerbonk: Mensucat 
Sada Sanayii AŞ, Gıda Sanayi
Iıletmelerı AŞ, Anadolu Mermer ve Granit 
mcıı Manyezit Iıletmeleri 

AŞ, 
Iıletmeleri 

AŞ, 
AŞ ; MKE: Tof

rings Ltd ; Fabrikaları 
leri; AŞ, Çukura"" 
ÇanakkaTe. Seromik Fabrikaları AŞ • 

Kamu Iktisadi TeıebbUslerinin 1975 yılındo 
milyon açık verecek leri programlanmıatı r .Bu 
yı l  için programlanon ,yatırım harcamaları 



DÜNYADA 
YDROYDŞ 

Evet, Portekız' de özgür
lUk bır yaşına bastı. 25 Niaan 
1974'te "SIlahlı Kuvvetler 
Hareketl·nln yönetinıl ele al-
m&8JlYla Avnıpa'nın en uzun 
ömUrlU faşlznıl tarihe kan
fıyor, Portekiz halia ıçın de
mokratik kazanım1ar döne
mi başlıyordu. Son bır yıldır 
olaylar başdöndUrUcU bır hız 
la geUştı. Portakiz'de. Koca 
bır oömürge Imparatod� 
çlikUverdi. Burj INazlnln "Por 
tekiz. de GaUııe"U olarak ile
ri sUrdUl!;U Splnola. başında 
ııızUktill!;U hareketin tarıhsel 
yUrUyUşUnu durdurmaya kal
kınca ezlldi.ÖzgUrlUk ve de
makrul dU,manıan hergUn 
",nı tertipler peşinde, çare
.ız.l1kle aaldırıyor gericI
ler • Oy .. , başta Işçi sınıfı 
olmak Uzere, illkenln ileri 
cl demokratik gUçleri 25 NI
lanIa başlayan .Urecl pek 
JRn yolda bırakacal!;a ben
.. mı,yorlar. Dışanda Brand1' 
h, Klaslııger'li emperya
lIz.me , Içeride bUYÜk toprak 
alatanna. tekellere ,  gerici 
1dl1..,... raıtmen peklştirl
rodar kazamm1annı; ka-

rarlı adımlar atıyorlar ''Ye
ni Portekız" ıçın. 
Portekız 
sınıfsal 

Bu bır yılın deltedendlr
meslnl yapabilmek için geç
nılşe bır göz atmak gerek. 
Sıyasal birlikten yoksun bır 
Avrupa'da daha 1193'te he
men hemen bugünkU sınırlar 
Uzerinde ( 92 bın Jun2 ) "Ulu
sal devlet"1nI kuran Porte
kiz, 16.yilzyılda kurd� sö
mUrgeler altı Ile kıtanın 
ticaret metropolU oluyor. 01-
kede bır ticaret kap1tallzmi 
gelişiyor, ama sanayt dev
rlm1 yok.İspaI\Ya ve Hollan
dalmn baskıları karşısında 
İngiltere'nin "himaye"si ko
rl,(Yor Portekiz'i .Fransız dev 
rim1nIn ilerici etkilerine kar 
şı verilen .avaşlarda Por
tekiz. de var. Beri yandan Os
manlı toplumu 1839 ve 1856 
hareketleri lle "tanzim" ve 
"islah" edilirken, Portekiz 
toplumu 1820-49 yılları ara
sında bır dizi reformlara ta
nık olmakta. Liberal eği
UınLI burj uvazl ile bUyük top-

PORTEKIZ: 
- - -

OZG URL UK 
J YASINDA 

rak apııltı ve kilise ara
sındaki ilerici gerici kavga 
sı. IS91'de Cumhuriyetçi bir 
ayaklanmanın bastırılma
sıyle son buluyor. 

20.yilzyıl. kapitalizmin , 
emperyalist a�ıunaya var
masıyla başlar.1905 Rus. 
1906 İran. 1908 Türk. 1911 Çın 
devrinıleri birbirini Izler. 
Portekız burjuva devrinıl de 
bu gelişme ıçınde yer alır. 
6 Ekım 1910'da ilan edilen 
Cumhurıyet . ııberal eıtıUmU 
küc;ilk ve orta burjuvazinin 
eseri. Kilise önemli oranda ge 
rlllyor. amll toplumdaki ya
pıaa1 reform Ihtiyacına (ör
neltln toprak reformu) bır 
takım anayasal çözUmler ge
ttr1l1yor. Savaş sonrası Por
teklz'l tam bır yıkımdır. Tüm 
gelirlerin % 53. 5'u devlet 
borçlarının faizlerını öde-
meye ayrılmaktadır. Bır ta
nın Ulkesi olan Portekız.  dö
nemin uluslararası kotllonk
turu Ile daha da çökmekte .te
keller Ise hablre sermaye ka 
çırmakta1ar.İkide bır devri
len hUkümetler ( 1910-1926 a
rası Irili ufaklı 24 darbe) lş-

slzlil!;e çareyt, dışaıva göçü 
teşvık politikasında bulmak
ta.Flyatlar 1916-24 arası 
tam II kat a.rtınakta, 120 bini 
CGT'd� sendikalı Işçi Bımh 
1921'de Portekız KomUnIst 
Partısl'nln kurulmasıyla si
yasal bır gUç olarak bellrl
yor.Grevler.yilrUyUşler bir
birini Izliyor. 

Bu bımahm ve Istikrar
sızlık asıl küc;ilk burjuva z Iy i 
ve orta haııı kıtlelerl eziyor. 
Tekeller, klUse ve bUyük top
rak sahipleri bu hoşnutsuz
i� ve tedirginllt! kullanı
yorlar ve Ulkeyi bunalımdan 
kurtarması ıçın Colmbra 0-
niversitesi'nin " altm çocutu" 
"Harika iktisat profesörU" An 
tonlo Salazar' ı Maliye Bakan
lıltına getiriyorlar: Kısa sUre
de bUyük sermayeyi. klııseyi 
ve toprak sahiplerini mem
nwı eden Salazar. 1927'de Por
tekiz KomUnist Partısı'nı ve 
CGT'yl kapatıyor. Böylece or
ta katmanlann da gUveninlka
zanıyor. 1933'de ıtalyan Ana
yasası kabul ediııyor ve kor
poratlzm yerleştirilıYor �Aynı 
dönemde Türkiye'de UnlU Iş 
mevzuatı ve pek UnlU 141 - 142 
maddelerlyle TCK yilrUrlUl!;e 
girmek'tedir. ) 

Türkıye gıbı Portekız e
gemen sınıfları da 2 .  DUnya 
Savaşına glrmlyorlar. Savaş 
sonrasının beıırgin bır özel
liği ise.  tanm ve ticaret ka
pitalizminin smai ve mali 
kapitalizme dönUşmesl. 1953' 
te uygulanmasına başlanan 1 .  
Beş Yıllık Planla eleklrırı
kasyon. sulama. demir çelik, 
rarlnerl. çlmento .kaltıt vb. a
lanında önemıı geıışmeler el
de edUlyor. 1960'lara dek bır 
çeşit. " kenomo 

blk' in zengın yeraltı kqııak
lanna el atıyorlar. 

1963'de GIne BIB"U ' da 
başlayan silahlı mUcadele btr 
yandan. Poıteklz demolcntllı 
gUçlerinln kararlı direnl,ı l}
bUr yandan. faşizme yenı çı
kı, yolları aramak geretını du 
yurdu.Avrupa burjııvazlleride 
faşlzmi. IIIJlIllIYll, Portekız ve 
yunanıstan'da uygu1andılı bl
çlm1yle sevmiyor1ardı. 19611' 
de hasta1anarak aahneden çe
kilen Salazar. böylece rell
mine son hizmetini yaptı; "li
beral" Caetaııo lşbaşına gel
di. tllke ekononılsl LO bUYÜk 
allenin ellndedlr. BUyük tekel
ler yatınm ıçın Brezilya ' ya. 
Afrika'ya yönelirken, Caeta
no'nım yönU AET. Iç puan 
geliştirmek ıçın de ol.. Işçi 
Ucretlerinl yükseltiyor Cu
tano. 

25 Nlaan ml ? 

Hayır, Portekız. burjuva
zı.ı Içindeki çelifklleri tanı
mak gerek. U1kenln en bmll 
Uç bIJYUk grubundan biri olan 
C UF , AET yanlısı. Delimm · 
açılmasından yana. SömUrge
lerin baiımBızhl!;mı kazan
ması pek korkutm-.or ODU.'tye 
nl 8ÖmUrgeclllk" daha bır el
verlşli. Ostellk savaş bitince 
emek daha bır uciızlayacak • . •  
Çünkü terhis olacak 200 bın as 
ker var. Bu Iç çelişki ve gUç
IUkler yanında Portekız hal
kının Işçi sınıfı öneUlUIi!nde 
verdlt! anillaşlst mücadele 
var; gençlit! Ile. ilerici ay

dınları ile. Uluslararası da
yanışma var .Ama " öldürücü 
darbe''YI sömUrge ha1kları ln
diriyor . Portekiz faşlzmine. 

SIOi Nedir ? 

ALVA1IO CUNHAL ve MARIO SOA1lES: KomUnlstlerle sosyalistler faşizme karşı ortak mUcadelede. 

çeşıt "ekonomık nıllllyetçl
lik" uygulaıııyor. 1943-60 ara
Sı ülkeye giren 2 mılyar Es
kudo ( i Dolar _ 23 Eakudo)ya 
karşılık. 1961-67 rakamı tam 
20 milyarı buluyor. Bu çok 
önemıı bır verı: 1960' larla baş 
layan silahlı ulusal kurtuluş 
savaşlan devlet bUtçeslnln 
ber yıl % 50'den fazlasım yu
tuyor ve Portekız burjuva
zisi tek başma bu yükUn al -
tmdan kalkamayacak duruma 
gellyor.ABD,1ngııtere. Fede
ral Almanya. Belçika. Fransa 
böylece Angola'nın. Mozam-

1973 gUzUnde "Albaylar ha 
reketl" olarak doPn bu hare
ketin kaynaltı Gine. 38 ya,ın
daki Otello de Carvalho'nun et 
rafında 1973 Temmuz'undaba, 
lıyor ilk çekırdeklenme . Top
lantılara siviller de katılı
yor.Ama 22 Şubat 1974'te Ge
neral Spinola'nın "Portekiz ve 
Gelecot!" adlı kitabı Lizbon 
vitrinlerinde satışa çıktıltınd a 
pek az kimse bu gelecet! kes
tırebıııyordu, kendisi de dahil .  

TARiHTE BU HAfTA 

22 NIa ... 1947 
Görllnlltta TII�e ve Yu

ııaııtstan'ı 8cNyetler'den gele
oek bır oaldııva karşı gUç
lendlrmek ve "Baıtımsızlııtın1' 
kerumalı: amacını güden Tru
m ... DOktrIııL Kongre'lIen geç
ti. "BUr DUıı;ya''Yı destekle- ' 
meyl amaçladıltı belirtiıen, 
aoker1 Ittifakları Içerdit! ka
dar ekono� balt1anmayı da 
gerektiren Doktrin. sol!;uk sa-

vaşın <la ba,langıcıdır. Bu 
sol!;uk sava, temelde SosYalist 
Düııya'ya ve ulusal kurtuluş 
sava,larma karşı bır saldın 
poııtlkasıdır. Bu politika 
Marshall yardımıyla da de 0-
teklenlyordu. 

24 moan 1945 
ıtalya Faşizmden kurtul

du. ltaiyan M1ll1 HUrriyet Ko
mitesi partlzanlannın ve 
müttefiklerin zaferi sonucım-

da. 28 Nısan'da kendi halkını 
ve tum Avrupa'yı kana bula
yan, faşist Hitler'in Buç or
taltı "Duçe" Musaollnl sevgi
lisi Claretta Petaccl Ile bir
likte öldUrUldU ve halkı O'na 
olan kinin! ayaklarından a.a
rak gösterdi. 

25 NI ..... 1975 
Sovyet ve Amerikan Or

dulan Elbe Irmaltı'nda karşı
laştı. Böylece Almanya 'nın 

dol!;u Bmın çizilmiş oldu. � -
nı gUn Sovyet Ordulan Ber
IIn'e girdi ve Faşizmin yı
kılışı keslnle,tI. 

22 NloRll 1912'de PartI'nln 
bUtUn Rusya ıçın logal organı 
ve günlUk lşçl-yıltın gazeteol 
olan Pravda' nın Ilk BayıBı çıJo. 
tı. Pravda, Parti ile genl, 
halk yııtınıan arasında sU-
rekll bır balt kurmaya çalı
,,,,,ordu. Gazetenin her sayı� 
sında Işçilerin somut du-

• rumlan Ile ilgili ııqılan ııa 
_ 17 bln'l a, ... I,çl ...... 
�n yayınlandı. Gazete et
rafındakl l,QI muhabir çev
realLeı$1st fikirlerin, BoI
teV1k ııarolalarm halk yıiııı
lan ara.ında yayılmaaına et
ldl1 oll\1ordu. 

Pravda'nın günlUk balkı., 
40 bın clvarında.Ydı. Seki.ke
re yaoaklanan gazete her se
ferinde det!şlk bir lolnıle ya
yınıııı sUrdUrdU. 

başında 
tarıhsel 

durdurmaya kal
ve de
hergUn 

, çare
gericI

sınıfı 
ileri 

25 NI
pek 

ben
Brand1' 

emperya
toprak 
gerici 

peklştirl
ka-

ticaret metropolU oluyor. 01-
kede bır ticaret kap1tallzmi 
gelişiyogelişiyogelişi r, ama sanayt dev
rlm1 yok.İspaI\Ya ve Hollan
dalmn baskıları karşısında 
İngiltere'nin "himaye"si "himaye"si "hima ko
rl,(Yor Portekiz'i .Fransız dev 
rim1nIn ilerici etkilerine kar 
şı verilen .avaşlarda Por
tekiz. de var. Beri yandan Os
manlı toplumu 1839 ve 1856 
hareketleri lle "tanzim" ve 
"islah" edilirken, Portekiz 
toplumu 1820-49 yılları ara
sında bır dizi reformlara ta
nık olmakta. Liberal eği
UınLI burj uvazl ile bUyük top-

küc;ilk 
eseri. Kilise önemli oranda ge 
rlllyor. amll toplumdaki ya
pıaa1 reform Ihtiyacına (ör
neltln toprak reformu) bır 
takım anayasal anayasal ana çözUmler ge
ttr1l1yor. Savaş sonrası Por
teklz'l tam bır yıkımdır. Tüm 
gelirlerin % 53. 5'u devlet 
borçlarının faizlerını öde-
meye ayrılmaktadır. Bır ta
nın Ulkesi olan Portekız.  dö
nemin uluslararası kotllonk
turu Ile daha da çökmekte .te
keller Ise hablre sermaye ka 
çırmakta1ar.İkide bır devri
len hUkümetler ( 1910-1926 a
rası Irili ufaklı 24 darbe) lş-

i� ve tedirginllt! kullanı
yorlar ve Ulkeyi bunalımdan 
kurtarması ıçın Colmbra 0-
niversitesi'nin " a" altm çocutu" 
"Harika iktisat profesörU" An 
tonlo Salazar' ı Maliye Bakan
lıltına getiriyorlar: Kısa sUre
de bUyük sermayeyi. klııseyi 
ve toprak sahiplerini mem
nwı eden Salazar. 1927'de Por
tekiz KomUnist Partısı'nı ve 
CGT'yl kapatıyor. Böylece or
ta katmanlann da gUveninlka
zanıyor. zanıyor. zanı 1933'de ıtalyan Ana
yasası kabul ediııyor ve kor
poratlzm yerleştirilıYor �Aynı 
dönemde Türkiye'de Türkiye'de Türki UnlU Iş 
mevzuatı ve pek UnlU 141 - 142 
maddelerlyle TCK yilrUrlUl!;e 
girmek'tedir. ) 

Türkıye gıbı Portekız e
gemen sınıfları da 2 .  DUnya 
Savaşına glrmlyorlar. Savaş 
sonrasının beıırgin bır özel
liği ise.  tanm ve ticaret ka
pitalizminin smai ve mali 
kapitalizme dönUşmesl. 1953' 
te uygulanmasına başlanan 1 .  
Beş Yıllık Planla eleklrırı
kasyon. sulama. demir çelik, 
rarlnerl. çlmento .kaltıt vb. a
lanında önemıı geıışmeler el
de edUlyor. 1960'lara dek bır 
çeşit. " k" kenomo 

MARIO SOA1lES: KomUnlstlerle sosyalistler faşizme karşı ortak mUcadelede. 

çeşıt "ekonomık nıllllyetçl
lik" uygulaıııyor. 1943-60 ara
Sı ülkeye giren 2 mılyar Es
kudo ( i Dolar _ 23 Eakudo)ya 
karşılık. 1961-67 rakamı tam 
20 milyarı buluyor. Bu çok 
önemıı bır verı: 1960' larla baş 
layan silahlı ulusal kurtuluş 
savaşlan devlet bUtçeslnln 
ber yıl % 50'den fazlasım yu
tuyor ve Portekız burjuva
zisi tek başma bu yükUn al -
tmdan kalkamayacak duruma 
gellyor.ABD,1ngııtere. 1ngııtere. 1ngııt Fede
ral Almanya. Almanya. Alman Belçika. Fransa 
böylece Angola'nın. Mozam-

BU HAfTA HAfTA HAfT

ve Yu
8cNyetler'den gele

karşı gUç
"Baıtımsızlııtın1' 

güden Tru

vaşın <la ba,langıcıdır. Bu 
sol!;uk sava, temelde SosYalist 
Düııya'ya ve ulusal kurtuluş 
sava,larma karşı bır saldın 
poııtlkasıdır. Bu politika 
Marshall yardımıyla da de 0-

da. 28 Nısan'da kendi halkını 
ve tum Avrupa'yı kana bula
yan, faşist Hitler'in Buç or
taltı "Duçe" Musaollnl sevgi
lisi Claretta Petaccl Ile bir
likte öldUrUldU ve halkı O'na 
olan kinin! ayaklarından 

dol!;u Bmın çizilmiş oldu. � -
nı gUn Sovyet Ordulan Ber
IIn'e girdi ve Faşizmin yı
kılışı keslnle,tI. 

22 NloRll 1912'de PartI'nln 
bUtUn Rusya ıçın logal organı 

günlUk lşçl-yıltın gazeteol 



Nuıl ol\\yordu da.blr Na
to ordllaU bllyle bır bareketl 
batlatab!Uyordu 1 Burjuvazi ıçı çeUfIdler, toplumu ear
oan aitımla r orduda da yanlu
.ını bul'lYOrdu kllfkusuz. Bu 
çeUfIdler bır b(ltUn olarak dev 
let o,ygıtını , özel olarak da 
or<f'lYu etkll\Yor. YUkeek öl
renlmln peralı olması, askeri 
okulları yobul halk çocuk
lan ıçın tek okuma alanı ya
pqor Porteklz'de. Bu iSe or
durl\m eR1l1m!n1 etkiliyor. 38 
o,y Afrlka'da askerlik ne Ile 
baidt gösterilebilir kı 1 Kadro 
ekalkUıtı nedeniyle askere a
lınan üniversite ölrencllerl , 
o,ydınlar da keııdl akımlarını 
getirdiler ord\\ya.BUtUn bun
lar gerçek; ama asıl askeri 
bır zaferin olanaksızlılı Inan
cmm yerleşmeel:llr kı, ordu 
Ust kademelerini !abandaki ba 
rekete katılmaya itti. Ve 25 
Nısan 1974'te, faşizm öldU
rücü darbeyi yedl. 

KöklU 

25 Nısan yenı bir sürecin 
başlangıç noktası. Demokratik 

süreci bu. sınıf 
egemenlııtını Splnola IktIdan 
Ile sUrdürmek Isteyen bur
juvazi ve onun lç-<lış mütte
fikleri Ise, bu gelişmeye kar
,ı d1renlyorlar. Devlet aygıtı 
ıçınde, ıdeolojık devlet aygıt
lan Içindeki mevzilerine da
yanarak lktIdan ele geçir
mek Istiyorlar. Ellerindeki e
kODOmD< sllablan kullanı-

Uoret artışı, asgarı Ucretln 
oaptanmaeı, geride kalan 1 yı
lın kazanımlarından.Ama ar
tık eorım bu deR1l, "Demokra
tik rejim tekellerin ve bUyUk 
toprak sahiplerinin iktidarı i
le baldaşabııır ml 1" Scsva
list Parti'nin " evet" de�e8i 
yanında SKH ve PKP " hayır" 
diyorlar, ve sırallŞ'orlar ka
nıtları: 

- Ekonomık durum peri
şan. Patronlar hala egemen . 

- 200 000 aakerln terhlsl 
Ile lşelzllk daha da önemli bır 
hal aldı. 

- Bır tanm U1kea! olan 
Portekız tarım UrUnlerl Ithal 
edlyor,lhracat Ise, alıcı Batı 
ülkelerindeki bunalım nede
niyle düşUyor. Dış tıcaret ve 
ödemeler dengesi bUyük açık 
verıyor. NUfusım yaklaşık do
kuzda biri yabancı ülkede 
çalışan PortekiZ'e, bu yolla 
giren dövız miktarı düşüyor. 
i şçilere aleybte propaganda 
yapılıyor. Bankalar sabote e
dlp a1ık0y\\yorlar. Belirli i
malat dallarında üretım kas
ten düşUrUıüyor. Belirli dal
larda dengesizlik yaratacak 
ücret artışlarına gidiliyor.Ge 
rlcıııle hızmet eden eol grup 
çuldar sı.mi grevler yaratı
yorlar • Bankalardan mllyar
lar çekiliyor, mRD 400 mi 1-
yonlıık krediyi geciktiriyor ve 
Esplrito Santo gerici ve fa
şist örgütleri besliyor. 

YOrlar.İşçl sınıfını bölerek, GörUIUyor ki. faşizm ve 
SKH'nI halktan kopararak ta- gericilik kolay kolay teslim 
r1hsel geli ,ımı durdurmaya ça olmak Istemiyor. Savaş daha 
lı'lJorlar, Bu geçen bır yıl, uzun sUrecek . 1S Banka ve 25 
bu açıdan belirleyici geUş- sıgorta şirketinin devletleş-
meler gösterdi. UrUmesi bu savaşta önemli 

Daha Temmuz 1974'te SpI- bır adım . Bunlan endüstrınin 
nola SKH'n1n 18 maddelık de- kilit dallan Izleyecek . Ulke-
mokratlk hedefier progra- deki tum şirketlerin toplam 
mma cephe aldı. Sonuç: satın sermayelerinin ri lO'lmU e-
gerilemesi. Gene bizzat Spl- linde bulunduran CUF, ulusal 
Dola'mn ön ayak oldulu ünlU ekonominin % 80'Ini 1000 ka-
28 EylUl Sessiz Çol!unluk ml- dar şırket aracılığıyla elln-
tingl lse Işçi sınıfının Llz- de tutan 8 büyük grup. B u  a-
bon'a giden ybllan barlket- rada Champalimaud ve Es-
larla kapamaeıyla akım kal- plrtto Banto . bunların başmda 
dı. Sonuç: Splnola istifa etti. geliyor. Tarımda köklü bır 
Ama karşı devrlm uyumu- toprak reformu uygulanacak . 
yordu. son II Mart girişimi de Hem tanında çalışanlara da-
SKH- I,çl Sınıfı İttifakı Ile ha ıyı bır yaşain, hem de ta-
bastınldı. KurulanDevrlmKon rımsal üretimi artırma ge-
seyl l .. elyaeal düzeyde bu- re ği . Güneydeki büyük top-
giine dekatti .... adımların en raklann bir bölümü daha şim 
öneml1ai. Oemokratik ve Ue- diden "işleyen"lerin eline 
r1c1 çizgi böylece anayasalbır geçmiş. ınaşhrma sektörU 
temele dayanıyor. Hükümette de devletleştlrllecekler ara-
yapılan <ıCıtışlklik , demokra- sında. 
tık halk hareketinin katılma- BUtUn bunları klmler ger-
.�la geriye dönUş özlem- çekleştlrecek ? Ülkedeki ör-
lerlne Iyi bır cevap oldu. gUtlenmlş gUçlerln ana çiz-

Toplu sözleşme hakları gilerl ne ? 

F .. lzml bırlıkte devirdik .Blrlikte çolııtık, birlikte dinlenecelılz , 

yUlıUriJş 

SIlahlı Kuvvetler Hareke
tini tekellere karşı strate
JIsInde deetekieyen, her alanda 
oldu�u gibi Portekız KomU-
nJst Partisi. 48 yıllık faşiz-
me karşı Işçi eınıfı Ile olan 
yakın baıııan sayesinde dlre
nebilen PKP'n1n Merkez Ko
mlteslndekl 22 Uyenln mah
kumlyet tutarı 308 yıl. Geçen 
EkIm'de toplanan 7. BUyUk 
Kongreelne 4000 delege katıl
dı. Aynı kongre lle yeni dö
nemde uygulanacak stratej i 
saptandı. 

işçi sınıfı ile haıııan ıa
ylf olan Soares' In Sosyalist 
Partısı kendisini "Marksist, 
sosyalist" olarak niteliyor. De 
makrasi düşmanlarma karşı 
verilecek mUcadeledeki ka
raraızlığı. sendikalar soru
nundaki ters tutumu Ue ileri
ci cephede zayıf bır nokla .Ken 

dlsinl eosyal demokrat diye : 
niteleyen Demokratik Halk 
Partisi de hükümetin ortak
lanndan birı' Ama sık sık SKH 
ile çeli,ir tavırlar alıyor . Son 
hükümet değişikliği ile 2 tem
silcisini kabineye sokan De
mokratik Halk Hareketi Ise , 
tuta rlı çizgisi ile özgürlükten 
yana mücadeleye katılıyor. Si
yasal partiler içinde son gtin
lerd� askıya alınan bir tanesi 
de var ki.  Allah .ahibine (Yani 
burjuvaZiye,' bagışlnsın. Di
yor ki bu " Proletaryanın Par
tisini Yeniden ÖrgUtleme Ha
reketi ' :  11 25 Nisan doğrudan 
doğruya karşı devrimden gel
miştir. Silahlı Kuvvetler hare
ketinin programı yükselen dev 
rime karşı koymnda emper 
yallzmin ve sosyal - emperya
lizmin ittifakımn belgesidir. "  

Devrimci 
r 

Gine-Blssau 1973 EyiUl' Un 
de Bağınısız C wnhuriyet 01-
du. Mozrunbik önUmUzdeki lla
ziran'da bağ1Jnsızlı�ını ala
cak. Angola'da ise Uç aYTı ba
ğımsızlık hareketinin kendi 
aralarında anlaşmaya varma
lan bekleniyor. Bır Nato Uye
sı olarak kalmakta devam e
den Porteklz' In Başbakanı Vas 
co Gencalves " Biz anlaş mo
lanrnızn bathyız" diyor ve ek 
Uyor: "Ama bu anlaşmalar A
rap halkına karşı kullanıla -
maz. "  

" Orla ve küçük Işletmeleri 
koruyan bir temel reformlar 
polltlkesı tle ekonomık düzey
de. devlet aygıtını ve Ideoloj ik 
aygıtları faşistlerden ve gerl
cHerden temizlemekle de 81-
yasal düzeyde zafere dolru yü 
rüyecek Portekız devrimi" di
yor A1varo Cunhal ve başarı
nm vazgeçUnıez koşullarını 
şöyle sıralıyor: 

- Işçi eınıfının kendl Için-
deki b1rUıtı, sendikal dUzey-
deki örgUtsel bUtunlU!tU, 

- I,çl eınıfının kÖYIUluı.-
le olan Ittifakı, 

- KomUnist Parti. i ile Sos 
yallst Parti arasındaki Ittifak, 

- Bır bUtun olarak SIlablı 
Kuvvetler Hareketinin PKP baş 
ta olmak Uzere tum ilerici de
mokratik gUçlerle, halkla 1ttI
fakı, kaynaşma.ı. 

VIABIIIR 
IIYIC 
lEIIIII 

Vlodimir i l iç Ulyanov LENiN 27 Nisan I B70'de dojiau . 
LeninIden önce YOlayon Marx ve Engels, toplumların ev

rensel geliıim ve de§iıim yasalarını buldular . Tarihin, batı
b", bir oloylar zinciri deği l, belirli yasalorco yenlendlrile; 
algı lonobilir bir sUreç old\JÖunu konıtladı lar . Toplumların 
de?jiıiminde, Uretim biçiminin belirleyici oldu?junu. toplum
sal oloyların incelenmesinde diyalektik yöntemin tek ye vaz
geçilmez oraç oldullunu tUm buriuvo bilim adamlarını" yad
sıyamayacaklorı bir biçimde ortoya koydular , 

Lenin, Marx ye Engels tarafından biçimlendirilen )'OIG 
ve yentemleri doho do gel iıtirdi ve çalıınon k",ullarına ii� 
ladı . Lenin'in YOlodl?j1 dönemin kapitalizmi, emperyalizm o
ıomasına uI"lmııtl , Lenin emperyalizmi tahlil elli, nlteııaı-
ni, yasalarını ortoyo çıkardı , Emperyalizm çoiiının k .. ul-
larıno Marıdzmi uyguloyarak, bilimsel ıoıyallst �etiyl 
Morxizm-leninizm olorak gelilHrd i .  

Lenin, toplumun e n  tutarlı devrimci kesimi olan ilÇi 11-
nıfının, burjuvoziya karıı yllrUttUIlU sa""lta, yoksul k!lyluler 
ve ditjer5alııan sınıflarıo ittifakı i lkelerini saptadı ve uy
guladı . '�çi sınıf,.nın öz örgUtu, kavramını teoride ve pra
tikte geliıtirdi . IIÇi sınıfının kendi batına, mUcodel .. ini an .. 
cok ekonomi mUcadele sınırına kadar götUrebl ldi§inl, ıınıf 
bilincinin, siyasal mUcodele bil incinin ilÇi sınıfına dııardan 
iı çi sınıfı portisi oracO ı lllıylo veri lebilecelılnl glltteodl . ilÇI 
sınıfı partisinin, burjuva partilerinden fark l l , llÇI sınıfının en 
bilinçli unsurlorını barındıron çelık disipl inli porti onlayı.ı 
ve devrimin gerçeklOJllri lmeslnde partinin yczgeçllmez rolU , 
Leninlin en önemli katk ı ları arasındadır. 

Lenin'in en !ıneml l  kotkı larından bır boıkosı dııı devlet 
demakrosl, proleterya diktatllrlU§U ve tek ulkede ':'yallzmi� 
gerçek lOJtirllmesl konıılarında geliıtirdl1i1 blllm .. 1 t_idlr ,  
Bu nedenle, Marxizm-Lenlnlzm, bır Ust dOz.yda, prol.tarya 
devrimi ve bu devrimin ıorvnlarının çözUmU dOzeylnde ge
liıllrllmiı biçimld,r, 

Sovyetler Birlljjl 'nd. soıyalizmln 'kurulmasındakl � ... 
ticiliöi ve uygulayıcı l ıöının yanısıra, donya IIÇi sınıfına 101-
yalizml gerçeklOJtlmıede kullanacaklorı ovrens_1 tıör.llyl 
armollon eden Lenin'; 105.dojium ylldönumUnde lOY\lıyla o
norız . 

yorlar • Bankalardan mllyarmllyar
lar çekiliyor, mRD 400 mi 1-1-
yonlyonlıık krediyi geciktiriyor ve ve 
Esplrito Esplrito Santo gericgerici ve ve fafa
şist örgütleri besliyor. 

GörUIUyor ki. faşizm ve 
gericilik kolay kolay teslim teslim 
olmak Istemiyor. Savaş daha Savaş daha 
uzun uzun sUrecsUrecekek . 1. 1S S Banka Banka ve 25 ve 25 
sıgorta şirketinin devletleş-
UrUmesi bu savaşta önemli 
bır bır adımadım . B. Bunlan unlan endüstrınin endüstrınin 
kilit kilit dallan Izleyecek . Ulke-Ulke-
deki deki tum şirketlerin toplam toplam 
sermayelerinin ri lO'lmU e-e-
linde bulunduran CUF, ulusal ulusal 
ekonominin % 80'Ini 1000 ka-ka-
dar şırket aracılığıyla elln-
de tutan 8 büyük grup. B u  a-a-
rada Champalimaud ve Es-Es-
plrtto Banto . bunların başmda başmda 
geliyor. Tarımda köklü bır bır 
toprak reformu uygulanacak . . 
Hem tanında çalışanlara da-da-
ha ıyı bır yaşain, hem de ta-ta-
rımsal üretimi artırma ge-ge-
re ği . Güneydeki büyük top-top-
raklann bir bölümü daha şim 
diden diden "işleyen"lerin eline eline 

salbır geçmgeçmiş. ınaşhrma sektörU sektörU 
de devletleştlrllecekler ara-ara-
sında. 

BUtUn bunları klmler ger-ger-
çekleştlrecek ? Ülkedeki ör-ör-
gUtlenmlş gUçlerln ana çiz-çiz-
gilerl gilerl ne ne ? ? 

yasal partiler yasal partiler içinde son gtingtin
lerd� askıya alınan bir tanesi tanesi 
de var ki.  Allah .ahibine (Yani (Yani 
burjuvaZiburjuvaZiyeyeburjuvaZiyeburjuvaZi ,' bagışlnsın. DiDi
yor yor ki bu bu " Proletaryanın Proletaryanın ParPar
tisini Yeniden ÖrgUtleme HaHa
reketi ' :  11 25 Nisan doğrudan doğrudan 
doğruya doğruya karşı devrimden gelgel
miştir. miştir. Silahlı Kuvvetler harehare
ketinin ketinin programı yükselen dev dev 
rime karşı koymnda emper karşı koymnda emper 
yallzmiyallzmin ve sosyal - emperyaemperya
lizmin lizmin ittifakımn belgesidbelgesidir. "  . "  

Devrimci 
r 

Gine-Blssau 1973 EyiUl' Un 
de Bağınısız C wnhuriyet 01-
du. Mozrunbik önUmUzdeki lla
ziran'da bağ1Jnsızlı�ını ala
cak. Angola'da ise Uç aYTı ba
ğımsızlık hareketinin kendi 
aralarında anlaşmaya varma
lan bekleniyor. Bır Nato Uye
sı olarak kalmakta devam e
den Porteklz' In Başbakanı Vas 
co Gencalves " B" Biz anlaş mo
lanrnızn bathyız" diyor ve ek 
Uyor: "Ama bu anlaşmalar A
rap halkına karşı kullanıla -
maz. "  

" Orla ve küçük Işletmeleri 
koruyan bir temel reformlar 
polltlkesı tle polltlkesı tle ekonomık düzeydüzey
de.de. devlet aygıtını ve Ideoloj ik ik 
aygaygıtları faşistlerden ve gerlgerl
cHerden cHerden temizlemekle de 81-81-
yasal yasal düzeyde zafere dolru yü yü 
rüyecek rüyecek Portekız devrimi" didi
yor yor A1varo Cunhal ve başarıbaşarı
nm nm vazgeçUnıez koşullarını koşullarını 
şöyle şöyle sıralıyor: sıralıyor: 

- Işçi eınıfının kendl Için-
deki b1rUıtı, sendikal dUzey-
deki örgUtsel bUtunlU!tU, 

- I,çl eınıfının kÖYIUluı.-
le olan Ittifakı, 

VIVIAABIIIR BIIIR 
II
lElE

Vlodimir Vlodimir i l iç Ulyanov LENiN 27 Nisan 
LeninIden LeninIden önce YOlayon Marx ve Engels, 

rensel rensel geliıim ve de§iıim yasalarını buldular
b", bir b", bir oloylar zinciri deği l, belirli yasalorco 
algıalgı lonobilir bir sUreç old\JÖunu konıtladı lar
de?jiıiminde, de?jiıiminde, Uretim biçiminin belirleyici oldu?junu. 
sal sal oloyların incelenmesinde diyalektik yöntemin tek 
geçilmez oraç geçilmez oraç oldullunu tUm buriuvo bilim 
sıyamayacaklorı acaklorı bir bir biçimbiçimde de ortoya ortoya koydkoydularular

Lenin, Marx ye Engels tarafından biçimle
ve yentemleri yentemleri doho do gel iıtirdi ve çalıınon 
ladıladı . Lenin'in YOlodl?j1 dönemin kapitalizmi, 
ıomasına ıomasına uI"lmııtl , Lenin emperyalizmi tahlil 
ni, ni, yasalarını ortoyo çıkardı , Emperyalizm 
larıno larıno Marıdzmi Marıdzmi uyguloyarak, uyguloyarak, bilimsel bilimsel ıoıyallst ıoıyallst 
Morxizm-leninizm olorak gelilHrd i .  

Lenin, toplumun e n  tutarlı devrimci kesimi 
nıfının, nıfının, burjuvoziya karıı yllrUttUIlU sa""lta, 
ve ve ditjer5alııan sınıflarıo ittifakı i lkelerini 
guladıguladı . '�çi sınıf,.nın sınıf,.nın sınıf öz örgUtu, kavramını 
tikte tikte geliıtirdi . IIÇi sınıfının kendi batına, 
cok cok ekonomi mUcadele sınırına kadar götUrebl
bilinbilincinin, siyasal mUcodele bil incinin ilÇi 
iı iı çi sınıfı portisi oracO ı lllıylo veri lebilecelılnl 
sınıfı sınıfı partisinin, burjuva partilerinden fark l l ,
bilinçli bilinçli unsurlorını barındıron çelık disipl
ve ve devrimin gerçekgerçeklOJllrilOJllri lmeslnde partinin 
Leninlin en önemli katk ı ları arasındadır. 

Lenin'in Lenin'in en !ınem!ıneml l  l l  kotkotkı lakı larından dan bır bır boıkosı boıkosı 
demakrodemakrosl, proleterya diktatllrlU§U ve tek 
gerçekgerçek lOJtirllmesl konıılarında geliıtirdl1i1 
Bu nedenle, Marxizm-Lenlnlzm, bır Ust dOz.yda, 
devrimi devrimi ve bu devrimin ıorvnlarının çözUmU dOzeylnde 
liıllrllmiı liıllrllmiı biçimld,r, 

Sovyetler Birlljjl 'nd. soıyalizmln 'kurulmasındakl 
ticiliöi ve uygulayıcı l ıöının yanısıra, yanısıra, yanısır donya 
yalizml gerçeklOJtlmıede kullanacaklorı ovrens_1 



şili'BE fAŞizME fAN ARANIYDR 
Faşizm, her Ulkeye, ulu

Stm tUm kayıWdarıru bUYUk 
burjuvazinin sınırsız sömU
rüsUne açmak ıçın yerleşir. 
ŞUI'de de uluslararası ser
maye ve Şili'nin bUYUk bur
Juvazisi, halkın me�ru yöne
tlm1nl kanlı bır biçimde de
Vırerek, satılmı� bır [aşıst 
çeteyl halkın eme� ve 
özgU rlUklerinln Uzerine ...ı
dırttı. 

Sermayenin olaııca hıZıY
la birikmesi [aşlzmln kanu
nu.Fakat sermaye blrlklml
nın de beııı kurallara uyma
sı gereldyor. Faşist yöne
tim alhnda tekelci devlet 
kapitalizminin Işlevi, ulusal 
kaynaklarm ve emeğin, ser
laye sınıfının kıyma makl
neslne bu kurallara göre gir
mesini sağlamak . BUDtm için 
de ekonomiyi udUzenlemek" . 
Bu kurallara uyulmazsa sel'
mayenln oturduğu temeller 
de çöker. Faşist yönetim
lerde devletin ekonomik ro
lüniln artması bu YÜzden."Bı
rakın yapsınlar, bırakın geç
alnler" in iflası, faşizmin " keş 
fedilmesinin i' nedenlerinden 
biri. 

B'u düzeni sağlamak her 
burjuvazinin harcı değil. Şili 
burj uvazisinin harcı da ol
madığı ortaya çıktı. PInochet 
çetesının yaptıkı ilk Iş, "Bı
rakın yapsınlar, bırakın geç_ 
sinler" efsanesini Amerikan 
mUzelerinden çıkarıp Şili ' ye 
getirmek oldu. 
Saaat • . •  hm� 

Başka turlU yapmak da 
pek elinde değlldJ . ŞIli'yl "A
çık arttırmaylafl uluslararası 
sermayeye Ihaleye çıkar-
manın en kolay yolu buydu. 
Kuzey Amerika empeıyaliz
ml-bUyük burJuvazl- bUyük 
toprak sablpliğl !ttırakı böy
le bır politikayı zoruniu lalı-

CAD :  
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ıs yıllık fırtınalı bır baş
kanlık sonunda FROLrNAT'm 
değil, kendisini korumakla 
görevli gUveniik kuvvetlerinin 
darbesi Ue hayatını kaybeden 
Tombalbaye bır bakıma ken -
di lşgUzarlığının kurbanı ol
du. MUslUman ioyaııcılarla ha-
�ı derde girince Anavatan 
Fransa'ya sıtınan "Gerçek 
Başkan" gerektiğinde aynı 
Fransa'nın !emaücilerini 80-
kak ortasında hırpalayacak 
patavatin.zlıktan da geri kal
madı: Sık sık raslanan _. bu 
çelişik tavırlan ise Paris 
nazdlnde hoş karşılanınadı. 
"U çbuçuk kabUeyl yönetmek
ten aciz bır Tomba1baye" 
artık bır ayak bağı oluyordu. 

Ncel Odingar yönetimin
de Iklldan ele alan sUahlı 
kuvvetler ilk bUdirllerinde 
"Uikenln ıçınde bulunduğu e
konomik açmaz, yönetimin 
yanlış tutumunmı bir sonucu" 
dıyorlar. Haksızlık temelleri 
uzerıne kurulan eski' rejimi 
aynea sUablı kuvvetleri sU-

yordu. Yerıı tekelci sermaye 
de, ne "düzenli" bir ekono
minin ııerektlrdiğl kalıplan 
uygulayabUecek, ne de arzu
ladığı blrlklm hızına o ka1ıp
lar ıçınde ulaşabUecek gUce 
sablpti. PInochet'yi ıktısat 
ııteraturtlne "ultra - libera
Uzm" kavramını kazandır
ma "şerefine" ulaştıran da 
bu. 

Halk Blrliğl döneminde 
"toplwnsal mtilkiyet ala:oıfı 
na sokulan hemen bütun sek
törler yeruden özel serma
yeye devredildı' Yine de, ban
kaları devlet elinde tutma a
kıllılığını gösterdi. Bu, banka 
sermayesinin yoğunluğtmdan >
lerı geliyor. Bankacılık sö
mürge komlayonculuğunun LA
tin Amerika'ya hediyesi.Fakat 
devlet elindeki bankalarm 
yönetiminde yeni eski "ban
kerler" otur\ij"or. PinochetInin 
IkJncI icraatı, Halk Birliği'nin 
mlllileştlrdiğl yabancı ba
ku!' şirketlerine tazminatla
nın fazlasıyla ödemek oldu. 
Halkın ihtiyaç maddelerının 
rıyatlarını düşük tutmak için 
Halk Birliği'nin ayırdığı [on
lar kaldırıldı, özel sermayeye 
kredi olarak dağıtıldı. Tanm 
[Iyat politikasıyla bUyük top
rak sahiplerine akıl almaz 
servetler dağıtıldı. BUyük bUl'
Juvazlye kaynak aktarmanm 
ve üikeyi dUnya kapitalizmi
nin rekabet alanına sokma
nın diğer bir yolu da, gilmrük 
vergilerinin hemen hemen hiç 
düzeyıne indiriJmesiydl. Ge
çen yılm ortalarında, yabanc ı 
şirketlere ı kArlarının tümünü 
Uikelerine transfer etme hak
kı tanındı. Şill'nIn diğer kay
nakları da yüz mUyoniarca do 
larlık sitah ve savaş gereç
leri sann alınması yoluyla 
empeıyallst U1kelere dağıtıl
dı. BuDiann başında ABD ve 
Fransa geliyor. Ulke , dış borç 

rekll olarak a�ğılamış ol
makla suçluyorlar. Etnik 
gr�lar, din ve smü [arklı
lıklan Ustüne uyguladığı "Böl 
yönet" politikası da eakl re
Jimin suçlan arasında. 

Yeni yönetim, esldslnln 
dayandığı sıyasal gUçlerl tem
sU ediyor. KöklU de�lşlmler 
beklenmemeıı. Akılcı bır yak
laşımla müslüman azınlıl!a 
etnik gruplara uygulanan bö
IUcU politikayı terketmekle , 
anlamsız baskıları biraz ol
sun hafifletmekle , kendlslnl 
kabul ettirmekte gUçlUk çek
meyecek. Çünkü, Tomba1ba
ye'ninJd.nden daha az popUler, 
daha sevimsiz bır rej im ku
rabilmeleri gerçekten zor. 

Orta Atı:1ka'da, Fransız 
sUablarırun gölgesinde ayak
ta durabilen bır polis reJ iml , 
askeri bir darbe Ue devrildI. 
Çad'da SUablı Kuvvetler Baş
komutan Vekili General Ncel 
ODINGAR, Françols Tombal
baye'l alaşa�ı etti. Ford Lamy 
artık yeni e[endislnln elinde , 

lar yoluyla uluslararası maıı 
sermayeye alabildiğine açıl
dı.Dış borçlann % 80'1 ABD' 
den alınıyor. 

.>akın 
Ucretlerin doD<lurulma"ı, 

haLkıIı pçim dIiZeYib1n an
cak yatamıoya yetecek dUze
ye indirilmesi, sermaye bi
rlklmlnin �emel koşulu. Cun
ta bu konuda pek liberal de
ğIl. Sıkı bir ücret polltika
sıyla, fiyatlar ıs misli artar
ken, Uc ret artışlarının btmtm 
ancak Uçte biri dUzeyinde 
kalması sa�landı .Blr Idle ek
mek alabilmesi ıçın bugün 
bır Işçinin beş ... t çalışma
ıı preklyor. Ekmek fiyatı 
II EylUl 1973't8n bu yana 55 
mlsli arttı. SUtun, şekerin [1-
yan 100 misll;yağm, pirincln 
rıyatı 70 misıı; kabveninki 
160 misli; yakıt fiyatlan ise 
120 mlsli . . .  16 yaşından kü
çUklerin % 33'U, az beslen
meden dolayı ortaya çıkan 
hastalıklarm pençesinde kıv
ranı;yor. CUDta'nın Izlediği 
politika, lşslzıığl bUyük ölçü
de arttırdı .Cunia'ya göre bu, 
"serbest rekabet" ve "üreti
min rasyonalizasyonu" için 
gereklı' Bugün çalışabilir nü
[UStm % 10' undan çoğu Işsiz. 
Fren 

Bu politikanın sonucu o
larak ekonominin [renierl 
hepten boşaldı. Halkın .atm 
alma gücUnUn azalması, en 
başta tüketim mallan Ureten' 
sektörleri derin bır btma1ı
ma ittl.Bu sektördeki geri
leme en yüksek dUzeyde.Dün
ya Banka8ının hesaplanna gö 
re, tum ekonomlde enflasyon 
hızı, 1974 yılında % 380 oldu. 
Bu yıl Ise daha şimdiden % 
60'a ulaştı. Merkez Bankası 
bır yılda yapması gereken 
emlsyonun % 70'1ni yılın ilk 

Çad, 1.248. 000 ldlometre 
karelik bır çöl Uikesl. NUfusu 
3.8 mllyon. Uikenln gUne
yinde .Arı.tıran ve animist!le.
rilir, kuzeyde ise göçebe ve 
MUsIUman Araplar yaşıyor. 
Kuzey'ln geçim ka,vnal!ı ha,y 
vancılık. Libya sınırlarında 
petrol arama hakkı ise bır 
Amerıkan firmasının elinde, 
GUneyde pamuk yetişlyor.Yıl
lık ortalama üretim 130 bın 
ton. Pamuk tekelini elinde 
tutan Coton-Fran Şirketi'nin 
Uretloiye ödediğl [Iyat lsel969 
-1970 arasında hiç artma
mış, BtmUD dışında ekonomik 
etldDiik olarak Amerikan, 
Franflz, Alman 'le son 7.8-
manlara kadar, lerail ŞIrket
lerinin [aaliyetleri var. 
Fransız sömUrge Imparator
luğunun bır parçası olan Çad, 
1960'ların bağımsızlık fırtı
nası Içinde "ııemenliğlne ka
vuş'\Y0r. 1946-1956 arasında 
�ömUrgecl Fransız yönetiml, 
yerine geçecek kukla rejimin 
temellerini de atıyor. GUney-

Uç ayı içinde gerçekleştıre
rek, enflasyon atını Iyice ka.m 
çıladı. Yerli burjuvazinin bir 
kesiml, U1ke Içindeki duru
mm giderek daba riskli hale 
gelmesi kartısında serma
yelerini ABD gibi empeıya
list Uikelere aktarmaya baş
ladılar. 

Alabildiğine empeıyallst 
sömürüye açılan ŞU! eko!'O
mlsl. kapitalist bunalımm to
katıru lik yiyenierden biri ol
du. Uikenln başlıca Ihraç ma
lı olan ve dövız gelirlerinin 
% 80'1ni oluşturan bakırm dış 
piyasa [lyatı, 1974-1975 yıl
lannda % 60' a düştü. Petrol 
[lyatlarmm artması, sUab sa
hn alma masraflan ve mU
ıııeştirUen ABD şirketlerine 
yüksek tazminat ödenmesi so
nucu olarak Uikenln dış tica
ret denge sinde bUyük bl r açık 
belirdi. 

Cunta,can havllyle . geçen 
ay Avrupalı efendilerine baş
vurdu. Şili'ye borç veren baş
lıca kapitalist U1keler, nam-ı 
dığer Paris KlübU, Cunta ' nm 
borç vadelerinin uzatılması 
Ue ilgili talebini görüştü. 
Klüp Uyeleri, tek tek bu tek
life karşı değlldi. Ne var kı , 
"Parts lGUbill! uluslararası de 
mokratik gUçlerin "kuşatma
sma" uğradı. F lniandiya, in
gIltere, lsveç gibi klml klüp ' 
Uyeleri de CUDta'nın Istemi
ne karşı cephe aldılar. Cunta 
eli boş geri döndU. 
Yeni 

Cunta şimdi 

de Saralar, ilerici Çad Par
tisi(PPT) Kuzeyde müslUman 
Araplar da sosyalist Afrtka 
Hareketi(MSA) ıçınde örgüt
lenlyor. 1952'de bır köy öl
Tetmeni olan Françols Tom
balba,ye sendlkalarm başma 
getlrlllyor. 

II Ağustos 1960'ta, hağım
sızlık Ilan edil1yor. TUm ö
teki örgütler kapatılarak ile
rici Çad Partısı tek parti re
'imini yerleştiriyor. Kurulan 
yönetimin beıırleyicl özelll
ğl, "Etnik ve dinsel ayrılık
Ian körüklemek , yabancı şir
ketlere hızmet" diye özetle
nebilir. Uygulanan yoğun bas
kılar özellikle mUsIUman nU
[usun tepkisini doıurıiUiGii 
gecik.nlyor. 1965'de Kuzeyde 
başla,yan yerel ayaklanmalar 
1966'da Çnd Ulusnl Kurtuluş 
Cephesi, F ROLlNAT'm ku
rulmasına varliYor. 

FROLlNAT küçUk blrim� 
ler h:ıllnde direniş gösteren 
bır örgüt, nma hiç bır za
man rejimi sarsacak bofut-

lardan kalma reçete Idtap
lannda çare arama çabasm
da.Ekonomlnln dlsc1nlertni. 
merkezi bır mekJm1zmada 
toplamaya çalışacak. Bunun 
yolu, devletle bUyük tekeller 
arasında daha sıkı bir i,bir
ıığl kurmak. Sanayide ve ti
carette, küçük boyutlu ve te
keller dışında kalan serma
ye Uzerinde sıkı bir denetim 
kurulması tasarlanı;yor. Ge
Urlere gelince, yeni [onlar ya 
ratmak Için önce yeni vergi
ler koyulacak. Devlet harca
malan sontma dek kısılo
rak hem kamu hizmetleri bir 
deri bir kemik bırakılacak 
hek de Işsizlik bıçağı iyice 
kemlğe dayatılacak.işçl IIC
retleri Uzerin1e1d baakı daha 
da arttırılacak. HUkUmetln 
IstUası Uzerine Plnochet ' nin 
atadığı ekonoml bakanlannın 
olağanUstU yetldlerle dona
tılmasmın anlamı bu. 

TUm buniar, Şill'de [a-
şlzmln ekonomik Iflasmı sim 
geııyor. Yeni tedbirlerle ve 
empeıyalizmln şırıngili
rıyla büyük serma,yenln sul
tası daha bir sUre devam et
tlrUebiıır. Fakat çelişkUerin 
kesklnieşmesl önieııemez .Bur 
Juvazlnln tekeller dışında ka
lan kesiminin siyasal bır mu
haleret olarak boy göster
mesini beklemek hiç de ha
yal değil. Hristiyan Demok
rasinin daha geniş kesim
lerinin de anti-faşist cepbe
ye katılmak zorw:luluğunuduy 
ması da olasılık ıçınde . 

lar kazaııamıyor. Hele ç.t'ID 
1967 �de Sudan' la , 1972'de Lib
ya lle anlaşmalar imzalama
�ı Ue Cephe dış deoteklertni 
yitiriyor. Btma karşılık Çad. 
ıSrail'den, Arap dtlııJaıııııa 
yönelen bır tavır izlemeye 
başlıyor. Ne var Id, Tombal
b,.ye FROLIMAT'm U l!teoln
den gelemlyor. 1969 ania,
ması '\Yarınca, Fransa 1968 
EylUlUnde Çad'a aaker gönde
riyor. 1969 Martında De Ga
ulle ikıncı müdahalede bulu
nacaktır. 1974'de Fort Lamy'
de Uslenen 2000 Fransız u
keri, gitgide gözden dU�n 
bır rejimin tek da,yanağıdır. 

Bu arada Tomba1bayey_ 
lış bır adım daha atıyor. Söz
de bir "Ulueal Birıığe" dö
nUş ile bir Avrupalı ve Av
rupa dUşmanlığı, hristiyan 
aleyhtarlığı geııfUrlııyor. 
Zalre'nIn MobutusUM m�Kad
dalı 'ye ml özendiğl pek belli 
olmayan bır " KUltur Devri _ 
mi" ile Fransa'nın sempatI
sIni kaybedlyor. 

uyulmazsa sel'
temeller 
yönetim

ekonomik ro
YÜzden."Bı

bırakın geç
faşizmin " keş 
nedenlerinden 

sağlamak her 
harcı harcı değil. değil. Şili Şili 

harcı da olol
çıktı. PInochet PInochet 

ilk Iş, "Bı"Bı
bırakın geç_ geç_ 

Amerikan Amerikan 
çıkarıp çıkarıp Şili Şili ' ye ye 

yapmak yapmak da da 
. ŞIli'yl "A"A
uluslararası sı 

çıkar-çıkar-
yolu buydu. buydu. 

empeıyalizempeıyaliz
uvazl- bUyük ük 

!ttırakı böyböy
zoruniu lalı-
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fırtınalı bır baş
FROLrNAT'm FROLrNAT'm 

korumakla korumakla 
vetlerinin vetlerinin 
kaybeden kaybeden 

bakıma ken --
kurbanı ol

ioyaııcılarla ha-
Anavatan 
"Gerçek 

aynı aynı 
!emaücilerini 80-

hırpalayacak 
geri kal

_. bu bu 
Paris Paris 

karşılanınadı. dı. 
yönetmekyönetmek

Tomba1baye" Tomba1baye" 
oluyordu. oluyordu. 
yönetimin

sUahlı sUahlı 
bUdirllerinde 

kerler" kerler" otur\ij"or. PinochetInin hetInin 
IkJncI IkJncI icraatı, Halk Birliği'nin Birliği'nin 
mlllilemlllileştlrdiğl yabancı baba
ku!' ku!' ku şirketlerine şirketlerine tazminatlatazminatla
nın fazlasıyla ödemek oldu. oldu. 
Halkın ihtiyaç Halkın ihtiyaç maddelerının maddelerının 
rıyatlarını tlarını rıyatlarını rıya düşük tutmak için 
Halk Birliği'nin ayırdığı [onBirliği'nin ayırdığı [on
lar kaldırıldıkaldırıldı, özel sermayeye sermayeye 
kredi kredi olarak dağıtıldı. Tanm Tanm 
[Iyat politikasıyla bUyük top[Iyat politikasıyla bUyük top
rak sahiplerine sahiplerine akıl almaz almaz 
servetler servetler dağıtıldı. BUyük bUl'bUl'
Juvazlye zlye kaynak aktarmanm aktarmanm 
ve üikeyi üikeyi dUnya kapitalizmikapitalizmi
nin rekabet rekabet alanına sokmasokma
nın diğer diğer bir yolu da, gilmrük gilmrük 
vergilerinin vergilerinin hemen hemen hiç hiç 
düzeyıne düzeyıne indiriJmesiydl. indiriJmesiydl. indiriJmesiy GeGe
çen yılm yılm ortalarında, yabanc ı ı 
şirketlereşirketlere ı kArlarının tümünü tümünü 
Uikelerine Uikelerine transfer etme hakhak
kı tanındıtanındı. Şill'nIn diğer kaydiğer kay
nakları nakları da yüz mUyoniarca do do 
larlık larlık sitah ve savaş gereçgereç
leri sann alınması yoluyla yoluyla 
empeıyallst empeıyallst U1kelere dağıtıldağıtıl
dı. BuDiann BuDiann başında ABD ve ABD ve 
Fransa Fransa geliygeliyor. Ulke , d, dış borç ış borç 

rekll rekll olarak olarak a�ğılamış a�ğılamış olol
makla suçluyorlar. Etnik Etnik 
gr�lar, din ve smü [arklı[arklı
lıklan Ustüne uyguladığı "Böl lıklan Ustüne uyguladığı "Böl 
yönetyönet" politikası da eakl rere
Jimin suçlan arasında. 

Yeni Yeni yönetyönetim, im, esldslnln esldslnln 
dayandığı dayandığı sıyasal gUçlerl tem
sU ediyor. KöklU de�lşlmler 
beklenmemeıı. Akılcı bır yakyak
laşımla müslüman azınlıl!a 
etnik gruplara uygulanan bö
IUcU politikayı terketmekle , 
anlamsız baskıları biraz ol
sun hafifletmekle , kendlslnl 
kabul ettirmekte gUçlUk çek
meyecek. Çünkü, Tomba1ba
ye'ninJd.nden daha az popUler, r, 
daha daha sevimsiz bır rej im kuku
rabilmeleri rabilmeleri gerçekten gerçekten zor. zor. 

Orta Atı:1ka'da, Fransız 
sUablarırun gölgesinde ayak
ta ta durabilen bır polis reJ iml 

160 160 misli; yakıt fiyatlan ise ise 
120 120 mlsli . . .  16 . . .  16 . . .  yaşından kükü
çUklerin çUklerin % 33'U, az beslenbeslen
meden meden dolayı ortaya çıkan ortaya çıkan 
hastalıklarm hastalıklarm pençesinde kıv
ranı;yorranı;yor. CUDta'nın Izlediği Izlediği 
politikapolitika, lşslzıığl bUyük ölçüölçü
de de arttırdı .Cunia'ya göre bu, bu, 
"serbest rekabet" "serbest rekabet" ve "üreti"üreti
min min rasyonalizasyonu" için için 
geregereklı' Bugün çalışabilir nünü
[UStm [UStm % % 10'10' undan undan çoğu çoğu Işsiz. Işsiz. 
Fren 

Bu politikanın sonucu o
larak larak ekonominin [renierl rl 
hepten boşaldı. Halkın .atm .atm 
alma gücUnUn azalması, en en 
başta tüketim mallan başta tüketim mallan Ureten' Ureten' 
sektörleri derin bır btma1ıbtma1ı
ma ma ittl.Bu sektördeki gerigeri
leme leme en yüksek dUzeyde.DündUzeyde.Dün
ya ya Banka8ının hesaplanna gö gö 
re, re, tum ekonomlde enflasyon enflasyon 
hızı, hızı, 1974 yılında % 380 oldu. oldu. 
Bu Bu yıl Ise daha şimdiden % 
60'a 60'a ulaştı. Merkez Bankası Merkez Bankası 
bır bır yılda yapması gereken gereken 
emlsyonun % 70'1ni yılın ilk 

Çad, 1.248. 000 ldlometre 
karelik karelik bır çöl Uikesl. NUfusu NUfusu 
3.8 3.8 mllyon. Uikenln gUnegUne
yinde yinde .Arı.tıran ve animist!le.st!le.
rilir, kuzeyde ise göçebe ve ve 
MUsIUman Araplar yaşıyor. yaşıyor. 
KuzeyKuzey'ln geçim ka,vnal!ı ka,vnal!ı ka, ha,y ha,y 
vancılık. vancılık. Libya sınırlarında sınırlarında 
petrol petrol arama hakkı ise bır bır 
Amerıkan Amerıkan firmasının elinde, elinde, 
GUneyde GUneyde pamuk yetişlyor.Yıl
lık lık ortalama üretim 130 bın bın 
ton. ton. Pamuk tekelini elinde elinde 
tutan tutan Coton-Fran Şirketi'nin eti'nin 
UretlUretloiye Uretloiye Uretl ödediğl [Iyat lsel969 lsel969 
-1970 arasında hiç artmama
mış, BtmUD dışında ekonomik dışında ekonomik 
etldDiik etldDiik olarak Amerikan, 
Franflz, Alman 'le son 7.8-7.8-
manlara kadar, lerail ŞIrketŞIrket
lerinin [aaliyetleri var. var. 
Fransız sömUrge ImparatorImparator
luğunun bır parçası olan Çad, Çad, 

belirdi. 
Cunta,can havllyle . geçen 

ay ay Avrupalı Avrupalı efendilerine başefendilerine baş
vurdu. Şili'ye borç veren başbaş
lıca lıca kapitalist U1keler, nam-ı nam-ı 
dığer Paris dığer Paris KlübU, Cunta ' nm Cunta ' nm 
borç borç vadelerinin uzatılması sı 
Ue ilgili talebini görüştü. görüştü. 
Klüp Uyeleri, tek tek bu tektek
life life karşı değlldi. Ne var kı , kı , 
"Parts "Parts lGUbill! uluslararası de de 
mokratik mokratik gUçlerin "kuşatma"kuşatma
sma" sma" uğradı. F lniandiya, inin
gIltgIltere, lsveç gibi klml klüpklüp ' 
Uyeleri Uyeleri de CUDta'nın IstemiIstemi
ne ne karşı cephe aldılar. aldılar. Cunta Cunta 
eli eli boş boş geri geri döndUdöndU. 
Yeni 

Cunta şimdi 

de de SaraSaralar, lar, ilerici ilerici Çad ParÇad Par
tisi(PPT) tisi(PPT) Kuzeyde müslUman müslUman 
Araplar Araplar da sosyalist Afrtka 
Hareketi(MSA) ıçınde örgüt
lenlyor. 1952'de bır köy ölöl
Tetmeni olan Françols TomTom
balba,ye balba,ye sendlkalarm sendlkalarm başma başma 
getlrlllyor. getlrlllyor. getlrllly

II Ağustos 1960'ta, hağım
sızlık sızlık Ilan Ilan edil1edil1yor. yor. TUm TUm öö
teki teki örgütler kapatılarak ileile
rici Çad Partısı tek parti rerici Çad Partısı tek parti re
'imini 'imini yerleştiriyoyerleştiriyoyerleştiri r. Kurulan Kurulan 
yönetimin beıırleyicl yönetimin beıırleyicl özelllözelll
ğl, ğl, "Etnik ve dinsel ayrılıkayrılık
Ian Ian körüklemek , yabancı şirşir
ketlere ketlere hızmet" diye özetleözetle
nebinebilir. Uygulanan yoğun basyoğun bas
kılar kılar özellikle mUsIUman nUnU
[usun [usun tepkisini doıurıiUiGii ıiUiGii 
gecgecik.nlyor. 1965'de Kuzeyde Kuzeyde 
başla,yan yerel başla,yan yerel ayaklanmalar klanmalar 
1966'da 1966'da Çnd Ulusnl Kurtuluş Kurtuluş 

olağanUolağanU
tılmasmın 

şlzmln şlzmln 
geııgeııyor. 
empeıyalizmln empeıyalizmln 
rıyla büyük rıyla büyük 
tası tası 
tlrUebtlrUeb
kesklnieşmesl kesklnieşmesl 
JuvJuvazlnln 
lan lan kesiminin 
haleret haleret 
mesini 
yal yal 
rasinin 
lerinin lerinin 
ye katılmak ye katılmak 
ması 



KÜLTÜR 
VE 
SANAlTA 
YURUYUŞ 

s-t,bilim gıbı, gerçeklilll yansıtır .Sanatın blllnıden ay
rılcın �nı, gerçekliııi, sanatçının ha�tı bUtUn yönleriyle 
IIzUmI.,....ek yarattıııı sanatsal imgelerle �nııtmasıdır. Sanat, 
bııyIece dUnyayl tcırıımamıza ywdım elliili gibi,guçlU bir si
yoasal ve ahlald ellltim aracıdır da .Sanatın ellitim aracı nite
iiliini !atıması, sınıf mUcadelesl bakımından çok önemlidir. 

Sınıflar, Ideolojilerını �ymak,egemen kılmak için sanat
tan ... zaman ywarlanage'miı'erdir. 

Sonat, !!bor Ust �pı kurumları gibi Uzerinde geliıtiill te
melc. belirlenir; !!bur yondan temeli etkiler. 

SANATı - DEVRIMCi SANAT 
b/Wa kUltUrUnUn doijup geliıtiili d!Snemlerde sanat, bur

juvazInin çıkarları dolIrultusunda geliımiı ve bu sınıf, ilerIci
devrimci karakterini korud�u sUrece, ilerici bir sanat olarak 
g&U""UjlUr .Ancak, burjuva dUzeni çııkuı dönemine girdiliin
den beri bu sınıfın hizmetindeki sonat do gerici ve yoz bir Lo
nat ol� baılamııtır. 

Kapitalist dUzende,geli.., ilÇi sınıfı mUcadelesiyle bu-
tunleıen devrimci sanat Ise, yeni bir kUltUr ve yeni bir dUn� 
ycretmoyı arnaçlar.GOnumuzun burjuva sanatı, gerici niteli
tıYı e, proletar�nın burjuvaziye karı i savaıını saptırinak, pro
letaryanın ideolojisine, deller yargıIarına saldırmak için do
laylı dalaysız çaba g&termektedir .Devrimci sanatçı>"", ger
çelll g&me ve duymanın yeni biçimlerini aramakta ve yeni bir 

• dUnya yaratma savaıı vermektedir .Aksi ileri sUrulse bile, bur-' 
iuvcızinin hizmetinde olon sanat nası l  toraflıyso,devrimci sa
natçı do taraf tutacaktır .Devrimci sanatçı proletaryanın dev
rimci ahlakını, siyasal inancını soyunacak, bu inançları so
mutlaıtırarak ,bunları egemen kı lmak için savaıacakt ır . 

BURJWA SANATı 
Devrimci mUcadele i le deiliımekte olon .konomik ve top-

lumsal dUzenin çııkuı döneminde eski i l iıkiler, temelinden 
_sılmakta ve yeni i l iıkiler doijmaktadır . 

Bu delliıme surecinde bazı kuçUk burjuva sanatçllarınıngUç 
lu yapıtlar ortaya koyması mUmkundur. ÇunkU geliıme ve de
lil,me yasasına göre kUçUk burjuva sanatçılarınm yapıtları ne 
kadar gUçlu olursa olsun dUnyayı deillıtirmeile yönelmiı ve bi-
limsel dUn� görUjU ii. donanmıı devrimci n ya-
pıtlorına oranla eksik ve olumsuzdur .Kuçuk burjuva sanat-
;ılerı için "Çoijlerına tanık oluyorı ... , tarihsel v. toplumsal 
bır anı saptıyarı ... . .  " denilmektedir.KUçu!< burjuva sanatÇI
larının gUçlu yapıtı ... _"'Ierinl bu ıekilde açıklayabiliriz. 

,Ancak, çoIa tonık olma tavrı, tutarlı ve bil inçli bir tavırdır. 
, KUç\k burjuva sanatçılarının olumsuz �nını, -sınıfl ... ı ge
..,,- bu devrımcı tevırdan yoksun olmalarında eramak gere

'kır. 
Devrımcı sanatÇı da, ıız.llikl. devrım öncesinde tarlh-

.. I ve taplumsal bir onı saptar, çatının tcınıklıliını �por. An-
, ccılt o devrımcı dUn� ıı&lIIUnUn 1,ıGında saptOdIGı zanıcının 
, çelltkıı .. lnl gIloI.rlr; yıkılıp giden eskinin karıııına yeniyi, 
ol� mahkum olcın geçml,ln karıııına nllzl.nen �lık ge
lecetl koyar. 

KAYNAKLARI 

Devrımcı !"""!il/E�!slnln it! � �klarının yerattıGı 
' kultur deferl.rlni ihmal .tmez .O kendi halkının v. dUn� 

SANATıN 
ISLEVI 

halklarının torlhsel geliılm ıçınde Y"Iarl llllnl koruyan zengin 
kultur mirasına sahip çıkacaktır; bu malzemeye yeni boyut-
lar ve Içerikler kazandıracaktır .Kitlelerl dUnyanın delllıti-
rilmesi kavgasına kazonmak,. sanatı yllllnlara sevdirrnek ıçın 
halk kitlelerInin beli.nilerini, ahl&k anlayıılarını, özleml.rlnl 
tanımak,anlamak ve devrimci dUnya görUjUnUn eleıtlrl sUz
geclnden g.çirerek onlardon yararlanmak gereklidir. 

Sanatçımızın elinin altında,ger.k öz gerek biçim yönUn- ' 
den yararlanabilecelli zengin bir kultur mirası vardır. Özel
likle ıilri, masalı,  hikayesi, halısı,kllimi, tUrkUsUyle, halk sa
natı �Inız zengin bir kaynak deliiI, aynı zamanda yllllnlerla , 
boö kurma" ın do bir aracıdır. 

OLUMSUZ ETKilER 
BugUn kulturUmuz iki yönden tehdit altındadı r .  Birincisi 

doijrudan cıoııru� batıdan geliyar .Kopitolizm elindeki son de
rece geliımiı oraçlarlo, kendi kulturUnun uyutucu,beyin yıka
yıe i sayısız UrUnlerini yoijun bir biçimde pi�ya sUrmekte 
yıilınl ... ın soijl ıklı bir kultUr kazanmasını engellemeye, kopi- ' 
tolizmin tlnimetlerine" hayranl ık uyandırmaya çabalamakta
dır .Daha geliımiı izleyiciler ve bir takım sonatçılar için de, 
!SncU sanat diye, bir oyalama ve kaçıı sanatı ıın..-llmaktedir. 

Vlne Batı 'dan, ama bu kez dalayıı bir yoldan gelen !!bUr 
tehdit ise, sosyalist Ulkelerin yeni dUzene ters duımllJ, yete
neksizı ve gerici sanatçılarının ödul lendirilerek, tartıtmOsız de 
/jerler, özgprluk havarileri gibi sunulmasıdır.Bu yazarların bu
tun kitapları hemen TUrkiye'de okuru" eline uIOltırılmoktodır • 
Zaten, yoöun propagandalar sonucu, sosyalist cUzene karı' soy
lenecek her söze inanmaya hazır bir kitle, bu yazarların �
dıliı her kitabakunal bir kitap gibi sarılmaktadır .Sıız konu;" 
Ulkeler bir hapisane olarak sunulmaktadır .Palitikadan urkUntU 
duyulmasına ve yaratılan "çirkin politikacı" imajıyla sanot
çımızın,okurumuzun politikadan uzak tutulmasına çolıııl
maktadır .Bu çabalar bir ölçUde baıarı l ı  da almaktadır. Bunun 
yanısıra, burjuva ölçUleriyle yapılacak bir eleıtiriye bile da
yonameyacok UrUnler, sonotçllarımızın önUne sosyalist ede
biyat urUnleri olarak surulmektedir . 

NE VAPMAlI ?  

Politika dııı .onatçılar, yıilınlarla baö kuramadıkları ıçın 
zengin içerikli UrUnler veremez,tukenir,kendi kendi lerini a
ıamaz ve UrUnlerini yıilınlara uı",tıramazlar. 

O halde sanatçı larımız, slyasol mUcad.leye katılmaııdır-
lar ."8litUn politikacılar çirkindlr" imajı kasıtlı olarak ya-
rlllllmaktadır .0>"" buriuva politikacısı ile sas�list politi-. 
kacı arasında -kopltalizmle sosyalizm arasında olduııu ' gibi
bir nitelik farkı vardır .Polltlkacı sl�sal Iktidarı deliı,tir
meye çalı,ırk.n, scırıatçı da !!rgUlUn ve Yıliınların egemen kul 
tUrUn etkisinden kurtulup sas�ıı.t dUnyo ıııırıııu 1,IGında canlı 
saflam bır Y"Iama tavrı kaz_ını salilar. Politikacı ii. 
sanatçının amaçlarının ıızdeılllll onların aynı !!rgUII. Çalıı-
molarını zorunlu kılar. 

Sanatçılarımız bu bUyUk .... _ çailında kendı .. çlmle-
rlnl açıkça yapmalerı, "h..- In_ın IIzgUrc. geli_Inin, her
k .. ln özgUre. gell,_lnIn k",ulu" oIdui1u bır dUn� ıçın ve
rilen mUcadiol ... en ıyı kullanabildlkl .. ı sıtahlarıyla yerı .. 
rini almaları, kopltallzmln ",llamaIc IstediliI çUrllmlll kulture 
karıı koymaları gerekir. 

GQAKi' NIN BIR OYUNU : DÜSMANLAR 
Oyun, taşra Rusya'smcıa, bır toprak sahibinin 

mal1k.lMOJDde ve ortak olduiu fabrikada geçer. Zaıııan 1905, 
yazıdır. Ocak aYında "Kanlı Pazar" diye bUlnen ve ban,çı 
bır göoterl olarak başlayıp. kanlı bır katılama dönUşen o
laylardan sonra Rusya, bır devrtm1n eşlıtıne gelmiştir. 
Çarlık oanılmaktadır. 

o dönemin olaylanna dolaysız olarak de

ıtınllmemesl. Gorkl'nIn bır oyunımım sansUrden dönmesine 

batlanabUlr. Ama oyımda sergilenen toplumsal ortamda 

1905 olaylannın bUWn karmaşık tavırları ve delı!şen dı\y

...., �örUlebUlyor. 
Gork1'nln bu oyunu ıstanbul'da DosUar , Tlyııtrosu'nda 

oyııaru,yor. oyun Uzerine söyleııeeek çok şey,yok. Görmek. 
gereltlıl.. Yalnız oyunım yılın oyuııu adaylan aııııırında oldu
tu şlmdlden SÖYlenebUlr. 

rlJRUYlJş 

Meral Onuktav..Jale Altllk-Yavuzer Çetınkayı>- Mehmet 
Akan. DUşmanlar-Makslm aORKİ 

Güleryüzlü 
$o'jenifsin'e 

Dair 

Sollenlnin I\Jccarlıtl; -san ııun'..... "Hu, 
Du�"da yenıden r.vaç bul� batlodı • •  -Üs
tad" Perls'te bir basın toplcıntııı dUzenledi; ar
kasından Fransız televizyonu Soljenltsln Uz .. lne 
bır program �yınladı . Bu olaylar,blz., Solje-, 
nlhln'ln geçen yıl orta� çıkan "Siyoasal Amen
tU"sUnU hatırlattı . "Ustad"ın Sovyetler 8irllGI yö
neticı terine yöneIiliiii makNbuna bır göz atalım: 

Blr AmantU 

SSCB'nin Çin'le mutlaka ......... lutuiaeaiiı 
kelıaneti Ile yala çıkan Üstad, Sovyet lideri ... • 
ne, Marksizmi Çin!il ... bırakmayı IIjjUtlemekte 
k.ndl kurtulUlU için de, "Iutun kölUlukl .. ln kay
noijı Marksist ideolojiyi" t..ıci zorunlu gI!mıek
te. Sovyetı .. 81r1ij1i'ne k"'1' besl_ kinin kay
naklarından biri, "BorI,ÇI k"""u Çan-Kay- ş.ı. 
duruı1<en" Moo'� yardım elini uzatm" ol_ı . 

Salı 
"Bırakolım Arapları batbaıa islamiyetleriyl., 

ne halleri _sa g!Snunler. j liımeyelim GUney 
Amerika'� dııorıdan herhangi bir ....... ve
ya saldırı var mı ki? Afrika kendi �Iunu k ..... 
bulsun; dileyelim ki kesintisiz i lerleme �Iunu 
s.çmaz' • . •  " ÇUnkU, diyar, UnIU �ar, "UY1I""Iı-
ilın çıkmazı" bugUnku durum. "Gııruımelere ve 
mUtarekeye �noı�n kapitalizm olmadı kı" 
diye de Vietnam' ı  saldırgan olarak suçluyar . 

Gericinin Gericiıi 
jktisadi ilerlemenin karılSında "geleneklerı" 

savunan Solienihinle gljre, "Kodın evinden dı
,arı çıkmamalı",  "Kadınların .. Uiiliini salilamıı 
almaktan llijunuyoruz ama karııı ıilında alleyı da,.. 
ınodoijın elliilimizi e,ıınnezlikten geliyoruz ."  

8ugUnku rejim? Ifloh olmaz . Ama ,....in. ne 
koymal ı?  Burjuva demakrasni mi? N. ııezer� 
"Kitlelere fazla yUz v .... n seçlmler"le batı "'" 
dellll Ustad'ln."Sendlkalar gibi her !SnU ... gele-
nin en buyUk payı koparma yerı,ına girmesi" de 
"Demokrasinin ayıplarındeın" . H.I. "Ulusun en 
nazik gunlerinde" . "En saygıdefar demokrasıl .. 
bile Içerde bir avuç teorIstın Usteslnden gel_l_ 
yerı ... . " Koca bır ABD'yl, "KuçUk VI.tnam O
nUnde" dize getiren "ulusal duyvu zayıfııtı" da 
hep bu demok .... lnln kIMuru. Watw;ate tıpı _ 
zal.tl .. de cabası . 

P.kl ne Sollenlhln'ln _Isı? "Her tlKlu 
devrImin ve sllohlı ayaklanmcırıın dUpııanl" oldu
/lunu sııylUyar ve .kll�: "Tuk.nmez bır sınıf kl
nlne delil, l.-ı "vııIsine da�lı 01_� k",ulu 
ii." atorlfer relI ... karıı delilim. 

SOlienllsln'ln glSzUnde Ruı� gerçek benlltını 
ve bUyUkıuııunu 17. VUzyıl !Sncesl Y"Iadl .O IIIkI 
Ortadaks incırıııın tllmuyle �yııın ve saygıdefar 
olduııu çoijlarda, 0.11 Petro !Sncesi . "Kendimizi 
Novgorod, Moskova Rusyo'sı meclislerinin de
mokratik gelenek leri,eski kazak meclisleri, köy 
toplulukları içinde mi görmeliyiz? Vaksa, Rus
yalnın bin yıl otoriter bir rejim altında yqodı
ilını ve 20 . YUzyı l ın baıındo halkın k.ndi maddi 
ve manevi sıhhatini tUm olarak korumuı oldu
ğunu du.Unerek teselli mi bulmalıyız?" 

Burjuvazinin gözUnde herıey metadır. Soll.
nilSin de bu kuralın dııında deilil . Burjuvazi e
l inden geldlljince, gUcU yettillince bulUn silah
ları kul lanır, Soli.nitsln'i de .  

Ama siz, I lerlci lik, demakrasi v. hel. 1OS�
lizm adına Soljenihin ticareti yopanlor: Malınızı 
tanıyor musunuz? 

dolIrultusunda geliımiı ve bu sınıf, ilerIci
korud�u sUrece, ilerici bir sanat olarak 

dUzeni çııkuı dönemine girdiliin
hizmetindeki sonat do gerici ve yoz bir Lo

geli.., ilÇi sınıfı mUcadelesiyle bu-
sanat Ise, yeni bir kUltUr ve yeni bir dUn� 

numuzun burjuva sanatı, gerici niteli
burjuvaziye karı i savaıını saptırinak, pro

yargıIarına saldırmak için do
g&termektedir g&termektedir g&termekt .Devrimci sanatçı>"", ger

biçimlerini aramakta ve yeni bir 
vermektedir .Aksi ileri sUrulse bile, bur-' 

sanat nası l  toraflıyso,devrimci sa
tutacaktır .Devrimci sanatçı proletaryanın proletaryanın proletary dev

inancını soyunacak, bu inançları so
egemen kı lmak için savaıacakt ır . 
SANATı 

deiliımekte olon .konomik ve top-
döneminde eski i l iıkiler, temelinden 

doijmaktadır . 
bazı kuçUk burjuva sanatçllarınıngUç 

mUmkundur. ÇunkU geliıme ve de
burjuva sanatçılarınm yapıtları ne 

dUnyayı deillıtirmeile yönelmiı ve bi-
donanmıı devrimci n ya-

olumsuzdur .Kuçuk burjuva sanat-
tanık oluyorı ... , tarihsel v. toplumsal 

ektedir.KUçu!< burjuva sanatÇI
_"'Ierinl bu ıekilde açıklayabiliriz. 

ı ,  tutarlı ve bil inçli bir tavırdır. 
olumsuz �nını, -sınıfl ... ı ge

yoksun olmalarında eramak gere

llikl. devrım öncesinde tarlh-
saptar, çatının tcınıklıliını �por. An-

UnUn 1,ıGında saptOdIGı zanıcının 
giden eskinin karıııına yeniyi, 
karıııına nllzl.nen �lık ge

KAYNAKLARI KAYNAKLARI 

nln it! � �klarının �klarının yerattıGı 
z .O kendi halkının halkının v. dUn� 

BugUn kulturUmuz iki yönden tehdit altındadı r .  Birincisi Birincisi 
doijrudan cıoııru� cıoııru� cıoıı batıdan geliyar geliyar geliy .Kopitolizm elindeki son dede
rece geliımiı oraçlarlo, kendi kulturUnun uyutucu,beyin yıkayıka
yıe i sayısız UrUnlerini yoijun bir biçimde pi�ya sUrmekte sUrmekte 
yıilınl ... ın soijl ıklı bir kultUr kazanmasını engellemeye, kopi-i- ' 
tolizmin tlnimetlerine" hayranl ık uyandırmaya çabalamaktaçabalamakta
dır .Daha geliımiı izleyiciler ve bir takım sonatçılar için de, de, 
!SncU sanat diye, bir oyalama ve kaçıı sanatı ıın..-llmaktedir. 

Vlne Batı 'dan, ama bu kez dalayıı bir yoldan gelen !!bUr !!bUr 
tehdit ise, sosyalist sosyalist sosy Ulkelerin yeni dUzene ters duımllJ, yeteyete
neksizı ve gerici sanatçılarının ödul lendirilerek, tartıtmOsız de de 
/jerler, özgprluk özgprluk özg havarileri gibi sunulmasıdır.Bu yazarların bubu
tun kitapları kitapları kit hemen TUrkiye'de okuru" eline uIOltırılmoktodır • • 
Zaten, yoöun propagandalar sonucu, sosyalist cUzene karı' soysoy
lenecek her söze inanmaya hazır bir kitle, bu yazarların ��
dıliı her kitabakunal bir kitap kitap kit gibi sarılmaktadır .Sıız konu;" konu;" 

�
konu;" 

��
konu;" 

�

Ulkeler bir hapisane olarak sunulmaktadır .Palitikadan urkUntU ikadan urkUntU 
duyulmasına ve yaratılan "çirkin politikacı" imajıyla sanotsanot
çımızın,okurumuzun politikadan uzak tutulmasına çolııılçolıııl
maktadır .Bu çabalar bir ölçUde baıarı l ı  da almaktadır. Bunun Bunun 
yanısıra, burjuva ölçUleriyle yapılacak bir eleıtiriye bile dada
yonameyacok UrUnler, sonotçllarımızın önUne sosyalist edeede
biyat urUnleri olarak surulmektedir . 

NE VAPMAlI ?  I ?  

Politika dııı .onatçılar, yıilınlarla baö kuramadıkları madıkları ıçın 
zengin içerikli UrUnler veremez,tukenir,kendi kenkendi lerini a
ıamaz ve UrUnlerini yıilınlara uı",tıramazlar. 

O halde sanatçı larımız, slyasol mUcad.leye katılmaııdır-katılmaııdır-
lar ."8litUn politikacılar çirkindlr" imajı kasıtlı olarak ya-
rlllllmaktadır .0>"" buriuva politikacısı ile sas�list politi-. politi-. 
kacı arasında -kopltalizmle sosyalizm sosyalizm sosy arasında olduııu ' gibi
bir nitelik farkı vardır .Polltlkacı sl�sal Iktidarı deliı,tir
meye çalı,ırk.n, scırıatçı da !!rgUlUn ve Yıliınların egemen kul 
tUrUn etkisinden kurtulup sas�ıı.t dUnyo ıııırıııu 1,IGında canlı 
saflam bır Y"Iama tavrı kaz_ını salilar. Politikacı ii. 
sanatçının amaçlarının ıızdeılllll onların aynı !!rgUII. Çalıı-
molarını zorunlu kılar. 

Sanatçılarımız bu bUyUk .... _ .... _ .... çailında kendı .. çlmle-
rlnl açıkça yapmalerı, "h..- In_ın IIzgUrc. geli_Inin, her
k .. k .. k ln .. ln .. özgUre. gell,_lnIn k",ulu" oIdui1u bır dUn� ıçın ve
rilen mUcadiol ... en ıyı kullanabildlkl .. ı sıtahlarıyla yerı .. 
rini almaları, kopltallzmln ",llamaIc IstediliI çUrllmçUrllmlll kulture 
karıı koymaları gerekir. 

BIR OYUNU : DÜSMANLAR 
Rusya'smcıa, bır toprak sahibinin 

olduiu fabrikada geçer. Zaıııan 1905, 1905, 1905
Pazar" diye bUlnen ve ban,çı 
kanlı bır katılama dönUşen o

devrtm1n eşlıtıne gelmiştir. 

olaylanna dolaysız olarak de

oyunımım sansUrden dönmesine 

sergilenen toplumsal ortamda 

ne, Marksizmi Çin!il ... Çin!il ... Çin!il bır
k.ndl kurtulUlU için de, "I
noijı Marksist ideolojiyi" 
te. Sovyetı .. 81r1ij1i'ne k"'1' 
naklarından biri, "BorI,ÇI 
duruı1<en" Moo'� yardım 

Salı 
"Bırakolım Arapları batbaıa 

ne halleri _sa g!Snunler. 
Amerika'� dııorıdan herhangi 
ya saldırı var mı ki? Afrika 
bulsun; dileyelim ki kesintisiz 
s.çmaz' • . •  s.çmaz' • . •  s.çmaz' " • . •  " • . •  ÇUnkU, diyar,
ilın çıkmazı" bugUnku durum
mUtarekeye �noı�n kapital
diye de Vietnam' ı  saldırgan 

Gericinin Gericinin Gericiıi Gericiıi 
jktisadi jktisadi ileilerlemenin rlemenin karılSınkarılSın

savunan Solienihinle gljre, 
,arı çıkmamalı",  "Kadınların 
almaktan llijunuyoruz ama 
ınodoijın elliilimizi e,ıınne

8ugUnku rejim? Ifloh 
elliilimizi e,ıınne

Ifloh 
elliilimizi e,ıınne

koymal ı?  Burjuva demakrasni 
"Kitlelere fazla yUz v .... n 
dellll Ustad'ln."Sendlkalar 
nin en buyUk payı koparma 
"Demokrasinin ayıplarındeın"
nazik gunlerinde" . "En saygıdefar demokrasıl 
bile Içerde bir avuç teorIstın 
yerı ... . " Koca bır ABD'yl, 
nUnde" dize getiren "ulusal 
hep bu demok .... lnln kIMuru
zal.tl .. de cabası . 

P.kl ne Sollenlhln'ln 
devrImin ve sllohlı ayaklanmcırı
/lunu sııylUyar ve .kll�: "Tuk.nmez 
nlne delil, l.-ı "vııIsine 
ii." atorlfer relI ... karıı 

SOlienllsln'ln glSzUnde 
ve bUyUkıuııunu 17. VUzyıl 
Ortadaks incırıııın tllmuyle 
olduııu çoijlarda, 0.11 Petro 
Novgorod, Moskova Rusyo'sı 
mokratik gelenek leri,eski 
toplulukları içinde mi görmeliyiz? 
yalnın bin yıl otoriter bir 
ilını ve 20 . YUzyı l ın baıındo 
ve manevi sıhhatini tUm olarak 
ğunu du.Unerek teselli mi 

Burjuvazinin gözUnde 



OONYA OINGISINOI 
OlllN IN YIRINt 

ISlIllN I SIPIIMAK 

DUnyada kurulmuı bulunan uluslararası den 
genin yapısını, bu dengenin hongi kOllulbrda 
nasıl kurulmuı oldulıunu bi lmedik�e ve bunu 
gtlzlSnUnde tutmodık�a, herhangi bir ulkede 
sosyalizmi gerçekleıtirmenin , olanoksızlıöını, 
hotta sosyalist iktidarı ger�kleıtirmek deği l ,  
b i r  sosyol i st eylemin b i le  baıorıylo sonu�lo
namoyocağını yakın gec;miıin ve gUnUmUzUn ol 
guları, denemeleri bize anlatmaktadır. 

Önce LU "ulusal bağımsızlık", "ulusların 
boöımsızlı§ı" kavramları uzerinde biraz duro
l ım. Bilindiği Uzere, diyolektik geliıim yasa
sına g&e; nesneler, varlıklar, yaratıkları k ı 
saco doğada ve toplumdo varolon herıey birbi
rine bağımlıdır, birbirinden boöımsız hiçbirıey 
yoktur . Dolıadaki ve toplumdoki bUtUn varlık
lar, içlerinde ktVldi kOflıtlarının çatııması ve 
karıı ı ık i ı  etki-tepki dUzeniyle bir denge kur
muılardır.  Karııtların çatıımasıylo bozulan den 
ge, yine bozulmd< Uzere yeniden kurulur, yine 
kurulmak Uzere yeniden bozulur. SU sUrekl i  
olUjum, diyolektik geliıim yasasıdır . 

Gerek doğoda gerek toplumdo, gerek fi
zikte gerek yaıamdo, bağımsız hi�biıey yok
ken, olmamııken, olamazken, ulusları bağım
sız sanmak elbet bil ime aykır ı  olur , He-r ulus 
isteristemez, zorunlu olorak, öbUr uluslarla 
bo§ımlıdır , Ulusol bo§ımsızlık, ;ey'lerin, nes
nelerin, varl ıkların boğımsızlı§ı gibi, ancak 
dıı görUnlljtedir ve ancok bir görecelik i�inde 
olabil i r .  En bUyUk sosyolist Ulkelerdenen gU�IU 
kopitalist ulkelere dek, bUlUn ulkeler birbirle
riyle �ımlıdırlar, Ulusların birbirlerine bu 
zorunlu boğıml ı l ı/jı da dUnyanın o gUnkU denge 
sini olUJtvrmaktodır.  Her denge gibi bu denge 
de kendi kcrııtlorını birlikte taıımokto oldu
§undon, zaman zaman bozulup yeniden kurul
maktodır • 

Herhongi bir ulkede kopitolist dUzenden 
sosyalist dUzene geçi;, toplumsal yapının de
�iımesi (Uretim araçlarının toplumsalla;tırılmo-o 
ii), yoni ekonomik ve siyasal iktidarın i;çi sı
nıfına geçmesi,  yalnız o Ulkenin kendisini i l
gilendiren bir  kUçUk sorun deği ldir . Bir  Ulkenin 
kapitalizmden sosyalizme geçiti, o ulke dGn
yanın neresinde olursa olsun, ne denli kUçuk 
ya do gerikalmıı olursa olsun, dUnyanın genel 
dengesini bozan, de§i;tiren, yeni bir dengeye 
götUren bir genel sorundur . 8u nedenle, hangi 
dUzende olurlarsa olsunlar, zorunlu olarak bir
birlerine bo§ımlı olan bUtUn ulusları, en bo;ta 
do buyuk ve gU�IU uluslorı ilsi lendiren bir 
dUnya sorunudur. Kapitolist dUzenden sosyalist 
dUzene ge�iıte böyle oldu/ju gibi,sosyolist du
zenden kapitalist dUzene geri dönOJ denemele
rinde de - Macaristan ve Çekoslavakya olay
ları- böyle almuıtur . Yalnız sosyalizme ge
�iıte de/ji l ,  sosyolist örgutlenmeler ve eylem
lerde de, sonu�ta dUzen deöiıikliği oma�lon
modı/jındon, doho baılongı�to bile, dUnyo den 
gesini kurmuı olon ulusların ilgisi, denetimi 
vordır . lıte bu yUzdendir ki, bir Ulkede örgUt
lu ve bilinçli i;çi sınıfının bulunması, nicelik
sel ve niteliksel yetkinli/ji olUju, önder kodro
nun sosyalizmin temel i lkelerini ve yöntemin i 
iyi bi lmesi, toplumsal yapının ve anaçeli�ki
nin doöru saptanması bile, dUnya dengesinin o 
gUnkU durumu çok iyi saptanmadıkça, bozulup 
yeniden kurulma zamanı iyi seçilmemiıse o UI
kede ilÇi sınıfının iktidara gelmesine yctmedi
§ini geçmiı olgular ve yoıodıöımız denemeler ' 
gtsstermektedir.  

Ulkemizde, sosyalizmin i lke ve yöntemini 
<,Iduk�a yaygınlıkla ö/jrenmek (1940-1950), 
ulkemizin toplumsal yapısını ve bu yapıdan Çl
kon onoçellıkiyi soptamok (1950-1960) e�rele-

• • 
azız nesın 

rini yaıodık . Amo doho sonralorı, 1960-1970 
arasındaki sosyalist eylem ve Öf'gUtlenmelerde, 
dUnya dengesinin yeterince hesap ed!ldi§i hat
ta gere§ince öneminin kavrandığı kanısındo 
deği l im.  Oysa bu dengenin -ne denli bi l inebi
l irse- bilinmesi, sosyal izmin uygulanabilmesi 
için, bi limsel ilkelerin, toplumscıl yapin,n, 0-
naçeliıkinin bil inmesi denli önemlidir , Ne
var ki, dUnya dengesinin nasıl oluıtuöunun 
Ö§renilebilmesi için elimizde yayınlar, yete-
rince veriler, açık-seçik bilgiler yoktur , 8u 
nedenle, dUnya dengesini hewp etmenin bir 
sezgi iıi oldu§u, bUyOk stratej i  ustalarının bu 
yanlarıyla sanatçı r ldukları bile söylenir . Ama 
biz iıi salt sezgiye bırakomayız . DUnya den
gesinin kurulu;unu, olu;umunu anlamak ıçın 
bUsbutun de karanlıkta sayılmayız , Her ne o
lursa olsun, yine de her sosyalist eyl.;,min ba
ıarıya ul�obi lmesi için, içte ve dııtok: eski 
deneyimlerden yararlanarak, oldukları oranda 
varolan bilgi lere dayanarak, eski olgulara ba
karak ve özellikle tarihi doğru yorumlayorak, 
dUnya dengesinde ulkemizin yerini ve iılevini 
saptamamız, bunu hiç gözden uzak tutmama
mız gerekir .E lbet bunda da butUn sosyalistlerin 
tek ve kesin sonuca varmaları dO;UnUlemez , Ni 
tekim, toplumsal yapımızın nasıl olu;tuğu, ono 
çeli;kinin ne oldU§u sosyal izme nası l  varıla
caÖI ve uygulanacağı gibi konularda da, do?ial 
olarak, bUtUn sosyalistler tek ve kesi� duıUn
cede değildirler. Amo bunu dlljUnmllj olmak, 
hesaba kotmak önemlidir , 

Yo;adı§ımız çağda, dUnya dengesinin bi
�ok kez bozulup yeniden kurulduğunu,bu denge 
hesaplarına uygun yada aykırı dlJıen sosyalist 
eylemler ve sosyalizme geçiı denemeleri ya
pıldığını görduk . �rne/jin Ispanyo i� sovaı ı, 
Yalta Konferonsı, Ikinci DUnya Sov�ı sonrası 
Yunanistan'da bir'ara iktidara gelmiıken son
radan EAM'ln yeni lgisi, sava; sonrasında Yu
goslavya'nın Kominformldan ayrı l ı; ı ,  Komin
formlun dağı l ı; ı ,  her ulkenin kendi sosyaliı
mini kendi kuracağı ilkesi, birlikte birarada 
y�ama ilkesi, iran Azerbaycanıında bir yıl 
iktidarda kaldıktan sonra halk iktidarının ses
sizce devri iiıi, Sovyetler Birliği'yle Çin Halk 
Cumhuriyeti çatııması, Endonezyo'daki kor
kunç sosyalist kıyımı, KUba'daki sosyalizmin 
bo;arısı, Şi l i 'deki uygulama boıarısızlı§ı, 
Afrika ulkelerinde kimi bo;.arısız sosyalizm 
denemeleri, son olarak I rak'ta KUrt ulusal ey
leminin bugUnkU durumu, bugUn iran yoda Fi
Iipinler'in durumu, dUnya dengesiyle çok ya
k ından ilgilidir; bu dengenin zorunlu sonuç-

, larıdır . 
DUnya dengesinin bozulup yeniden kurul

mosını yoda bozulmamosını  gerektiren zaman
lar almuıtur; zorlayobilen gUçte sosyalist ey
lemler olmuıso isteristemez denge bozulup ye
niden kurulmu�t ur , Tersine, dengenin o gunku 
koıul larda bozulmaması gerekiyorsa, bozulması 
için yeterli koıullar ve ortam hazır değilse, ya 
do bir sosyalist eylem dUnya dengesini yeniden 
kurmak Uzere bozobi lecek gUçte değilse, so 
nuç, sosyalist gUçlerin yenilgisi olmu;tur , 

Turkiyelde, bilimsel temel ilkeleri, sosya
list ytmtemi, toplumsal yapımızı, anaçeliıkiyi 
bi lmemizin gerekti�ji denli, her sosyalist eyle
me giriıirken, dUnyanın o gUnkU denge duru
munu, bu dengede TUrkiye'nin yerini ve iıle
vi ni bilmemiz, -veriler yeterli olmadıöına gö
re- hiç olmazsa UstUnde dOJUnUp hesaba katma 
mız gerekir , Çunku her sosyalist eylemin ba
;ansı, sonuçta, dengedeki verin ve i,levln 
d�ru saptcnmı� olmasır,a bağl ıdır . 

"ıanki ' DIR 
yankısıı ı 

YANKI,  basında önemli  bi� yere sahip, oğırlı�ı olon bır 
dergi .Zamon zamon Ustun bir gazeteci l ik örneiji gtssteriypr .  
Kıbrıs Komutanı Korgenerol Bedretti" Demirel'I  kopak yapan 
sayısı ve Korgenerol Demirel ' le i lgi l i  kısa haber bunlardan 
birisi . Demirel POfa'nın "dUzenl i"  oir IOVOf sonrası yarat
mak için ortaya koyduöu çabalar, "iyi niyetinin yetmemesi" 
cesaretle ve Ustun bır  haberci l ikle okuyucuya duyuruluyor 
tabii onlayanın anlayacoöı tUrden.  

Ancak, Yonkı Dergisi bu  dUzeyıni her zaman koruy<:lTlI-
yor. Aynı sayıdaki "Turk Solu Ne VOf, Ne Yok?" baılıklı 
haber-yorum tam bir ciddiyehizlik örneiii .  I�indeki haber-
lerin hi�iri doğru değil .Yaz l , bir meylıone sohbelinin bUtUn 
kalıntılarını _giliyor . 

Yonkılnın "Turk Solu" i le  i lgil i  yazısı, ortık kabak tadı 
vermi� bir fıkranın yeni "versiyonu" i le  batiıyar. HerkesIn 
bildi§i, fıkraların numaralanarak ve numara söylenerek onla
t ı ldı/jı eski fıkra ."TUrk Solu" onlotı l ırken bu fıkraya bir sU
tunun dörtte U�U ayrılmıı .Ustelik fıkra da deiiiıtiri lmiı . As 
lında bir meylıanede anlatılan fıkrayı Yankı'cı yazar, ho
pishaneye uygun bulmul .En �ok gulunen fıkra için de "Anlat
maktan anlatmaya fark var" denmiı .Asl lnda "8u yeni idi . "  

Dergi, bUyUk b i r  katkı i le  gUnUn kOiul larıno uyorlodı�ı 
fıkrodon sanra TUrkiye'de yayımlanan sol d8rgi lerin bir do
kUmUnU yopıyor.Bu dökUm ile Turkiye'deki solun "dııkuldu
liUnU" konıtlamıı oluyor .Bu kanıtıama ile de yetinmeyeı-ek de 
dikod,u dOzeyini OJmayan "haberlerini" veriY'fK .  

TIP' l i ler 1 3  Şubat'to bir parti kuracaklormıı ama ilgi giir
medikleri l�in ertelemiıler. Yank ı , bu haberi nereden al
mıı? Eski T!P'li lerin bir bölUmU parti kurulmasına k�ı Imit .  
Eskiden "Tl P Bilim Kun.ılunda yer olon bir doçent" porti kur
maya kcrıı imiı .Kim bu ismini bile söylemeyen d�ent? TIp' 
in Bilim Kurulundan kimler ge�medi .  Erdoğan GU�bilmez ve 
Doğu Perin�ek'e kadar . Bunlardan deme� almaya kalksaydı 
hem isimlerini söylerdi, hem de daha ilginç tezler . 

"Boran 'ın Partisi" kurulduktan sonra "teorik" bir dergi 
çıkaracakmıı ve adı do "amaç" olacakmı; . Ustun bir haber
cilik • Yeni portinin kurucuları ne yapmayı dlljUnmllj olduk-
larını Yank ı Dergisi'nden öğrenmiı oldular , Yank ı 'nın UstUn 
istihbaratı ,  hobercili�in dı�ında do iıe yarıyor . 

Ancok yorar, burodo kalmıvor . Soldoki partiler "DiSK'le 
gerekl i  i l iıkiyi kuromamalorı nedeniyle doho �ok gen�lik i
�inde yayı lmaya �ollllyarlOf"mll. Soğ basın veya Devlet Gu 
venlik Mohkemesi savcı ları da böyle dlljUnuyor olmal ı .  Fokat 
bu dlljUncenin de habercilikle i lgisi yok . TSiP'in yönetici
leri orasında DiSK'e ba/jlı sendiko baıkanı var . Yeni parti_ 
nin kurucuları arasında kimlerin olacağı do yokrwclo belli  
olur , 

YANKI,  kU�Umsedi/ji ve baZllOfI Yank ı 'dan daha çok so
ton ve okunan dergiler kodar olmasa bile en az "tarafıızl.,,
ısl�usunde Sol'u ciddiye olma l l .TUrkiye'de sol, hapishane ve 
meylıone dedikodulorını �okton aıtı . Yankı da böyl. bir ge_ 
liıme gtlstermek durumundo . En az soygınlı/jını korumak için . 
Saygt nlığını korumak i�in en az ciddiye aldıliı baıka gUç_ 
ler kadar sola önem vermeli . Tabii sadece habercilik �i-
sındon . 

Saıor ı l ı  bir dergi olan Yonk ılnın bu uyarıdan yararlano
coö1nı umuyoruz . 

'iddiacı' ecevit Ii i 
IrI mi r 

TRT hober bUltenlerine yeni bir hava geldi . Donukıuııun-d?n, o tarofsı�lıöın kun.ılu�undon kurtuldu . Boksanızo Ece-vıt durmadan Iddia" ediyor . Yani, o kodar iddiacı ki "Şu hukUmet de  artık,kun.ıldu" dese, o da  iddia oluyor , " [ddiacı. olon yalnız Ecevıt değil; Ahmet Hamdi Çelebi , evine 101-dırıldı§ını "iddia etti " ,  Necdet U�ur, cepheei ferı" Meclll'l çalı;amaz hale getirdiöini "iddia etti" , 
Ne vor ki AP Mec lis Grup Baıkon Veki llerinden Jlhaml Ertem bu �eyecanl ı  ortamı yumuıotmak istercesine kuru ko-nUJUYor , I Ihami Ertem, ii söyledpt "hatırlattı" 0·0« ephe yetki lileri de böyle odam biraz ci� "iddia" eder

· ,
TRT, • c

kı ' k  " . nın m-seyı sı maya, kımsenin demecini heyeconsız bir hal. ..tIr-meye hakk i yok . 

.
Amo gene de anlayı� l ı  davronalım .  Bu durumun dIkkat-sizi ıkten doloyı oldulıunu kabul edelim .Delıil mi kı yerinin sa/jloml ıijındo� endlıe edenler, yoranma telOjında· olonlar dolgın olur, dıkkahlz olur . 

ın gec;miıin ve gUnUmUzUn ol 
bize anlatmaktadır. 

lusal bağımsızlık", "ulusların 
kavramları uzerinde biraz duro
Uzere, diyolektik geliıim yasa

nesneler, varlıklar, yaratıkları k ı 
toplumdo varolon herıey birbi
birbirinden birbirinden birbirin boöımsız hiçbirıey 

ve toplumdoki bUtUn varlık
ktVldi kOflıtlarının çatııması ve 

etki-tepki dUzeniyle bir denge kur
Karııtların çatıımasıylo bozulan den 

yine bozulmd< Uzere yeniden kurulur, yine 
yeniden bozulur. SU sUrekl i  

diyolektik geliıim yasasıdır . 
gerek toplumdo, gerek fi

yaıamdo, bağımsız hi�biıey yok
olamazken, ulusları bağım

bil ime aykır ı  olur , He-r ulus 
zorunlu olorak, öbUr uluslarla 

bo§ımsızlık, ;ey'lerin, nes
ıkların boğımsızlı§ı gibi, ancak 

ve ancok bir görecelik i�inde 
sosyolist Ulkelerdenen gU�IU 
dek, bUlUn ulkeler birbirle

�ımlıdırlar, Ulusların birbirlerine bu 
/jı da dUnyanın o gUnkU denge 
dır.  Her denge gibi bu denge 

kcrııtlorını birlikte taıımokto oldu
zaman zaman bozulup yeniden kurul

bir ulkede kopitolist dUzenden 
geçi;, toplumsal yapının de

araçlarının toplumsalla;tırılmo-o 
ekonomik ve siyasal iktidarın i;çi sı

yalnız o Ulkenin kendisini i l
kUçUk sorun deği ldir . Bir  Ulkenin 
sosyalizme geçiti, o ulke dGn

ursa olsun, ne denli kUçuk 
olursa olsun, dUnyanın genel 
de§i;tiren, yeni bir dengeye 
sorundur . 8u nedenle, hangi 
olsunlar, zorunlu olarak bir

olan bUtUn ulusları, en bo;ta 
gU�IU uluslorı ilsi lendiren bir 

Kapitolist dUzenden sosyalist 
ge�iıte böyle oldu/ju gibi,sosyolist du

dUzene geri dönOJ denemele
Macaristan ve Çekoslavakya olay
almuıtur . Yalnız sosyalizme ge

list örgutlenmeler ve eylem
dUzen deöiıikliği oma�lon

doho baılongı�to bile, dUnyo den 
gesini kurmuı olon ulusların ilgisi, denetimi 

yUzdendir ki, bir Ulkede örgUt
sınıfının bulunması, nicelik

yetkinli/ji olUju, önder kodro
temel i lkelerini ve yöntemin i 

toplumsal yapının ve anaçeli�ki
saptanması bile, dUnya dengesinin o 

ıkça, bozulup 

naçeliıkinin bil inmesi denli önemlidir , Ne
var ki, dUnya dengesinin nasıl oluıtuöunun 
Ö§renilebilmesi için elimizde yayınlar, yete-
rince veriler, açık-seçik bilgiler yoktur , 8u 
nedenle, dUnya dengesini hewp etmenin bir 
sezgi iıi oldu§u, bUyOk stratej i  ustalarının bu 
yanlarıyla sanatçı r ldukları bile söylenir . Ama 
biz iıi salt sezgiye bırakomayız . DUnya den
gesinin kurulu;unu, olu;umunu anlamak ıçın 
bUsbutun de karanlıkta sayılmayız , Her ne o
lursa olsun, yine de her sosyalist eyl.;,min ba
ıarıya ul�obi lmesi için, içte ve dııtok: eski 
deneyimlerden yararlanarak, oldukları oranda 
varolan bilgi lere dayanarak, eski olgulara ba
karak ve özellikle tarihi doğru yorumlayorak, 
dUnya dengesinde ulkemizin yerini ve iılevini 
saptamamız, bunu hiç gözden uzak tutmama
mız gerekir .E lbet bunda da butUn sosyalistlerin 
tek ve kesin sonuca varmaları dO;UnUlemez , Ni 
tekim, toplumsal yapımızın nasıl olu;tuğu, ono 
çeli;kinin ne oldU§u sosyal izme nası l  varıla
caÖI ve uygulanacağı gibi konularda da, do?ial 
olarak, bUtUn sosyalistler tek ve kesi� duıUn
cede değildirler. Amo bunu dlljUnmllj olmak, 
hesaba kotmak önemlidir , 

Yo;adı§ımız çağda, dUnya dengesinin bi
�ok kez bozulup yeniden kurulduğunu,bu denge 
hesaplarına uygun yada aykırı dlJıen sosyalist 
eylemler ve sosyalizme geçiı denemeleri ya
pıldığını görduk . �rne/jin Ispanyo i� sovaı ı, 
Yalta Konferonsı, Ikinci DUnya Sov�ı sonrası 
Yunanistan'da bir'ara iktidara gelmiıken son
radan EAM'ln yeni lgisi, sava; sonrasında Yu
goslavya'nın Kominformldan ayrı l ı; ı ,  Komin
formlun dağı l ı; ı ,  her ulkenin kendi sosyaliı
mini kendi kuracağı ilkesi, birlikte birarada 
y�ama ilkesi, iran Azerbaycanıında bir yıl 
iktidarda kaldıktan sonra halk iktidarının ses
sizce devri iiıi, Sovyetler Birliği'yle Çin Halk 
Cumhuriyeti çatııması, Endonezyo'daki kor
kunç sosyalist kıyımı, KUba'daki sosyalizmin 
bo;arısı, Şi l i 'deki uygulama boıarısızlı§ı, 
Afrika ulkelerinde kimi bo;.arısız sosyalizm 
denemeleri, son olarak I rak'ta KUrt ulusal ey
leminin bugUnkU durumu, bugUn iran yoda Fi
Iipinler'in durumu, dUnya dengesiyle çok ya
k ından ilgilidir; bu dengenin zorunlu sonuç-

, larıdır . 
DUnya dengesinin bozulup yeniden kurul

mosını yoda bozulmamosını  gerektiren zaman
lar almuıtur; zorlayobilen gUçte sosyalist ey
lemler olmuıso isteristemez denge bozulup ye
niden kurulmu�t ur , Tersine, dengenin o gunku 
koıul larda bozulmaması gerekiyorsa, bozulması 
için yeterli koıullar ve ortam hazır değilse, ya 
do bir sosyalist eylem dUnya dengesini yeniden 
kurmak Uzere bozobi lecek gUçte değilse, so 
nuç, sosyalist gUçlerin yenilgisi olmu;tur , 

Turkiyelde, bilimsel temel ilkeleri, sosya
list ytmtemi, toplumsal liıkiyi 

maktan anlatmaya fark var" 

Dergi, bUyUk b i r  katkı i le  
fıkrodon sanra TUrkiye'de yayımlanan 
kUmUnU yopıyor.Bu dökUm ile 
liUnU" konıtlamıı oluyor .Bu 
dikod,u dOzeyini OJmayan "habe

TIP' l i ler 1 3  Şubat'to bir 
medikleri l�in ertelemiıler. 
mıı? 
medikleri l�in 
mıı? 
medikleri l�in 

Eski 
medikleri l�in 

Eski 
medikleri l�in 

T!P'li
medikleri l�in 

T!P'li
medikleri l�in 

lerin bir bölUmU 
Eskiden "Tl P Bilim Kun.ılunda 
maya kcrıı imiı .Kim bu ismini 
in Bilim Kurulundan kimler 
Doğu Perin�ek'e kadar . Bunlardan 
hem isimlerini söylerdi, hem de 

"Boran 'ın Partisi" kurulduk
çıkaracakmıı ve adı do "amaç" 
cilik • Yeni portinin kurucuları 
larını Yank ı Dergisi'nden öğrenmiı 
istihbaratı ,  hobercili�in dı�ın

Ancok yorar, burodo kalmıv
gerekl i  i l iıkiyi kuromamalorı 
�inde yayı lmaya �ollllyarlOf"mll. 
venlik Mohkemesi savcı ları 
bu dlljUncenin de habercilikle 
leri orasında DiSK'e ba/jlı sendiko 
nin kurucuları arasında kimlerin 
olur , 

YANKI,  kU�Umsedi/ji ve 
ton ve okunan dergiler kodar olmasa 
ısl�usunde Sol'u ciddiye olm
meylıone dedikodulorını �okton 
liıme gtlstermek durumundo . 
Saygt nlığını korumak i�in en 
ler kadar sola önem vermeli
sındon . 

Saıor ı l ı  bir dergi olan Yonk
coö1nı umuyoruz . 

'iddiacı' 

TRT hober bUltenlerine yeni 
d?n, o tarofsı�lıöın kun.ılu�undon 
vıt ?vıt ? durmadan Iddia" ediyor . 
hukUmet de  artık kun.ıldu" dese, 
olon yalnız Ecevıt ,Ecevıt , değil; Ahmet Hamdi 
dırıldı§ını "iddia etti " ,  Necdet 
çalı;a hale getirdiöini 




