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" CHp·SPD iSBiRıioi 
• 

BAŞlARKEN" 
Hasan Cemal 'In CHP, Al

man Sosya i Demokrat Partısı 
lşblrııtlni konu alandizi yazı
sı oldukça ilginç ve ö�retici, 
Cemal, son aylarda CHP lide
ri Ecevit'In girişimleri yle lıış 
layan temaslan geniş bir bi
çimde ele almış. İki partinin 
geıışlmlerini ve bugünkU du
rumlarını de�e rlendirmiş. 

Yazıda, CHP ile SPD ara
sındaki benzerlikler ve fark -
lılıklar ele alınıyor. Gerek 
SPD, gerekse CHP liderleri 
"Balla cephe birliğine" i "dog
matizme" t "aşırı devlet mil
dahalesine"karşı oldukla nnı 
beıırtiyorlar .

. 

. Benzerııkler özetle böyle. 
Ancak Cemal, Iki parti a

rasındaki fiili ve muhtemel i 
farklılıkları da ele a lıyor.SPD 
nin Batı Almanya tekelci ser
mayesinin emrinde oldu� 
vurgulanıyor. Almanya'da,SPD 
Iktidan sırasında, tekellere 
karşı hiçbir tedbir alınmadığı. 

tekellerin bu dönemde de güq
lenmeye devam ettiklerini bel 
ge ve rakkam laria ortaya ko
nuyor. 

bırler alınacağ'ını 1973 seçim ıyı tanıması gerekir. 
bildirisinde ağ'ırlıklı olarak C.HP'nln antı- tekeL. slo
vurgulamıştı. Özellikle MC hU- ganlan seçim bildirgesinde ın 
kUmetInin kurulmasından son- kalacaktır?İktldara geliş,cHP 

ra CHP ııderi Ecevit'in "bU- ye bunlan unutturup Parti' yi 
yük çıkar çevrelerine" daha SPD gibi tekellere ml yaklaş 

sert eleştiriler yönelttl� gö- tıracaktır?Bunlann cevabı b ... 

ruld;!. Sözlere ya da kağ'ıt U- nUz açıklıkla belli detıLHasan 

zerindekılere bakıldığ'ındaCHP . Cemal de bu konuda gereksiz 

nın anti-tekelci yanı SPD ile . tal).minlere girmlyor:.Ya lnızca 

b;lyük ölçUde çeıışlyor. CHP ik benzenilmek Istenilen, yakla

tldan sı rasında bu yanını ey- şılmaya çalışılan SPD'nin ne 

leme dökemedi. Çeşitli gerek- oldu�nu açıkça ortaya koyu

çeler ileri sUrUlebillr. Ancak yor. Cemal'in dizi yazısım , 

·SPD Ile iıışkllerl ırlçlendlr- herkesin okuması gereklyo�Ö 

meye çalışan:' benzerıık" pe- zellikle nereyegittiklerini bll

şinde koşan CHP'nln,SPD ' yi rnek Isteyen CHP'lilerlo. • 

Oysa CHP , "bUyük iş çev -
relerii. ' alarak tammladı�ı te
kellare karşı oldu�nu, tekelci 
girişimlere karşı etkin ted-

CUMHUR�a 

BIR ElESTlRI 

Soyın YUrUyUı Dergisi 

ilk sayıs ından beri izlediğim. 
"YUrUyUı", soldaki diğer haber . 
dergilerindenbiri olmanın öte -
sinde bir anlam tOjıyor olmalı . 
ilk Uç sayıyı okuduktan sonra 
YUrUyUı'te kafamı kurcalayan ... 
aç ıkl ığa kavuımasın ı  istediğim 
bozı noktalara değinme'k istiyc>-
ruın. 

DUzelme eğilimi gllsteren sc>
YISIZ maddi ve teknik aksoklık
lor, eksiklikler bir okuyucu i
çin son kertede Ilnemlidir. Bu 
mektubumun yay ınlanocağı sayı' 
i le  tumden geçersiz kalması di
leijiyle bu eleıtiriyi yapıyorum. 

Içeriği açısından "YUrUyUı ser 
mayeyi hedef olon bir dergi" ol 
duğuno, ve de CHP IIburjuvazi 
nin almaıık partisi" olduğuna rP 
re, Ecevit'ten, llzellikle haber
lerde, böylesine "olumlull bah
setmek bir çeliıki olmuyor mu? 
Kanımca evet. "Umudumuz Ec�· 
vit" ijçi sınıfının en bilinçli ke 
simi olon DiSK içinde bi le ye ... 
leıme olanağı bu labil irken, ve 
de Turk-iı yllneti ci leri, postu 
kurtarmak amacıyla do olsa,do
ha dUn komUnistlik l.  suçlad ık 
ları Ecevi t' le flllrte yonaıırken, 
CHP'nin daha açık ve kesin bir 
tav ırla ijçi s ınıfına tan ıt ı lmosı 
gerekmez mi ? ilÇi s ın ıfı hareke 
ti i le  aynı doğrultuda olduğuna 
inandığım yUrUyUı'ten bu naktC! 
do daha tutarl ı ve daha kararlı 
bir tav ır bekliyorum. 

Gençl ik sorunlarına gereken 
ciddiyet ve tutar l ı l ık la  eğil indi 
ği kanısında de�ilim.Örnek 0 10  

rak 2. sayıdaki gençlik yazı ları 
nı gıısterebilirim. Gençliğin 24 
Nisan Uluslararası antiemperya 
list Dayonı�mo OUnU'ne ayr ı lan 
k9-ca bir 7.sayfodan ne Ilğreni
yoruz? ii Bayram değil seyran de 
ğil.." hikôyesi . Hele sanki IlnU 
mUzdeki hafta Ankara'da yap ı 
I ıyormuı ve  de  bUtUn YUrUyUı o 
kuyucuları kat ı lacakmıı gibi t6 
1973 yazında yapılm ii olon -10. 
Festival'in programını ayrıntı l ı  
o larak vermenin hangi acil gö
revi yerine getirdiği dUıUnUI -
mUjtur? Bunun yeri ne "Anti -
emperyalist mUcade lede dostluk 
ve dayanl jmall yı festivaller ö
tesinde dUzenleyip gerçekleıti
ren gençl ik tlrgUtlerin i , örneğin 
"Duny� D�mokratik Gençlik Fe 
derasyonullnu, ltUluslororosl Öğ 
renci Birliği"ni TUrkiye gençli
ğine tanı tmak daha yararl ı  ol -
moz mıyd ı ?  

3 . sayınızdo llSolda çözUmllo 
larak kuruluıunu duyurduğunuz 
Tip i le ,genel olarak soldaki kor 
goıoya bir açık l ık  geleceği ,ll 
zel olarak do YUrUyu!'te daha IJ 
tari i ve daha olumlu adımlar ı na  
tılabileceği umudu ve  boıarı di
leklerimle. 

Mehmet KiLCi 
Mal tepe-Ankara 

yURUyUS'UM 
ISlEVI ... 

Uzun bi r sUredir Tlirklye' 
rte çalışanların sorunlarına bl 
Umsel yorumlar getiren bır 
de rginin eksikıı�ı çekıtiyor
du. Burjuva basını halkın ger
çekleri anlamaması ıçın so-

runlan çarpıtır, hatta gerekt .. 
tlnde yanlış bilgiler aktarır
ken, sol adına yayınlanan bir
çok dergide, çalışanların olay 
ları do�ru yorumlamalarına 
yardımcı olacak yerde, sol i
çindeki çekişmelerini kendl gö 
rUşlerl açısından sUrdürmek
ten öteye birşey gerçekleşti -
rememekteydiler. Dar militan 
çevrelerin ötesine geçemeyen 
bu yayınların çalışan kitlele
rin bl tınç dUzeylne bl r katkıda 
bulundu�nu kabul edebilmek çok 
güç. 

YUrilyUş ilk üç sayısında bı 
yanlışlara dUşmeyen,genlş bır 
kitleye Türkiye ve dünya ge
nel sorunlannı ve güncel 0-
layları bııımsel bır açıdan yo 
rumiayarak aktarmaya çalışan 
bır dergi görUnUmünde. YÜrÜ
yüş bu Işlevi gerçekleştirebi .. 
dl� oranda Türkiyede Işçi sı
nıfı ve tUm çalışanlann ba
�ımsızlık, demokra8i ve sos
ya Uzm mücadelesine gerçek 
bır katkıda bulunacaktır. 

Osman Aybers 
TUTED Genel Başkanı 
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HAlK PARTisi'Ni DESTEKlEMEK ML 
OlURUP BEKlEMEK Mi ! 

'x, .,::. .. .... r· .. · 

HALK PARTisi'Nİ desteklemek tezi var. Saygı deJ!er bir tez •. 
Çünkü Halk Partisi'nin Türkiye 'de öııemli görevleri oldu. Önemli 
görevleri olacak. Başta demokrasi ile ilgili. Demaltrasi TUrNye! 
nin en devamlı ve aynı zamaııda eLi gin.cel sOYlııı/an,ulm, birisi . 
Bu yüzden Halk Partisi'ni destekleme lezi,eıı saygı deJ!er lezler
den biri. 

ANCAK Halk Partisi ni destekleme tezi ile m'ta.va Çt/(qıı/ar. , 
Halk desteklemeli. OluYllP beldeıııe1lleli. DaIm 
doğru bir bir tez, otUYllP beklemelib., lemhelliiIilı, 
ataletin ve bir ölçüde de korkaklığı/l gereltçesi 01111(//110/'- Yallt 
Partisi 'nin böyle bir desteğe ihtiyacı var. ELi azı",/m, IJ/I larlış,la
bilir. Fakat tartılamayacak ola/l şu:llalk Partisi 'iıı sav.lm-ı .se" kabarık olmayan bilinçli sosyalist kadroların AyII/lO ihtiyacı 'yo/.'.; 
Buradan doğacnlı av açığını Ecevil 'in imaj ve fYres/iji, biliııci az 
kütlelerden safflamaya yeter. Üslelill artar !dIe. 

BU NEDENLE, Halk Partisi 'ııi deslelllemell gerel'çesiyleo!u
rup seçimleri bekleyenlerin lıı/ıımu hiç bir zammı saygıya r/eJ!er 
bir tutum değil. Bunlara söylenecell .<u: Ya Hall, Parlisi 'Ilin içiııde 

- veya dışındaJakat her halde HaIIl.Parlis·i dof.,'irullus/lııda bir miica
dele içinde yer alırlar. Ya açıkça Halk Partisi 'ııi .. 'ı,eııdi yapı
sıyla tularlı bir demokratik miicadelesinin içiııde yer alırlar. Ya 
da seçime kullanılacak aylarından başka bir etkinlillle1'i alınadı -
ğını,güç ve çaplarının ancak bıına yeltiğini ltabul ederler. ikisiııi/l 
arasında bir üçüncü yol yok. 

BiRİNcİ yolu seçenler için de söylenecekler var: Hall, Par
tisi 'ne kaldıramayacağı yilkii, üstesinden gelemeyecef.,rj görevi ver
memek. Başlarken, Halk Parlisi 'nden bir sosyalisı örgüt çıkarma 
özlemlerinden vazgeçmek. Bıınil yapmanın miimkiinii yol,. BI/ızu 
yapmaya çalışmanın yararı yok. Ancak zararı çok. Bumı yapmaya 
çalışmanın, Halk Partisi 'nin üst kadrolarına bölücü tOI/1/mlar se';-p
mekten başka bir anlamı yok. Giincel demokratik sarı/nlar açısın
dan Halk Partisi'nin bÜliinlüğiiniin korunmasının öııemi büyüiz. 

YALNıZ iş burada bilmiyor. Halk Partisi 'nin tek başıııa, biiliitı
·ıüği!nü koruyarak varlığını sürdürmesi, en azından demokrasiniıı 
korunması ve geliştirilmesi için yeter mi? Bıınun yeteceğini 
söylemek, saflıkların en büyüğü olur. Üstelik Halk Partisi de bi/
nun yetmeyeceğinin farkında. 

NERDEN mi belli? Özlemi içinde olduğu demokrasiyi gerçek
leştirmek ve korumak için dayanaklar aramasırulan belli. Halk Par.. 
tisi'nin halk sektörü arayışı, bu çabanın bir göstergesi. Bu arayı
şın, çıkış noktası, siyasal. Halk Partisi,demokrasi için büyük bir 
tehdit olarak gördüğü tekelci sermaye karşısında ayağını sağlam
ca basacak bir dayanak arıyor. Halk Partisi 'nin liderlik kadrosıı,ı
daki bu siyasal arayışı, Halk Partisi'nin çok kısıtlı entelijansiyası 
farketme.d.iği için halk sektörü tasarısı bir türlü geliştirilemedi . 

TABlT geliştirilememesinde başka nedenler de aranmalı Bııız-
ların başında sosyal demokrat özlemli siyasal örgütlerin temel 

-yanılgısı olan devleti soyutlama alışkanlığı var. Halk Partisi de 
devleti,.s�nıflardan, üstelik egemen sınıflardan soyulladığı ıçın 
devletçıltğe karşı anlaşılmaz bir çelzingenlik içinde. Bıı yilzr/e,ı 
halk sektöriinü,devlet işletmeciliğine sıkıca bağlamaktaıı korku
yor. Devletin sınıflardan bağımsız olarak kütleleri ezebileceğiııi 
sanıyor. Bu korkunun etkisiyle, sımflı topııımlarda devlet işletme
ciliğinin, sımrlı da olsa, tekelci etilimleri zayıflatıeı roliinil göre
miyor. Halk Partisi'nin demokratik gelişmeyi saglam temelTere 

otıırttlw tasarılarında önemli bir yer tutan halk sektörUnUn sal
lam.tenıeller!,ol'lrJlIlllmamas,nuı temel nedeni burada. 

HALK PARTıSİ'NIN demokratik özlemlerine sağlam temeller 
arayışımil bir göstergesi halk sektörü,diğeri ise halka teorisi . 
Halk Partisi Lulerinin Almanya 'da ortaya attığı halka teorisi. 
Tiirkiye'nill,Avrupa ve özellikle Batı Alman teknolojisi ile Arap 
petrol dolarlarıni!, yer ve işçilik sağlayarak, ortak olma,,!/ıJr'isi . 

HALK SEKTÖRfJ içsel dinamikle ilgili bir arayış.Halka teCJrisj 
dışsal diııamikle ilgili. Amerikan tehditine karşı, Batı Avrupa' ya 
dayanma ihtiyacını yansıtıyor. Halk Partisi Liderliği, Amerika 'yı 
ilke olaraı" demokrasi düşmanı olarak değerlendiriyor. Yüzde )i!!z 
lıoklı bir degerlendirme. Aııcak bir yanıyla. Diğer yanında .;mıig, 
çal' açık. Batı Avrupa sermayesini daha demokratik bulmak için 
elde Ile liir nedeııler var? Sermaye her yerde sermayedir. Eğer 
Balı Aımıpa daha demokratik ise bıımm nedeni sermayenin nitel�' 
le1'i/ıilı farNı olmasında değil. Neden, :şçi sınıfının bilinç ve örgüt 
diizeyi,ıiıı yiiksek lil,rjnde. 

IlALK PARTis;'NiN halka teorisindeki yanılgısı, halk sek-
lörUlldeki çekimserliğinden çok daha önemli. Çiinkii halka teorisi , 
bir yabancı sermaye davetçiliğine kadar Iızanabilir.Ancak şu anda 
işiıı bu yanı iki/ıci plaııda.Birinci planda olan, Halk Partisi 'nin de
mokralilz özlem leri/ıi gerçekleştirmek için içsel ve dışsal ara
yışlar içinde olması. Saygıdeğer ola>!, önemli olan ve de çok düşüı
dürilçi! 01011 işiıı bıı yanı. 

IŞIN IILI yamyla ilgili olarak düşütımeye devam etmek gerek . 
Diişiiııdiikçe ortaya çıkan bir nokta:En safından sosyal demokrat 
siyasal örgiiiler,demokrasinin tehlikede olduğıı dönemlerin hangi 
aşamasında ve ne ölçüde etkin Olabiliyorlar? Gerek Türkiye' nin 
gerek Avrupa tarihi/ıin Int sonıya vereceği açık cevaplar var. sos 
yal demokrat örgütlerin varlığı ve giicil demokrasi düşmanlarımn 
heveslerini kırmada etkili. Bıımm örnekleri biliniyor. Tekrarına 
gerek yok. Ancak gelişmiş kapitalist iilkelerde devresel bunalım
ların, diğer kapitalist ülkelerde hem yapısal hem de devresel so
rımların etkisiyle sermayenin heves dönemini geride bırakan giri
şimleri de biliniyor. Bıı girişimlerde sosyal demokrat örgütlerin 
verdiği örnekler pek parlak değil. Bıınların da tekrarına gerek 
yok. 

AMA önemli sorun da burada. Heves leri kırmak önemli. Fdat 
yeterli değil. İki nedenle yeterli değil. Birincisi, hevesler kırıla
madığı zaman demokrasiyi konımak için. Diğeri,daha sonraki bir 
aşamada demokrasiyi kıırtarmak için. Bıı iş, sosyalistlerin işi. Bıı 
iş, işçi sınıfının işi. işçi sımfının bilinçli ve disiPlinli örgiitler
inin. 

BU iŞ;N bir niteliği var. Devredilemez bir iş olması. Sosya -
listler bıı görevi kimseye devredemezler. Çibıkü kimse yapamaz . 
Eğer bıı görevin yapılmasUluı tehlikeye girmesi bir 
yana yaparsak yapalım, sol bizi desteklemeye mecbur" tez.. 
leri haklılık kazanır. Türkiye 'de demokratik gelişmenin yeni aşa
malara ıılaşması için önce bıı son tezin haksızlığı gösterilmeli . 

HALK PARTisi'NI desteklemek saygıdeğer bir tez.Ancak bt/
m/LL kadar ve belki de bıındaıı da saygıdeğer olan,demokratik öz
lem ve milcadelenin sağlam ve gerçekçi dayaııaklara otllrhllması 
Bımım kişisel olarak olımıp beklemekle bir ilgisi yok. fJstelik 
Ilalk Partisi 'ni desteklemekle gelişir bir yam da yok. Çiinkii Tih:. 
kiye 'le sorunlar ve görevler çok. Herkese yetecek kadar. • 

OlURUP BEKlEMEK 
.... r· .. · 

PARTisi'Nİ desteklemek tezi var. Saygı deJ!er bir tez •. 
Partisi'nin Türkiye 'de öııemli görevleri oldu. Önemli 

Başta demokrasi ile ilgili. Demaltrasi TUrNye! 
aynı zamaııda eLi gin.cel sOYlııı/an,ulm, birisi . 

Partisi'ni destekleme lezi,eıı saygı deJ!er lezler

Partisi ni destekleme tezi ile m'ta.va Çt/(qıı/ar. , 
desteklemeli. OluYllP beldeıııe1lleli. 

Çt/(qıı/ar. 
beldeıııe1lleli. 

Çt/(qıı/ar. 
DaIm 

bir bir tez, otUYllP beklemelib., lemhelliiIilı, 
ölçüde de korkaklığı/l gereltçesi 01111(//110/'- Yallt 

bir desteğe ihtiyacı var. ELi azı",/",/", m, IJ/I larlış,la
tartılamayacak ola/l şu:llalk Partisi 'iıı sav.lm-ı .se" bilinçli sosyalist kadroların AyII/lO ihtiyacı 'yo/.'.; .se" 'yo/.'.; .se" 

av açığını Ecevil 'in imaj ve fYres/iji, biliııci az 
safflamaya yeter. Üslelill artar !dIe. 

Halk Partisi 'ııi deslelllemell gerel'çesiyleo!u
bekleyenlerin lıı/ıımu hiç bir zammı saygıya r/eJ!er 
Bunlara söylenecell .<u: Ya Hall, Parlisi 'Ilin içiııde 

her halde HaIIl.Parlis·i
söylenecell 

HaIIl.Parlis·i
söylenecell 

dof.,'irullus/lııda bir miica
alırlar. Ya açıkça Halk Partisi 'ııi .. 'ı,eııdi yapı

demokratik miicadelesinin içiııde yer alırlar. Ya 
kullanılacak aylarından başka bir etkinlillle1'i alınadı -

çaplarının ancak bıına yeltiğini ltabul ederler. ikisiııi/l 
üçüncü yol yok. 

seçenler için de söylenecekler var: Hall, Par
kaldıramayacağı yilkii, üstesinden gelemeyecef.,rj görevi ver

Halk Parlisi 'nden bir sosyalisı örgüt çıkarma 
vazgeçmek. Bıınil yapmanın miimkiinii yol,. BI/ızu 

çalışmanın yararı yok. Ancak zararı çok. Bumı yapmaya 
Partisi 'nin üst kadrolarına bölücü tOI/1/mlar se';-p
anlamı yok. Giincel demokratik sarı/nlar açısın

Partisi'nin bÜliinlüğiiniin korunmasının öııemi büyüiz. 
burada bilmiyor. Halk Partisi 'nin tek başıııa, biiliitı

varlığını sürdürmesi, en azından demokrasiniıı 
geliştirilmesi için yeter mi? Bıınun yeteceğini 

saflıkların en büyüğü olur. Üstelik Halk Partisi de bi/
farkında. 

belli? Özlemi içinde olduğu demokrasiyi gerçek
korumak için dayanaklar aramasırulan belli. Halk Par.. 

sektörü arayışı, bu çabanın bir göstergesi. Bu arayı
siyasal. Halk Partisi,demokrasi için büyük bir 

gördüğü tekelci sermaye karşısında ayağını sağlam
dayanak arıyor. Halk Partisi 'nin liderlik kadrosıı,ı
arayışı, Halk Partisi'nin çok kısıtlı entelijansiyası 

halk sektörü tasarısı bir türlü geliştirilemedi . 
geliştirilememesinde başka nedenler de aranmalı Bııız-

sosyal demokrat özlemli siyasal örgütlerin temel 
devleti soyutlama alışkanlığı var. Halk Partisi de 

üstelik egemen sınıflardan soyulladığı ıçın sınıflardan soyulladığı ıçın 

otıırttlw tasarılarında önemli bir yer tutan halk sektörUnUn 
lam.tenıeller!,ol'lrJlIlllmamas,nuı temel nedeni burada. 

HALK PARTıSİ'NIN 
ller!,ol'lrJlIlllmamas
PARTıSİ'NIN 

ller!,ol'lrJlIlllmamas
demokratik özlemlerine sağlam 

arayışımil bir göstergesi halk sektörü,diğeri ise 
Halk Partisi Lulerinin Almanya 'da ortaya attığı halka 
Tiirkiye'nill,Avrupa ve özellikle Batı Alman teknolojisi 
petrol dolarlarıni!, yer dolarlarıni!, yer dolarlarıni!, ve işçilik sağlayarak, ortak 

HALK SEKTÖRfJ 
dolarlarıni!, 

SEKTÖRfJ 
dolarlarıni!, 

içsel dinamikle ilgili bir arayış.Halk
dışsal diııamikle ilgili. Amerikan ilgili. Amerikan ilgili. tehditine karşı, 
dayanma ihtiyacını yansıtıyor. Halk Partisi Liderliği, 
ilke olaraı" demokrasi düşmanı olarak değerlendiriyor. 
lıoklı bir degerlendirme. Aııcak bir yanıyla. Diğer 
çal' açık. Batı Avrupa sermayesini daha demokratik 
elde Ile liir nedeııler var? Sermaye her yerde sermayedir. 
Balı Aımıpa daha demokratik ise bıımm nedeni sermayenin 
le1'i/ıilı farNı olmasında değil. Neden, :şçi sınıfının 
diizeyi,ıiıı yiiksek lil,rjnde. 

IlALK PARTis;'NiN 
lil,rjnde. 

PARTis;'NiN 
lil,rjnde. 

halka teorisindeki yanılgısı, 
lörUlldeki çekimserliğinden çok daha önemli. Çiinkii 
bir yabancı sermaye davetçiliğine kadar Iızanabilir.Ancak 
işiıı bu yanı iki/ıci plaııda.Birinci planda olan, Halk 
mokralilz özlem leri/ıi gerçekleştirmek için içsel 
yışlar içinde olması. Saygıdeğer ola>!, önemli olan 
dürilçi! 01011 işiıı bıı yanı. 

IŞIN IILI yamyla ilgili olarak düşütımeye devam 
Diişiiııdiikçe ortaya çıkan bir nokta:En safından sosyal 
siyasal örgiiiler,demokrasinin tehlikede olduğıı dönemlerin 
aşamasında ve ne ölçüde etkin Olabiliyorlar? Gerek 
gerek Avrupa tarihi/ıin Int sonıya vereceği açık cevaplar 
yal demokrat örgütlerin varlığı ve giicil demokrasi 
heveslerini kırmada etkili. Bıımm örnekleri biliniyor. 
gerek yok. Ancak gelişmiş kapitalist iilkelerde devresel 
ların, diğer kapitalist ülkelerde hem yapısal hem 
rımların etkisiyle sermayenin heves dönemini geride 
şimleri de biliniyor. Bıı girişimlerde sosyal demokrat 
verdiği örnekler pek parlak değil. Bıınların da tekrarına 
yok. 

AMA önemli sorun da burada. Heves leri kırmak 
yeterli değil. İki değil. İki değil. nedenle yeterli değil. Birincisi, 
madığı zaman demokrasiyi konımak için. Diğeri,daha için. Diğeri,daha için. 
aşamada demokrasiyi kıırtarmak için. Bıı iş, sosyalistlerin 
iş, işçi sınıfının işi. işçi sımfının bilinçli ve disiPlinli 
inin. 

BU iŞ;N bir niteliği var. Devredilemez bir iş 
listler bıı görevi kimseye devredemezler. Çibıkü kimse 
Eğer bıı görevin yapılmasUluı tehlikeye 
yana yaparsak yaparsak yapalım, sol bizi desteklemeye 
leri haklılık kazanır. Türkiye 'de demokratik gelişmenin 
malara ıılaşması için önce bıı son tezin haksızlığı 



Kuruldu, J.."Uruluyor kurula
cak derken, geçtiğimiz hafta -
nın ortasında Türkiye işçi Par 
UsI Kuruidu. 

Çoğunluğunu lşçııerln ve 
DiSK 'e bağlı muhtellC sendik .... 
ların yöneticııerlnin oluştur -
duğu 50 kişııık kurucular ııs -
teslnde, 12 Mart öncesinde sos 
yaııst hareket içinde önemıııji 
revler yUklenmlş kimseler de 
bulunuyor. 

30 Nısan Çarşamba günü 
tçlşlerl Bakanlığına verilen ku 
ruluş bııdirlml ile siyasal yU
zeye çıkan yenı partinin ku
ruluşu bazı klmselerce erken 
bazılannca da geeıkilmiş bu
lundu. Bu konuda değışık fikir
ler ileri sürUlmesl dojı;al .. 

Ancak partinin kuruluşunın 
bır oldu bittiye getirilmediği 
gerçek. Uzun kuruluş bazır 
Iıklan, program ve tüzük ça -
Iışmalannın yanı sıra temele 
dayalı yoğun temas ve değer -
lendirmeler yapıldı. Sonuç, bu 
uğurda gösterilen çabalara ya 
raşır oranda başanlı oldu. 

TÜztJK NE DiYOR? 
Türkiye'de yUz yılı aşkın 

bir mücadele tarihi olan işçi 
sınıfının sosyalist birikiminiı 
politik güç olarak yUklenmeye 
aday yenı partinin amaç ve ka 
rakterl ttizüjı;ünün ikinci mad
desinde şöyle tanım landı: 

"TUrkiye İşçi Partisi, işçi 
sınıfımızıo, müttefiki emekçi 
sınıC ve tabakalarla bırııkteya 
sal yoldan Iktidara yUrUyen 
sosyalist, demokratik, bağım -
.ız, poııtlk örgütüdUr ... " 

Irk , dil, din, mezhep, kadın
erkek aynmı gözetmeden han
gi sınıftan geıırse geısın, saC
larını, tUzUk ve programını 
benlmsemek kaydıyla bUtun 
yurttaşlara açık tutan partl,ça 
ğımızı"temel nlteıığlyle kapl 
� lIzmden sosya lIzme geçış 
çağı "olarak görUyor ve gene 
tuzUjı;ün Ikinci maddesinde şu 
değerlendirmeyl yapıyor: 

"BütUn toplumlarda sosya
lizmin ergeç gerçekleşeceğıli 
ıımsel bır dojı;rudur. Ayrıca 
Yirminci yUzyılın Ikıncı yarı
sında beıırıı toplumsal koşul
larda bu geçişin barışçı yol-

Tip KURUlDU. . 
HEDEF: DEMOKRASI 
VE SOSYAliZM" 

dan olabileceği bir Imkan 0-
larak ortaya çıkmış bulunmak 
tadır. Bııımsel doğru ve ger
çekten hareket eden TUrklye 
İşçi Partisi'nın amacı,lşçlsı
nıfının mütterıkl emekçi sınıf
larla blrııkte ve partısı arac>
Iığıyla Iktida ra ge lmesini sağ
lamak ve Iktidara geldiğinde 
sosyalizmi kurmaya glrlşmek 
tir ... " 

Tüzüjı;ünde Türkiye'nin em 
peryallzm aşamasındaki, ka
pitaııst dünyanın ııişkiler ağı 
ıçınde yer aldığını ve emper
yalizmin poııtik, ekonomık v<! 
askeri baskısı altında bulundu 
ğunu beıırten Türkıye İşçi 
Partısı, "TUrklye gibi bır UI
kede emperyalizme ve faşiz
me karşı bağımsızlık ve de
mokrasi Için verilen bir mü
cadeleyi kapsamayan bir sos
yalist mücadele olmayacağıni' 
Ilke olarak ilan ettıkten sonra 
şu hedefleri saptadı: 

İşçi ve emekçi kitlelerin sos
yalizm için mUcadelesl eksenin 
den yoksun ve bağımsız lık ve de 
mokrasl mücade lesi başa nya u 
laşamaz,ka hcı sonuçlar vere 
mez. Ancak Işçi ve mütteCr<ı e
mekçi sınıfların iktidarda ve 
sosyaıızml kurma yolunda oldu 
ğu bir Türkiye kapitallst-<ımper 
ya list ııışkile r ağının dışına biı: 
daha gert dönmemek üzere çı 
kabılir ve gerçekten bağımsız , 
özgür ve adil bir toplum olabilir. 

Parti bu durumu dikkate a
larak: 
- Türkiye 'nin ,4l:!mpe rya Uzmin, 
her türlü baskı ve egemenıığln 
den kurtarılınası; barışçı ve 
antı-emperyaııst aktif bır dış 
poııtlka izlemesi: 
- Demokratik hak ve özgürlük 
lerin korunup geııştirllmesi 
bu yoldaki bütün anti - de -
mokratik engellerin temizlen
mesi ve bu arada 1971 sonrasın· 
da değiştirilip gerlletllmiş o
lan 1961 Anayasasının düzeltil&
r�kdemokratik biriçerlge ka 
vuşturulması: 
- Kişilere ve kitielere karşı 
baskı ve şıddet uygulamaları
nın,ırkçı şöven politikaların ıD 
na erdirilmesi; 
- işbirlikçi, tekelci büyük ser 

Meluli Zana 
Diyarbakır'lı Terzi 

maye ve büyUk toprak sahipl&
rlnin gericI. baskı ve sömUrU
cü egemenııklerlne son vere
cek ekonomik dUzenlemelerle 
toplumun demokratikleşmesı ; . 
- İşçi sınıfı ve emekçi sınıfla
rın ekonomık, sosyal ve kül
tUrel yaşam dUzeylerlnln yUk
seltllmesi; 
Için bUttin anti-emperyalist ve 
demokratik güçlerin dayanış 
masını ve eylem birliğini sağ 
lamayı görev bilir. 

Bu nitelikte bir eylem prog 
ramı ve birliği ve böyle bir 
hareket içinde işçi ve mUttefi
ki emekçi aınıf ve tabaka lann 
kendi sosyaııst niteliğini ko
ruyan mUcadelesi, bu uğurda 
atılan her adım ve kazanılan 
her başarı, yalnız emperyaUz
me ve Caşizme karşı olan de
mokratik güçlerin etkinliğini 
artırıp emperyaıızmi ve fa
şizmi geriletmekle kalmaya -
cak ; 
-Kitlelerin politik bllincl�1 g<:
liştirip yUkseltecek ve onları 
sosyaıızm çizgisine sürekli 
yaklaştıracak; 
-Sınıfsal güçler ilişkilerini kit' 
lelerden yana geııştirerek top
lum yapısında derin ve köklü 
değişim ler oluşturacak ve bu 
oluşumu hızlandıracaktır. Sos
yalizme g;den yollar açılacak
tır. 

SınıCsal i\tüaklar yelpaze 
sini bu süreç içinde derece 
derece oluşturup pekiştiren iş
çi sınıfı, böylesine g�niş bir 
tabana dayanarak kendi partisi 
aracılığıyla iktidara gelecek '" 
kendisiyle birııkte tüm kol ve 
kaCa emekçilerini, halk kitle
lerini her Wrlü sömUrUden bas 
kı ve şiddetten kurtarara:, ge
ne bir süreç içinde Türkiye' yi 
dünyanın en ileri ülkeleri ara
sında yer alan tam bağımsız '" 
özgür bir toplum düzeyine çı -
karacak olan sosyaıızmi ger -
çekleşti recektir ... 

Tip VE DİSK 
Yepyeni bir tUzel kişilikle, 

siyasal yaşama katılan Türki
ye İşçi Partisi'nin kurucular 
ııstesinde yer a lan isim lerden 
partiye DİSK'e bağlı sendika -
lardan önemli destek sajı;land>-

Dr. Tarık Ziya Ekinci 
2.Dönem Mille/vekili 

ğı anlaşılıyor. Bu sendikalar 
arasında Ilk göze çarpanlar 
Sosyal-İş, KImya-İş, Turtzm
İş, Tek-Bank-Iş,Gıda-İş, Hür
Cam-İş,Keramik-!ş ... 

Türkiye İşçi Partisine kısa 
zamanda yeni destekler bek
lendiği bildi rlldl 

L Can Açıkgöz 
2. İlhan Akalın 

3. 'Fikret Akman 
4. Nermin Aksın 

5. Mehmet Aıı Altay 
6. Nurten Ancan 

7. Osman Aslan\ıay 

8. Yusuf Ziya Bahadınlı 

9. Hüsamettin Bakan 

LO. Muhittin Bakırsan 
II Sabri Basan 
12. Behice Boran 
13. Ceyhun Can 
14. Adnan Celayir 
15. Hasan Bedri Dojı;anay 

16. Dinçer Doğu 

17. Yalçın CerU 
18. Tarık Ziya Ekinci 
19. Müşrık Erem 

20. Rıza Erdoğan 

2l Ergun Ergon 
22. Şaban Erlk 

23. Turgut Gökdere 

24. çetın Gözaçtı 

25. Aıı Karcı 

26. Sadr! Kaya 
27 , SafCet Kayalar 
28. Özcan Kesgeç 

29. Zeki Kılıç 

30. Kemaleltın Koyaş 
3l Ali Kurt 
32. GUndüz Mutluay 
33, Nurdan Orpen 

34. Hüseyin Özyı lmaz 
35. E rol Özkök 
36. İbrahim Poyraz 
37. Nihat Sargın 
38. A Ip Se lek 
39. Cemal Hakkı Selek 
4 O. E rşen Sansa i 
41. MuzaCreı' Şatır 
42. Feridun Tokaoğlu 
4�. Selahattin Uyar 
44. Yavuz Unal 
45. Ihnefi Vatansever 

DİSK 'teki gelişme, konfede 
rasyonun CHP ile yakın ilişki
ler içinde olduğu yolunda hir 
sUreden beri sözU edilen epe 
külasyonlan kesIn şekilde ya 
lanlar nlteııkt<! .. . 

KURUCULAR 
Partinin elli kurucusunun , 

adlan ve meslekleri şöyle: 

-Muhasebeci 
-Sosya I-İş Sendikası Genel E -

ğitim Sekreter!, DİSK Temsil 
eller Meclisi (jyesl. 

-BUro işçisl 
-Awkat, Türkiye Lastik-İş Sen 

dlkası Hukuk MUşavirl. 
-Ziraatçl 
-Kimya İşçiSi, Türkiye Kimya 

İş Sendikası Genel YöneUrnKu 
rulu ÜyesL 

-Tornacı, Türkiye Maden4ş Sen 
dikası Seydişehir Bölge Tem 
silcısı' 

-Yayıncı-yazar, 2. Dönem miL
letvekili 

-Türkiye Kimya-İş Sendikası, 
Genel Sekretert ve DİSK Ge
nel YöneUm Kurulu ÜyesI. 

-Taş tornacısı 
-Şof6r 
-Sosyolog 2. Dönem mUletvekI 
-Avukat 
-Büro İşçisi . 
-Sosyal-İş Sendikası Genel Ör-

gütlenme Sekreteri,DİSK Tem 
silcııer Meclisi Üyesl 

-Türkiye Kimya-İş Sendikası 
Genel Başkanı, DiSK YürUtme 
Kurulu (jyesl 

-Öjı;retmen 
-Doktor, 2. Dönem milletvekili, 
-ruksek Mimar, Mimarlar 0-

dası İstanbul Şube Başkanı. 
-Turizm-İş Genel Sekreteri , 

DİSK Genel Yönetim Kurulu tJ.
yesi. 

-Teknisyen 
-Emekıı Karayolu İşçisi, 2. Dö-

nem mlllitvekill 
-Turızm -İş SendikasıGenelDış 

kanı, DİSK Genel Yönetim Ku
rulu (jyesi. 

-Tesviyecl, Kimya-tş Sendika -
81nda görevli. 

-Matbaa cı, 2. Dönem M111etve -
kill 

-Sı hhi Tesisatçı 
-Döküm işçisi 
-Sosyaı-tş Sendikası Genel Baş 

kanı, DİSK Genel Başkan Veki 
ll. 

-Tek-Bank-İş Sendikası Genel 
Sekreteri 

-Demirci 
-Teknisyen 
-Kltapçı 
-Avukat, Türkiye Kimya-İş Sen 

dikası Hukuk Müşaviri 
-Motor tamircisl 
-Karayolu işçisi 
-Terzi 
-Doktor 
-Avukat 
-Avukat,2.Dönem milletvekili. 
-Avukat 
-Muhasebeci 
-Seyyar Satıcı 
-Yol inşaat Teknisyeni 
-E lekt rlkçi-montör 
-Tesviyeci-montör 

6 Mayıs 1975 

dojı;al .. 
kuruluşunın 

getirilmediği 
bazır 

tüzük ça -
temele 

değer -
Sonuç, bu 

çabalara ya 
oldu. 

aşkın 
olan işçi 

birikiminiı 
yUklenmeye 

ve ka 
ikinci mad

landı: 
Partisi, işçi 

emekçi 
bırııkteya 

yUrUyen 
bağım -

" 
kadınkadın

gözetmeden han
geısın, saC
programını 

bUtun 
partl,ça 

nlteıığlyle kapl 
geçış 
gene 

maddesinde şu 
yapıyor: 

sosya
gerçekleşeceğıli 

Ayrıca 
Ikıncı yarı

koşul
barışçı yol-

kede emperyalizme ve faşiz
me karşı bağımsızlık ve de
mokrasi Için verilen bir mü
cadeleyi kapsamayan bir sos
yalist mücadele olmayacağıni' 
Ilke olarak ilan ettıkten sonra 
şu hedefleri saptadı: 

İşçi ve emekçi kitlelerin sos
yalizm için mUcadelesl eksenin 
den yoksun ve bağımsız lık ve de 
mokrasl mücade lesi başa nya u 
laşamaz,ka hcı sonuçlar vere 
mez. Ancak Işçi ve mütteCr<ı e
mekçi sınıfların iktidarda ve 
sosyaıızml kurma yolunda oldu 
ğu bir Türkiye kapitallst-<ımper 
ya list ııışkile r ağının dışına biı: 
daha gert dönmemek üzere çı 
kabılir ve gerçekten bağımsız , 
özgür ve adil bir toplum olabilir. 

Parti bu durumu dikkate a
larak: 
- Türkiye 'nin ,4l:!mpe rya Uzmin, 
her türlü baskı ve egemenıığln 
den kurtarılınası; barışçı ve 
antı-emperyaııst aktif bır dış 
poııtlka izlemesi: 
- Demokratik hak ve özgürlük 
lerin korunup geııştirllmesi 
bu yoldaki bütün anti - de -
mokratik engellerin temizlen
mesi ve bu arada 1971 sonrasın· 
da değiştirilip gerlletllmiş o
lan 1961 Anayasasının düzeltil&
r�kdemokratik mokratik biriçerlge ka 
vuşturulması: 
- Kişilere ve kitielere karşı 
baskı ve şıddet uygulamalarıuygulamalarıuygulamal
nın,ırkçı şöven politikaların ıD 
na erdirilmesi; 
- işbirlikçi, tekelci büyük ser 

atılan her adım ve kazanılan 
her başarı, yalnız emperyaUz
me ve Caşizme karşı olan de
mokratik güçlerin etkinliğini 
artırıp emperyaıızmi ve fa
şizmi geriletmekle kalmaya -
cak ; 
-Kitlelerin politik bllincl�1 g<:
liştirip yUkseltecek ve onları 
sosyaıızm çizgisine sürekli 
yaklaştıracak; 
-Sınıfsal güçler ilişkilerini kit' 
lelerden yana geııştirerek top
lum yapısında derin ve köklü 
değişim ler oluşturacak ve bu 
oluşumu hızlandıracaktır. Sos
yalizme g;den yollar açılacak
tır. 

SınıCsal i\tüaklar yelpaze 
sini bu süreç içinde derece 
derece oluşturup oluşturup pekiştiren iş
çi sınıfı, böylesine g�niş bir 
tabana dayanarak kendi partisi 
aracılığıyla iktidara gelecek '" 
kendisiyle birııkte tüm kol ve 
kaCa emekçilerini, halk kitle
lerini her Wrlü sömUrUden bas 
kı ve şiddetten kurtarara:, ge
ne bir süreç içinde Türkiye' yi 
dünyanın en ileri ülkeleri ara
sında yer alan tam bağımsız '" 
özgür bir toplum düzeyine çı -
karacak olan sosyaıızmi ger -
çekleşti recektir ... 

Tip VE DİSK 
Yepyeni bir tUzel kişilikle, 

siyasal yaşama katılan Türki
ye İşçi Partisi'nin kurucular 
ııstesinde yer a lan isim lerden 
partiye DİSK'e bağlı sendika -
lardan önemli destek sajı;land>-

7. Osman Aslan\ıay 

8. Yusuf Ziya Bahadınlı 

9. Hüsamettin Bakan 

LO. Muhittin Bakırsan 
II Sabri Basan 
12. Behice Boran 
13. Ceyhun Can 
14. Adnan Celayir 
15. Hasan Bedri Dojı;anay 

16. Dinçer Doğu 

17. Yalçın CerU 
18. Tarık Ziya Ekinci 
19. Müşrık Erem 

20. Rıza 20. Rıza 20. Erdoğan 

2l Ergun Ergon 
22. Şaban Erlk 

23. Turgut Gökdere 

24. çetın Gözaçtı 

25. Aıı Karcı 

26. Sadr! Kaya 
27 , SafCet Kayalar 
28. Özcan Kesgeç 

29. Zeki Kılıç 

30. Kemaleltın Koyaş 
3l Ali Kurt 
32. GUndüz Mutluay 
33, Nurdan Orpen 

34. Hüseyin Özyı lmaz 
35. E rol Özkök 
36. İbrahim Poyraz 
37. Nihat Sargın 
38. A Ip Se lek 
39. Cemal Hakkı Selek 

i 

İş Sendikası 
rulu ÜyesL 

-Tornacı, 
dikası 
silcısı' 

-Yayıncı-yazar, 
letvekili 

-Türkiye 
Genel 
nel YöneUm 

-Taş tornacısı 
-Şof6r 
-Sosyolog 
-Avukat 
-Büro 
-Sosyal-İş 

gütlenme 
silcııer 

-Türkiye 
Genel 
Kurulu 

-Öjı;retmen 
-Doktor, 
-ruksek 

dası 
-Turizm-İş 

DİSK 
yesi. 

-Teknisyen 
-Emekıı 

nem 
-Turızm

kanı, 
rulu 

-Tesviyecl, 
81nda 

-Matbaa 
kill 

-Sı hhi 
-Döküm 
-Sosyaı-tş 

kanı, 
ll. 

-Tek-Bank-İş Sendikası Genel 
Sekreteri 

-Demirci 
-Teknisyen 
-Kltapçı 
-Avukat, 

dikası 
-Motor 
-Karayolu 
-Terzi 
-Doktor 
-Avukat 
-Avukat,2.Dönem 
-Avukat 



46. Necati Yazıcıop;ıu -Doktor 
47. Bekir Yeniglin -Tomacı, Karayolu Işçisi 
48. F.rdojı;sn Yeşilyurt -Kaportacı 
49. Derviş Sabır -Türkıye Gıda-Iş Sendikası 

Mersın Bölge Temsilcisi 
-Terzı 

Kurucular Kurulu Ilk top -
Ianbsında, yasanın öngördüjı;i! 
"30 yaşını doldurmuş olmak " 
koşulundan nolavı kurucu ola-

l Osman Sakalsız 
2. Celal Toprak 

3. İsmaıl Özkan 

4. Mustafa Aktulgalı 

S. Selim Mahmutoğlu 

6. Mustafa Kema 1 
Yalçınkaya 

7. Osman Eravcı 

8. Ali Demır 

1 Mayıs Perşembe günü 
. Iotanbul 'da toplanan kurucu ü

yeler aralannda görev böltimü 
yaptılar. Böylece Merkez Ye>
neUm Kurulu ve Merkez DI
siplin Kurulu üyeleriyle 'baş
kanlık Kurulu üyeleri belli ol
du. 

Merkez Yönetim Kurulu ü-
yelikterlne seçııen 
şunlar: 
L can Açıkgöz 
2. Nermln Aksın 
3. Behlce Boran 
4. Yalçın Cerlt 
S, Dınçer Doğu 
6. MüşQk Erem 
7. Şaban Erlk 
8. Turgut Gökdere 
9. çetın Gözaçtı 
10. Özcan Kesgeç 

IsImler 

Lastik-iş Hukuk Miişaviri 
YCAJWUS 

mayan sekız kişiyi parti üye
li�ne kabul ettı. Bu sekız ki
şlıun adlan ve meslekleri şöy 
le: 

-Tornacı 
-Bür Cam-İş Sendikası Genel 

Saymanı, DİsK Temsilciler M. 
Üyesi 

-Hür cam-İş Sendikası E�tim 
Sekreteri, DİSK TemsilcI 
ler Meclisi ÜyesI. 

-Keramlk-İş Sendikası Genel 
Sekreteri DİSK Temsilciler 
Meclisi Üyesi 

• 

-Türkiye Maden-İş Sendikası , 
Bursa Bölge TemsilcisI. 

-Büro İşçlsi. 

-Cam işçisi, HUr Cam-İş S�n 
dikası Genel Yönetim Kurulu 
ÜyesI. 

-Kaynakçı. 

II Zeki Kılıç 
12. Nurdan Orpen 
13. Erol Özkök 
14. Osman Saka laız 
IS. Nihat Sargın 
16. Alp Selek 
17. SelahattIn Uyar 
18. Yavuz Ünal 
19. Bekir YenigUn 
20. Şaban Yıldız 
2l Mehdi Zaha 
Yedekler: 
L Mustafa Aktulgalı 2. Nurten 
Ancan 3. Osman Aslanbay 4. 
Ergun Ergon S. Gündüz Mutlu
ay 6. Muzaffer Şatır 7. Hanef! 
Vatanaever. 

Kurucular toplantısındaMfıı: 
kez Disiplin Kurulu asıı üye
liı.lerlne, Yusuf Ziya Bahadın
lı,Osman Eravcl,Saffet Kaya-

lar, Kemalettin Koyaş, Erşen 
Şansal, Cemalettin Hakkı Se
lek ve çetın Yücel yedek üye
liklere de Osman Alabay, Pe
yaml Anırk,Aıı Demır seçıı
dııer. 

Kurul üyeliklerı seçimin -
den sonra toplanan Merkez 
Yönetim Kurulu da kendı i
çinde görev bölümU yaptı. Top
lantıda Behlce Boran oyblrli 
�yle Genel Başkanlıp;a, Nihat 
Sargın Genel Sekreterlip;e ge 
tlrııdııer . 

. Görev bölUşümUne göre, Din· 
çer Doğu Genel Sayman, Can 
Açıkgöz Örgüt BUrosu Sekre 
teri, Yavuz Ünal E�tlm BI
tim ve Araştırma Bürosu Sek 
reteri, Nurdan Oı1>en Haber 
alma Propaganda ve Basın 
Bürosu sekreteri, BekIr Ye
nıgün de Kitle Örgütleri Bü
rosu Sekreterl olarak Başkan
lık Kurulunda görev aldılar ... 

Merkez Denetçlliklerlnede 
Hüaamettln Bakan ve Adnan 
Celaylr getirildiler. 

UZAYAN S1KIYÖNETİM 
Geçtl�mlz haftanın siya

sal olaylarının başlıcasını teş 
kıı eden Türkiye İşçi Partist' 
nin ku ru luşunun ilan edildl� 
gün dığer önemıı bır geıışme 
de TBMM'de Izlendi. TBMM ' 
nin Çarşamba günkü birleşIk 
toplantısında, sllayönetiminAn 
kara,İstanbul,Adana ve İçel i 
de bır ay daha uzatı lması ka 
rarı aLındı. CHP grubu oylama 
da red oyu kullarurken Iktlda
n oluşturan partiler ve DP sı 
kıyönetimin uzatılması yö.nün
de oy kullandılar. Milli Birlik 
Grubu Ile Kontenjan üyelerin � 
den bazıları da ayın yönde 
görüş bildirdiler. . 

ÖzeLlikLe son dört yılı sıkı 
yönetim uygulamalanyla ge
çiren Türkiye'de son sıkıyöne 
tım uygulaması geçen yılın 
Temmuz ayında Kıbns olay
ları üzerine başlamıştı. 

O günden bu yana "ıkıyöne
tImin kapaadıjp mer sayısın
da azalma oldu. Ancak baş
langıçta sı�yönetlme daya
nak yapılan amaç tarbşılabl -
ıır ölçü ve boyutlara ulaşma
sına rağmen sıkıyönetim An -
kara,İstanbu�Adana ve ıçel ' 
de ısra rla sürdUrüıüyor. 

CHP'DE ALiNAN KARAR 
Nitekim CHP meclis grup 

lan, kendı Içlerinde uzun tar
tışma lardan sonra oyblrli� i
le sıkıyönetimin amacından 
saptırıldıjp görüşünde birleşti 

CHP Meclis gruplarırun,sı 
kıyönetlmln dört Ilde bir ay 
da ha uza tı lmasını öngören Baş 
bakanlık tezkeresInin görüşUle 
celtl Çarşamba günUnden bır 
gün önce yaptıjp toplantıda ııııP 
karan alınması bekleniyordu . 
Fakat beklenen oLmadı. Grup 
toplantısında, Genel Merkez yö 
netlcllerl hakkında genel gö
rüşmeyI öngören önerge tartı
şıldı. Önerge sahipleri, mer 
kez yönetimInden hoşnutsuz 
olduklarını blldlrerek önerge
nin gUndeme B lınmasım ve öte 
yandan sıkıyönetimIn uzatılma 
ması yolunda bır karara varıl 
masını Istediler. 

CHP Grubu ıçınde sıkıyöne 
time karşı olumsuz tavır alan 
lann sayısı gilzle görülUr bır 
çojı;unluk arzedlyordu.Oysa ge 
nel merkeze egemen olan gö
rüş bu kez de CHP 'nın sıkıyö
neUm uzatılmasına karşı o
lum lu oy ku Uanması yönUndey 
di. 

CHP Kurmaylan beııı bazı 
endişelerle sıkıyönetimin u
zatılması konusunda CHP' nın 
olumsuz bır tavır takınmama-

Turhan Selçuk 
KOMANDO SALDIRlLARlNDA İKİ Kişi DAHA 

ÖLDlJRlJwlJ (BASıNDAN) 

BAŞBU(;-OLMAK, YA DA OLMAMAK . • .  

sı gerektl�ni ısrarla ileri 
"Urüyorlardı. 

ECEVİT'İN DÜŞÜNCESİ 
BUtün sorun Genel Başkan 

Bülent Ecevit'te dUjı;i!mleniyor 
du. Ecevit, uzatmaya evet diye 
cekmiydi, demeyecek miydi? . 

Tabii bu a rada CHP ku r -
maylannın gözden kaçırdıkla 
rı bir husus vardı. Ecevit, İz'� 
mir Çeşme'de yapılan Bllder
beg toplantısından "onra haf
tanın başında "on öp;renci o
laylanna Ilişkin görüşlerini a
çıklarken, olaylann hUkümet -
çe hazırlanmış bir "oyun" ol
dujı;una dikkati çekerek Milıı 
Güvenıık Kurulunun bildirisini 
eleştiriyordu. 

dıP Genel Başkanı konuş
masında, "Mllıı GUvenlik Kun' 
lu bildirisinde silahlı zorbala
ra karşı, kendilerini devlet 
gUcU yerine koymaya kalkışan 
bir takım zorba la ra karşı bır 
eleştiri görmedim. Bu eleştl-· 

"ride ,devleti idare edenlerin • 
sözleri yer almadıkça TUrkiye 
kargaşalıktan kurtulamaz"dl 
yordu. 

Ecevit'In bu sözleri önem 
taşıyordu. Mıllı GUvenlik Kuru 
lunun önceki hafta sonunda yap 
tıjp toplantıda,öitrencl olayla
n görüşUlmUş,sonra da "ıkı
yönetimin dört llde bır ay da
ha uzatı lması yolunda Bakan
lar kuruluna önerlde bulunmuş 
tu. Ecevit, sözU edılen Miııı GU 
venIIk Kurulu toplanbsında 0-
laylara bakoş açısını eleştirir 
ken, sıkıyönetim önerisIne de 
Ustü kapalı olumsuz tavır ta
kınıyordu ... 

CHP Kurmaylannın gözden 
kaçırmadıkla rı husus buydu.Nl 
teklm TBMM'de sıkıyönetim 
oylamasının yapılacajp gUnUn 
sabahı Ecevit'In ep;lliml gruba 
ulaştı. Genel Başkan, sıkıyöne
tImin uzahlmasına karşıydı.E
cevit'In bu kararında grubunlP 
ğunluğuna hakim olan görüşün 
de payı bUyUktU. .. Sıkıyönetim 
amacını aşmıştı: .. 

Sıkıyönetim konusunda 01P 
ıçınde beliren görüş aynlıjp 
sessiz sedasız tathya bap;la -
nırken, partideki gelişmelerin, 
bu satırların okunduğu sıralar 
da llglnç boyutla ra varacajp 
beklenmektedl r. 

CHP Merkez yönetlmlyle , 
bır grup a rasında öteden berI 

sUren anlaşmazlık,Içinde bu
lunduğumuz hafta grup toplan
tılannda gündeme getirilecek. 
Merkez Yönetimi hakkında ge
Del görüşme önerg'esi enine 
boyuna tartıŞı lacak. .. 

MİLLİ GÜVENLİK 
KURULU BİLDİRİSİ 
Kamuoyunda sıkıyönetim u 

zatılması Uzerine beliren en
dIşelerln yanısıra bu karann 
ilk halkasını teşkil eden Milli 
Güvenlik Kurulu bildirIsi de 
bütUn· hafta boyunca söz konu
su edildi. .. 

Söz konusu bildiride yer a
lan ıradelerle,12 Mart sonrası 
hUkümet blldlrlleri arasındakI 
paraleııık dikkati çekiL. Blldl
rinln bır yerinde "Milli GUven 
lik Kurulu Inanmaktadır kI,'lUr 
klye'yl lçten çökertmek Iste
yenlere fırsat vermemeye ka
rarlı ve muktedlr olan devlet 
güçlerinin en bUyUk destejı;l mil 
letlmlzln sağduyusu ve uyanılı
lıjpdır ... " deniyordu. 

Bildiri, bUyUk sermayenIn 
bır kesimini adına terör Iha
lesini Ustlenen MC hUkUmetl -
nın gerçeklen "karsrlılıltmı" 
yansıbyot 

MC hUkUmetlnln yUrürlUp;e 
girmesiyle birlikte gözlenen 
olaylar özetle şöyle: 

"Devrimci sendikalara üye 
oldukla n" gerekçesIyle fabri
kalardan toplu Işten çıkartrnıı
lar ... 

Öp;rencl yurtlarına baskın
lar ... 

Parti bInalarına saldırılar 
Öğretmenlere uygulanan 

baskılar. 
Devlet dairelerinde sUrdU

rülen kıyım. 
TIyatro kapatmalar ... 
Tablo, Mllııyetçl Cephe'nın 

'1craat hükümeti" olduğunu:,m 
sı tıyor .' Ancak bır aylık bu 
ıcraatın ne dereceye kadaı''Va 
tan kurtarmak" olduğu kuşkulu 

BildirIye göz atanlar, ufa-
cık bır dUzeltmenln farkına ,ıır 
makla da gecikmedller. "Dev-
let güçlerinin en bUyUk deste
p;1"Başbakan yardımcılarının 
birInin aitzından bır ay kadar 
önce TBMM'de Ilan edilmişti, 
Söz konusu başbakan yardımcı 
S\, meclis kUrsUsUnden bır ta-
kım silahlı kışllerin aslınd3 
devlet güçlerine yardımcılık 
görevi yaptık la rını 

günü 
kurucu ü

böltimü 
Ye>
DI

üyeleriyle 'baş
belli ol

Kurulu ü-
IsImler 

-Tornacı 
-Bür Cam-İş Sendikası Genel 

Saymanı, DİsK Saymanı, DİsK Saymanı, Temsilciler M. 
Üyesi 

-Hür cam-İş Sendikası E�tim 
Sekreteri, DİSK Sekreteri, DİSK Sekreteri, TemsilcI 
ler Meclisi ÜyesI. 

-Keramlk-İş Sendikası Genel 
Sekreteri DİSK Temsilciler 
Meclisi Üyesi 

• 

-Türkiye Maden-İş Sendikası , 
Bursa Bölge TemsilcisI. 

-Büro İşçlsi. 

-Cam işçisi, HUr Cam-İş S�n 
dikası Genel Yönetim Kurulu 
ÜyesI. 

-Kaynakçı. 

II Zeki Kılıç 
12. Nurdan 12. Nurdan 12. Orpen 
13. Erol Özkök 
14. Osman Saka laız 
IS. Nihat Sargın 
16. Alp 16. Alp 16. Selek 
17. SelahattIn Uyar 
18. Yavuz Ünal 
19. Bekir YenigUn 
20. Şaban Yıldız 
2l Mehdi Zaha 
Yedekler: 
L Mustafa Aktulgalı 2. Nurten 
Ancan 3. Osman Aslanbay 4. 
Ergun Ergon S. Gündüz Mutlu
ay 6. Muzaffer Şatır 7. Hanef! 
Vatanaever. 

Kurucular toplantısındaMfıı: 
kez Disiplin Kurulu asıı üye
liı.lerlne, Yusuf liı.lerlne, Yusuf liı.lerlne, Ziya Bahadın
lı,Osman Eravcl,Saffet Kaya-

nin ku ru luşunun ilan edildl� 
gün dığer önemıı bır geıışme 
de TBMM'de Izlendi. TBMM ' 
nin Çarşamba günkü birleşIk 
toplantısında, sllayönetiminAn 
kara,İstanbul,Adana ve İçel i 
de bır ay daha uzatı lması ka 
rarı aLındı. CHP grubu oylama 
da red oyu kullarurken Iktlda
n oluşturan partiler ve DP sı 
kıyönetimin uzatılması yö.nün
de oy kullandılar. Milli Birlik 
Grubu Ile Kontenjan üyelerin � 
den bazıları da ayın yönde 
görüş bildirdiler. . 

ÖzeLlikLe son dört yılı sıkı 
yönetim uygulamalanyla ge
çiren Türkiye'de son sıkıyöne 
tım uygulaması geçen yılın 
Temmuz ayında Kıbns olay
ları üzerine başlamıştı. 

O günden bu yana "ıkıyöne
tImin kapaadıjp mer sayısın
da azalma oldu. Ancak baş
langıçta sı�yönetlme daya
nak yapılan amaç tarbşılabl -
ıır ölçü ve boyutlara ulaşma
sına rağmen sıkıyönetim An -
kara,İstanbu�Adana ve ıçel ' 
de ısra rla sürdUrüıüyor. 

CHP'DE ALiNAN KARAR 
Nitekim CHP meclis grup 

lan, kendı lan, kendı lan, Içlerinde uzun tar
tışma lardan sonra oyblrli� i
le sıkıyönetimin amacından 
saptırıldıjp görüşünde birleşti 

CHP Meclis gruplarırun,sı 
kıyönetlmln dört Ilde bir ay 
da ha uza tı lmasını öngören Baş 
bakanlık tezkeresInin görüşUle 
celtl Çarşamba günUnden bır 
gün önce yaptıjp toplantıda ııııP 
karan alınması bekleniyordu . 
Fakat beklenen oLmadı. Grup 
toplantısında, Genel Merkez yö 
netlcllerl hakkında genel gö
rüşmeyI öngören önerge tartı
şıldı. Önerge şıldı. Önerge şıldı. sahipleri, mer 
kez yönetimInden hoşnutsuz 
olduklarını blldlrerek önerge
nin gUndeme B lınmasım ve öte 
yandan sıkıyönetimIn uzatılma 
ması yolunda bır karara varıl 
masını Istediler. 

CHP Grubu ıçınde sıkıyöne 
time karşı olumsuz tavır alan 
lann sayısı gilzle görülUr bır 

BAŞBU(;-OLMAK, YA DA OLMAMAK 

sı gerektl�ni ısrarla ileri 
"Urüyorlardı. 

ECEVİT'İN DÜŞÜNCESİ 
BUtün sorun Genel Başkan 

Bülent Ecevit'te dUjı;i!mleniyor 
du. Ecevit, uzatmaya evet diye 
cekmiydi, demeyecek miydi? . 

Tabii bu a rada CHP ku r -
maylannın gözden kaçırdıkla 
rı bir husus vardı. Ecevit, İz'� 
mir Çeşme'de yapılan Bllder
beg toplantısından "onra haf
tanın başında "on öp;renci o
laylanna Ilişkin görüşlerini a
çıklarken, olaylann hUkümet -
çe hazırlanmış bir "oyun" ol
dujı;una dikkati çekerek Milıı 
Güvenıık Kurulunun bildirisini 
eleştiriyordu. 

dıP Genel Başkanı konuş
masında, "Mllıı GUvenlik Kun' 
lu bildirisinde silahlı zorbala
ra karşı, kendilerini karşı, kendilerini karşı, devlet 
gUcU yerine koymaya kalkışan 
bir takım zorba la ra karşı bır 
eleştiri görmedim. Bu eleştl-· 

"ride ,devleti idare edenlerin • 
sözleri yer almadıkça TUrkiye 
kargaşalıktan kurtulamaz"dl 
yordu. 

Ecevit'In bu sözleri önem 
taşıyordu. Mıllı GUvenlik Kuru 
lunun önceki hafta sonunda yap 
tıjp toplantıda,öitrencl olayla
n görüşUlmUş,sonra da "ıkı
yönetimin dört llde bır ay da
ha uzatı lması yolunda Bakan
lar kuruluna önerlde bulunmuş 
tu. Ecevit, sözU edılen Miııı GU 
venIIk Kurulu toplanbsında 0-
laylara bakoş açısını eleştirir 
ken, sıkıyönetim önerisIne de 
Ustü kapalı olumsuz tavır ta
kınıyordu ... 

CHP Kurmaylannın gözden 
kaçırmadıkla rı husus buydu.Nl 
teklm TBMM'de sıkıyönetim 
oylamasının yapılacajp gUnUn 
sabahı Ecevit'In ep;lliml gruba 
ulaştı. Genel Başkan, sıkıyöne
tImin uzahlmasına karşıydı.E
cevit'In bu kararında grubunlP 
ğunluğuna hakim olan görüşün 
de payı bUyUktU. Sıkıyönetim 

sUren anlaşmazlık,Içinde bu
lunduğumuz 
tılannda 
Merkez 
Del görüşme 
boyuna tartıŞı 

MİLLİ 
KURULU 
Kamuoyunda sıkıyönetim 

zatılması 
dIşelerln 
ilk halkasını 
Güvenlik 
bütUn· hafta boyunca 
su edildi. 

Söz konusu 
lan ıradelerl
hUkümet 
paraleııık 
rinln bır 
lik Kurulu 
klye'yl lçten 
yenlere 
rarlı ve 
güçlerinin 
letlmlzln 
lıjpdır ... 

Bildiri, 
bır kesimini 
lesini Ustlenen 
nın gerçeklen 
yansıbyot 

MC 
girmesiyle 
olaylar 

"Devrimci sendikalara 
oldukla n" 
kalardan 
lar ... 

Öp;rencl 
lar ... 

Parti 
Öğretmenlere 

baskılar. 
Devlet 

rülen kıyım. 
TIyatro 
Tablo, 

'1craat 
sı tıyor sı tıyor sı 
ıcraatın 
tan kurtarmak" 

BildirIye 
cık bır 



+ ti. �ııııı GUvenlik Kurulu blld� 
rlslnde Ise bu silahlı yardım 
cıların yerini "Milletimizin ıığ 
duyu su ve uyanıklılıı" alıyordu 

SALDıRı , SALDıRı . .. .  
Bildirinin basında yayınlan 

dıllı günlerde Ise bır takım si
lahlı kişiler "Devlet G:'çlerl -
ne destek" görevlerini yerine 
getirmeye devam ediyorlardı. 

İstanbul ve Ankara'da bazı 
fa\"iiltelerde silahlar patlıyor , 
TU rklye Sosya Ust İşçi Pa rtlsl 
(TSİp) 'In Altındait Ilçe merke
zi ealdırıya uğruyordu. İki yUz 
kadar '<işi TSİP 'inAltındait İl
çe merkezini taş yaitmuruna tu 
tuyor, bınayı tahrip edlyor, po
Us gelmeden olay mahallini te r  
kedlyorlardı. DevleUn GUven
lik güçleri bu güne kadar 0-
layla Ilgili olarak klmseyi ya
kalamış deltiL 

TSIP'ln A ltındalı, Çankaya , 
Merkez ve Yenımahalle İlçe 
Yönetlm Kurulları ortak bır a
çıklama yaptılar: Açıklamada 
şByle dendi: 

"27 Nısan Pazartesi günU 
saat 13. 30 sıra la nnda Dışkapı 
öğrenci Yurdundan çıkan fa
şist komandolar taşlarla par
tlmlz ilçe merkeTine saldır -
mı§lardır. Bu, rastgele bırsal 

dırı olmayıp,emperyallzmln cr 
tai{ı yerlı pa rababaları ve on:-
ların klr.lık katilleri faşist 
kom.ndola r ta rafından yurt 
çapında tUm emekçi halkımıza 
devrlmci gençlli{lmize planlı 
olarak yBneltIlen baskıların tir 
parçasıdır. ii 

TÖB-DER 
Saldırılara ve tetöre karşı 

demokratik güçlerin direnci p! 
kişlyor. Bu konuda önemlı bır 
gelişme TÖB-DER 'de Izlendi. 

TÖB-DER rönetlm Kuru 
lu geçtlltimlz haftanın başların 
da IId gün sUren bır toplantı 
yaptı. Toplantıda, 15 Şubat top
lantı ları, buna karşı yapılan' 
saldırılar ve sonraki gelişme
ler ele alındı. TÖB-DER Ge
nel merkezine ,Ielen bilgilere 
göre 15-16 Şubat eylemlerin -
den sonra 20 bın BitretmenTOO 
DER'e Uye olmuştu. Bu a rada 
kuruluş 30 yenı şube kazanmış 
tı. Dliter bır öğretmen kurulu
şu İLK-DER ,  kendlslnl fesh 
ederek TÖB-DER'e katılmıştı. 

Bu a rada yu rdun çeşıtlı yer 
lerinde öğretmenlore karşı � 
rlşIlen sindirme hareketleri 
devam etmiş, hatta a rtmıştı. 

Son 1 , 5  aylık dönemde TÖB 
DER'e ulaştırılan 25 belliba� 

lı sa ldı rı olayı olmuştu. Bun -
lar, TÖB-DER Uyelerlne karşı 
girişilen rıııı saldı rılar ve şu 
belerl tahrip şeklinde mey,la 
na gelmişti. Yaralanan ve tu
tuklanan öğLetmenler vardı . . .  

Olaylar ıçınde TÖB-DER 
Ulukışla bölge temsilcisi İs
mail Göltaş'ın başına gelenler 
hayli ilginçtir. Öğretmen Göl
taş, yolda a raba beklerken u
zaktan valInin makam a rabası 
nı farkedememlş el kaldırmıır 
tır. Makam arabası durmamıır 
tır. Bır gün sonra Bğretmen va 
liye hakaret ettllti gerekçesiy
le tel emriyle açığa alınmış -
tır. Göllaş ıkı gün sonra tutuk
lana rak IS gün özgürlUğünden e 
dildI. Göltaş halen açıktadır . . .  

DEMOKRASi CEPHESİ 
TÖB-DER Yönetim Kurulu 

iki gün süren toplantıla rdan son 
ra bır açıklama yaptı. Bildiride 
günden güne a rtan faşlzan bas 
kılara işaret edilerek şu gö
rUşlere yer verildi: 

"Şu görUnen bır gerçek kı 
ülkemizde demokrasıden hoş 
Ianmayan güçler politikaların
da birleşmişlerdir. Ulkemlzde 
kı demokrasi ve özgürlük düş 
manlığına karşı gerçek dem ok 
rasiden yana olan ilerici ve 
devrimci güçlerin ve örgütle
rinin demokrasi cephesini o
luşturmaları ve kitleleri de
mokratik mUcadeleye hazı rla
maları bRşta gelen görevle J i 
dir. 

Biz TÖB-DER olarak bu 
milcadelede yerimizi, görevi
mizi ve sorumLuluğumuzu üst 
leneceğiz. " 

SER MA YE CEPHESİ 
Cephe hükUmetinin kurul -

masıyla saldı rıya geçenle ryal 
nızca komandolar değiL. Taşlı, 
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sopa lı, silahlı olmasa bile Iş
adamları da Istek ve Bnerl 
saldırısına başladılar. iktida ... 
da daha elverişli bır hUkUmet 
var çUnkU. 

TUrklye Işveren Sendikala
rı Konfederasyonu'nun geçen 
hafta dUzenledlğl toplantıda 
çalışanlar hedef alınmıştL E
konomik a landaki hederıer;ıud: 
Sanayici ve İşadamları Derne
ği (TUSİAD) 'ın 1975 yı lı Uç 
aylık raporunda yer a lıyor. 

Rapor'un dUğUm noktası 
bUyUk burjuvazinin ıkı bUyUk 
8orunu :Flnansrnan ve paza r. 
BüyUk sermayenin uzunca bır 
sUredir bu sorunların allıriıllı 
nı duyduğu , raporda hemen be i
ii oluyor. Yenı hUkUmete geti
rilen öneriler geneıııkle bu 
ıkı sorunun çözUmUne I lişkin . 

Finansman BOCllnuna iliş
kin öneriler, toplumun kayna� 
larını daha bUyUk ölçUde bU
yUk sermayenin em rlne sok
mayı amaçlıyor. Bu nedenle , 
banka kredileri, Kamu Keslm� 
Dış krediler, tahvil ve hisse Be 
nedl satışı gibi konularda eski 
istekler tekra rlanırken yeni ö
herller de getirIlIyor. Rapor
da önerilenierin hUkUmetçe la
yıkıyle dikkate alınması, bü
yUk burjuva dnin egemen ke
simler içindeki ağırlığına ve 
bu ağırlıllın hükUmete yansıy>
şına baitlı olacak. Ancak, şIm 
diden belli olan şu:BUyUk ser
maye , dış krediler. tahvil . ve 
hisse senedi satışına büyUk 
önem veriyor. MC hUkUmeti h.n 
ları dikkate alıp gerekli giri
şim lerde bulunma zorunda. 

İkinci sorun, paza r sorunu. 
Bu konuda da bIrçok öne rı ge
tirilmiş,Pazar sorununun çö
zümü iki çerçevede düşUnU!ü-

zeki 
kılıç TAVıR 

FAŞiST güçler ,demokratik ortamı daraltmakve 
kazanılmış demokratik mevzileri geri almak için 
açık ve pervasız bir utryaş vermek/edirler. Bııı!a 
kıırsırı , sosyalistler, ilericiler ve yurtseverlerda
gtnıktırlar,Sedikalar ve diğer demokratik kitle ör 
gülleri ise kendilirini parti yerine koyarak hare
ket etmektedirler. Sorunlar, tek tek kişilerin ve 
demokratik örgüt yöneticilerinin kendi perspek
tifleri içerisinde değerlendirilerek çözüme ulaş
tırılmaya çalışılmaktadır. Oysa, sosyalizm , dem-
0krasi ve bagtmsızlık mücadelesiilin geçmişe gö
re daha ciddi, daha derli toplıı ve daha örgiillü ola 
rak verilmesi zorıınludıır. Mücadelenin ciddi ve 
örgütlü verilişi, bıı uğraş ta VARıM diyen herkes 
in , açık ve doğrıı lavır almasıyla miimkibıdiir. 

BELiRLi toplumsal koşullarda , sosyalist hare 
ket yükseliş ve düşüşlerle karşılaşır. Yiikseliş ve 
düşüş dönemleroi, kadrolarm genellikle yol ayırı
mı�ır, Bir kısım devrimciler, dilşüş dönem iıı in S'1Il 
cılı gimlerini bir daluı yaşamak istemeyebilirleı· . 
Özde Juırekete karşı çıkmalarına örtmek 'içi.ı ,ge
re/ıçe dilenciliğine çılwrlar. Bıı yü.zde.ı, bu türden 
kaçışlar için lavır sözciiğünü Imllwımaya gerek 
yo/dl/r. 

ÖNEMLİ olan, dol.'Pnl tavır alabi/menü, asgari 
sağlıl, şartlarım aramaı" bZllmak ve geı'eği"i yeri
ne getirmektir. 12 Marl dönemi, Tiir/?iye solıltlllll 
çeşilli Iwdroları arasına örüleıı dııvarlarm bir 
/,,::;mıııda biişiü, gedi/ller aç1l1ış , bir In.çınıımı da 
vılulmasıııa neden olımışlur. Arlı!? söyle.ıen ve ya
pılOlılar eshisi gibi, dıı mrlara (,m'/np lel,rar geri 

dönmemekle; duvarlar aşı larak , diyalog olanagt 
bulımabilmektedir. Bu gelişim sağlıklı bir PAR Ti 
'leşmenin ve dob'frtı lavır almanın önemli bir koşıı_· 
ludur. Söyleııeıı ve yapılan her şeyi, "somııt koşul
ların somııl çöziimlemnesi" siizgecinden geçirme 
delI , reddelmek ya da karalamak yaıılış tavır al
maktan da öle, /ıalaların sürekli oluşııııa neden 01-
ur. 

BELİRLİ bir görüş veya eylem tiirU geçmişte 
'ıe denli saVII'llIlmlış olursa olsım, bunun her dön
em veya her koşul için tek doğrıı çöziim olabile
ceği varsayım ı ,  örgiitleşmenin en büyiik engelidir. 
Tartışmalarm hangi aşamasında olıııııırsa olımswı 
orlaya çıkacak her yeni durumu, dikkate almalı ve 

yeniden değerlendirmek gerekir, 
tlLD UtU gibi, doğnı lavır almak, hem çak 

zorwı lu, hem de çok önemUdir. Zorımlııdıır; Çün
kii , örgiitleşmenin başlangıç noktasıdır. Önemlidir 
çlinkü sağlıklı biiyiime,ıin koşuludıır. Bıı illi ıınsıır 
bi/Iilıı lii!, göslerdiği sürece aııca!, anlamlı o ııır. B;ı 
biilliııleşme, ancal, Parli ile ve pari iııin sürekli 
denelimiy/e ıııiimkiiııdiir. 

işçi s t ıl/fı ııe emekçi kitleleriıı polim' miica 
delesi

:
gider

.
eh ııel/eş1l1ehledil', 12 Marl faşisı dö-: ,ıen.ı ı lle ol<sIJe

.
n çadırlııa ı'aldın /wı TUrhiye sos yalısı Iwı'e!u' i , , dı şarı çıkarlı lmıştır, Bıı bir ,do-o ğI�Ş de/1ildir .. Bıı ,olguıı /aşma ı'e biiyiime içiıı "apılm bl1' I?Olıgree!I/,. Bıı ııedeıı/e dof..'fJ�1 lamr a/maııa açıl.' 

ol"��I? ge�·/�/e �/rakll/1ml/z döneıııleı'e göre Çoı, do/ıa oneııılı!lıı·. ÖZ�lle, do/tnı laı'ıı' allı/ak içiıı acele elm"h degll, />eşlII VOl'gl lm·o /'C' I.'O l'Orlall/alara ı,o _  pıyı ,,,,,palma'.' çol, daim önem/i ve  gel·eMirlil'. • 

yor. Içeride ve dışarıda. içer� 
deld çözUm , yabancı sermaye
nin girebllecelti sektör ve böl
gelerin kesin olarak beUrlen
meslne, "temel sınai Uretim -
ler"de kesin tercihlerin ya
pılmasına bağlanıyor. Yani hU
kUmetin, Motor, Petro-Klmya 
ve Entegre GUbre Tesıslerını 
Idme bırakacağının açıkça be 
Urlenmesl Isteniyor. Dışarda 
kı çözUme geUnce, Ihracatın , 
artması ıçın tedbırler önerili
yor. Dış pazar olarak görUlen 
Orta Doğu Ulkelerine açılma ID 
UtlkaBına bUyUk önem verlU -
yor. Başka bır önem U  vert;lUık 
Parasının dışa göre BUrekU a
yarlanablUrll�nin sağlanması 
Bunun anlamı, 1970'tekl gibi ol 
masa bile, daha küçük oranlar 
da ama daha sık para ayarla -
masına gidllmesl Başka deyiş 
le, gllrUllUsUz devaluasyon. 

M C hUkUmetlnin ekonomi ID 
Utlkasını değe rlendlrebllmek i 
çın TUSİAD Raporuna dlkkst 
etmek gereklyor. Sermaye"gih 
bızım gllnUmüz" dlyerek ıkı 
cephede sa Idırıya geçti. Birin
cisi demokraslyl, lklnclsi top 
lumun kaynaklarını hedef alı
yor. 

MC 'DE OLUP BiTENLER 
Demokrasiye karşı tam bır 

cephe birliği içinde hareket 
eden hUkUmetin kendl içinde 
bazı sancılar var. Cephe hü
kUmetinin i lanından birayıaş
kın bir süre geçmesine rağ
men Başbakan yardımcıları i
le devlet bakanları arasında gö 
:revbölUşUmü tamam Ianamadı. 
Cephe protokolunun oluşturul
duğu günlerde prensip anlaş -
masına varıldığı halde görev 
bölUşümü konusunda kesin bır 
uzlaşma yok. 

P rensip anlaşmasına göre, 
Necmettin E rbakan hesabı iş 
ler, Feyzloğlu 80syal ve slya 
Bal ışler TUrkeş Ise idari Iş
ler dUzenlemekle görevlendl -
rllmlşlerdl. Bu anlaşmaya gö
re, devlet planlama teşkilatı , 
E rbakan'a bai>;1ı ola rak çalış -
maya başlamış ve E rbakan "y 
nı zamanda ;.Bakanlıklararası , 

Ekonomık Kurul Başkanlıllını 
yUklendL 

YUksek Denetleme Kurulu 
Devlet Personel Dairesi Baş
kanlıllı, Tapu Kadastro Genel 
MUdürlUğü Ile Atom Enerjisi 
Komisyonu henUz Feyzioğlu i
le Türkeş a rasında bölUştUrUI 
mUş deltiL 

Bu a rada Türkeş 'MiT' In 
kendisine bağlanması yolunda 
Israr etti. Fakat sonuç a lama
dı. Demirel MiT 'İn doğrudan 
kendisine bağlanmasını sağla
dı. 

Öte yandan devlet bakanla
rına bağlanacak kuruluşların 
dağıtımında da MSP allır bas 
tı. Vakıfı.,ır Genel MUdUrlUğU , 
Dlyanet Işleri Başkanlıllı ve 
Basın Yayın Genel MUdUrlUğU 
MSP ' U Hasan Aksay 'ın yönet� 
mine verildi 

Toprak ve Tarım bakanlı
llı mUsteşarlıllı ile Devlet is -
tatlstlk Enstıtüsü Genel MUdlr 
!UğU Ise MSP 'I! DevleL Babaı 
Mustafa Kemal E rkovanlı ' ya 
verlldl 

MC VE YABANCI 
PETROL ŞİRKETLERİ 
Bu arada öneml! kararlar 

alan bakanlar da var. Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Se
lahattin Kılıç yabanoı pet rol 
ş irketlerine tanınan 90 gilnlUk 
sU ı'e �otrı ·adon yabancı petrol 
şirketlerinin varil b:ı�ınn lU [,0 
olan ithal fiatı Isteklerini ka -
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le bırsal DER'e ulaştırılan 25 belliba� rasiden yana olan ilerici ve 
devrimci güçlerin ve örgütle
rinin demokrasi cephesini o
luşturmaları ve kitleleri de
mokratik mUcadeleye hazı rla
maları bRşta gelen görevle J i 
dir. 

Biz TÖB-DER olarak bu 
milcadelede yerimizi, görevi
mizi ve sorumLuluğumuzu üst 
leneceğiz. " 

SER MA YE CEPHESİ 
Cephe hükUmetinin kurul -

masıyla saldı rıya geçenle ryal 
nızca komandolar değiL. Taşlı, 
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yıkıyle dikkate alınması, bü
yUk burjuva dnin egemen ke
simler içindeki ağırlığına ve 
bu ağırlıllın hükUmete yansıy>
şına baitlı olacak. Ancak, şIm 
diden belli olan şu:BUyUk ser
maye , dış krediler. tahvil . ve 
hisse senedi satışına büyUk 
önem veriyor. MC hUkUmeti h.n 
ları dikkate alıp gerekli giri
şim lerde bulunma zorunda. 

İkinci sorun, paza r sorunu. 
Bu konuda da bIrçok öne rı ge
tirilmiş,Pazar sorununun çö
zümü iki çerçevede düşUnU!ü-

TAVıR 
güçler ,demokratik ortamı daraltmakve 
demokratik mevzileri geri almak için 

ve pervasız bir utryaş vermek/edirler. Bııı!a 
sosyalistler, ilericiler ve yurtseverlerda

edikalar ve diğer demokratik kitle ör 
kendilirini parti yerine koyarak hare

ektedirler. Sorunlar, Sorunlar, Sor tek tek kişilerin ve 
güt yöneticilerinin kendi perspek

içerisinde değerlendirilerek değerlendirilerek değ çözüme ulaş
çalışılmaktadır. Oysa, sosyalizm , dem-

gtmsızlık mücadelesiilin geçmişe gö
daha derli toplıı ve daha örgiillü örgiillü örg ola 
zorıınludıır. Mücadelenin ciddi ve 

verilişi, bıı uğraş ta VARıM diyen herkes 
doğrıı lavır almasıyla miimkibıdiir. 

toplumsal koşullarda , sosyalist hare 
ve düşüşlerle karşılkarşılkar aşır. şılaşır. şıl Yiikseliş ve 

nemleroi, kadrolarm genellikle yol ayırı
kısım devrimciler, dilşüş dönem iıı in S'1Il 

bir daluı yaşamak istemeyebilirleı· . 
karşı çıkmalarına örtmek 'içi.ı ,ge

dilenciliğine çılwrlar. çılwrlar. çıl Bıı yü.zde.ı, bu türden 
lavır sözciiğünü Imllwımaya wımaya wımay gerek 

olan, dol.'Pnl dol.'Pnl dol. tavır alabi/menü, asgari 

dönmemekle; duvarlar aşı larak , diyalog olanagt 
bulımabilmektedir. Bu gelişim sağlıklı bir PAR Ti 
'leşmenin ve dob'frtı lavır almanın önemli bir koşıı_· 
ludur. Söyleııeıı ve yapılan her şeyi, "somııt koşul
ların somııl çöziimlemnesi" çöziimlemnesi" çöziimlem siizgecinden geçirme 
delI , reddelmek ya da karalamak yaıılış tavır al
maktan da öle, /ıalaların sürekli oluşııııa neden 01-
ur. 

BELİRLİ BELİRLİ BELİ bir görüş veya eylem tiirU geçmişte 
'ıe denli saVII'llIlmlış olursa olsım, bunun her dön
em veya her koşul için tek doğrıı çöziim olabile
ceği varsayım ı ,  örgiitleşmenin en büyiik engelidir. 
Tartışmalarm hangi aşamasında olıııııırsa olımswı 
orlaya çıkacak her yeni durumu, dikkate almalı ve 

yeniden yeniden değerlendirmek değerlendirmek değ gerekir, 
tlLD UtU gibi, doğnı lavır almak, hem çak 

zorwı lu, hem de çok önemUdir. Zorımlııdıır; Çün
kii , örgiitleşmenin başlangıç noktasıdır. Önemlidir 
çlinkü sağlıklı biiyiime,ıin koşuludıır. Bıı illi ıınsıır 
bi/Iilıı lii!, göslerdiği lerdiği lerdi sürece aııca!, aııca!, aııca! anlamlı o ııır. B;

ıınsıır 
;

ıınsıır 
ı ;ı ;

biilliııleşme, ancal, Parli ile ve pari iııin sürekli 
denelimiy/e ıııiimkiiııdiir. 

işçi s t ıl/fı l/fı l/ ııe emekçi kitleleriıı polim' miica 
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:
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:
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.
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Iwı'e!u' i , , dı şarı çıkarlı lmıştır Bıı bir d
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.oç YURTSEVER 
VE " FASlıNıN HUKUK" U 

TOPL UMLARIN tarihi, bir takım mücadelelerin tarihinden iba 
rettir. Bunlar, kimi zaman mutlu, kimi zaman da acı yıldönüm leri 
olarak tariJıteki yerlerini alırlar. 

. 

6 MA YLS 1972 sabahı , üç genç devrimci, idam sehpasında can 
verdiler. 

DENİz GEZMİş, Yusuf A lilan ve Hüseyin İnan haklarında açı -
lan dava Ankara i Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde 16/ 
7/1971 tarihinde başlamıştı. Davaııın iddianamesinde şu cümlelere 
de yer verilmişti: 

ot • • • •  O ZAMAN iktidar edenlerden birinin Inı zaman iktidar e
denlere tavsiyesi kulaktan kulağa fısıldanıyordu :Gençliği bölünüz: 
. . • .  Yetkililer korkaklık, kurnaz lık içinde seyirci kalıyorlar,gene 
söylentilere göre bir gruba yardımcı oıUyorlardı. , . Gençler 
kendi sorunları yanında memleket meseleleri ile de 
dı. Anadolu hala aç, halll kaynaklar tahrik edilemiyor, halil fırsat eI 
şüliği verilemiyor, halil miriminarlıktan kalma mütegallibe ve bir 
günde milyonlar vuranlar mağara halkı ile ayın yurt satınula yan
yana yaşıyordu. Pahalılık gene başıboş gidiyor, karşılıklı saygı ta
rihe karışıyor, az çtılışıp çok kazanan kişiler tiirelen iUke oluyor
du. Halkın yarı nisbeti aydınlanmak şöyle dursun akııyup yazmayı 
bile öğrenememişti. İdareciler gene 'nurlu ufukıar ' n-ıtukları ile iv 
rın doyurmaya devam ediyorlardı • .  " 

iddianame devam ediyordu: 
ot • • •  TtlRKİYE 'de zamanın getirdiği çirkin polilikacılar, nıııh -

tem politikacılar, çıkarcılar ve utanmaz adamlar vardı. Her biri 
ayrı yönde faaliyel gösterirken iklidar gayesinde birleşiyorlar o
nu elde edebilmek için başvurmadıkları şekil kalmıyordu • . .  " 

ANCAK iddianamedeki Inı cümleler ile, büyiik burjuvazinin ve 
diter egemen güçlerin değil, davanın sanıklarının cezalandırılma
ları isteniyordu ve bu islenen ceza da "ölüm cezası" idi. 

DA VA iJiibuçuk ay kadar sürdü ve Sıkıyönetim Askeri Malıke: 
mesi, 9/10/1971 tarihinde Deniz Gezmiş , Yusuf ASlOlı ve Hüseyin i
nan ile birlikte 15 sanığın daha ölüm cezasıııa çarplırılmalarına iv 
rar verdi. 

SANıKLAR hakkında uygulanan madde, Türk Ceza Kaııııııu 'mm 
ünlü 146. maddesi idi. Bu madde, kanumm gerek yapısı ,gerekse dii 
zenlenme biçimi içersinde, kanunun sislemine ve nıhıma yabaneı . 
garip bir maddedir. Örneğin , suçun işlenmesine ilişkin bir genel , 
kast yeterli görülmemiş, "özel kası" aranmıştır. Ne var ki, idam 
gibi bir cezanın öngörüldüğü maddede bunun unsurlarımn :'.eler 
oldugu belirtilmemiştir. Oysa bu denli ağır ve çağdışı bir cezaımı 
yer aldıgs bir düzenleme, açık ve net bir şekild6 belirlilmek gere 
kir. Ayrıca fiil, bir leşebbüslen ibaret olarak belirliimiştir. Böyle 
ce sanıktaki kaslin , asli fiile mi yoksa leşebbiise mi yönelik oldu
gu dahi açıklık kazanmamıştır. Gene fiilin bir gnıp suçu mu olabi
leceği, ya da lek kişi larafıııdan..tln işlenilebilir olup Jlmadığı le -
reddmıerine maddenin cevap veremediği gibi;fiilin icra safhala -
rında bir ayrım yapılıp yapılmadığının uygıılamaya ışık Iıılacak ye 
terlikte olmadıitı maddenin büyük eksiklikleridir. Örneğin, icra Iıış 
langıcının nereden başlalılacağı,Jiilin işlenme vasılaları ve bunla 
rın elverişlilik niteliği belirlilmemiştir. Bütün bmılar 14 6'. madde

nin, Türk Ceza Kanunu bünyesinde, kanumm sislem ve anlayışı içe
risindeki insicamsızlığının ve yabancılığının birer belirtisidir. 

KıSACA "Anayasa 'yı ihlal" diye adlandırılan 14 6. maddede ya
zılı .suçun, böyle belirsiz bir dtizenlemeye labi tutulmuş olması 
"!addeye yerine ve zamana göre yakışlırma alanları açmakladır . 
Örneğin , 1803 sayılı Af Kanunu 'nun , islisnaları' düzenleyen 5. mad -
desinin Anayasa Mahkemesi ıarafından iplal edilmesinden sonra , 
Süleyman Demirel bu iPtaı kararını Anayasa 'yı ihlal olarak ailelen 
dirmiş/i. Bunun yanısıra başka nitelendirmeler yapıldığını da gör
mekteyiz. lJrneğin , bir zamanlar yogun örnekleri göriilen işkence 
suçlarının ya da milletvekillerine oylarını kullanmaları konusıın
da çeşitli şekillerde etki yapılmasının 14 6. maddeye aykırılık suçu 
oldugunun düşünülebileceği gibi. 

DA VA sırasında asıl tereddüt, sanıklara 14 6. maddenin uygula
nabilip uygulanamayacags no.�Iasında belirmişli. Nilekim savunma
lar sırasında bu maddenin uygulanamayacağı ısrarla savunulmuşu 
lJu konudaki şüpheler,Askeri Yargılay 'ın kararlarına dahi yansı -' 
mışlır. Mesela, Sıkıyönelim Mahkemesinin kararı , Askeri Yargılay 
2. Dairesinde Deniz Gezmiş, Yusuf A�lan ve Hilseyin İnan dışında
ki sanıklar açısından bozulurken ; iki üye, bu iiç sanık hakkında da
hi "Sanıkların eylemlerinin T. C. K. 'nun 14 6. maddesine deği1, 168. 

maddesine uygun düştüğü ve haklarında hafif/etici neden kabul e
dilerek 59. maddenin uygulanması gerektiği . . •  ''gerekçesi ile, ka -
rara muhalefet şerhi koymuşlardı. 

GENE Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, davanın diğer sanıkla
rı hakkında verdiği kararda; bir sanık hakkında T. C. K. 'nun 169 
maddesinin uygulanmasını öngörüyordu. Bu madde ise, bir önceki , 
168. maddeye bağlı bir suçu düzenlemektedir ve davanın diğer sa -
nıklarının sorumlulugunu 168. madde kapsamında düşünme kari
nesine dayanır. Bu suretle karar 14 6. maddenin uygulanmasına iliş
kin olarak büyük bir yara almıştı. 

12 MAR T  dönemi uygulamalarında 14 6. maddeye eSkisindenfa"t: 
lı, başka bir anlam getirildi. Bu da, maddede yazılı suçun siyasi , 
maksatlarla işlenmesidir. Ancak bu, maddenin uygulama alanı için 
bir kısıllama amacı ile değil aksine temelinde siyasi inanç bulun
ması nedeni ile "düşünce suçu" kapsamını genişlelmek amacıyla )l1 
pıldığından, maqdenin alanında ve kapsamında bir genişleme yar� 
tı. 

14 6. MADDENİN daha önce Adnan Menderes ve Talal Aydemir 
olaylarında da uygulandığı gözönüne gelirildiği zaman,gerçekten 
Deniz Gezmiş ,Yıısuf Aslan ve Hüseyin İnan haklarında aynı madde 
nin uygulanma alanının bulunmadığı savunulabilir. 

SIKlYtJNETİM Komulanlıgs nezdinde kurulmuş Sıkıyönetim As
keri Mahkemesinde bunlar savunulmuş olmakla birlikte, Ankara sı 
kıymıelim Komutanlığının yayınladığı 4 9  numaralı bildiride. tr • • • •  
Bu suçlularııı bir an evvel cezalandırılarak layık oldukları ceza -
ları görmeyi bütün kamu arzu etmekte . . .  " denildikten sonra , sa -
vıııımaların "bizzarur" dinlenildiği belirtilmekleydi. İzmir Sı.kıyö -
nelim Komulanlığı larafından yayınlanan 26 numaralı bildiride ise, 
tr • • •  İnfa:. işlemlerinin başlamak üzere oldugu bu günlerde • . .  " de
mekteydi ve bu bildirinin yayınlandıgs tarihte henüz Yargıtaydaki 
savtllmıalar yapılmanııştı bile. 

DAHA mahkeme başlarken davanın ilk celsesine sanıklar geti
rildi/lleri sırada bir sanık, başına copla vurularak yaralanmıştı 
Bir başka samğın da duruşmaya sedye ile getirilip götürüldüğü da 
vada gene bir diğer sanık da duruşma salonunda omUZlIndan dipçik 
lenmişli. A Vlıkatların ve duruşmaya alınabilen az sayıdaki dinle� 
cilerin üstleri ıepeden tırnağa sıkı bir şekilde ve her defasında a
ramyordlı. Dunışma salonu, sanıklara ve avukatlara dört taraftan , 
çevrilmiş ııamlularla bir savaş alanını andırıyordu. A vukatların du 
nışma salomma kalnıl edilmek için aVl!kat olmaları , vekflletname al 
mış olmaları yelerli değildi, ayrıca daı'mi laşınması gereken bir 
karl bulıııımazsa ınınlar geçerli olmuyordu. Dinleyicilik özel bir , 

. kart sımrlamasına bağlanmışlı. Yargılama aleniyetinden bahsedile 
mezdi. Dava devam elmekte iken , davanın II avukatı hakkında "Or
dumııı manevi şahsiyeline ve askeri savcıya hakareı "  suçlarından 
dava açılıp aVlıkalla mahkum ediliyor, saVlıııma dokıınulmazlıgs ze
deleniyordu. Cezaeviııde aVlıkalların müvekkileri ile göriişmeleri 
sebebi ile aVlıkallar hakkında lahkikat açılıyordu. 

CEZAEVİNDE de bir yandan aynı tarilıle çeşitli baskılar orta
ya çıkarken bir yandan da bunlarıa birlikle çeşitli dincenişler,aç -
lık grevleri v. s. devam ediyordu. tJIe ıarafıan politik diizeyde de 
başka Iııtumlar göriilmekleydi. Zamaııın Başbakanı Nihat Erim , sa
nıklara ve yakınlarına sesleııerek, onları ııedamele çağırıyordu 

NE KADAR gariplir ki,iiç geııci "oııayasayı ihlal" suçu ile idam 
edildikleri sırada başbakaıı olan Nihai Erim , aynı anayasayı " bu 
Anayasa bizim için liikslür" diyerek tadil ettiriyordu. Gene bir d� 
nem de insanlar "Anayasa 'yı ihlal " suçundan idam edilirlerken ay 
nı dönemde yapılan yargılamalara büyük ölçüde etken olan Anaya

s a  değişliriliP, ör1ıeğin "ıabii hakim " ilkesi kaldırılıyordu. Ve gene 
'�nayasa 'yı ihlal" suçuııun haki/mlerinin ölüm cezalarının infazi 
hakkındaki kamm aynı anayasaya aykırı oldugundan Anayasa Mah -
kemesinden iPlal ediliyordu. 

İDAM cezalarının kesüıleşmesinden sonra ilk kez 1790 imza i
le kamu oyunda ölüm cezalarının çağ dışı niteliği kmandı. Daha 
sonra buna birçok bildirilerde eklendi. 
- YARGıLAMALAR silresince malıkeme başkanı olan Tuğgeneral 

Ali Elverdi, dava bitliklen bir süre sonra emekliye ayrıımıştı. Ge
neral Ali Elverdi emekli olunca A P 'ye girmiş ve' bir beyanat vere 
rek,görevde iken "politik hizmetler" yaptıgsm açıklamıştı. 

VE 6 MA YLS 1972 sabahı Deniz Gezmiş, YUSıif Aslan ve Hiiseyin 
İnan , IasltiM karar isleklerüıi reddi hakkmdaki karar, avııkatlarına 
lebliğ bile edilmemişkeıı idam edildiler. • 

bul etti. Ha lkın sı rtından 80 
milyon lirayı yabancı petrol 
şirketlerinin ceblne aktarmak 
anlamı taşıyan karar, Milliyet 
çı Cephe 'nın (M1l1l)1I� konu -
sunda zaten tahmın edileni yan 
8ltıyor. 

i Kaynaklar Bakanı Erhan lşıl 
Ile , Mllııyetçl Cephe 'nın hış
mına ujı;rayan eski mUsteşar , 
Teoman KöprUlU ler yabancı 
petrol şirketlerinin varll ba
şına ISledlklerl LO. 50 doları 
kabul etmemişler ve LO. 21 do
lar önermlş lerd!. 

vap verme sUresini bekleme 
den Isteklerini kabul ett!. Do� 
rusu MC bl raz da bu kabil Iş_ 
ler ıçın kurulmuştu . . .  MC'  nın 
Enerjı Bakanı mln. reye kı lı
rını da hazı rlamıştı. Yabancı 
petrol şirketleri varil başına 
LO. RO dolar önermışler , pa
za rlık sonucu bu fıyat LO. 5O'ye 
dUşUrUlmUştU . . .  

En Ilkel panayır paza rlıP;ı1ı 
da bile s.tıcımn lavrı göz /1-
nUne alınırsa olayla para le l 
ı ı k  kurmak mUmkUndUr. 

nunla da yetinmeyip BP ' ye 
(British Petrol Şı rketlne) ye 
nı arama ruhsallan verdI. 

ırmak hUkUmetl zamanında 
''',�,"1 petrol politikasını başa
rı Ile sUrdUren Enerjı ve Tabı 

MC'nln Enerjı Bakanı.  ya_ 
bancı petrol şi rketlerlnln ce-

Petrol alış vertşlnde alıcı 
Ile satıcı el ele olup ha lka 
80 milyon llracık bır kUlfet 
yUklemlşlerdl. . .  

M C'nln Enerji Bakanı bu-

Oyun Rçık oynanıyordu. de
mokrasiye yönelen hUcumlar 
blrnz da bu oyunun bUtUn ÇlP
lRklı�lyla ortaya çıkışıyla 11-
gıııdlr . . .  

vuranlar mağara halkı ile ayın yurt satınula yan
halılık gene başıboş gidiyor, gidiyor, gidi karşılıklı saygı ta
çtılışıp çok kazanan kişiler tiirelen iUke oluyor

nisbeti aydınlanmak şöyle dursun akııyup yazmayı 
enememişti. İdareciler gene 'nurlu ufukıar ' n-ıtukları ile iv 

devam ediyorlardı • .  " 
devam ediyordu: 

'de zamanın getirdiği çirkin polilikacılar, nıııh -
çıkarcılar ve utanmaz adamlar vardı. Her biri 
gösterirken iklidar gayesinde birleşiyorlar o

için başvurmadıkları şekil kalmıyordu • . .  " 
medeki Inı cümleler ile, büyiik burjuvazinin ve 

güçlerin değil, davanın sanıklarının cezalandırılma
bu islenen ceza da "ölüm cezası" idi. 
ay kadar sürdü ve Sıkıyönetim kıyönetim kıyöneti Askeri Malıke: 

tarihinde Deniz Gezmiş , Yusuf suf su ASlOlı ve Hüseyin i
sanığın daha ölüm cezasıııa çarplırılmalarına iv 

hakkında uygulanan madde, Türk Ceza Kaııııııu 'mm 
idi. Bu madde, kanumm gerek yapısı ,gerekse dii 

içersinde, kanunun sislemine ve nıhıma yabaneı . 
maddedir. Örneğin

içersinde
Örneğin

içersinde
, suçun işlenmesine ilişkin bir genel , 

ülmemiş, "özel kası" aranmıştır. Ne var ki, idam 
öngörüldüğü maddede bunun unsurlarımn :'.eler :'.eler :'

belirtilmemiştir. Oysa bu denli ağır ve çağdışı çağdışı çağ bir cezaımı 
zenleme, açık ve net bir şekild6 belirlilmek gere 

leşebbüslen ibaret olarak belirliimiştir. Böyle 
n , asli fiile i fiile i f mi yoksa leşebbiise mi yönelik oldu

kazanmamıştır. Gene fiilin bir gnıp suçu mu olabi
kişi larafıııdan..tln rafıııdan..tln raf işlenilebilir olup Jlmadığı le -

maddenin cevap veremediği veremediği veremedi gibi;fiilin ;fiilin ;f icra safhala -
yapılıp yapılmadığının uygıılamaya ışık Iıılacak ye 

maddenin büyük eksiklikleridir. Örne
uygıılamaya ışık Iıılacak 

Örne
uygıılamaya ışık Iıılacak 

ğinÖrneğinÖrne , icra Iıış 
başlalılacağı,Jiilin ,Jiilin ,J işlenme vasılaları ve bunla 

niteliği niteliği niteli belirlilmemiştir. Bütün bmılar 14 6'. madde
Türk Ceza Kanunu bünyesinde, kanumm sislem ve anlayışı içe

amsızlığının ve yabancılığının birer belirtisidir. 
nayasa 'yı ihlal" diye adlandırılan 14 6. maddede ya

belirsiz bir dtizenlemeye labi tutulmuş olması 
zamana göre yakışlırma alanları açmakladır . 
Af Kanunu 'nun , islisnaları' düzenleyen 5. mad -
hkemesi ıarafından ıarafından ıara iplal edilmesinden sonra , 

bu iPtaı kararını kararını kar Anayasa 'yı ihlal olarak ailelen 
yanısıra başka nitelendirmeler yapıldığını da gör

bir zamanlar yogun örnekleri göriilen işkence 
milletvekillerine oylarını kullanmaları konusıın

şekillerde etki yapılmasının 14 6. maddeye aykırılık suçu 
düşünülebileceği gibi. 
sırasında asıl tereddüt, sanıklara 14 6. maddenin uygula

uygulanamayacags no.�Iasında no.�Iasında no. belirmişli. Nilekim savunma
maddenin uygulanamayacağı ısrarla savunulmuşu 

heler,Askeri YargılayYargılayYar 'ın kararlarına dahi yansı -' 
Sıkıyönelim Mahkemesinin kararı , Askeri Yargılay 

Deniz Gezmiş, Yusuf suf su A�lan ve Hilseyin Hilseyin Hi İnan dışında
açısından bozulurken ; iki üye, bu iiç sanık hakkında da

nıkların eylemlerinin T. C. K. 'nun 14 6. maddesine deği1, 168. 

tı. 
14 6. MADDENİN daha önce Adnan Menderes ve 

olaylarında da uygulandığı gözönüne gelirildiği gelirildiği gelirildi zaman,
Deniz Gezmiş ,Yıısuf ,Yıısuf ,Y Aslan ve Hüseyin İnan haklarında 
nin uygulanma uygulanma uy alanının bulunmadığı savunulabilir. 

SIKlYtJNETİM Komulanlıgs nezdinde kurulmuş 
keri Mahkemesinde bunlar savunulmuş olmakla birlikte,
kıymıelim Komutanlığının yayınladığı 4 9  numaralı 
Bu suçlularııı bir an evvel cezalandırılarak layık old
ları görmeyi bütün kamu arzu etmekte . . .  " denildikten 
vıııımaların "bizzarur" "bizzarur" "bi dinlenildiği lenildiği lenildi belirtilmekleydi. 
nelim Komulanlığı larafından larafından laraf yayınlanan 26 numaralı bildiride 
tr • • •  İnfa• • •  İnfa• • •  :. işlemlerinin başlamak üzere oldugu bu günlerde 
mekteydi ve bu bildirinin yayınlandıgs tarihte henüz 
savtllmıalar yapılmanııştı bile. 

DAHA mahkeme başlarken davanın ilk celsesine 
rildi/lleri sırada bir sanık, başına copla vurularak 
Bir başka samğın da duruşmaya sedye ile getirilip götürüldüğü 
vada gene bir diğer sanık da duruşma salonunda omUZlIndan 
lenmişli. A Vlıkatların A Vlıkatların A V ve duruşmaya alınabilen az sayıdaki 
cilerin üstleri ıepeden tırnağa sıkı bir şekilde ve her 
ramyordlı. Dunışma salonu, sanıklara ve avukatlara 
çevrilmiş ııamlularla bir savaş alanını andırıyordu
nışma salomma kalnıl edilmek için aVl!kat olmaları
mış olmaları yelerli değildi, ayrıca daı'mi laşınması 
karl bulıııımazsa ınınlar geçerli olmuyordu. Dinleyicilik 

. kart sımrlamasına bağlanmışlı. Yargılama aleniyetinden 
mezdi. Dava devam elmekte iken , davanın II avukatı 
dumııı manevi şahsiyeline ve askeri savcıya hakare
dava açılıp aVlıkalla mahkum ediliyor, saVlıııma dokıı
deleniyordu. Cezaeviııde aVlıkalların müvekkileri ile 
sebebi ile aVlıkallar hakkında lahkikat açılıyordu. 

CEZAEVİNDEVİNDEV E de bir yandan aynı tarilıle çeşitli 
ya çıkarken bir yandan da bunlarıa birlikle çeşitli 
lık grevleri v. s. devam ediyordu. tJIe ıarafıan rafıan raf politik diizeyde de 
başka Iııtumlar göriilmekleydi. Zamaııın Başbakanı 
nıklara ve yakınlarına sesleııerek, onları ııedamele 

NE KADAR gariplir ki,iiç geııci "oııayasayı ihlal" 
edildikleri sırada sırada sır başbakaıı olan Nihai Erim , aynı anayasayı 
Anayasa bizim için liikslür" diyerek tadil ettiriyordu
nem de insanlar "Anayasa 'yı ihlal " suçundan idam 
nı dönemde yapılan yargıyapılan yargıyapılan yar lamalara büyük ölçüde etken olan 

s a  değişliriliP, ör1ıeğin "ıabii hakim " ilkesi kaldırılı
'�nayasa 'yı ihlal" suçuııun haki/mlerinin ölüm cezalarının 
hakkındaki kamm aynı anayasaya aykırı oldugundan 
kemesinden iPlal ediliyordu. 

İDAM cezalarının kesüıleşmesinden sonra ilk kez 
le kamu oyunda ölüm cezalarının çağ dışı niteliği niteliği niteli kmandı
sonra buna birçok bildirilerde eklendi. 
- YARGıLAMALAR silresince malıkeme başkanı 

Ali Elverdi, dava bitliklen bir süre sonra emekliye 
neral Ali Elverdi emekli olunca A P 'ye A P 'ye A P ' girmiş ve' bir 
rek,görevde iken "politik hizmetler" yaptıgsm açıklamıştı. 

VE 6 MA YLS 1972 sabahı Deniz Gezmiş, YUSıif YUSıif YUSıi Asl
İnan , IasltiM karar isleklerüıi reddi hakkmdaki karar
lebliğ lebliğ lebli bile edilmemişkeıı idam edildiler. 



BEHicE BORAN'lA 
KONUSMA 

YÜRÜYÜŞ, Turkiye ilÇi Partisi Genel Baıkanı BEHicE 
BORAN'la TUrkiye ve Sosyal izm sonınlarına i l iıkin bir 
konuıma yaptı. Bu konuımayı oıoğıdo veriyoruz. 

• Türkiye İş çi Partis i 'ni kurma çalışmala
n oldukça uz lin sürdü denilebilir. Halla bazı 
kimseler gecikildiğini düşiiııiiyorlar. Bıı kolZu 
yu açıklar mısınız ? 

Bir kurulu�un çabuk gerçekleıtiri lmesi
o 

iyidir, o -
mo soğlom, doğru bir biçimde gerçekleıtiri lmesi do -
ha do iyidir. ikisinden birini seçmek gerekirse/ kuıku 
suz, ikincisi s�ç i l i r. Yasal formal iteyi yerine getire 
cek kadar kiıi biraraya gelip bir dilekçe i le parti ku 
rabi l i r.Bir yer tutulur/bir tobelo do as ı l ı r .Amu bu i 
gerçek ve geçerli, bir parti kunıluıu olur mu?Bir ikin 
ci nokta do ıu: partinin kunıluıunu bir olup bittiye 
getirmek ve sonra dönUp, ıı iıte buyrvnı gelen gelsin", 
demek istemedik biz. Zemin yoklomok , geniı temas -

• lar yapmak,durumu iyi değerlendirmek gerekiyordu. 
Sağlam,doğru bir örglJtlenmeye gidi lecekse,tUzUk ve 
program do oceleye getiri l ip bir çırpıde kaleme 0 1 1 -
n" mazdı. iıi bu çapta görUp, bu çapta gerçekleıtir -
rnek isteyince de, baıarmok elbette zaman al ı r. 

• Çeşitli gerekçelerle kıınıluşıııı erken 01-
dııg,mu ileri sürenler de var . . .  

Erken kurulduğu iddiasın ın dayand ır ı ld ığı  gerek
çeler değiıik . Bu gerekçelerden biriıdemokratik or -
tomın ge l i ımesinin, örneğinin /4l . ve 142. moddelerin 
kalkmasının beklenmesidir. Bu,sorunu ters koymaktır. 
istenilen geliıimin olması için iJ,i s ınıf ının, sosyalist 
partisi arac ı l ığ ı  i le etkisini göstermesi , U lkenin pol i
t ik yaıamma ağırl ığını koyması gerekir. Demokratik 
hak ve özgurluklerin kazan ı lması ve geniıleti lmesi 
her yerde ve her zaman ilÇi s ınıf ının ve onunla bir
l ikte ha,lk k i tlelerinin bu uğurdo mUcadelesiyle ol -
muıtur. lıleri , toplumun kendi l iğinden geliıimine bı
rakmak sosyal istlerin harcı deği ldir. 

Kuruluıun erken olduğu konusunda i leri sUrulen 
bir baıka gerekçe de, CHP etrafındaki demakratik bi 
rikimin bölUnmemesidirBunu i leri sUrenler unutuY<Jrlar 
k i , CHP'nin demokrasi konusundaki vaadlerini yerine 
getirebilmesi için de onun solundaki konad ın,ve baı 
to ilÇi s ın ıf ın ın, politik ağ ır l ığ ın ı  duyurması ıarttır. 
Ve yine unutuyorlar k i ,  ilÇi sınıfının ve emekçi kit
lelerin yan ı lgıya dUıUrUlmesini ; CHP'nin, sorunlara , 
çözUm getirmeyecek program ve politikasını destek
lemeye kaymasını önlemek de aynı derecede önemli 
dir ve Porti'nin kuruluıu lehinde bir gerekçedir, hem 
de daha ağır basan bir gerekçe. Bir de ıu yan ı lg ı  var. 
Sol 'daki aylar donmuı,değiımezmiı gibi mantık yU -
rUtUIUyor ve böyle yonl ıı  bir varsayımdan hareket e
dilerek,seçimde aylar bölunur, iktidar AP'ye kaptırı 
lır diye dUıUnUIUyor. Bu, statik ,mekanik bir dUıUnce
dir. Sol'daki aylar artırılabi l ir  ve artırl lmalıdır. Boıo 
rılmaSl gereken iı budur.AP  ve diğerleri temsil ettik 
leri egemen sınıfların oylarıyla iktidara gelmiyarlar; 
emekçi kit lelerden, hatta ilÇi s ınıf ından oy olarak go 
l iyorlar.Bunlar ise sa l 'un oylarıd ır ,mutlaka sahip çı 
k ı lmaı ıdır. 

• Bu söylediklerinizden, yeni IlI/nllan par 
linin önümüzdeki ilk seçimlere katılacağı aıı
lamı mı çıkıyor ? 

Seçimlere katılabilmek bel l i  yasal ıartlara bağ
l i .  Seçimin baııoma tarihinden alt ı , oy verilme gU _ 

nUnden sekiz oy önce 15 i lde tUm i l çeleriyle örgUt
lenmeyi ·tamamlamıı ve porti kongresini yapmıı oi -
mak gerekiyor. Ekim'de seçim olurso , bu sUreler geç
miı olacak, bunun için de parti seçime katılamaya -
cak. Daha sonraki seçimlere girmek de bu ıortların , 
yerine getiri Imesine bağl ıd ır. Ne var k i ,  seçimlere gir 
memek, TUrkiye ilÇi Partisi'ni esas görevini yapmak -
ton, yani ilÇi s ın ıfını ve emekçi kitleleri bi l inçlendı
rip demokratik mUcade leye sokmakton, Parti örgUtUnU 
kitleler içinde geliıtirip kökleıti rmekten a l ıkoyacak 
değildir. 

• YelZi kunılalZ partinin 1961-19?1 dönemin
deki Tİp ile ilişkisi nedir ? 

TUzel kiıifiği haiz bir kurum, somut siyasal ve ör
gUt olarak yeni par tinin eski Tip i le  bir i l i ıiği yoktur 
TUzel kiıiler, gerçek kiıiler gibi doğar,geliıip bUyUr 
ve bazan bir toplumsol kozoya uğrayorak, bazan lUke 
nip ömrUnU doldurarak _ölebi i irler. SUreki i olon, örgU� 
leri n dayand ığı toplumsal gUçlerdir; sosyalist parti 
söz konusu olduğunda, ilÇi s ın ı fıdır. iJçi s ınıf ı  horek� 
ti sUrer gideri gel iJir, hızlanır. TUrkiye'de de böyle 01-
muıtur. 1971 döneminin tUm baskdarına karı ın ilÇi s ın ı  
fı hareketi ve kitle lerin politik bil inçlenmesi geliımiı 
daha i leri bir çizgiye varmlJtır. KUFduğumuz Parti iJçi 
sınıfı hareketinin 1975 oıomasında ve koıul larında p<>
l i tik yUzeye çıkmıı örgUtlenmesi olacaktır. 

• Halen üç sosyalist pm-Ii var, bir de dÖY 
diiııciisii kunıldu, çal? bÖlibziildii, şeklinde dii 
şUııenler olabilir. Siz bıı sonmıı nasıl göyü -
yorsımıız ? 

Sal kanatto 19-71 öncesinden beri bölUnmeler var
dır  ve Jimdi bunlar partileJiyar. Bunlardan hangisi iJçi 
s ınıf ının sosyalist partisidir, veya olacaktıri sorusunu sı 
nıfsol gerçek l iğin kendisi cevaplayacaktır. Sal 'daki 
bölUnl1eler önemli ölçUde iJçi s ın ıfına yansımamııtı r ;  
i�çi s ınıf ında sosyalist bir birikim vard ır ve bu bölun
memiJtir. Hangi parti bu birikimin sonucu, örgUtlenme 
si ise, hangi parti bu birikimi etkin politik bir gUç 0 10  
rok çeker götUrUrse, o  parti ilÇi s ın ıf ın ın  partisidir ve 
ya olacaktır. Burada bu konunun tartlJmasına girip id 
dialor i leri sUrecek deği l im. Dikkatli gözler daha ıim 
diden oradaki fark ları görebi l i r  ve görUyardur, benim 
kanımca. Kalanını zaman kan ı t l ıyacaktır. KUJkusuz , 
iJçi sınıfı hareketinin birliğini sağlamak esastırve TUr 
kiye ilÇi Partisi bunu sağlamaya çal ıımayı temel gö -
revlerinden bi l ir. 

• Tİp, "Milliyetçi CePhe" iktidarınılZ ilk 
günlerinde kunılmuş alııyar. Bu döızemin mdı 
temel siyasal ve ehoııomik gelişmeleri hak
kında ne diişiiııüyorsımuz ? 

MC iktidarında politik ge l i ımelerin ne olacağı � 
diden bel l idir. Bask ı lar, anti-demakratik uygulamalar 
artır! larak sUrdUrulmek istenecektir. Bir yandan, yasa 
d ııı sağcı örgUtlenmeler ve eylemler,demokrasi , hu -
kuk devleti, birlik ve huzur terane leriyle maske lenme 
ye çalııılarak sUrdUrulecek, öbUr yandan da,olup bi'
tenierden sol sorumlu tutularak suçlanacak, bask ı altı 
no al ınmaya u�raı ılacaktır. Temel ekonomik sorunlar 
daha do ağırlaıorak çöz�m bek leyecektir. Bekleye dur 
sun,özel sektöru hoınut etmek için el a l t ından elden 
gelen yap ı lacaktır, sessiz sedasız.  Sesli sözlu olarak i 
se,ki tlelerden oy getirecek bazı iıler yapılacak,ve -
ya yapılması tasarlond ığı olayiıle propoganda edile -
cektir. Zira bu seçim dönemi herhalde normal sUr.sini 
tamamlamayacak, erken seçime gidi lecektir.MC, bu 
seçimi ayarlamak için iktidarı almııtır. 

Aslında ne buriuvazi, ne MC erken seçim gönu l lu  
sU  deği ldir, bu hukUmetin kalmasını yeğlerler, ama ko 
ıullar onları seçime zorlayacaktır. Bunu bildikleri i
çin ıimdi kendi taraflarına yontacak " tedbirleriII al _ 
mak çabasındadırlar. 

• İktidann aııti-demokratik "tedbirleri , 
ııin " ve tüm baskılann karşıs1llda ne yapıla
cak ? 

e 1971 DÖ":lE�i NiN TÜM BASKI,LARıNA 
KARŞıN I,ŞçI SIt-!I�1 H�R,EKETI VE , 
KiTLELERIN POLIT IK  B I LI NÇLENMESI 
GELi ŞMiş,DAHA iLERi BiR çiZGi,,,!, . 
VARMI ŞTIR. KURDU�UMUZ PARTI ,  i Şçı 
S ıNıF ı  HAREKETiNiN 1 975 A ŞAMASıNDA 
VE KO şULLARI NDA POLiTiK YüZEYE 
ÇıKMı Ş ÖRGÜTLENMESi OLACAKTıR. 

Demokratik hak ve özgurlUklere sohip çıkıp on 
ları her turlu baskılara karıın sonuna kadar kul lanma 
yı sUrdUrmek ve bu mUcadelede tUm demokratik ,yurt 
sever gUçlerin eylem birliğini gerçekleıtirrnek gere 
kir. 

BugUn sık ıyönetim mokomJor ı , slkıytsnetimin i lanı 
gerekçesi dııındaki oylara mUdahale etmektedir;sol
d ırganlardan çok sold ırıya uğrayanlar tutuklanmakta 
ve yarg ı lanmaktodır; fUtursuzco siyasi cinayetler i ı 
lenmektedir; Mi l l i  C>Uven l ik  Kurulu ise bugUnkU budbn 
mıı anayasosı dahi çiğneyen bu olS'ylara karıı ç ıkma 
makta ve "devletin temel nizamına korıı bazı gUç -
lerce yaratı ld ığını" söyleyerek yine sol 'a  yUklenir 
bir tavır içinde olduğunu be l l i  e tmektedir. Bu durun> 
do, burjuvazinin ve porti lerinin ve iktidar çevreleri
nin "dev letin ve devlet gUçlerin tarafsızfığ ı "  idqib
larının ne denli geçersiz ,aldatmaca iddialar olduğu 
kamuoyunun gözleri önUnde apaçık serilmiıtir.Ama 
ulke kamuoyu, halk kitlelerinin gittikçe bUyUyen bö
IUmleri, i lerici ayd ın çevreler ve gençlik gerçekleri 
görmektedir; artık ne yap ı ı so , ne söylense halk alda
t ı lamamaktad ı r .Artık bu bi l inçlenmenin etkin, örgU� 
lu, palitik  bir gUce dönUımesi gerekmektedir . 1971 dö
nemi kalıntısı k ıs ıt l ı demokrasi bUsbUlUn yok edi l mek  
ten ancak böyle kurtarı labi l ir  v e  toplumun demokra
tikleıme sUreci ancak böyle h ız landır ı l ı p  gel iıtirile
bi l ir. 

• "Demokratik-ilerici güçlerin birligi" na 
sıl saglanır ? ÖrnegilZ , birkaç dernek ve sen
dikamn bazı bildirilere ortak imza atması aı 
",m bir yolu mudur ? 

Ortak bildiri ler imzaloyıp yoyınlamak,demokra
tik ,  i lerici gUçlerin eylem birliğini bel i rtmenin bir 
yoludur oma, tek yolu ve yeterli yolu değildir. Benim 
tahminime göre eylem birliği ad ım odımevrelerde n ge  
çerek oluıabi lecektir. Ve bu oluımo, somut hedeflere 
yöne l ik  somut eylemler yoluyla gerçekleıebilecektif. 

Baılangıçta bunlar,aynı doğnı l ıuda paralel eylem 
ler olabi l i r. Giderek, yine somut hedefler ve eylem -
ler dUzeyinde ortak bir platform, bir program Uzerin
de anlaJmaya varılabi l ir, teorik tortlJmolara, strateji 
tartlJmalarıno giri ımeden. Bu çeJit tartıımolar artok 
eylem programı ve uygulaması d ı ıında sUrduruIUr. 

Bence bağımSlzl ık, demokrasi ve sosyal izm dağ -
rul tusunda eylem birliğini yalnızca örgUtler dUzeyin 
de dUıUnmemek gerekir; yalnızca o dUzeyde gerçek
leıtirmeye çal ıımak yeterli değildir. Asıl taban ın,kit  
lelerin gUç ve eylem birliği sağlanmol ıd ır .  Parti Çalıı 
moları bu hedefe yönel ik  olacaktır. 
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olması için iJ,i s ınıf ının, sosyalist 
e etkisini göstermesi , U lkenin pol i
ığını koyması gerekir. Demokratik 

rluklerin kazan ı lması ve geniıleti lmesi 
zaman ilÇi s ınıf ının ve onunla bir

lelerinin bu uğurdo mUcadelesiyle ol -
, toplumun kendi l iğinden geliıimine bı
istlerin harcı deği ldir. 
erken olduğu konusunda i leri sUrulen 

de, CHP etrafındaki demakratik bi 
esidirBunu i leri sUrenler unutuY<Jrlar 

demokrasi konusundaki vaadlerini yerine 
de onun solundaki konad ın,ve baı 

politik ağ ır l ığ ın ı  duyurması ıarttır. 
unutuyorlar k i ,  ilÇi sınıfının ve emekçi kit

dUıUrUlmesini ; CHP'nin, sorunlara , 
rmeyecek program ve politikasını destek

önlemek de aynı derecede önemli 
kuruluıu lehinde bir gerekçedir, hem 

basan bir gerekçe. Bir de ıu yan ı lg ı  var. 
donmuı,değiımezmiı gibi mantık yU -

yonl ıı  bir varsayımdan hareket e
aylar bölunur, iktidar AP'ye kaptırı 

Uyor. Bu, statik ,mekanik bir dUıUnce
artırılabi l ir  ve artırl lmalıdır. Boıo 
budur.AP  ve diğerleri temsil ettik 

ların oylarıyla iktidara gelmiyarlar; 
n, hatta ilÇi s ınıf ından oy olarak go 

TUzel kiıiler, gerçek kiıiler gibi doğar,geliıip bUyUr 
ve bazan bir toplumsol kozoya uğrayorak, bazan lUke 
nip ömrUnU doldurarak doldurarak doldur _ölebi i irler. SUreki i olon, örgU� 
leri n dayand ığı toplumsal gUçlerdir; sosyalist parti 
söz konusu olduğunda, ilÇi s ın ı fıdır. iJçi s ınıf ı  horek� 
ti sUrer gideri gel iJir, hızlanır. TUrkiye'de de böyle 01-
muıtur. 1971 döneminin tUm baskdarına karı ın ilÇi s ın ı  
fı hareketi ve kitle lerin politik bil inçlenmesi geliımiı 
daha i leri bir çizgiye varmlJtır. KUFduğumuz Parti iJçi 
sınıfı hareketinin 1975 oıomasında ve koıul larında p<>
l i tik yUzeye çıkmıı örgUtlenmesi olacaktır. 

• Halen üç sosyalist pm-Ii var, bir de dÖY 
diiııciisii kunıldu, çal? bÖlibziildii, şeklinde dii 
şUııenler olabilir. Siz bıı sonmıı nasıl göyü -
yorsımıız ? 

Sal kanatto 19-719-719 1 öncesinden beri bölUnmeler var
dır  ve Jimdi bunlar partileJiyar. Bunlardan hangisi iJçi 
s ınıf ının sosyalist partisidir, veya olacaktıri sorusunu sı 
nıfsol gerçek l iğin kendisi cevaplayacaktır. Sal 'daki 
bölUnl1eler önemli ölçUde iJçi s ın ıfına yansımamııtı r ;  
i�çi s ınıf ında sosyalist bir birikim vard ır ve bu bölun
memiJtir. Hangi parti bu birikimin sonucu, örgUtlenme 
si ise, hangi parti bu birikimi etkin politik bir gUç 0 10  
rok çeker götUrUrse, o  parti ilÇi s ın ıf ın ın  partisidir ve 
ya olacaktır. Burada bu konunun tartlJmasına girip id 
dialor i leri sUrecek deği l im. Dikkatli gözler daha ıim 
diden oradaki fark ları görebi l i r  ve görUyardur, görUyardur, görUyar benim 
kanımca. Kalanını zaman kan ı t l ıyacaktır. KUJkusuz , 
iJçi sınıfı hareketinin birliğini sağlamak esastırve TUr 
kiye ilÇi Partisi bunu sağlamaya çal ıımayı temel gö -
revlerinden bi l ir. 

• Tİp, "Milliyetçi CePhe" iktidarınılZ ilk 
günlerinde kunılmuş alııyar. Bu döızemin mdı 
temel siyasal ve ehoııomik gelişmeleri hak
kında ne diişiiııüyorsımuz ? 

MC iktidarında politik ge l i ımelerin ne olacağı � 
diden bel l idir. Bask ı lar, anti-demakratik uygulamalar 
artır! larak sUrdUrulmek istenecektir. Bir yandan, yasa 
d ııı sağcı örgUtlenmeler ve eylemler,demokrasi , hu -
kuk devleti, birlik ve huzur terane leriyle maske lenme 
ye çalııılarak sUrdUrulecek, öbUr yandan da,olup bi'
tenierden sol sorumlu tutularak suçlanacak, bask ı altı 
no al ınmaya u�raı ılacaktır. Temel ekonomik sorunlar 
daha do ağırlaıorak çöz�m bek leyecektir. Bekleye dur 
sun,özel sektöru hoınut etmek için el a l t ından a l t ından a l t ın elden 
gelen yap ı lacaktır, sessiz sedasız.  Sesli sözlu olarak i 
se,ki tlelerden oy getirecek bazı iıler yapılacak,ve -
ya yapılması tasarlond ığı olayiıle propoganda edile -
cektir. Zira bu seçim dönemi herhalde normal sUr.sini 
tamamlamayacak, erken seçime gidi lecektir.MC, bu 
seçimi ayarlamak için iktidarı almııtır. 

Aslında ne buriuvazi, ne MC erken seçim gönu l lu  

ulke kamuoyu, halk kitlelerinin 
IUmleri, i lerici ayd ın çevreler 
görmektedir; artık ne ya
t ı lamamaktad ı r .Artık bu 
lu, palitik  bir gUce dönUımesi 
nemi kalıntısı k ıs ıt l ı demokrasi 
ten ancak böyle kurtarı la
tikleıme sUreci ancak böyle 
bi l ir. 

• "Demokratik-ilerici 
sıl saglanır ? ÖrnegilZ
dikamn bazı bildirilere 
",m bir yolu mudur ? 

Ortak bildiri ler imzaloyıp 
tik ,  i lerici gUçlerin eylem 
yoludur oma, tek yolu ve 
tahminime göre eylem birliği 
çerek oluıabi lecektir. Ve 
yöne l ik  somut eylemler 

Baılangıçta bunlar,aynı 
ler olabi l i r. Giderek, yine 
ler dUzeyinde ortak bir 
de anlaJmaya varılabi l ir,
tartlJmalarıno giri ımeden. 
eylem programı ve uygulaması 

Bence bağımSlzl ık, demokrasi 
rul tusunda eylem birliğini 
de dUıUnmemek gerekir;
leıtirmeye çal ıımak yeterli 
lelerin gUç ve eylem birliği 
moları bu hedefe yönel ik  



.GÜNÜMÜZDE, SOSYALiST HAREKETLE 
VE i şç i  sıNıFıNıN 

YÜRÜMEYEN 
BA�IMSIZLlK VE DEMOKRASi 
MÜCADELELERiNiN SA�LAM, KAlıCı 
SONuçLARA ERi ŞMESi MÜMKÜN DE�iLDiR. 

• İş çi sınıfınırı kısa sürede örgütlenmesi . 
miimkwı m ü ?  

ilÇi s ınıf ı  içinde hemen örgUtlenmeye baıianabi
l i r  ve baılonocokt ı r .Az önce bel i rttiğim gibi,hçi sı
nıfı içinde önemi azımsanmayacak sosyal i st bir biri 
kim vardır .  i�çi sınıf, iç inde politik örgUtlenme Parti i 
nin baıta gelen görevidir. Ne var k i ,  Porti örgUtlen -
mede ne denl i  baıar d ı  olsa, bu örgUtlenme iıçi s ın ıf� 
nın tUmUnU hiçbir zaman kapsamayacaktır.  Parti ilÇ; 
sınıfı içinde etkin biçimde örgUtlendiği , sağlam kök 
saldığı ölçUde ilÇi s ın ıfının geri kalan kitlesini de et 

. BENiM TAHMiNiME GÖRE EYLEM BiRLi�i 
ADıM ADIM, EVRELERDEN GEÇEREK 
OLGUNLA ŞABi LECEKTiR. VE BU OLU ŞMA, 
SOMUT HEDEFLERE YÖNELiK SOMUT 
EYLEMLER YOLUYLA 
GERÇEKLE ŞEBiLECEKTiR. 

ki leyecek ve yönlendi recekti r. Şunu da unutmamak 9' 
rekir k i ,  Parti , i§çi s ınıfı d ıı ındeki s ınıf ve tobokolar
do do programın ı  ve programın ın dayandığı sosyal i st 
görUıleri , aldığl kararları tanı tmaya, yaymaya çal ııo
cak , a  sınıf ve tabakaların sorunlarına sosyal ist açı _ 
don çözumler önerecek ve onların gUncel gereksin -
meleri ve istekleriyle i lgilenip bunları karıı layocak 
tedbirler i leri sUrecektir. 

• Parti içi çalışmalarda ve dışa dönük eJ"" 
lem lerde ilk sırayı alan görevler ha/ıgileri 
olııyor ? 

.DEMOKRATiK HAK VE ÖZGÜRLÜKLERiN 
KAZANıLMASı VE GENişLETiLMESi HER 
YERDE VE HER ZAMAN işçi  sıNıFıNıN 
VE ONUNLA BiRliKTE HALK 
KiTLELERiNiN BU U�URDA 
MÜCADELESiYLE OLMUŞTUR. 

Parti'nin iıçi s ın ıfı içinde örgUtlenmesi parti-içi 
çal ıımalara sık ı sık ıya bağl ıdır. Parti kadrolarını ve 
Uyelerinin eylem içinde, i}  yaparak eğitilmesi, teorik 
ve pratik çal ıımalon" birl ikte yUrUtUlmesi i Porti i nin 
örgUt olarak ilÇi sınıfında ve halk kit lelerinde etkin 
l iğini gerçek leıtirmek ve geli ıtirmek için lartt ı r .A� 
cak bu nitelikte yetiıen kadrolar ve Uye ler Parti'nin 
politik ve ideolojik mUcade lesini yUrUtebi l i rler. 

Parti , dııo dönuk diğer eylemlerini Parti tUzUljUn 
de ve programında somut ve ayrıntı l ı  olarak bel irti
len hedeflere yöne l ik  yol lardan biçimlendirecektir. 
Bunun kısacak temel i lkesi , bağımsızlık ve demokra
si mUcodelesinin sosyal izm mUcodelesiyle birlikteve 
ona bağıml ı alarak yUrUtUlmesidir. 

Bu mUcodelede tUm demokratik, i lerici , yurtsever 
gUçlerin eylem birliği gerçekleıtirilmeye çal ıı ı lacak 
tır. Bundan maksat yaln ızca emperyalizmi ve foıizmi 
geriletmek,geriletmek, giderek tasfiye etmek, toplu
mun demokrotikleımesini sağlamak ve hızlandırmak, 
deği l ,  aynı zamanda ve aynı derecede önemli olarak, 
emekçi kitle leri ve diğer i lerici , demokratik gUçleri 
ağ ırl ığ ın gittikçe artan politik bir gUç haline getir
mek, daha Ust dUzeylerde b i l inçlenerek sosyalist çiz 
giye yakloımolennı sağlamaktır. Bu eylem ve mUco 
dele sUreci s ın ıf gUçleri dengesini kitlelerden yona 
değiıti recek ve geliıtirecektir. Tabi i ı bu nitelikte � 
tari i ve sUrek l i  bir geli�im, sözunu ettiğim mUcade le 
sUreci içinde i�çi s ın ıf ın ın politik hareketinin kendi 
bağ ımsız varl ığını koruyarak· öncUIUk görevini yerire 
getirmesiyle mUmkUn olacaktır. GUnUmUzdel sosyal i st 
hareketle bUtUnleımeyen ve ilÇi s ın ıfının önculUğU ... 
de yUrUmeyen bağımsızl ık ve demokrasi mUcadelele
rinin sağlam,kal ıc ı  sonuçlara eri ımesi mUmkUn değil 
dir. 

Bag ımsızl ık, demoJ.q-asi ve sosyal izm mUcadelesi� 
deki somut hedef ve eylemler Parti tUzuk ve progra
mında belirtilmi�tir. Burado bunları anlatmaya yer 
yoktvr. Yalnız bir noktaya i ıaret etmek isterim: Bu 
gUn gUndemde alan ivedi sorun politik demokratikleı 
meyi gerçekleıtirmektir ; fikir, söz, örgUtlenme, top
lantı ve yayın özgUrlUklerini k ıs ı tlayan yasal hukUm 
lerin ve uygulamaların ortadan kalkmasıdır. Ekono -
mik, sosya l , ku l turel tUm sorunların çözUmU politik 
iktidardan, iktidarda olunmodıgı zaman da :ktidarı et 
ki leyebi lmekten geçer. Bunun için poli!ik dUzeyde a. 
mokratikleıme baı sorun olmaktad ır. Burjwazi ve ik
tidarın kendilikleri nde, Uzerlerinde bir baskı olır.a -
d ıkça, halk yararına hiçbir ıey yapmozlar • 

• Bitiriı'keıı , bir sort/mıız da parti sorunu
na doğr1ldmı bağlı olmayaıı bir kOlZııda . Bıı yıl 
dül/ya kadınım' yılı olara�' illllZ edildi. Tiirki� 
ye [şçi Partisi 'ııil! kadııı gel/el başkanı ola -
rak Türkiye 'de ve dünyada kadıl! sO'Y'llıılıyla i 
gili görüşleriııizi açıklar mısınız ? 

TUrkiye iıçi Partisi 'nin kadın genel baıkanı al -
masoyd ım da dUnyada ve yurdumuzda kad ın sorunu i
le i l gilenirdim; her sosyalistin de i lgi lenmesi gereki r. 
Kadın sorunuyla i l gi lenmek ve kadının hak ve özgUr 
lUklerini savunmak i l le de burjuva feminizmi deği l 
dir. 

Çal ııan kadınlar çift sömUrU ve baskı alt ındad ır: 
iıçi ,emekçi olarak, bir; kadın olarak, iki . BugUnku 
dUzende çal ııma yaıomının d ıı ında da kadın ikinci 
sırada yer olon bir yurttoıt ı r ,önce insan, sonra kadın 
olduğu unutu lmujcosıno. 

Kadın sorunu, öbUr temel toplumsal sorunlar gibi , 
sosyal izmde 051 1  çözUme kovuıacaktır , o  do bir sUreç 
içi nde . Çal ıımo yaıamındaki eıitsizli� leri gidermek , 
meslek te i lerleme olanak lar ın ı  açmak daha kolay 
da,kodın konusundaki sosyal değerlerin , görUılerin i 
kad ın-erkek i l i ıki lerinin değiımesi daha zor. Ama bu 
gUnden kad ınların durumlarını iyi leıti recek iıler ya
pı labi l ir  ve yopl lmalıdır:Bir, ça1 1ım o yaıarnının ko -
dın yararına dUzen lenmesi ; iki , kadın ın kamu Yoıomt
na aktif alarak katılması .  En önemlisi de kad ınların 
kendi hak ve özgurlukleri uğruna harekete geçmeleri 
dir. • 

yal emper
geriletmek,geriletmek, giderek tasfiye 
mun demokrotikleımesini sağlamak 
deği l ,  aynı l ,  aynı l ,  zamanda ve aynı derecede 
emekçi kitle leri ve diğer i lerici
ağ ırl ığ ın gittikçe artan politik bir 
mek, daha Ust dUzeylerde b i l inçl
giye yakloımolennı sağlamaktır. 
dele sUreci s ın ıf gUçleri dengesini 
değiıti recek ve geliıtirecektir. Tabi
tari i ve sUrek l i  bir geli�im, sözunu 
sUreci içinde i�çi s ın ıf ın ın politik 
bağ ımsız varl ığını koruyarak· politik · politik 
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getirmesiyle mUmkUn olacaktır. 
hareketle bUtUnleımeyen ve ilÇi 
de yUrUmeyen bağımsızl ık ve demokrasi 
rinin sağlam,kal ıc ı  sonuçlara eri
dir. 

Bag ımsızl ık, demoJ.q-asi ve sosyal
deki somut hedef ve eylemler Parti 
mında belirtilmi�tir. Burado bunları 
yoktvr. Yaln ız bir noktaya i ıaret 
gUn gUndemde alan ivedi sorun politik 
meyi gerçekleıtirmektir ; fikir, 
lantı ve yayın özgUrlUklerini k ıs ı t
lerin ve uygulamaların ortadan kalkma
mik, sosya l , ku l turel tUm sorunların 
iktidardan, iktidarda olunmodıgı 
ki leyebi lmekten geçer. Bunun için 
mokratikleıme baı sorun olmaktad
tidarın kendilikleri nde, Uzerlerinde 
d ıkça, halk yararına hiçbir ıey yapm

• Bitiriı'keıı , bir sort/mıız 
na doğr1ldmı bağlı olmayaıı 
dül/ya kadınım' yılı olara�' illllZ 
ye [ş[ş[ çi Partisi 'ııil! kadııı gel
rak Türkiye 'de ve dünyada 
gili görüşleriııizi açıklar mısın

TUrkiye iıçi Partisi 'nin kadın 
masoyd ım da dUnyada ve yurdumuzda 
le i l gilenirdim; her sosyalistin de 
Kadın sorunuyla i l gi lenmek ve ka
lUklerini savunmak i l le de burjuva 
dir. 

Çal ııan kadınlar çift sömUrU 
iıçi ,emekçi olarak, bir; kadın ol
dUzende çal ııma yaıomının d ıı ın
sırada yer olon bir yurttoıt ı r ,önce 
olduğu unutu lmujcosıno. 

Kadın sorunu, öbUr temel top
sosyal izmde 051 1  çözUme kovuıacak
içi nde . Çal ıımo yaıamındaki eıitsizli�
meslek te i lerleme olanak lar ın ı  
da,kodın konusundaki 



KREDi 
SAVASI 
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ÖZEL TESEBBUS-BANKALAR 
BİR televizyon reklamı var. 

Özel teşebbUs Ile bankalar a
rasındaki !ilşkiyi konu alıyor. 
TUrkiye'nin nUfusu 30 mi lyon 
iken, Başbakan Demirel, ül
kede 30 milyon özei teşeb 
bUs oldu�nu söylemiştl Şimdi 
38 miLyon"özel teşebbUs" var. 
Buniardan biri Şekerbank ' ın 
önUnde kestane satıyor. Şeker
bank kızmıyor; çUnkU. arala -
rında anlaşmaya varmışlar 
Şekerbank kestane satmayacm. 
kestaneci cie kimseye kredi aç

YAZIDA değineceğimiz özel 
teşebbUs, kestanecller değilBi 
yUk sanayi bu rjuvazisinin ban 
kalarla i lişkisi reklamdaki ka 
dar basi\ ve. sorumsuz değil 
BUyUk sanayi burjuvazisi ban 
kalardan,bankacılık dUzenin
den şikayetçi. Şikayetlerin var 
lıIP ve nedenleri, sanayi ser
mayesi ile banka sermayesi a 
rasındaki ilişkinin Türkiye' de 
bangi dUzeyde oldu�nu belir
liyor. Ama bundan önce banka
lann ne olduklanna ve ne yap 
tıklarına değinmek zorunlu. 

BANXA NEDİR? 
BANKALARIN taribine dön 

mek,kökenini a raştırmak şu 
an�a gerekli değil Ne yaptık
ları, niçin var olduklanm da 
açıklıyor. Banka lar, toplumun 
çeşitli kesimlerine da�lı pa
rayı bir merkezde topla r ve 
ona sermaye niteliği kazanm 
rır. Toplumsal sermaye, toır 
lumda bölUk pörçUk daIPh i 
ken' banka iar buniarı bir mer
kezde toplar. Buna banka me\>
duatı denir. Mevduatın kaynaı.
lan çeşitli. Kapitalfstler. tUc -

earlar, memurlar, serbest mes 
tek sahipleri ve Esman zaman 
da işçiler tasarruflarını ban
kalara yatırabiUrler. Ancak , 
banka mevduatının bUyUk bö
lUmU, çalışanla rın tasarrufla 
rından oluşur. Durum Türkiye' 
de de böyle. i974 yılında, top -
lam banka mevduatının kayn3k 
lanna göre dağılıDU veriyoruz 

TABLO : i. 
Banka Mevduatı 

Resmi Mevduat 
Ticari Mevduat 
Tasarruf Mevduatı 
Toplam 

12 
2i 
67 

100 

BANKA mevduatının % 67 ' 
sini oluşturan Tasarruf Mev -
duatının kayna�, çalışan sı
nıfların tasarrufları.Ama top
lumun diğer kesimlerinin ta
sarrufiarı da banka mevduatı i 
çinde yer a lıyor. Bu bakımdan 
banka la r/ kapitalist topluma öz · 
gü nitelik ve yararlannı ger
çekleştirmekteler: DaIPnık top 
tumaal sermayenin yeniden 
bir merkezde toplanması. 

PARALAR NEREDE 
KULLANıLıR ? 
ÇALINMA riskini bır yana 

b)rakırsak kimse durup durur 
ken e lindeki pa rayı bankaya ya 
tınnak istemez. Onun için, ban 
kaya para yatırmamn başka 
çekicıııkleri olması gerekir . 
Banka, mevduat sahiplerine fa
iz ödeyerek bu çekiciliği sağ
lar. Çekilişler vb. de başka si
lahlar. Bankaların bu Ö<ieme-

• BUYUK SANAYi BURJUVAZiSi BANKALARDAN, BANKACIL lK 
DUZENiNDEN ŞlKAYETÇi ŞiKAYETLERiN VARLI�I VE 
NEDENLERI, SANAYi SERMAYESi i � BANKA SERMAYESI 
ARASINDAKı iıi SKiNiN TURKiYE'DE 
HANGI DUZEYDE OlDU�UNU BeliRLIYOR • 

ieri yapabilmeleri/gelir sağla 
malanna bağlı. Bu gelir, elde
ki mevduatı "işleterek" sağla
nır. Parayı işletmenin çeşitli 
yoııarı var. TUrkiye 'de bunun 
başlıca yolu kredi tahsisi. Di
ğerlerinin payı çok önem li de
ğil. Bunlar, hisse senedi,tahvil 
alımı, sermaye iştiraki. BUyUk 
sanayi burjuvazisinin banka
larla ilişkisini ve şikayetleri
ni anlayabilmek için buna dik
kat etmek gerekiyor. 

BUNU verilerle kanıtlaya 
bıııriz. Önce, koalisyon ortağı 
MSP 'nin organı Milli Gazete ' 
nin 28 Mart 1975 taribli sayı
sından hareket edelim. Gazete 
yıllık bilançosunu ilan eden 
bankalardan birini ele almış. 
Banka yıllık karının % 80 ' ini 
faiz ve k" misyonlardan sağla
mış. Sermaye yatınmı anlamı 
na gelen iştiraklerden sağla
nan kar ise toplam karın sa
d.ece � 2 'si. Milli Gazete bu 
"faizciliği" başka açılardan e
leştiriyor. MUslümanlıkta fa
izin yeri,bizim konumuz değil 
Ama, bankaların, mevduat ka� 
şılığı faiz ödemelerini , kredi ' 
karşı lığı faiz geliriyle karşı
layıp üstljne kar ettikleri bir 
gerçek.Banka karının asıl kay
nağı, sermaye iştirald, yatı -
rım vb. değiL. Milli Gazete dı
şındaki kaynaklar da bunu doğ 
ruluyor: 

TABLO : 2. 

TABLO'nun anlamı şu:1974 
yı hnda banka lar, 85 milyar 328 
milyon Ura kredi açıyor. Tah 
vii., bisse senedi a hmı ve iş
tirak biçimindeki mevduat kul 
lanımı ise 7 milyar 291 milyon. 
Daha da önemlisi, bu mlkta -
rın içinde çeşitli kamu kuru -
luşla rına ve tahvillerine yatı
rılan fonlar da yer a lıyor. Bun 
ların oranı yarıdan fazla. O hal 
de bankalar, tahvil,hlsse sene 
di alimı ve sermaye Iştiraki 
biçiminde bUyUk sanayi burju
vazls!ne, bUyUklüğü ile orantılı 
katkıda bulunmuyor. Bu, bUyUk 
sanayi burjuvazisinin başlıca 
şikayetlerlnden biri. 

BANKALAR VE BUYUK 
SANAYİ BURJUVAZİSI 
KAPİTA LİST Uretlm, gide-

rek genişleme, yayılma eğili 
minde. Bu eğilimin doğa i so -
nuçlarından biri, sanayicilerin 
öz kaynakları dışındaki kay
naklara başvurma zorunlulu� 
ve eğilimi. Örneğin, sanayici a 
lacağı kredi ile kendi serma -
yesini birleştirerek yapaca� 
.blr yatırım sonunda ettıği artı 
değerle , a ldı� kredinin faizini 
ödeyebiliyorsa, kredi alma ma
sı için hiçbir neden yok. Teo -
ride, sanayicilerin kredi ihti
yacı böyle şekilleniyor.Ama , 
pratikte bu krediyi bulmak ge
rek. Hem de karı artırıcı ko-

Bankalarda Mevduat ve Kullanımı 1974 
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Mevduat 
85. 743 

Krediler 
85. 326 

Hisse Senedi ve 
7. 291 

şulla rla. Yanı, kredi karşılı� 
az faiz ödeyerek. BUyUk sana
yi burjuvazisinin kredi soru
nu burada dUğümleniyor. 

KREDİLER VE 
BURJUVAZİ 
1971 yılımn Mart ayına ka

dar Demirel hUkUmetl iş ba
şındaym. i l. Beş Yıllık P lan 'ın 
1971 yılı Programı'nı da o hU
kUmet bazırladı. Prograının , 
kredilere ııışkln bölUmUnde 
şöyle deniyor: "Memleketimiz 
de, kredilerin pabalı lı�ndan zl 
yade, orta ve uzun vadeli kre
dilerin yete rsizliği, sanayi sek 
törünUn finansmanında temel 
sorun olarak görülmektedir. " 

BURADA, birbirine yakın
dan balilı iki durum söz konu 
su,Kredilerin artırılması ve 
mevcut kredi bacmi içerialnde 
faiz oranlarımn dUşUrülmesi. 
1971'in Demirel bUkU'metl, faız 
oranlarından önce, kredi ye
terslzliğini sorun olarak gör
mekteydi. Ancak, bu sorunun 
çözUmU kapitalist düzenle sı
mrlı. ÇUnkU, kredi mevduata 
balilı, mevduat iae tasarrufa . 
Kredilerin a rtabilmesi, tasar
rufu a rtırmakla mUmkUn.. sa
nayi kesimindeki tekelci eği
limler, çalışanların satınal
ma gücU ve dolayısıyla tasar
ruflan dUşUrüyor. Örneğin, fi
yat artışlannın oldukça yUk
sek oldu� 1974 yılında, banka
lann mevduat artışı da yavaş
lıyor. Artış buı 1973 yılında 
% 37 iken, 197 4 'de % 28. 3 'e dU 
şUyor. Bunda "Kıbrıa Barış Ha 
rekatı iinın da payı var. Ancak 
sanayı burjuvazisi mevduat IBc 
mlnin a rtmasına fazla bel bağ 
lamamış görUnUyor. Onun için 
önerileri, mevcut kredi hacmi 

TDHıiYE'NiN iHHACA n DU$UYOH 

L O  

1975'in i lk  uç ayında ithalat h ız la artarken,ih ..... 
cat,geçen yı l ı n  aynı oylarındaki dUzeyin alt ında . 
kald ı .  1974 de 405. 677.000 dolar olon ihracat, bu 
y ı l  ancak 355. 149.000 dolara u loıobi ldi . Bu y ı l ın i lk  
Uç ayında elde edilen bu sonuç, I975 için 2 mi lyar 
dolarlık ihrocat hedefine ulaımanın olanaksızl ığ ın ı  
ortoya koyuyor. Öte yandan ithalat, h ız l ı  ortııını 
Mort ay ında da sUrdUrdU. Bu y ı l ı n  ilk Uç ay ı nda itha 
lot 1 . 175. 439.000 dolara ulaıtl . D ıı ticaret oÇığl 
820. 290. 000 dolar. Merkez Bonkası döviz stokları 
do bu geliımeye kOjUt olarak hızla eriyor. 

ULKELER için ideol olon ithalat giderlerinin ih .... 
cat gelir.leriyle karıılonması .  Hiç deği lse aralarında 
anlaml ı bir oran sağlanmas ı .  TUrkiye açısından itha l 
atla i hracat arasındaki bu bağlantı anlomını yi tirmiı 
durumda. D ı ı  ticaret oÇığl, linıdiye dek yabancı Ulke 
lerde çal ııon iıçilerimizin getirdikleri dövizlerle den 
gelenmeye çal ıı ı ld ı .  Şimdi lerde ise , aç ık  öylesine 
bUyUdU ki, yama yetmez oldu. Bu durum, gerek cephe 
hUkUmetini , ll'Irekse temelindeki sermaye sınıfını son 
derece kayg ı landırıyor.Cepheciler bir yanda d ıı  kr&
di olanak lor ın ı  zorlarken,diğer yandan ihracatı ar
tırabi Imenin yol lar ın ı  oraıtırıyorlar. Son gUnlerde ul
uslararası banka yöneticilerinin ulkem;zj ziyaret
lerinin bir nedeni de bu.  

iHRACAT neden artmıyor? GörUnUıteki neden ih 
racatın buyUk ölçUde tarımsal urunlere dayonması ve 
tarım UrUnlerinin d ııorıdoki fiyatlarırın dUımesine 
karıın TUrkiyede fiyatların yUksek olması. Gerçekten 

dUnya piyosalor ında geleneksel ihraç UrUnlerimizin 
fiyatları dUıuk. Pomuk, fındık, çekirdeksiz kuru UzUm 
ihrocatı önemli sarunlarla korıı kar�ıya. Geçen y ı la 
nazaran fındık ihrocatında 26.4, pamuk da ise 96. 8 
milyon dolarlık bir azalma var. Pamuk stoku ise 400. 
000 tona ulaıtı. 

GERÇEK neden ise sermaye sın ıfı ile köylU s ınıf ı  
arasındaki çeliıkiye dayanıyor. Özel l ikle Ecevit 
iktidarında yUksek tutulan taban fiyatları ihrocatç ı 
ların piyasaya girmesini engelledi .Ayrıca i hracatçı 
lar kredi olanaklarından do al ııogeldikleri biçimde 
yararlanamad ı lar. Her zaman devlet çarklarının kan 
di lerinden yana çal ıımasına al ıımıı ihracatç ılar, ra
hat kazanç olonoklarının artgdan kalkmasından tedir 
gin olup, çekimser davrand ı lar 

CEPHECilER iktidara ge l i r  gelmez ihracat�ılarn 
da tavrı değiıir oldu. Sermaye sınıfın ı n  sözcUIUğUrtl 
yapan yayın organlarında ileri sUrulen öneriler i l 
ginç, ihrocatcı taban fiyatındon pamuğu olacak,bu
no kArın ı  ekleyecek,d ıı piyasa fiyatıyla ki içeri ' _ 
deki fiyattan dUıUk, satacak ,ancok oradaki farkı 
devlet i hrocatçı lara ödiyecek. Taban fiyatlarının do 
bundan bııyle,dıı  fiyatlar dikkate al ınarak saptan
ması öneri ler arasında. 

DEMiRe l ilk kez iktidara gelmedi. Sermaye sını 
f ın ın bu lUr istekleri de i lk  deği l .  Böylesine istekler 

. geçmiıde çok karıı lond ı .  Örneğin, ihracatı ge I iıtir
mek amocıyla ortaya atılon ihracatı teıvik tedbir
leri . 

Bunlar orasında ihracatta vergi iadesi 1963 de çıkan 
bir kanunla yUrUrlUğe konmuı. Baılang ıcı itibariyle 
san derece s ın ırl ı bir uygulama yapılmıı.  5onı:ad.n 
çı!<an karornameler yUzlerce maddeyi,  iktidar i hra
catçı iyi i l iıkileri içinde kapsamına a l ıvermiı. Yap ı
lan i hracat ve sağlanan vergi iadasi rokamlarını tab 
ladon izlemek olanakl ı .  
Yi lLAR iTiBARiYLE iHRACATTA VERGi iADelERI 

Yıl lar fob I hraç Bedeli (Tl) Vergi iadesi (Tl) 
34. 

1965 455. 579. 475 42. 195. 000 
1966 3 14 .000. 000 40. 250. 000 
1967 248. 268. 000 24. 897. 000 
1968 248. 097. 000 57.892. 000 
1969 1 . 424. 577. 000 2 17. 353.000 
1970 1 . 577. 700. 000 274982. ()()i) 
1971 1800. 000. 000 383 .644. 000 
1972 3 .2 19. 909. 000 7 19. 268. 000 
1973 7. 327. 466. 000 1 . 053. 902. 700 
1974 ? 920. O 13. 000 
Tobladakl vergi iadesi bıılUmU, devletin i hracatı ort ... 
rabilme am?cıyla ne kadar vergi kaybına uğrod ıllını 
gösteriyor. lıçi s ınıfından, memurdon peıin olarok pl
ınan vergi ler, ihracatçıya peıin alarak iade edi l i yor. 
Bunca i tinonın karııl ığı , sanayi Urunlerinde, geçmiı 
y ı la aronla 28. 8  mi lyon dolarlık bir dulUı. ihracatta 
tıkan ıkl ık . Demekki bu sarunun çözUmU ihrocat�ı lara 
sağlanan olanaklarla, ya do devlet kesesinden ulufe 
doğıtmakla alacok gibi deği I, . .  • 

6 Mayıs 1975 
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Tasarruf Mevduatı 
Toplam 

67 
100 

BANKA mevduatının % 67 ' 
sini oluşturan Tasarruf Mev -
duatının kayna�, çalışan sı
nıfların tasarrufları.Ama top
lumun diğer kesimlerinin ta
sarrufiarı da banka mevduatı i 
çinde yer a lıyor. Bu bakımdan 
banka la r/ kapitalist topluma öz · 
gü nitelik ve yararlannı ger
çekleştirmekteler: DaIPnık top 
tumaal sermayenin yeniden 
bir merkezde toplanması. 

PARALAR NEREDE 
KULLANıLıR ? 
ÇALINMA riskini bır yana 

b)rakırsak kimse durup durur 
ken e lindeki pa rayı bankaya ya 
tınnak istemez. Onun için, ban 
kaya para yatırmamn başka 
çekicıııkleri olması gerekir . 
Banka, mevduat sahiplerine fa
iz ödeyerek bu çekiciliği sağ
lar. Çekilişler vb. de başka si
lahlar. lahlar. Bankaların bu Ö<ieme-

sından hareket edelim. Gazete 
yıllık bilançosunu ilan eden 
bankalardan birini ele almış. 
Banka yıllık karının % 80 ' ini 
faiz ve k" misyonlardan sağla
mış. Sermaye yatınmı anlamı 
na gelen iştiraklerden sağla
nan kar ise toplam karın sa
d.ece � 2 'si. Milli Gazete bu 
"faizciliği" başka açılardan e
leştiriyor. MUslümanlıkta fa
izin yeri,bizim konumuz değil 
Ama, bankaların, mevduat ka� 
şılığı faiz ödemelerini , kredi ' 
karşı lığı faiz geliriyle karşı
layıp üstljne kar ettikleri bir 
gerçek.Banka karının asıl kay
nağı, sermaye iştirald, yatı -
rım vb. değiL. Milli Gazete dı
şındaki kaynaklar da bunu doğ 
ruluyor: 

TABLO : 2. 

şikayetlerlnden 

BANKALAR VE BUYUK 
SANAYİ BURJUVAZİSI 
KAPİTA LİST KAPİTA LİST Uretlm, Uretlm, gide-gide-

rek genişleme, yayılma eğili 
minde. Bu eğilimin doğa i so -
nuçlarından biri, sanayicilerin 
öz kaynakları dışındaki kay
naklara başvurma zorunlulu� 
ve eğilimi. Örneğin, sanayici a 
lacağı kredi ile kendi serma -
yesini birleştirerek yapaca� 
.blr yatırım sonunda ettıği artı 
değerle , a ldı� kredinin faizini 
ödeyebiliyorsa, kredi alma ma
sı için hiçbir neden yok. Teo -
ride, sanayicilerin kredi ihti
yacı böyle şekilleniyor.Ama , 
pratikte bu krediyi bulmak ge
rek. Hem de karı artırıcı ko-
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ayında ayında ayın ithalat h ız la artarken,ih ..... ken,ih ..... ken,ih 

oylarındaki dUzeyin alt ında . 
677.000 dolar olon ihracat, bu 
00 dolara dolara dolar u loıobi ldi . Bu y ı l ın  i lk  

edilen bu sonuç, I975 için 2 mi lyar 
hedefine ulaımanın olanaksızl ığ ın ı  

yandan ithalat, h ız l ı  ortııını 
dUrdU. Bu y ı l ı n  ilk Uç ay ı nda ı nda ı n itha 

dolara dolara dolar ulaıtl . D ıı ticaret oÇığl 
Merkez Bonkası döviz stokları 

kOjUt olarak hızla eriyor. 
ideol olon ithalat giderlerinin ih .... ih .... ih 

karıılonması .  Hiç deği lse aralarında 
ğlanmas ı .  TUrkiye açısından itha l itha l ith

ndaki bu bağlantı anlomını yi tirmiı 
oÇığl, linıdiye dek yabancı Ulke 

iıçilerimizin getirdikleri dövizlerle den 
Şimdi lŞimdi lŞim erde ise , aç ık  öylesine 

yetmez oldu. Bu durum, gerek cephe 
temelindeki sermaye sınıfını son 
or.Cepheciler bir yanda d ıı  kr&

ih

dUnya piyosalor ında geleneksel ihraç UrUnlerimizin 
fiyatları dUıuk. Pomuk, fındık, çekirdeksiz kuru UzUm 
ihrocatı önemli sarunlarla korıı kar�ıya. Geçen y ı la 
nazaran fındık ihrocatında 26.4, pamuk da ise 96. 8 
milyon dolarlık bir azalma var. Pamuk stoku ise 400. 
000 tona ulaıtı. 

GERÇEK neden ise sermaye sın ıfı ile köylU s ınıf ı  
arasındaki çeliıkiye dayanıyor. Özel l ikle Ecevit 

köylU 
Ecevit 

köylU 

iktidarında yUksek tutulan taban fiyatları ihrocatç ı 
ların piyasaya girmesini engelledi . Ayrıca i hracatçı 
lar kredi olanaklarından do al ııogeldikleri biçimde 
yararlanamad ı lar. Her zaman devlet çarklarının kan 
di lerinden yana çal ıımasına al ıımıı ihracatçihracatçihr ılar, ra
hat kazanç olonoklarının artgdan kalkmasından tedir 
gin olup, çekimser davrand ı lar 

CEPHECil
çekims

Cil
çekims

ER iktidara ge l i r  gelmez ihracat�ılarn 
da tavrı değiıir oldu. Sermaye sınıfın ı n  sözcUIUğUrtl 
yapan yayın organlarında ileri sUrulen öneriler i l 
ginç, ihrocatcı 
yapan 

ihrocatcı 
yapan yayın 

ihrocatcı 
yayın org

ihrocatcı 
org

taban fiyatındon pamuğu olacak,bu
no kArın ı  ekleyecek,d ıı piyasa fiyatıyla ki içeri ' _ 
deki fiyattan dUıUk, satacak ,ancok oradaki farkı 

Bunlar orasında ihracatta vergi 
bir kanunla yUrUrlUğe konmuı. 
san derece s ın ırl ı bir uygulama 
çı!<an karornameler yUzlerce madd
catçı iyi i l iıkileri içinde kapsamına 
lan i hracat ve sağlanan vergi iadasi 
ladon izlemek olanakl ı .  
Yi lLAR iTiBARiYLE iHRACATTA 

YılYıl lar lar fob fob I hI hraç Beraç Bedeli deli (Tl) (Tl) 

1965 455. 579. 475 
1966 3 14 .000. 000 
1967 248. 268. 000 
1968 248. 097. 000 
1969 1 . 424. 577. 000 
1970 1 . 577. 700. 000 
1971 1800. 000. 000 
1972 3 .2 19. 909. 000 
1973 7. 327. 466. 000 
1974 ? 
Tobladakl Tobladakl vergi vergi iadesi bııiadesi bıılUmU,lUmU,



içe risinde y.pılacak bazı dii-
7.cnlemclcre ılışkın. 

BUYUK flAKİp : 
KAMU KESi�li 

VEfliLEflE göre Merkez 
Bankası kredileri hızla art -
makta. Ancak bu a rtışı.n bü
Yük sanayı burjuvazisinin is
tedlj!:lnce yar. rlan.bildlğl sa
nı'mnmalı. Ömeğln, 1973-74 a
rasındaki kredi artışı 17 m l l
yn r 930 milyon U ra. Bunun 'l 
67'sl destekleme alımlan için 
kamu kesimine gldlyor.%25.9'u 
Ise �ııer Işlemler ıçın 
hazineye a vans o la rak verlli
yar. Kamu seklörüne açılan ia& 
dı ve avansla r geneıııkle des
tekleme alımları ıçın. Sanayı 
cılerin yıliardır yüksek taban 
fiyatına ka rşı olma nedenlerin 
den biri bu. 

ÇÖZUM UYGULAMALARI 
VE ÖNERİLER : 
BUvUK sanayı burjuvazisi 

siyasal ikııdardakl a!tl l'lığını 
a rtı rrlıkça kredi dağılımı ko
nusunda önerdiği çözUm yol
ları da a rtıyor. Burjuvazi ön
ce Merkez B.ınkası kredi kay
nakla rım zorlarnayı deniyor . 
1971 yılında alınan bır kararla 
Me rkez Bankası orta vadelı 
kredileri a rtırılıyor. Ancnk bu 
krediler aşırı ölçUde a rtıpılan 
ka'nın koyrluğu limitleri zor
layınca , b.ışka bır yol önerııi
yar. Bankala nn Me rkez Banka 
sı 'na yabrmakla yükUmlU 01-
duklan mevduat karşılık oran 
ları , l974 Ağustosunda a lınan 
bir kararla 'lı 20'den � S'e in
diriliyor. Böylece 1974 yılında 
bankala nn orta vadeli kredi 
hacmındeki arbş 7 milyar 565 
mııyon liraya u laşıyor. Bunun 
6 milyar 996 milyonu,yani 'x 
92 'si sanayı kesimine gldlyo� 
Sanayı kesimi bu durumdan da 
yeterince memnun olmasa ge-

ISIDAllARı NEDEN 
YDINIYOR 

TÜRKiYE iıveren Sendikaları Konfederasyonu 'nun dü
zenlediği toplantı 28 Nisan gUnU istanbu l 'da yapı ld ı .  Top
lantının amac ı ,  II TUrk hUr teıebbüs kuruluılarının temel 
göruılerini tesbi t"imiı· 

GERÇEKTEN de toplantıda "hUr teıebbUs"Un temel gö 
rUıleri ortaya çıktı. Temel gtSrüıler", çatlak ses çıkmadon, 
ayr ı l ıklar boıg/lstermeden, iıverenlerin IUmUyle katı lacağı 
g/lrUıler. Bu " temel g/lrUı"Un sendikal hakları yok etmek 
olduğu bir kez Ilaha be l l i  oldu . Toplantının odak noktası 
buydu. 

OYSA daha önce, toplantının yapılmasına i l i�kin t-r 
mel ya do ortak görUı yoktu . Odalar Birliği , b/lyle toplantı 
ların ancak kendi denetiminde yapılabileceğini i leri sürü
yordu . Buna reğmen,Adana, Eskiıehi.( ve Kayseri Odalar 
dııındo kolon be l l i  boıl ı birçok Oda temsi lcisi toplantıya 
katıld ı .  

TOPLANTıYı dUzenleyen iıveren Sendikalurı Konfe-
derasyonu BaıJ<anı Ha l i t  Nori n, "temel görUı"U ön plana 
ç ıkarmaya Çal ııtl . Oiğer iıadomlorı do buna kat ı ld ı .  En 
çok sözU edi len, "hUr te�bbuse yönelen tehditler" idi . Bu 
" tehdit't lerin boı1ndô lokavt "hakk ı " na yönel ik  saldır ı lar 
ve "fabrikalara el koyma ta50vvurlart geliyormuı. Ama 
iıverenler yalnızca bu "temel haklarınıll  sovunmakla ka l 
mad ı lar. Genel i l Ç i  haklarını d a  hedef ald ı lar. Anloıılan , 
sendikal mUcadelenin uloıtığı boyutlar i ıverenleri çok kor 
kutmuı. Kendi lerini , savunma durumunda görUyarlar. Daha 
doğrusu /lyle g/lstermek istiyorlar. ÇUnkU, istedikleri huku
metin kurulmasından sonra, ltdurumlarının onlayl�la kor· 
ıı lanmasıtt umutları do arttı. 

ÖZEL teıebbUsUn asıl tal i hsiz l iğ i ,  " temel g/lrUı ve fe l "  
sefell lerini, bu gCSrUı v e  felsefenin sonuılarının e n  çok be l i'  
ginleıtiği b i r  ortamda d i l e  getirme zorunda kalmaları. Ör
neğin, Vehbi Koç özel teı,ebbUsUn vergi ödeme ii meziyeti" 
ne değinirken, Eczacıboıı vergi kaçak ç ı l ığının önlenemez 
duruma geldiğini söylUyor. Genel olarak, kazanılan hak
lara sayg ı l ı  olunduğu be l irti l i rken , Koç kalkıp " iıçilerin 
çok tatil yapmasındon" ıikayet ediyor. W gazetelere g/lre 
çok alkıılanıyor. Belki de "Koç'um benim ii diye tezahurat 
do yap ı l mııtır. liDöviz geliri ve tasarrufu sağl ıyoruz" diyor 
Koç . Öt'e yandan döviz rezervlerimizin durumu molOm 
1 974'le tUm i hracat gel iri lmiz 1 . 5  mi lyar dolar iken, hUr 
teıebbUs kapsamına girmeyen yurt d ı ıındoki iıçilerin getir 
dikleri d/lvi z ı. 4 mi Iyor dolard i .  

ODALAR Birliği belki d e  bunun için toplantının daha 
i leride yapı lmas ın ı  istemiıtir � Bu tersiikiere rağmen, sendi
kal haklara karıı ç ıkmoda iıverenler birbirleriyle yorııtı lor. 
Korkulan, yaln ızca ufabrikafara el koy-no tasavvuru: deği i. 
Tatil çokluğundan tutun do sendika bol luğuna kadar bir 
çok ıeyden mUıteki , /lzel teıebbUs. Koç, "doğru dUrUst bu
yUk iıyeri yokken bu ne sendika bol luğu" diyor. Ücretlerin 
UçlU komite tarafından tesbi ti öneri l iyor. Bu ıtUçlUuden iki 
si çantado kek l i k .  Kendi temsi lei leri ve hukUmet tenı,i lcisi.  
Bir de TUrk-iı tten ImUnesip" temsi lci  bulurlarsa , gerisi kol 
oy. Bunun için uçlU komite istiyorlar. 

KULLAND I K LARI bir  "silah" daha var. iıçileri, toplu 
mun diğer çal ı�nlarına ihbar etmek. ı ı i�çiler, Ucretlerini 
artırarak durumlarını koruyab i l i yorlar, ya toplumun diğer 
kesimleri ne olacak, onlar insan deği i mi ?"diye soruyorlar 

EVET, onlar da insan. Ama onların " i nsanl ığ ı lt iıçilerin 
kazandığı hak ların geri al ınmasıyle sağlanmayacak . Onla 
r ın da örgUtlenip, haklarına sahip çıkmalarıyle sağlanacak 
iıverenler o zaman,daha i htilafsız, daha sık toplanarak,da 
ho çok tI)ikayettl dile getirme olanağına kOVUlOcaklar . •  

rek. Onun ıçın, ort. vadelı kre 
dı mevduat karşılık oranının 
sıfıra Indirilmesi Mil liyetçi 
Cephe hUkUmelinden isteniyor. 

BUyük sanayı burJuvazisi
nin dııer bl r Iste!tl de ralz o 
ranlarının indirilmesi. B u  yıı.. 
lardır tekrarlanan bır Istek . 
Yıllar önce sanayiciler Ht,{, l8 
raizil kredııerle yalırım yap
ınak Intlhardır"dlyorlardı. Bu 
gUne kadar% 18 ralzli kredIa
lıp "Intıhar eden kapilalislgö 
rÜlmedl. Her şeye rağmen, saı 
naylcilerln ralz oranlarını dı>
şUrmek Istedikleri bir gerçek 
Cephe hUkUmeti kurulduktan 
sonra. Yaşar Holding bu iste
ği tek ra rtaı it. 

Ancak mevcut kredi hacmı 
içerisinde ralz oranını düşUr
rnek pek kolay değiL Bu banka 
lan daha az kara razı elmeye 
bağlı. ÇünkU, mevduata veriim 
faiz ve diger masrarLar sabit 
kalı rken , kredi fazla oranla
rının düşürUlmesl bankala rın 

k�rını aza llır. Bankalar bunn 
razı olmaz. Olmaları için yeni 
bi r sübvansiyon gerekli. Dev -
let bir de bu subvansiyonu kal 
dıracak lurumda değl lb 

1971'in AP hükümeti belki 
de bunu gördüb'Ü iç'inJaiz o
ranlarım dei(it. kredi hacmini 
temel sonm oLa rak değerlen -
di rdi. Sını dı da olsa. mevduat 
hacm i sabitken lH"edi haomini 
a rtırmanın bazı yolları var.Sa 
nayi burjuvazisinin önerdiği 
yolbrdan bir böLi.imü " radikal' 
Demek ki. banlmcıltk söz kanlı 
su oldllh'\1I1da "radikaL" öneri 
leri yalnızca " ı'adika ller" den 
beldememek gerekiyor. 

"flADiKAL" gözükmeyen 
başka öne d le r  de va r. Bun lar
dan birimle. �lc l'kez Bankası 
na yatı rı lan munzam ka rşı Lık
Ların azaltılması isteniyor.Ge
rekçe ola ra k da . munzam kar
şı lılda rın a rtmasnun ennasyo 
nu kö riikleyeceği ileri sü rülü
yar : İktisat kura lla nnı alt
üst eden bir sav. Ama kaynak 
bulmak söz konusu bi r kere ! 

Özel kesimin denediği bir 
baska yol da, tahvil ve hisse 
senedi kana Lıyla finansman.Bii 
yük sanayi bu rjuvazisi.  istedi 
gi bi�imde kredi kopa ramadı-
ırı banka la ra tahvlL ve hisse 
;enedi satmak istiyor. Baş-
ka deyiş le . bankala rı t t  serma
ye piyasasına katmak tstiyor. 
Banka la rın bu senet ve tahvll
le re büyük rağbet gösıerme -
dikle rine daha önce değlnmlır 
tik Sanayici ler bunun Için de 
öneri getiriyorLar: Bankalarn 
ıahviI ve hisse senedi karşı
lığı elde eltikleri gelirin ver

giden muaf tutu lması önerili
yor. 

TÜRKİYE geri kalmı� kapi 
talist bır ülke. BUyUk sanayi 
burjuvazisi topluma giderek ch 
ha çok ağı rlığını koyuyor. Ge 
UşlIkçe, daha çok genlşl.ır.e ve 
ya)� lma eğilimi doğuyor. Bu ka 
pilallsl Urellmln yasası. Böy
le olunca, sermaye daha çok 
dış kaynağa, bu a rada krediye 
Ihtiyaç duyuyor. 

Ama sanayı burjuvazisi bu 
alanda rakJpslz değil. Başka de 
ylşle, kapiıalizm geri olduğu i 
çin rakipleri çok. Ka mu kes i -
m inrlcn,se ı'mnycnin başlm kc
stmLerlne, esnaf ve 1.nnntkn r 
la ra kada r. BUylik sanayı bu 1' 
jlJ\i:ız isin in k redi SOI'umımm ıe 
m c l l  buı·ada. ÇH7.lIm Ise ,  ı;cnel 
olornk toplumdnki, özcl nla l"ak 
ıla slya sa i I kUela rclnl" ağı l'lıh" 
nın daha da a rtmasına bağ" . 

IsCi YA TlRII 
BANKASI 

DEVLET Sanayi ve iKi Yatırım Bankası'nın kurulması -
no i Iiıkin yetki kanunu talOrısl ge�enlerde T. B. 8. M. tara
fından kabul edildi . Baılangıçta, "IıÇi Yatırım Bankası" adı 
alt ında yalnızca yurt dııındo çalılOn i Ki lerin talOnvflorl
nı "değerlendirmeyi" amaçlayan bir kuruluı tosorlanıyordu. 
Ancak, k uruluı çalıımalarının sUrdUrUldUğU CHP-MSP koa 
l i syonu d/lnemi nde, hukUmet programında yer olon " Halk s.k 
törO" çerçevesinde halk tasorruflorı da Banka kapsamına Lo 
kul.du .  Bankan ın odı do programa uygun olarak "Devlet $o
nayi ve iıçi Yatırım Bankosıt! olarak değiıtiri ldi .  Sanayi ve 
Teknol oji Bakanlığ ına boğ l ı  olarak kurulması planlanan ıbn 
ka , C HP'nin,tınemli bir siyasal etkinliğe sahip olabilecek 
ıxıyle bir kurumu MSP'ye kaptı rmak i stememesi nedeniyle o 
dtınemde kanunlaımad ı .  Koalisyonun ç/lzUlmesinden sonra, 
bUyUk sermaye çevrelerinin isteklerine uygun olarak Mec
lis çal ıımaları hızla ilerledi. 

KANUN Hukmunde kararname taslağında Banko'nın ku 
ruluj amacı ıöyle belirleniyor: "Banka'nın amac ı ,  halkımı
zın, yurt dıı ındo ça1 l1On vatandaılarımızın tasorruflorını e
konomik bir gUç hal inde birleıtirerek , korl ı l ık ve veriml i l ik  
anlayı�ı içinde değerlendirmek , mi l l i  kalkın"" hedeflerine 
uygun ve yurt sathına yayg ın teı,ebbUslere , özel l ikle sınai 
yatırı mlaro yöneltmektir. u 

BU TASARRUFLARLA bugUne kodar ne yapı ld ı ?  San II}. 
15 y ı l l ık döneme bir gtız atalım. Bu d/lnemde özel tasanvf
lar oldukça sistematik bir geliıme göstermiı, ortmljtır. Özel 
tasarrufları içinde ıirket tasarruflarının payı ancak 01'0 14 -
20 arasında oynamaktad ır. Bu kaynağın geriye kalan 'lo 80-
86'sını kiıisel tasarruflor oluıtunmoktod ır. Kiıisel talOrruf -
ların doğrudan yatırımlara ayrılan bölUmU, kapito l i zmin ge 
fiıme yasalarıno uygun olarak hızla aza�moktad ır . 1 968 y ı 
l ında � o  6 0  olon bu oran 1973'te 'lo 25'e dUımUıtUr.-KUçuk 
halk tasarruflor ının 'lo 75'i bUyuk /ll çUde Bankalar sistemi 
oroc ı l ığ i i le, kUçuk fakat giderek artırılan bir oranda tah 
v i i  ve hisse senedi satıı'  yoluyla özel sektör yatırımları -
nın finansmanındo kullan ı l maktad ır. Yurt dııındo çalılOn iı  
çi ler in  ve holk tasarruflarının bir  bölUmU de mekanizma i
çinde yer  olmaktadır. 

DEVLET Sanayi ve iKi Yatırım Bankası,  halk tasanvfla 
rına nasıl sahip çıkacak? Kararname taslağındo belirti ldi
ği gibi Banka, t llahvil ç ıkartarakU ,  " hazine ve Iv\eri<ez Bon . 
kasından kredi ve avans alarakıt , yerli ve yabancı ma l i  mU 
esseselerden kredi sağlayarak" fon yaratacak,bu fonlarla 
do yukarıda belirtilen amacı ge rçekleıtirrnek Uzere "gerek 
ii teıebbUs ve yatırım ortakl ıklarılt kurabi lecek. " Kendi ku
duğu veya sermayesine kat ı ld ığı  teıebbUslerin hisse senet
lerini yeni yatırım fonları sağlamak gayesiyle UçUncU LO -
hıslora,özel l ikle yurt d ı ıtnda ça1 l1On vatendaılaralt devre
dilecek. 

TÜRKiYE' DEKi tekelleıme olgusu g/lz önUne ol ınınco, 
DSiYB'nın ulke ekonomi si içindeki yeri daha do açığa Ç l 
kıyor. Banka , tahvil ve hisse senedi sa t l j l  yolu i le ,  Ithalko 
açı lmalı yuth.ırmacasını uygulamaya çal ıııyar. it leıebbUs ve 
Yatırım ortak l ı k larıl t  arac ı l ığ ı  i l e ,  iıçilerden ve halktan ağ 
layocağı kaynak ları özel sektörUn-maddi Uretime yönel ik  
o lsun olmasın-her tUr finansman i htiyac ının karıılanmosın
do kul lanmayı amaçlıyor. Bllylel ik le, büyUk burjuvazinin , 
iıçiler ve öteki çal ı�anların e l indekileri kapsamına yard ım 
ediyor. Kendi kurduğu teıebbUslerle, bUyUk sermayeni n ye
terince kar l ı  bulmadığı alanlardaki Uretim boıluğunu , emek 
çi hal kın tasarruflarıyle gidermeye ça l ı�ıyor. Bu orada Ban
ka bi r görevi daha yerine getiriyor. Emperyalizmin içine gr 
diği yeni buna l ı m  döneminde Batı l ı  Kapital i st ulkelerde iı  
çi ler k i tle halinde iıten çıkarıl ıyor.800 bin TUrk iıçisinin 
yaıomakto olduiju Batı Almanya da bu Ulkelerden biri . An 
cak, t t iç tuketimi önemli ölçUde artırmama lorı " ,  "kamu hiz 
metlerine yöne l i k  taleplerin giderek artması l t ,  "ulke koıu� 
lorına intiboksız l ık larıtt ve Utasarruflarını kendi yurtlorına 
aktararak A l man yatırımların ın,Alman mUteıebbislerininve 
halk ın ın  tasarruflarına dayand ı r ı l masıno yol açmalarıı! 9t
bi nedenler yUzUnden, ilk elden çıkarılanlar TUrk iıçileri 
olmaktad ır.  Daha açık bir deyi ıle, Almon burjuvazisi artık 
geleceklerini gUvence alt ına olmak için kazançlarının b� 
yuk bir ıxıl umunu tasarruf etmek zorunda olon, Alman iıçi
lerine tanınan sosyal gUvenlik hak lar ın ın  bir ölçude kendi
lerine de tanınmasını  isteyen TUrk iıçilerine ihtiyac; duymu 
yar. Buna karı ı l ık yoboncı iıçi lerin geldiği ulkelere yopt ı 
� I  sermaye yard ımını  art ırabi leceğini,  bu U:kelerdeki özel 
tejebbUs sahiplerine daha çok yalırımda bul unmalar! için 
yard ım soğloyobi lecesini söylUyor. Yeni kurulan DSIYB da 
bir yandan iıçilerin kitle hali nde yurda dönme lerinin yara 
taeağı ho�nutsuz lukları örtbas etmeye ça l ı)ırken , dte yon -
don Alman burj uvazisinin sermaye i hrac ı n ı  kalaylaıtıran or  
mekanizma getiriyor. • 

Konfederasyonu
Nisan gUnU istanbu l 'da yapı ld ı .  Top

TUrk hUr teıebbüs kuruluılarının temel 
t"imiı· 

toplantıda "hUr teıebbUs"Un temel gö 
çıktı. Temel gtSrüıler", çatlak ses çıkmadon, 

eden, iıverenlerin iıverenlerin iıver IUmUyle katı lacağı 
g/lrUı"Un sendikal hakları yok etmek 

be l l i  oldu . Toplantının odak noktası 

önce, toplantının yapılmasına i l i�kin t-r t-r 
ortak görUı yoktu . Odalar Birliği , b/lyle toplantı 

denetiminde yapılabileceğini i leri sürü
en,Adana, Eskiıehi.( ve Kayseri Odalar 

boıl ı birçok Oda temsi lcisi toplantıya 

dUzenleyen iıveren Sendikalurı Konfe-
Ha l i t  Nori n, "temel görUı"U ön plana 

Oiğer iıadomlorı do buna kat ı ld ı .  En 
"hUr te�bbuse yönelen tehditler" idi . Bu 

lokavt "hakk ı " na yönel ik  saldır ı lar 
koyma ta50vvurlart geliyormuı. Ama 

bu "temel haklarınıll  sovunmakla ka l 
haklarını d a  hedef ald ı lar. Anloıılan , 

uloıtığı boyutlar i ıverenleri çok kor 
savunma durumunda görUyarlar. Daha 

g/lstermek istiyorlar. ÇUnkU, istedikleri huku
sonra, ltdurumlarının onlayl�la kor· 

do arttı. 
asıl tal i hsiz l iğ i ,  " temel " temel " t g/lrUı ve fe l "  

v e  felsefenin sonuılarının e n  çok be l i'  
d i l e  getirme zorunda kalmaları. Ör

özel teı,ebbUsUn vergi ödeme ii meziyeti" 
Eczacıboıı vergi kaçak ç ı l ığının önlenemez 

söylUyor. Genel olarak, kazanılan hak
be l irti l i rken , Koç kalkıp " iıçilerin 

yapmasındon" ıikayet ediyor. W gazetelere g/lre 
Belki de "Koç'um benim ii diye tezahurat 

liDöviz geliri ve tasarrufu sağl ıyoruz" diyor 
döviz rezervlerimizin durumu molOm 

gel iri lmiz 1 . 5  mi lyar dolar iken, hUr 
girmeyen yurt d ı ıındoki iıçilerin getir 
Iyor dolard i .  
belki d e  bunun için toplantının daha 

istemiıtir � Bu tersiikiere rağmen, sendi
kmoda iıverenler birbirleriyle yorııtı lor. lor. lor
ufabrikafara el koy-no tasavvuru: deği i. 

tutun do sendika bol luğuna kadar bir 
, /lzel teıebbUs. Koç, "doğru dUrUst bu

bu ne sendika bol luğu" diyor. Ücretlerin 
tarafından tesbi ti öneri l iyor. Bu ıtUçlUuden iki 

Kendi temsi lei leri ve hukUmet tenı,i lcisi.  
ImUnesip" temsi lci  bulurlarsa , gerisi kol 

komite istiyorlar. 
bir  "silah" daha var. iıçileri, toplu 

ı�nlarına ihbar etmek. ı ı i�çiler, Ucretlerini 
koruyab i l i yorlar, ya toplumun diğer 
onlar insan deği i mi ?"diye soruyorlar 

ranlarım dei(it. kredi hacmini 
temel sonm oLa rak değerlen -
di rdi. Sını dı da olsa. mevduat 
hacm i sabitken lH"edi lH"edi lH haomini 
a rtırmanın bazı yolları var.Sa 
nayi burjuvazisinin önerdiği 
yolbrdan bir böLi.imü " radikal' 
Demek ki. banlmcıltk söz kanlı 
su oldllh'\1I1da "radikaL" öneri 
leri yalnızca " ı'adika ller" den 
beldememek gerekiyor. 

"flADiKAL" gözükmeyen 
başka öne d le r  de va r. Bun lar
dan birimle. �lc l'kez Bankası 
na yatı rı lan munzam ka rşı Lık
Ların azaltılması isteniyor.Ge
rekçe ola ra k da . munzam kar
şı lılda rın a rtmasnun ennasyo 
nu kö riikleyeceği ileri sü rülü
yar : İktisat kura lla nnı alt
üst eden bir sav. Ama kaynak 
bulmak söz konusu bi r kere ! 

Özel kesimin denediği bir 
baska yol da, tahvil 

denediği 
l 

denediği 
ve hisse 

senedi kana Lıyla finansman.Bii 
yük sanayi bu rjuvazisi.  istedi 
gi bi�imde kredi kopa ramadı-
ırı banka la ra tahvlL ve hisse 
;
ırı 
;
ırı 

enedi satmak istiyor. Baş-
ka deyiş le . bankala rı t t  serma
ye piyasasına katmak tstiyor. 
Banka la rın bu senet ve tahvll
le re büyük rağbet gösıerme -
dikle rine daha önce değlnmlır 
tik Sanayici ler bunun Için de 
öneri getiriyorLar: Bankalarn 
ıahviI ve hisse senedi karşı
lığı elde eltikleri gelirin ver

giden muaf tutu lması önerili
yor. 

TÜRKİYE geri kalmı� kapi 
talist bır ülke. BUyUk sanayi 
burjuvazisi topluma giderek ch 
ha çok ağı rlığını koyuyor. Ge 
UşlIkçe, daha çok genlşl.ır.e ve 
ya)� lma eğilimi doğuyor. Bu ka 
pilallsl Urellmln yasası. Böy
le olunca, sermaye daha çok 
dış kaynağa, bu a rada krediye 
Ihtiyaç duyuyor. 

Ama sanayı burjuvazisi bu 
alanda rakJpslz değil. Başka de 
ylşle, kapiıalizm geri olduğu i 
çin rakipleri çok. Ka mu kes i -
m inrlcn,se ı'mnycnin başlm kc
stmLerlne, esnaf ve 1.1.1nnntkn r 

uygun yurt yayg teı,ebbU
yatırı mlaro yöneltmektir. u 

BU TASARRUFLARLA bugUne kodar 
15 y ı l l ık döneme bir gtız atalım. Bu d/lnemde 
lar oldukça sistematik bir geliıme gösterm
tasarrufları içinde ıirket tasarruflarının 
20 arasında oynamaktad ır. Bu kaynağın geriye 
86'sını kiıisel tasarruflor oluıtunmoktod
ların doğrudan yatırımlara ayrılan bölUm
fiıme yasalarıno uygun olarak olarak olar hızla aza�mokt
l ında � o  6 0  olon bu oran 1973'te 'lo 25'e 
halk tasarruflor ının 'lo 75'i bUyuk /ll çUde 
oroc ı l ığ i i le, kUçuk fakat giderek artırılan 
v i i  ve hisse senedi satıı'  yoluyla özel 
n ın  finansmanındo kullan ı l maktad ır. Yurt 
çi ler in  ve holk tasarruflarının bir  bölUmU 
çinde yer  olmaktadır. 

DEVLET Sanayi ve iKi Yatırım Banka
rına nasıl sahip çıkacak? Kararname 
ği gibi Banka, t llahvil ç ıkartarakU ,  " h
kasından kredi ve avans alarakıt alarakıt alar , yerli 
esseselerden kredi sağlayarak" fon yarat
do yukarıda belirtilen amacı ge rçekleıtirrnek 
ii teıebbUs ve yatırım ortakl ıklarılt kurabi
duğu veya sermayesine kat ı ld ığı  teıebbU
lerini yeni yatırım fonları sağlamak gayesiyle 
hıslora,özel l ikle yurt d ı ıtnda ça1 l1On 
dilecek. 

TÜRKiYE' DEKi tekelleıme olgusu g/lz 
DSiYB'nın ulke ekonomi si içindeki yeri daha 
kıyor. Banka , tahvil ve hisse senedi sa t l j l  
açı lmalı yuth.ırmacasını uygulamaya çal 
Yatırım ortak l ı k larıl t  arac ı l ığ ı  i l e ,  iıçiler
layocağı kaynak ları özel sektörUn-maddi 
o lsun olmasın-her tUr finansman i htiyac
do kul lanmayı amaçlıyor. Bllylel ik le,
iıçiler ve öteki çal ı�anların e l indekileri 
ediyor. Kendi kurduğu teıebbUslerle, bUyUk 
terince kar l ı  bulmadığı alanlardaki Uretim 
çi hal kın tasarruflarıyle gidermeye ça
ka bi r görevi daha yerine getiriyor. Empery
diği yeni buna l ı m  döneminde Batı l ı  Kapit
çi ler k i tle halinde iıten çıkarıl ıyor.800 
yaıomakto olduiju Batı Almanya da bu 
cak, t t iç tuketimi önemli ölçUde artırmama
metlerine yöne l i k  taleplerin giderek artmas
lorına intiboksız l ık larıtt ve Utasarruflarını 
aktararak A l man yatırımların ın,Alman 
halk ın ın  tasarruflarına dayand ı r ı l masıno 
bi nedenler yUzUnden, ilk elden çıkarıla
olmaktad ır.  Daha açık bir deyi ıle, Almon 
geleceklerini gUvence alt ına olmak için 
yuk bir ıxıl umunu tasarruf etmek zorunda 
lerine tanınan sosyal gUvenlik hak lar ın ın  
lerine de tanınmasını  isteyen TUrk iıçilerin
yar. Buna karı ı l ık yoboncı iıçi lerin geldiği 
� I  sermaye yard ımını  art ırabi leceğini,  
tejebbUs sahiplerine daha çok yalırım
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• AMERiKAN EMPERYAliZMi ViETNAM'DA UMUTSUZ BiR 
SAVAŞı N içiNDEYDi. iKi  Şı K VARD I :  YA BU SAVAŞ 
HiçBiR ZAMAN BiTMEYECEKTi Ki BU iMKANSızDI, YA 
DA BUGUN OLDU�U GiBi AMERiKAN EMPERYAliZMi 
YENiLGiYi KABUL EDECEKTi. 

• ARTIK SAYGON YOK. HO şi MiNH KENTi VAR � 
GEçiCi DEVRiM HUKUMETi TUM SiYASAL YETKiLERi 
DEVRALDI.  BA�IMSız, DEMOKRATiK, BARı Şçı VE 
TARAFSız BiR GUNEYViETNAM' IN  KURULMASı içiN 
HALK CANLA BAŞLA ÇALI �YA BASLAD I . BÖLUNMUŞ 
ViETNAM ULUSU BARI Ş içiNDE BiRLEŞECEK. 

Vietnam balkı uzun mUca
delelerden sonra Amerikan em 
peryalizmlne karşı büyük bır 
zafer kazandı. Güney Vietnam 
halkının bağımsızlık Isteyen 
bütün kesimlerinin yenllmez 
birliği, Geçıcı Devrım HUkU -
meti 'nln kurtanlınış bölgelel'
deki tüm halktan gördUğü bü
yük destek, Ulusal Kurtuluş 
Cephesi'nin halkın bütün gilç
lerini seferber edlşl ve başta 
sosyalist dUnya olınak Uzere 
tilm dünya ilerici halklarının 
dayaoışması, Kamboçya 'da ol
duğu gibi Vietnam 'da da Ame
rikan emperyaUzmini ve onun 
Işbirlikçilerini Ulkedea kovdu. 

Vietnam halkı emperya liz
me karşı bUyük bır direniş gü
CU gösterdi. BUyük bır yurt
severlik örneği verdl Bağım 
sızlık kazanıldı ve emperya
list saldırı geçmişin yıkıntı
ian Içine gömUldU ama, bu bü
yUk yurtseverlik örneği hlç
bir zamaa halklana anısın -
dan siUnmeyecek. 

Tarih Vietnam halkına sa
vaş ve acı dolu bır kader çiz
dI. Vietnam 'lılar şerefli des
tanlannı bu kader pahasına )Bz 
dılar. Vletnani halkının katIan
dığı fedakarlıklar, dünyanın 
başka bölgele rinde ve tarihin 
rarklı bır döneminde bağım
sız lık Icin mUcadele veren IBII< 
ların btlandığı fedakarlıı<lar
dan çok da ha bUyUk o ldu. ' E m
peryallzmln bölgedeki çıkar
!annın yoğuntuğu, Vietnam hal 
kını bağımsızlığı Için en öldU
rUcU sılahlara karşı savaşma, 
zorunda bıraktı. 

Vietnam halkının zaferinin 
terihsel anLamı, sadece, dUn
yanın en gilçlU emperyalist da
letle rine karşı 35 yıldır ba
ğımsızlığı ıçın çarpışan bır 
halkın bu bUyUk davasını ka
zanmasıyla sınırlı değiL DUn 
Kamboçya halkının kazandığı 
zafer gıbı bu zafer de herşey
den önce sıyasal bır zafer. A
merikan emperyaıızml bugUn 
gUneydoğu Asya 'yı te rketmek 
zorunda kalıyorsa bunun Iki te 
mel nedeni var. Birincisi, em
peryaıızmln sosyalizm karşı
sında dUnya ölçüsUnde gerıle -
mesl ve halklan ezecek gUcU
nUn yavaş yavaş tUkenmesl. Ehı 
peryallz m , a rtık gerici reJIm
Ieri ayakta tutacak ekonomık 
ve sıyasal gUcU kalmadığı ıçın 
bu sıyasal yenilgiyi kabullen
mek zorunda ka ldı. Yenilginin 
fkincl teme i nedeni Ise, yu rt
mnnın ba!ımsız lığı ıçın çar -

pışan Vietnam'lı ların, giderek 
tlim Ulke halkıDln desteğini ve 
birliğini sa!lamalan ve kur
tanımış bölgelerde gilçIU bır 
ekonomık, sıyasal ve askeri ya 
pı kurmayı başarmalan. 

Bu yüzden Vietnam ha Ikı 
nın kazandığı zafer sadece sl
lablann kazandığı bır zafer 
değil ? Vletnam halkının, elinde 
sarsıLmaz bır inanç la yUkselt
tiği silahlar, dUnya ölçUsünde 
emperyalizmin gerilemesini 
doğuran yenı uluslararası ko
şullar içinde gerici rejime öl
dUrUcü darbeyi vurdu. Bu za
ferin, tarihin bu dönemine ras 
laması da bır tesadUf değiLZa 
feri doğuran koşullar, dUnya 
ölçUsünde gilçler dengesinin 
sosyalizmin lehine değişmesi 
ile yaratıldL Bu yUzden. Vi et -
nam halkının bayramı, gilçle
rini sosyaıızml kurma yolunda 
seferber etmiş yüz milyonlal'
ca sosyalist emekçinin, kapl� 
list U1kelerde demokrasi ve 
sosya IIzm ıçın mUcade le eden 
halkların ortak emeğiyle ba
zırlandı. 

Amerikan emperyalizmi VI 
etnam'da umutsuz bir savaşın 
IçindeydI. iki şık vardı:Ya bu 
savaş hiçbir zaman bltmeye -
cekil ki bu Imkansızdı, ya da 
bugiln olduğu gıbı Amerıkan 8Tl 
peryallzml yenilgiyi kabul e
decekti. Amerıkan emperyalız 
mlnln Vietnam'daki varlığının 
tek dayanağı, ancak, gerici bır 
rejimin h�lka karşı silah :to
ruyla ayakta tutulması olabiUr 
dı' Gerici bır rejimin ne ulu
sal ekonomiyi yaşatabiimesi , 
ne de kitlelerin sıyasal deste
ğini kazanabilmesi mUmkUndU. 
ÇUnkU"ulusal" ekonomı diye 
bır şey yoktu. Emperyaııstler, 
Ulkenln bUtun Ureticl 'gUçlerl
nı köreltmlşlerd!. ve bUtün 
hayat damarlannı onlar elle
rinde tutuyorlardı. Empe rya -
IIzm Işte bu yUzden hem an
cak savaşla ayakta durablllya
du, hem de ergeç yenilgiye miı 
kumdu. Savaşın sUrmeslnl kö 
rükleyen tek gUç, bu yüzden A
merikan emperyalızmıydı' 

Ve yine bu yüzden Vietnam 
halkının zaferi aynı zamanda 

zaferi olacaktı. Vlet -
nam 'a banş getirme çabala
nnı sUrekli olarak baltalayan 
emperyalıstierden başkası d ... 
!Ildl. Bunun nedeni basittI. VI 
etnam'da banş, slyasal blr dU 
zenlemeyl zorunlu kılıyordu . 
GUney Vietnam Geçıcı Devrım 
HUkUmetl ve Ulusal Kurtuluş 

ViETNAM HAlKıNıN 
ZAFERi KUTlU OlSUNI 

. . 

cephesi, barışın gerçekleşme
si ıçın kendı slyasa i program
liır�nın olduğu gıbı benimsen -
meslnl bır ön koşul olarak sU
rUyor deği lleroU. Ne var kı 
herhangi bır barış ancak Gü
ney Vlelnam'da kuklalann hU
kUmetten temlz lenmeslnl,"Say 
gon"da gerçekten banşı, de
mokrasiyi ve ulusal blrll!';1 
Isteyen bUtUn sıyasal gilçleri 
Içine alan bır MikUmetln kurul 
masını ve Amerikan müdaha 
lesinin kesinlikle sona erme
sini zorunlu kı lıyordu. ABD Iş 
te buna hiçbir zaman yanaşma 
dL 

Amerıkan emperyallstleri
nın saldı rgan tutumu tum dUn
yanın barışçı kamuoyunda nef
ret ve endişe uyandırdı. Dünya 
Işçi sınıfı hareketı ve tUm e
mekçi halklar, Vietnam halkı 
nın kurtuluş mücadelesini ba
şından beri destekledi. Ameri
kan saldırganlığı gemı azıya 
aldıkça, bütUn demokratik gilç
lerı Içine alan bır uluslarara
sı cephe oluştu. DUnyadaki de
mokratik gUçler çok çeşltll 
yollara başvurarak Amerıkan 
emperyaııstlerlni saldı rıya 
son vermeye çağı rdılar veböy 
lece çevresindeki çemberi da
ralttılar. 

Yalnız GUney Vietnam ' ın 
yurtsever halkı deltll,hUkUmet 
ordusunun ve kukla yönetim. 
mekanizmasının görevlileri -
de giderek savaşın lçyUzUnU an 
lıyorlar, barışın ancak Ame
rikan mUdahalesine son veren 
bır ulusal iktidarın kurulma -
sıyla geleceğin! görüyorlardı. 
Savaşın getirdiği yıkıntı, tum 
dUnya gtlzUnde "saldı rgan bır 

Kad�lar devriyede 

ulus" ha line düşülmesi. Ame
rikan halkı ıçınde de bu hak
sız savaşa karşı derın bır In
f1al , genlş bır demokratik mu
halefet yarattı. AmerIkan em 
peryalistleri 1973 Ocak ayında 
bır barış anlaşmasını kabul 
etmek zorunda kaldılar. 

1973 Pa rls An laşması, Ame 
rlkan mUdahalesinin son bul
masını ve özgUr seçlI)llerle • 
tUm ulusal gilçlerln yer aldığı 
bır hUkUmetln oluşmasıDl ön
görüyordu. Fakat ne kukla TI
yö reJimi ne de ABD bu hU
kUmlere uymadı. Aksine, Ulke 
ıçınde yurtsever kıyımı aldı 
yUrüdü, görünUşte Amerıkan 
askeri Vietnam'dan çekildiy -
se de Amerıkan mUdahaleslay 
nen sürdil. ABD'nln kışkırtma, 
sıyla yurtsever gilçlere karşı 
sa ldı rı kısa sUrede yenıden 
başladı. 

1975'ln başlangıcıyla blr 
ııkte Ulkede askeri durum ke -
sin olarak Ulusal KurtuluşI4ıv 
vetlerlnln lehine döndil. Kukla 
rejim bütün dayanakla nnı yI
tırdi. Hala kurtanımamış böl
gelerde yaşayan Vietnam 'lılar 
arasında banşçı, demokratık 
ve u lusa i gilçle rln sayısı ve 
etkinliği arttı. Gerici rejimin 
askeri gUcU darmadağın oldu 
TUm dUnya Uzerlnde ve ABD ' 
nın kendı ıçınde olanlar Ame
rikan emperyalistle rının sl
sal manevra yeteneğini sıfıra 
IndirdI. Sıyasal durumun da 
böylece kesin olarak bai!ımsız 
lık ve demokrasi gilçlerlnln le 
hlne dönmesiyle Amerıkan em 
peryaııstleri bUtUn kozlannı 
yltırdiler. 

Barışın ve sıyasal çtızU 
mUn kaçınılmaz olduğunu anla 

yınca, bunu en azından kend1 
denetimleri altına a lınaya ça
lıştılar. Kukla rejimi tasfiye 
etmeksizin ve bır yandan mU
dahaleyl sürdürerek, a ldatıcı 
formUllerle Geçıcı Devrım HU 
kUmetin! bans görüşmelerine 
oturabileceklerinl.sandılar. Tl 
yö Istifa etti, yerıne yine aynı 
soydan Tram Van Huong getI
ri�di. Fakat emperyalizmin ke 
sin açmaza düşmesi bu ma
nevralann çok sUrmeyece!!ni 
gösteriyordu. Amerikanın bu 
açmazı, "Saygon"da da banşçı 
gilçlerin etkinliğini artı nyor -
du. Nihayet, genış bır sıyasal 
gruplaşmayı temsil eden '11 -
çUncU Kuvvet'In lideri Van 
Mlnh devlet başkanlığına ge
tırlldl Mlnh, ABD'yl mUdaha
leye son vermeye çağı rdı. ABD 
nın Vietnam 'dan çekildl!!nln 
açıklanması, arkasından da Say 
gon'nu kayıtsız şartsız teslim 
olması, Vietnam halkının za
ferini müjdeledi. 

Artık Saygon yok. L!2....§.I 
Mlnh kentı va r : Geçici Dev
rim HUkümetl tUm sıyasal yet 
kileri devra ldı. Bağımsız, de -
mOkratik, barışçı ve tarafsız . 
bır Güney Vietnam 'nın ku rul -
ması ıçın halk canla başla ça
lışmaya başladı. BölünmUş VI
etnam u lusu banş ıçınde bır
leşecek. Toplumun bUtUn kat
manla nndan, bütUn milııyetler 
den, bütUn dinlerden, bUtun I
lerici ve demokratik partiler
den gelen temsilcllerle yenı 
bır Iktldar kurulacak. Vietnam 
halkı tınUndeki siyasal, toplum 
sal ve ekonomık zaCerlere Iş_ 
çi sınıfının pa rtlsinin öncUIU -
!ünde Ilerleyecek. • 
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Bu yüzden Vietnam ha Ikı 
nın kazandığı zafer sadece sl
lablann kazandığı bır zafer 
değil ? Vletnam halkının, elinde 
sarsıLmaz bır inanç la yUkselt
tiği silahlar, dUnya ölçUsünde 
emperyalizmin gerilemesini 
doğuran yenı uluslararası ko
şullar içinde gerici rejime öl
dUrUcü darbeyi vurdu. Bu za
ferin, tarihin bu dönemine ras 
laması da bır tesadUf değiLZa 
feri doğuran koşullar, dUnya 
ölçUsünde gilçler dengesinin 
sosyalizmin lehine değişmesi 
ile yaratıldL Bu yUzden. Vi et -
nam halkının bayramı, gilçle
rini sosyaıızml kurma yolunda 
seferber etmiş yüz milyonlal'
ca sosyalist emekçinin, kapl� 
list U1kelerde demokrasi ve 
sosya IIzm ıçın mUcade le eden 
halkların ortak emeğiyle ba
zırlandı. 

Amerikan emperyalizmi VI 
etnam'da umutsuz bir savaşın 
IçindeydI. iki şık vardı:Ya bu 
savaş hiçbir zaman bltmeye -
cekil ki bu Imkansızdı, ya da 
bugiln olduğu gıbı Amerıkan 8Tl 
peryallzml yenilgiyi kabul e
decekti. Amerıkan emperyalız 
mlnln Vietnam'daki varlığının 
tek dayanağı, ancak, gerici bır 
rejimin h�lka karşı silah :to
ruyla ayakta tutulması olabiUr 
dı' Gerici bır rejimin ne ulu
sal ekonomiyi yaşatabiimesi , 
ne de kitlelerin sıyasal deste
ğini kazanabilmesi mUmkUndU. 
ÇUnkU"ulusal" ekonomı diye 
bır şey yoktu. Emperyaııstler, 
Ulkenln bUtun Ureticl 'gUçlerl
nı köreltmlşlerd!. ve bUtün 
hayat damarlannı onlar elle
rinde tutuyorlardı. Empe rya -
IIzm Işte bu yUzden hem an
cak savaşla ayakta durablllya
du, hem de ergeç yenilgiye miı 
kumdu. Savaşın sUrmeslnl kö 
rükleyen tek gUç, bu yüzden A
merikan emperyalızmıydı' 

Ve yine bu yüzden Vietnam 
halkının zaferi aynı zamanda 

. . 

cephesi, barışın gerçekleşme
si ıçın kendı slyasa i program
liır�nın olduğu gıbı benimsen -
meslnl bır ön koşul olarak sU
rUyor deği lleroU. Ne var kı 
herhangi bır barış ancak Gü
ney Vlelnam'da kuklalann hU
kUmetten temlz lenmeslnl,"Say 
gon"da gerçekten banşı, de
mokrasiyi ve ulusal blrll!';1 
Isteyen bUtUn sıyasal gilçleri 
Içine alan bır MikUmetln kurul 
masını ve Amerikan müdaha 
lesinin kesinlikle sona erme
sini zorunlu kı lıyordu. ABD Iş 
te buna hiçbir zaman yanaşma 
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Amerıkan emperyallstleri
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yanın barışçı kamuoyunda nef
ret ve endişe uyandırdı. Dünya 
Işçi sınıfı hareketı ve tUm e
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nın kurtuluş mücadelesini ba
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kan saldırganlığı gemı azıya 
aldıkça, bütUn demokratik gilç
lerı Içine alan bır uluslarara
sı cephe oluştu. DUnyadaki de
mokratik gUçler çok çeşltll 
yollara başvurarak Amerıkan 
emperyaııstlerlni saldı rıya 
son vermeye çağı rdılar veböy 
lece çevresindeki çemberi da
ralttılar. 

Yalnız GUney Vietnam ' ın 
yurtsever halkı deltll,hUkUmet 
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PORTEKiı SEçiMlERi 

25 NİSAN Portekiz seçimleri, iillıe
de bir yıldır süren demokratikleşme 
sürecinde önemli bir aşama oldu. Yeni 
Anayasa 'nın temel doğrııltıısu , Silahlı 
Kuvvetler Hareketi (S. K. H. ) ve siya 
sal partiler arasındaki bir anlaşma � 
le çizilmişti. Bu doğrııltuyu geliştire -
cek Kunıcu Meclis , Portekiz lzallmıın , 
özgür oylarıyla oluştu. 

POR TEKİz 'de faşizmi Silahlı Kııv -
vetler Hareketi ile halkın ittifakı yıktı. 
Faşizmin devrilmesiyle birlikte, ülke
de, halkın temel taleplerini yerine ge
tirecek ve tekeller iktidarına son vere 
cek bir diinüşümler dönemi başladı.Bu 
dönüşümler, demokratik bir ekonomik 
ve s iyasal yapının oluşturulmasına yö 
neZikti. Faşist karşı-devrim girişimle 
ri, demokratikleşme sürecinin her 
defasında yeni bir hız kazanmasına ne 
den oldu. Bugün � s ürecin yeni bir a -
şttmasına gelindi. . 

BU AŞAMA YI, Portekiz halkının öz 
gür oylarıyla demokratikleşme süreci 
ne katılması belirliyor. Genel oy, halk 
kitleleri içinde, çeşitli siyasal görüşle 
ri taşıyan kesimlerin bira?'ada olduğu 
ülkelerde demokratik siirecin kaçınıl
maz bir parçası. Tek başıııa genel oy , 
bu mekanizmanın halkııı yararına işle
mesi için yeterli değil gerçi. Ne var ki 
zonmlu. Emperyalizmin ve iilke içinde 
ki gerici güçlerin , özgür seçim lerin ya 
pılmasını engellemek için seferber ol
ması sebepsiz değiL. Portekiz 'de de -
mokrasinin kararlı savlInucuları , bu yiiz 
den özgür seçimlerin yapı lmasını sa� 
lamak- için hiçbir çabayı esirg.;ıııediler 
Bundan da başarılı oldular. 

25 NİSAN seçimlerindePortekiz lzak' 
, oylarının büyük çoğunluğım:ıı şu anda 

hükümetle bulunan partiler için kulla -
narak, demokratikleşme sürecini be -
nimsediğini ve Silahlı Kuvvetler Hare 
ketinin girişimlerini desteklediğini or
taya koydu. 

SEçİMLER sonucunda "ı lım lı " parti 
lerin oyların çoğunluğunu elde etmele
ri, kimileri tarafından demokratik sü 
recin yavaşlayacağımJ. bir kanıt olarak 
gösterilmek istendi. Kimileri, bu sonuç 
ları Portekiz Komünist Partisi '  nin 
yenilgisi olarak yorum lamaya girişti -
ler. Bütiin bu yorumlar temel bir yanı l 
gıya dayanıyor. 

DEMOKRA TİKLEŞME süreci çeşitli 
sınıfların programlarının halk kitleleri 
içinde yaygınlaşmasına ve siyasal güç
lerin bu program çevresinde halk kitle 
lerini seferber etmesine dayanır Hal� 
kitlelerinin o günkü bilinç ve örgütlen 
me düzeyi, bu program lardan hangis� 
ni kendi çıkarlarıyla özdeşleştirecek
lerini belirler. Çeşitli programlara 0-
lan birden faz la çeşitli"parti"nin var
lığı bu yüzden demokratikleşme 8üre
cinin bir .zorunluluğudur. 

Halk kitlelerinin sosyalizm yolunda 
bilinçlenmesi, demokratik özgürlükle
rin yaygınlaşmasına ,halkın çeşitli ke-

s im lerinin aralarındaki ilişkilerin ge 
lişmesine ve örgütlenme düzeyine bağ 
lıdır. Sosyalizm yolunda bilinçlenme , 
gerçekliğin "iradi" yollarl,a zorlanma 
sıyla gerçekleştirilemez. Işçi sınıfı -
nın örgütlenme ve etkinliğiyle bir -
1ikte gelişir. Fakat bu gerçek , ne öz -
gür seçimlerin demokratikleşme süre 
cinin kaçınılmaz bir parçası olduğunu 
ne de halkın o günkii seçim 'inin kitle
lerüı özlemlerini yansıttığını söyleme 
ye engeldir. 

BUNUNLA birlikte, özgür siyasal 
tartışmaya dayanan demokratik s,üre
cin sağlıklı olarak işlemesi, bu özgür 
lüğiin garantisi olan ekonomik ve top
lumsal demokrasinin geliştirilmesini 
ve korunmasını gerektirir. Bu zorun
luluk , yalnızca gericiliğin iç. mihrakla 
rının temizlenmesüıi değil, aynı za -
manda dışardan, emperyalist çevre -
le�'Jen gelen etkilerin yok edilmesini 
. de gerektirir. 

BU A ÇıDAN 25 Nisan seçimlerinin 
Portekiz 'de gerçek siY4Sal güçlerdm 
gesi/ıi dile getirdiği ileri sürülemez. 
Seçimler öncesinde halkın önemli bir 
lıesimi yoğıın siyasal faaliyetin dışın
da lwlımşiır. Bııgiüıe hadark.i demok -
ratil? düniişiim ler toplumım büliin ke -
sim lerine ulaşamamıştır. Çoğu bölge
lerde eslıi egemen sınıfların elwno -
milı egemenliğiııin sürmesi, lıillelerüı 
ideolojiJ? ",düzeyinin ilerlemesine önem 
li bir engeldir. Kilise gibi, yarım yii� 
yı ldır faşizmiıı yedeğinde yer alan g;; 
lerin etliisi balA l?iiçiimsenmeyecek kı 
dar fazladır. Bunlar ve bım/ııı gibi di
ğer etkenleı', işçi sınıfımn daha geniş 
kitleleri hendi fJr.ograıııı çevresinde 
toplamasını , gerçek siyasal giiciiniin, 
oyların bileşiminde aynen yansıması
nı engelledi. Bu koşullarda Portekiz 
komünist partisinin aldığı yüzde [3 , 
partiııin işçi sınıfı içindehi güciinii m 
nıtlayan gerçek bir başandır. Ayrıca , 
Portekiz halkı oylarının büyük çoğım
luğımu demokratikleşme sürecinden te 
sosyalizmden yana kullanmıştır. 

POR TEKİZ 'de demokratikleşme sü 
reci bundan sonra hangi yönde ilerle
yecek ? Bu yol, sosyalizm yuludur. İler 
lemenin iki büyük garantisinin , Silahlı 
Kuvvetler Hareketi ve Portekiz Komii 
nist Partisinin varlığı bu yolım bekç� 
sidir. Seçimlerden oyların çoğımluğu
nu alarak çıkan partilerin önümiizdeki 
dönemdeki tutumunun ne olacağım yi
ne de sormalı gerekir. 

BU SORUNUN sorulması, iki parti
nin, Portekiz Sosyalist Partisi/PSP/ 
ile Demokratik Hallı Partisinin/PPDI 
program larından , bu program ların ide 
olojik özünden gelm iyor. Çeşitli siya
sal program ları olan partilerin varlı
ğının demokratikleşmenin zonmlu koşu 
lu olduğunu ve halk kitlelerinin sosya -
lizm yolunda bir anda bilinçlenmeyece
/(ini hatırlatmaya gerek yok Fakat sorın 
savunulan programlar değiL. Sorım , bu 

mehmet akö:zer 

iki partinin bugüne kadar izledikleri 
"davra,nı� " ve ilişkileri. 

BU IKI parti, 25 Nisan hareketinden 
sonra politika sahnesine çıktılar. Var
lık larını,jaşizmin yıkılmasına ve de 
mokratikleşme sürecine borçlular. YÖ 
netici kadroları faşizme karşı müca': 
delede yer almamış lardı. Onlart de
mokratikleşme sürecine katılmaya zel' 
layan , Silahlı Kuvvetler Hareketinin 1f2 
dikal çizgisi ve halkın baskısı oldu 
Her ikisi de olayların gerisinden gitti 
ler. Demokratikleşme sürecinde, ka. -. 
rarsız , zikzaklarla dolu bir çiz,l!i izle 
diler, 

SOSYALİST Partisi 'nin oportiinizmi 
II Mart faşist darbe girişimi öncesin
de bir komünizm tehlikesinden söz e
decek noktaya vardı.SP 'nin tutumu, ko -
münistlerle işbirliğinden kaçaraktlemk 
ratik güçlerin zayıflamasına jaşistler 
karşısında bir boş luk yaratılmasını �l 
a çtı SP 'nin pnti-komünizm e baş wraail 
kadar dar görüşlülüğe düşmesi,dem� 
ratik güçler arasındaki birliği, sadece 
kendisinin kısa dönemli çı�arları i
çin sömürme ve sağdaki güçleri küs
tiirmeme çabasının sonucuydu. PPD i
se,  burjuva demokrasisine dahi inanıp 
inanmadığı sorulması gereken bir par 
ti olduğunu, karıştığı provakasyonlar
la kanıtladı. Seçim kampanyası boyun
ca , gericileri ve tutucuları çevresüuiı 
toplamaya çalışan bir muhalefet par
tisi gibi davrandı. 

PAR TİLERİN çokluğuna dayanan de 
mokratik süreç, ancak bu partilerin , 
des.teğini aldıkları halk 
desteğini aldıkları halk kitlelerinin öz 
lem lerine gerçekten bağlı olmasıyla 
halkın yararına işler. Yoksa demokra 
si yozlaşır, Siyasal partiler dayandık
ları kitleleri oyalamaya , eski egemen 
çevrelerle pazarlıklara girişmeye ,dış 
güçlere lJöz kırpmaya başlayınca çan
lar çalmaya başlar. Geriye dönüş tüm 
halka biiyük acılardan başka birşey ge 
tirmez. 

PORTEKİZ 'de , ilerlemenin olduğrı ii 
bi geriye dönmemenin de iki büyiik ga 
rantisi yine Silahlı Kuvvetler Hareke
ti ve Portekiz Komünist PartisidirSo 
ares 'in seçimlerden sonraki demeci J 
bugiin için bu gerçeği teslim etmek zo 
rıında kaldığının kanıtı . Ülkedeki ger
çek güçler dengesi bunu zorunlu kıldı. 
Soares 'in demeci, bu gij,çler dengesi 
nin seçimlerle bozulmadığının da iti
rafı . PSP, seçim lerin yapılmasının da, 
seçim sonuçlarının da bu ittifak saye
sinde gerçekleştiğini unutmamak z o
rzmda bugün içiıı ?Sosyalistlerin , de -
mokratik güçler arasındaki ittifakı lm 
dan sonra bozmaya ka:kmaları ,ancak 
devrime karşı güçlerde destek arayıp 
bulmalarına bağlı. Bu nasıl engelleıze

. bilir? Her zaman ve her yerde olduğu 
gibi, İşçi sınıfınıız öncüsiinii:n, halk ha -
reketini geliştirmes i ve halk hareketi 
çevresinde tUm demokratik siyasaldi; 
lerin birliğini sağlamasıyla. • 

leşme sürecinin her 
bir hız kazanmasına ne 
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günkü bilinç ve örgütlen 
program lardan hangis� 
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Çeşitli programlara 0-
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demokratikleşme 8üre
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luluk , yalnızca gericiliğin iliğin ili iç.
rının temizlenmesüıi değil, aynı za -
manda dışardandışardandışard , emperyalist çevre -
le�'Jen gelen etkilerin yok edilmesini 
. de gerektirir. 

BU A ÇıDAN A ÇıDAN A Ç 25 Nisan seçimlerinin 
Portekiz 'de gerçek siY4Sal güçlerdm 
gesi/ıi dile getirdiği ileri sürülemez. 
Seçimler öncesinde halkın önemli bir 
lıesimi yoğıın siyasal faaliyetin dışın
da lwlımşiır. Bııgiüıe Bııgiüıe hadark.i demok -
ratil? düniişiim ler toplumım büliin ke -
sim lerine ulaşamamıştır. ulaşamamıştır. ul Çoğu bölgebölgeböl
lerde lerde ler eslıi egemen sınıfların sınıfların sını elwno elwno el -
milı egemenliğiııin emenliğiııin emenli sürmesi, lıillelerüı 
ideolojiJ? ",düzeyinin ilerlemesine önem 
li bir engeldir. Kilise gibi, yarım yii� 
yı ldır faşizmiıı yedeğinde yer alan g;; 
lerin etliisi etliisi etl balA l?iiçiimsenmeyecek kı 
dar fazladır. Bunlar ve bım/ııı gibi di
ğer etkenleı', işçi sınıfımn nıfımn nıf daha geniş 
kitleleri hendi fJr.ograıııı çevresinde 
toplamasını , gerçek siyasal giiciiniin, 
oyların bileşiminde aynen yansıması
nı engelledi. Bu koşullarda Portekiz 
komünist partisinin aldığı yüzde [3 , 
partiııin işçi sınıfı işçi sınıfı işçi sını içindehi güciinii m 
nıtlayan gerçek bir başandır. Ayrıca , 
Portekiz halkı oylarının büyük çoğım
luğımu demokratikdemokratikdemokr leşme sürecinden te 
sosyalizmden yana kullanmıştır. 

POR TEKİZ 'de demokratikleşme sü 
reci bundan sonra hangi yönde ilerle
yecek ? Bu yol, sosyalizm yuludur. İler 
lemenin iki büyük garantisinin , Silahlı 
Kuvvetler Hareketi ve Portekiz Komii 
nist Partisinin varlığı bu yolım bekç� 
sidir. Seçimlerden oyların çoğımluğu
nu alarak çıkan partilerin önümiizdeki 
dönemdeki tutumunun ne olacağım yi
ne de sormalı sormalı sormal gerekir. 

BU SORUNUN sorulması, iki parti
nin, Portekiz Sosyalist Partisi/PSP/ 
ile Demokratik Hallı Partisinin/PPDI 
program larından , bu program ların ide 
olojik olojik olo özünden gelm iyor. Çeşitli siya
sal program ları olan partilerin varlı
ğının demokratikleşmenin zonmlu koşu 
lu olduğunu ve halk kitlelerinin sosya -
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decek noktaya vardı.SP
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ca , gericileri ve tutucuları 
toplamaya çalışan bir muhale
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halkın yararına işler. Yoksa 
si yozlaşır, Siyasal partiler 
ları kitleleri oyalamaya , eski 
çevrelerle pazarlıklara 
güçlere lJöz kırpmaya başlayınca 
lar çalmaya başlar. Geriye 
halka biiyük acılardan başka 
tirmez. 

PORTEKİZ 'de , ilerlem
bi geriye dönmemenin de 
rantisi yine Silahlı Kuvvetler 
ti ve Portekiz Komünist 
ares 'in seçimlerden sonraki 
bugiin için bu gerçeği teslim 
rıında kaldığının kanıtı . 
çek güçler dengesi bunu 
Soares 'in demeci, bu gij,çler 
nin seçimlerle bozulmadığının 
rafı . PSP, seçim lerin yapılmasının da, 
seçim sonuçlarının da bu 
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CHP'MiM DlS poıiTiKADAıi 
YENi DURUMU 

• BiLDERBERG 
TOPLANTı SINDAN 
SONRA ORTAYA ÇıKAN 
SONUÇLAR CHP GENEL 
BAŞKANıNıN TEPKiSiYLE 
KARŞıLAŞTı 

YARIDA KALANLAR 
CHP, HÜKÜMETIE bulunduğu 

sOrece i uluslararası pol i tikada 
kendinden önceki hukUmetlere 
göre daha Udengeci" bir pol iti
kadan yona olduğu izlenimini , 
verdi. NDengecilik" belirsiz bir 
kavram. Genellikle, kapi talist is 
tem içinde yer olon fakatdUnya 
politikasında önemli bir ağırlığı 
olmoyon Ulkeler in  belli koıul -
larda uy",lodılil bir politika i
çin kullanıl ıyor. Bu politika,ka 
baco,kopitolist sistem içinde 
kolmoltlo birlikte,dıı politika 
do, kopitolist sistemin l ideri 
ABD'ye gi!re yeni bazı odokla
ro y!lnelik bir çizgi izlenmesi '"' 
ıosyolist sistemle de esnek bir 
takım i litkilere girilmesi. '.lik
kot edilecek bir nokta, bunun ta 
rofıızlık anlamına gelmedilii • 
Turk.iye oosyol-demokrosisi, bu 
tUr bi,.poli tikoyı "'rpyden Il ... 
ca yeni uluslororosı k""lIarın 
bir gereği olarak görüyor.  S 0>
yal-demokrosi ,uluslararosı poli 
likodo Avrupo'nın etkinliğinin 
artması yıınundeki gel iıme lere o 
yok uydumw:ı çabasında. Bu poli 
tika, Turk.iye 'nin dıı i l itki leri ... 
de uluslararası yumuıoma yilnUn 
deki dUnya gel iıimine görel i  
b ir  ağırlık verme yönelimini de 
kapsıyor. Avrupo sosyal-demok
rasisi i le kurulmakta olon i l iıki 
ler de CHP'nin bu politikasının 
önemli bir kıııetal l . Ancok bu 
politikanın çeliıkilerdenarı o l
ması olanaklı  deği l . ÇUnku bu 
gUn, içinde çeliıkiler barındı r 
mayan bir Avrupo politikası sılz 
konusu edilemez. Bir açıdan,Av 
rupo butunleımesinin,llncUIUğU 
nU ABD'nin yaptığı Atlantii< po 
l i tikasının yeni bir ytlnU olduğu 
sılylenebi l ir . Bu nedenle,Avru
po'ya yönelik bir politikanınlUr 
kiye'yi NATO' nun etki olanı 
çerçevesinden çıkarmasını bek
lemek mUmkUn deği l . Kaldl ki , 
CHP'nin öncelikle i l i ıkiye geç 
tilii Avrup'o Ulkeleri (80tl Al
manya ve 'ingi l tere),Avrupo bu 
IUnleımesi içinde Atlantik poli 
tikasının yUrUlUcU IUğUnU ya
pon Ulkeler. Buna rağmen,a1\ır
lık Avrupo'ya daya l ı  bir politi
kanınıalumsuzluk iiin içine ka
rııtırılmaksızın TUrkiye ıçın 
bu değiıikl ik olduğu ortada. E -
cevit hUkUmetinin dağılmasını 
hızlandıran en önemli etkenin, 
CHP kanadının d ıı poli tikadaki 
giriıimlerinin MSP kanadıncaen 
gel lenmesi olduğu hatırda. Bu 
konun..ın, fcevit'in özel demeç
lerinde yeni bir ağırlık kazandı 
lil dikkatlerden koçmıyar. 

DEMiREl, Ecevit dtlnemini � 

d ım adım "restore etme" niye 
tinde gözükUyor. Bunun özU,TUr 
kiye'nin dıı politikasını yeni
den geleneksel Atlantikçi çer 
çevesine oturtmak. Ecevit döne 
minde gelinen yerden böylece 
geri dönUIUyor .D ı ı  politikadaki 
son geliımeleri bu çerçeved� CE 
ğerlendirmek gerek l i .  MC huku 
metiyle birlikte TUrkiye 1971 ' 
deki d ıı politikasına geri dönU
yor. Tobii buradan ne kadar " i
leri" gi ttiyse o Illçude. Bu  poli
tika içinde, sosyalist ulkelerle i 
lip<ilerin iyi le�tirilmesinin de 
yer aldığını unutmomok, yon ı l -
9110rı engel lemek için zorunlu. 
Şimdi,  yeniden Atlantikçi çer -
çeveye yöneliı MC hUkUmetiy
le özel likle CHP arasında Ilnem 
ii tart)pnolar açacağa benzer. 

A.TLANTiKÇilER şÖLENi: 
BllDERBERG 

BU GÖRÜşÜ kanıtlayan olgu 
lar geçen haftanın baıından iti 
baren yoğunlaıtı. Çeıme'deki Ba 
derberg toplantısı,  çıkarları At
lantik çerçevesinde bUlUnleıen 
uluslararası sermaye temsi lcile
rini , UnIU mil itaristler; biraraya 
getiriyordu. Toplantıda iktidar 
temsi lcileriyle CHP temsi lcileri 
bir ayrıl ık içinde gözUklUler • 
Bilderberg toplantısından ko -
zançlı çıkan Atlantikçiler oldu. 
Bllylece,bugune kadarki uzun 
tartıpnolardan sonra, NATO 
nun boıto Kıbrıs olmak Uzere 
TUrkiye 'nin dıı poli tika sorun -
lorında doğrudan doğruya yer 
olması kesinleıiyordu. Yunanis
ton ulkedeki ABD uslerinin Il
nemli bir bılıUmUnUn kaldırılma 
sına korar al ırken, MC, TUrkiye' 
nin "politika sularına" g:rmesi 
için NATO'ya permi veriyordu : 
MC hukUmeti , NATO'nun TUr 
kiye ile Yunanistan arasındaki 
onlaımazl ık konu larında yar; 
resmi arabu luculuk yapmas ını k:J 
bul ediyordu . 

CHP' N i N  YENi TUTUMU 
Bi LDERBERG toplantısındon 

sonra ortaya çıkan sonuç lar 
CHP Genel 8oıkonının tepkisiy 
le karıllaıtl. BUlent Ecevi t, mu
holefete geçtiğinden beri tok ın 
dığı el ijtirici tutumun yeni bir 
örneğini veriyordu. Ecevit ' in 
MC hukUmetine karıı yönel ttiği 
eıeıtiriler iki ııoktoda topland ı :  
NATO'nun Kıbrıs sorununa ka
rııtırtlmosı,ve Ege ve Kıbrısan 
laılJ'lOzl ıklarının birbiriyle i l iı
ki içinde ele al ınması Ecevit , 
TUrkiye ve Yunanistan ora51n -
daki Kıbrıs dııındoki soruniorio 
NATO'nun i lgi lenmesini " do
ğal karıılamakta" birlikte, Ege 
ve Kıbrıs'ın birbirinden ayrıl -
ması gerektiğini .tlylerken ası ın 
do NATO'nun i lgisini de tered 
dUtle karııladığını be l l i  ediyor 
du. Diöer yandan, Ecevit, uzun 
sUreden beri ilk kez, Kıbrıs i to 
TUrkiye-Yunanistan i l iıkileri dı 
ıında bir ytln olduğunu kabul 
etmiı görUnUyordu. Ecevit bu 
tutumunu Hortmann'lo 

görU�me ertesinde de açığa vur 
du. 

CHP GENEL BAŞKANı '  nın 
dıı politika konularında MC 
hukUmetine karıı yeni bir tu
tum içine girdiği , çeıitli basın 
organlarına verdiği özel demeç 
lerde de görUldU. Ecevi t ' in gtl 
ru�leri özetle �yle: Birincisi , 
CHP'nin hUkUmetten ayr ı l ııın -
don sonra TUrk dıı  politikasın -
do olumsuz değiıiklikler olmut" 
tur. TUrkiye 'nin, Ecevit dönemin 
de baıloyan "çok-yllnIU" dUn-" 
yaya açılma" politikası durmu� 
tur. CHP hukUmetten ayrılmamıı 
ya do yeni hukUmeti CHP kur -
muı olsayd ı,  bu dllnemde ortaya 
çıkan sorunlor olumlu yılnde 
çtszUlebi lirdi. ikincisi, CHP' nin 
etkisinin azolmasıyla birlikte 
Ilze l likle TUrkiye-Yunanistan i 
liıkileri istenmeyen ytlnde ge -
liımiıtir ve CHP bu geliımeler
den kaygı duymaktadır. Bu , 
CHP'nin bu konuda MC'nin uy
gulayacoğı politikayı do' endiıe 
ile karıı layocağı anlamına ge 
l iyor.ÜçOncUsU, K ıbrıs sorunun
da TUrkiye ve Yunaniston ikin
ci derecede i lııilidir. Kıbrıs i to 
bir "gerçek durum" varsa do, 
bu, TUrkiye i l·! Yunanistan ara
sında bir pozarlık konusu yap .. 
lamaz. 

ECEViT,Ameriko'nın Turkiye 
ye uygulod ığı  "silah ombargo 
su" karı'ısında bir bekleme poli 
tikosına do korı ı .  Bu do , Ecevit 
in,ABD i le i l iıkilerin "yeniden 
dUz�nlenmesi" sorununa " öze 
i l iıkin" bir sorun olarak baktı_

" 

ğ ını bel l i  ediyor. Bu noktaÇHP 
nin MC hukUmeti karıısında tl
nemli bir ayrı l ığ ı .  

OLANAKLAR VE SOMUT 
DURUM 
CHP'nin d ıı politika muha le

feti bugUn için bir koz olarak 
etk i l i liğini sUrdUrUyor. Böyle 
bir muha lefet karıısındo, Soğ ' ln, 
"mil l i  gUvenliği tehdit ediyor" 
gibi yoygaralar koporma gUcU 
de zoyıf. ÇUnkU CHP'nin muh� 
lefeti TUrk d ıı politikasının " te 
me l " l erine yönelmiyor. Muhale
fet politikası açısından etkili 
olabilmesinin bir nedeni de bu. 

BU KOZA el atmanın önemli  
gerekçeleri olma l ı .  Bunların � 
ı ında , Demirel ' in, hukUmette kol 
dığı sUrece, içerde olduğu gibi 
d ııarda do ulke politikasında bu 
yUk sermayenin çıkarları doğru i 
tUSlJnda, i lerisini db- göz önUrlf' 
olon değiıiklikler yapma niye 
tinde �Iduğunun anlaıılması ge-
I iyor • Demi re i ,i çerde olduğu gi bi 
d ııorda do ı>zun vade li  ittifok 
lar arıyor. ÇUnku uzun sUrecek 
bir iktidarın olanak larını araıtı 
rıyor. Ecevit ' in basında çıkan tk 
lerinin gerisinde, uzun sUren hu 
kUmet bunal ımının do Demirel b 
rafından bell i  amaç larla uzatıl
dığı görUıU de dikkatten koçm .. 
yor. Bu geliımelerden, CHP'nin, 
MC'ye karıı uzun sUrebilecek ör 
muhalefete hazırlandl1\1 anlamı 
çıkıyor. 

UlUSlARlUsı lsel SINIR 

HAREKETININ ılIYUı lA Yıl: 

JACQUES OUClOS 
YÜZYILTMIZA damgasını vuran bağımsızlık, demok

rasi ve s"syaıızm mücadelesinin ylğtt savaşçısı, Fransa 
ve dUnya lş�i sımfı harekeıınin yorulmak bilmez mlllta
nı, FKP Merkez Komitesi üyesi Jacques DUCLOS 25 Ni
san 1975'te öldü. Bu öllimle. F ransa Işçi sınıfı Maurtce 
Thorez, Marcel Cachin ve Benoll F racbon'la birlikte dev 
rimcl mücadeleyi örgütleyen ve bugünkü şşamaya gel
mesinde büyük katkılan olan bır savaşçısını. Fransa 
halkı da onurunu yücelten bir �Iunu yiıırdl 

2 EKİM 1896'da Fransa'nın Pireneler bıllgeslnde LO
UEY kasabasında marangoz bir baba ve terzı bır anacıaD 
doğan Duclos LI  yaşında bııırdlğt Ilkokuldan sonra yok
sulluktan öğrenimi terketmek zanında kaldı, fınDCl çı
rağı olarak geçimini saylamaya başladı. Her sabah pat
ronu onu akşamdan koluna bağladığı Ipi çekerek uyandın 
yordu. Haksızlıklara ve eşltalzllğe kar�ı ba� layan bır bl
IInçlenme ile, "Anılar"ıDdaki kendı deyimiyle " ya ...... 
la,. oasıl ışığa koşarsa" 16 yaşında Parts'e öyle kathı. 
Artık bır fırın işçlsiydl. 

BİRİNCİ OUNYA savaşından yaralı fakat daha da bi
linçli ola rak çıkan DIlclos Ekım Devriminin etkisiyleid 
de FKP'ne girdi. 1926'da milletvekiil ve Merkez Komite
si liyesl olarak Parıı 'nln ön saflannd .. milltarist ve fa 
şist çcvrelerle savaştı. 1927 'de bu yilzden 30 yıla malı
kum edildi. Cezası affa gırdı, ne varkl dönemin faşist 
baskıları sonucu SSCB'ne gitmek zonında kaldl. I928'den 
it ibaren de uluslararası işçi sınıfı hareketinin örgütü 
Komintern �nyorulmaz militanıdır. 193\'de İ spanya 'da C\III 
huriyetçilerin yanında , 1935'te Berlin'de bir başka bUyilk 
devrimci Dtmitrov' laK�mintem\n Yürütme Ku rulu'nda
d ı r. İtalya ve A lmanya faşizmin çizmesl altında inlerken 
F ransa 'da Maurice Tborez ve Jacques Duclos FKP adı
na Sosyalistlerle 1934 antifaşist Halk Cephesi Sözleşm ... 
sini imzalamaktadır. 

İKİNCİ DUNYA Savaşında FKP yasa dışı ilan edilip 
Pa rti Inin organı ii {'Humanite" kapalılınca Duclo8 gaze
tenin gizli olarak çıkarılmasını tek başına sağlayacak , 
Direniş'in örgütlenmesınde büyük dönüm noktası olanta
rihsel LO Temmuz 1940 "ÇAGRI" sını Maurice Thorez'le 
birlikte o imza layacaktır. "Fransa 'nın yeniden doğuşu 
bağımsızlık ve öZgii rlük cephesl"nin belkemiğini oluştu

' ran FKP'ni bürun Direniş boyunca Frachon ve Duclos yö 
netecektİr. 

SOGUK savaşa karşı da kavga veren Duclos 1952 ' de 
ünlü "Güvercinler Komplosu" ile tutuklandı. 1959'da Ise 
mll letveklııığinden senatörlllğe geçll. İşçi slDıfının siya
sal Iktidar kavgasına ber aşamasında katılan Ouclos l969 
seçimlerinde FKP'nln Cumhurbaşkanı adayı olarak 01-
ların % 2 1 , 3 'ünU a ldı. 75. yaş giinü olan 2 Ekım 1971 ' de 
Duclos'ya Barış, demokrasi ve özgürlük kavgasına olan 
büyük katklla rından dolayı Leııin Nişanı verildi. 

YAŞANTıSINI F ransız devrimci mücadelesiyle öz
deşleştiren Ducl08, kavgacı ve a ltedilmez bir konuşma
cı, büyilk bır yazardı aynı zamanda. 1968-73 arası ya
yınlanan 6 ciltlik "ANlLAR"1 ve öteki yapıtları Işçi Iş
çi sınıfı harekettnln canlı belgeleridır. Ölümünden çok 
kısa bır süre önce bltirdiğt "İnandıklarım" adlı yapıtın
da büyük devrımcı Duclos sosyalizmin zaferine olan I 
nancını şu satırlarla dile getırtyor: 

"Sosya lizm �aha' şlmdlden yeryüzünün önemli bır ke
slmtnde bır gerçeklik olmuştur. Benim yaşantım F ransa 
nın sosyalist olmnsmdan önce sona erse bHe tnancım 0-
dur kı sosyaıızm F ransa toprakları üzerinde de zafere 
ulaşacaktır. Benim gözlerimin belki göremeyeceğtni bat
ka gözler mutlaka görecektlr. Işık karanlığı altedecek"... 
�am ölllmden -iaha gIIçlü çıkacaktır. " • 
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a l ı  bir politi
iiin içine ka
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dağılmasını 
emli etkenin, 

poli tikadaki 
kanad

Şimdi,  Şimdi,  Şim yeniden Atlantikçi çer -
çeveye yöneliı MC hUkUmetiy
le özel likle CHP arasında Ilnem 
ii tart)pnolar açacağa benzer. açacağa benzer. 

A.TLANTiKÇilER .TLANTiKÇilER . şÖLENi: 
Bl

.
B l

.
lDERBERG 

BU GÖRÜşÜ kanıtlayan olgu 
lar geçen haftanın baıından iti 
baren yoğunlaıtı. Çeıme'deki Ba 
derberg toplantısı,  çıkarları At
lantik çerçevesinde bUlUnleıen 
uluslararası sermaye temsi lcile
rini , UnIU mil itaristler; mi l i taristler; mi l i t biraraya 
getiriyordu. Toplantıda iktidar 
temsi lcileriyle CHP temsi lcileri 
bir ayrıl ık içinde gözUklUler • 
Bilderberg toplantısından ko -
zançlı çıkan Atlantikçiler oldu. 
Bllylece,bugune kadarki uzun 
tartıpnolardan sonra, NATO 
nun boıto Kıbrıs olmak Uzere 
TUrkiye 'nin dıı poli tika sorun -
lorında doğrudan doğruya yer 
olması kesinleıiyordu. Yunanis
ton ulkedeki ABD uslerinin Il
nemli bir bılıUmUnUn kaldırılma 
sına korar al ırken, MC, TUrkiye' 
nin "politika sularına" g:rmesi 
için NATO'ya permi veriyorduveriyorduveriyor : 
MC hukUmeti , NATO'nun TUr 
kiye ile Yunanistan arasındaki 
onlaımazl ık konu larında yar; 
resmi arabu luculuk yapmas ını k:J 
bul ediyordu . 

CHP' N i N  YENi TUTUMU 
Bi LDERBERG toplantısındon 

sonra ortaya çıkan sonuç lar 
CHP Genel 8oıkonının tepkisiy 
le karıllaıtl. BUlent Ecevi t, mu
holefete holefete holef geçtiğinden beri tok ın 
dığı el ijtirici tutumun yeni bir 
örneğini veriyordu. Ecevit ' in 
MC hukUmetine karıı yönel ttiği 
eıeıtiriler iki ııoktoda topland ı :  
NATO'nun Kıbrıs sorununa ka
rııtırtlmosı,ve Ege ve Kıbrısan 
laılJ'lOzl ıklarının birbiriyle i l iı
ki içinde ele al ınması Ecevit , 
TUrkiye ve Yunanistan ora51n -
daki Kıbrıs dııındoki soruniorio 
NATO'nun i lgi lenmesini " do
ğal karıılamakta" birlikte, Ege 
ve Kıbrıs'ın birbirinden ayrıl -
ması gerektiğini .tlylerken ası ın 
do NATO'nun i lgisini de tered 
dUtle karııladığını be l l i  ediyor 

muı olsayd ı,  bu dllnemde ortaya 
çıkan sorunlor olumlu yılnde 
çtszUlebi lirdi. ikincisi, CHP' nin 
etkisinin azolmasıyla birlikte 
Ilze l likle TUrkiye-Yunanistan i 
liıkileri istenmeyen ytlnde ge -
liımiıtir ve CHP bu geliımeler
den kaygı duymaktadır. Bu , 
CHP'nin bu konuda MC'nin uy
gulayacoğı politikayı do' endiıe 
ile karıı layocağı anlamına ge 
l iyor.ÜçOncUsU, K ıbrıs sorunun
da TUrkiye ve Yunaniston ikin
ci derecede i lııilidir. Kıbrıs i to 
bir "gerçek durum" varsa do, 
bu, TUrkiye i l·! Yunanistan ara
sında bir pozarlık konusu yap .. 
lamaz. 

ECEViT,Ameriko'nın Turkiye 
ye uygulod ığı  "silah ombargo 
su" karı'ısında karı'ısında karı' bir bekleme poli 
tikosına do korı ı .  Bu do , Ecevit 
in,ABD i le i l iıkilerin "yeniden 
dUz�nlenmesi" sorununa " öze 
i l iıkin" bir sorun olarak baktı_

" 

ğ ını bel l i  ediyor. Bu noktaÇHP 
nin MC hukUmeti karıısında tl
nemli bir ayrı l ığ ı .  

OLANAKLAR VE SOMUT 
DURUM 
CHP'nin d ıı politika muha le

feti bugUn için bir koz olarak 
etk i l i liğini sUrdUrUyor. Böyle 
bir muha lefet karıısındo, Soğ ' ln, ' ln, ' ln
"mil l i  gUvenliği tehdit ediyor" 
gibi yoygaralar koporma gUcU 
de zoyıf. ÇUnkU CHP'nin muh� 
lefeti lefeti lef TUrk d ıı politikasının " te " te " t
me l " l erine yönelmiyor. Muhale
fet politikası açısından etkili 
olabilmesinin bir nedeni de bu. 

BU KOZA el atmanın önemli  
gerekçeleri olma l ı .  Bunların � 
ı ında , Demirel ' in, hukUmette kol 
dığı sUrece, içeriçerde olduğu gibi 
d ııarda do ulke ulke politikasınpolitikasında bu 
yUk sermayenin çıkarları doğru i 
tUSlJnda, i lerisini db- göz önUrlf' 
olon değiıiklikler yapma niye 
tinde �Iduğunun anlaıılması ge-
I iyor • Demi re i ,i çerde olduğu gi bi 
d ııorda do ı>zun vade li  ittifokittifokittif 
lar arıyor. ÇUnku uzun sUrecek 
bir iktidarın olanak larını araıtı 
rıyor. Ecevit ' in basında çıkan tk 
lerinin gerisinde, uzun sUren hu 
kUmet bunal ımının do Demirel b 

dUnya lş�i 
nı, FKP Merkez Komitesi üyesi 
san 1975'te öldü. Bu öllimle. F ransa 
Thorez, Marcel Cachin ve Benoll 
rimcl mücadeleyi örgütleyen ve 
mesinde büyük katkılan olan bır 
halkı da onurunu yücelten bir �Iunu 

2 EKİM EKİM 1896'da Fransa'nın 
UEY kasabasında marangoz bir 
doğan Duclos LI  yaşında bııırdlğt 
sulluktan öğrenimi terketmek zanında 
rağı olarak geçimini saylamaya 
ronu onu akşamdan koluna bağladığı 
yordu. Haksızlıklara ve eşltalzllğe 
IInçlenme ile, "Anılar"ıDdaki kendı 
la,. oasıl ışığa koşarsa" 16 yaşında 
Artık bır fırın işçlsiydl. 

BİRİNCİ OUNYA savaşından yaralı 
linçli ola rak çıkan DIlclos Ekım 
de FKP'ne girdi. 1926'da milletvekiil 
si liyesl olarak Parıı 'nln ön saflannd 
şist çcvrelerle savaştı. 1927 'de 
kum edildi. Cezası affa gırdı, ne 
baskıları sonucu SSCB'ne gitmek 
it ibaren de uluslararası işçi sınıfı hareketinin örgütü 
Komintern �nyorulmaz militanıdır. 
huriyetçilerin yanında , 1935'te 
devrimci Dtmitrov' laK�mintem\
d ı r. İtalya ve A lmanya faşizmin 
F ransa 'da Maurice Tborez ve 
na Sosyalistlerle 1934 antifaşist 
sini imzalamaktadır. 

İKİNCİ DUNYA Savaşında FKP 
Pa rti Inin organı ii {'Humanite" 
tenin gizli olarak çıkarılmasını 
Direniş'in örgütlenmesınde büyük 
rihsel LO Temmuz 1940 "ÇAGRI" 
birlikte o imza layacaktır. "Fransa 
bağımsızlık ve öZgii rlük cephesl"nin 

' ran FKP'ni bürun Direniş boyu
netecektİr. 

SOGUK savaşa karşı da kavga 
ünlü "Güvercinler Komplosu" 
mll letveklııığinden senatörlllğe 
sal Iktidar kavgasına ber aşaması
seçimlerinde FKP'nln Cumhurbaşkanı 
ların % 2 1 , 3 'ünU a ldı. 75. yaş giinü 
Duclos'ya Barış, demokrasi ve 
büyük katklla rından dolayı Leııin 

YAŞANTıSINI F ransız devrimci mücadelesiyle 
deşleştiren Ducl08, kavgacı ve 
cı, büyilk bır yazardı aynı zamanda. 
yınlanan 6 ciltlik "ANlLAR"1 ve 
çi sınıfı harekettnln canlı belgeleridır. 
kısa bır süre önce bltirdiğt "İnandı
da büyük devrımcı Duclos sosya
nancını şu satırlarla dile getırtyor: 

"Sosya lizm �aha' şlmdlden 



KOLTDR 
YE 
SANATTA 
YDRl1YDŞ 

YIGINlARA UlASMA SORUNU 
DUSUNCElER 

SANA TÇlLAR, özellikle sosyalist sanatçılar için, yıgınlara u -
bşmak önemli bir soru'I. Da/w doğrusu, sosyalist sanatçının kaçı
nılmaz görevi. "Yıgınlar" derken anlatılmak istenen, sosyalist sa
natçılar söz konusu olduğuna gö:r.l1 ,p,lce işçi sınıfı, sonra da işçi 
sımfının yandaşları olan öteki sınıf ve tabakalar: yoksul köylüler 
küçük -burjuva emekçileri ve aydınları. Ne kadar gizlenmeye, ezi
len sımflar için yasaklanmaya çalışılırsa çalışılsııı, sınıf mücade
lelerinin büyük bir yogımluk ve keskinlik kaza,ıdıgı çagımızda, hiç 
bir sınıfın yararına olmayan bir sanat diişünülemez. Sanat, ya ege 
men sınıfların hizmetindedir, ya da ezilen sınıfların. "İnsanlıgın 
hizmetinde " bir sanatı savunmak, akıl almaz bir saflığın ürünü 
deg'i!se eger, egemen burjuvazinin sözcülül!iinü yapmaktan başka 
bir şey olamaz. Çünkü insanlıgın hizmetindeki sanat, sınıfsız top
lttm larda ortaya çıkacaktır. Bııgünün sınıflı toplumlarında söz konu 
Sıl olan, sınıfların sana/ıdır. 

BU YtJZDEN, Şıı soru sorulmadıkça, çagdaş sanat anlamını 
yitir�c.ektir: Sanatın izleyicisi kim olacak ? Bir avuç "kültürlii" 
-azınlık: mı; yoksa, emekçi yıgınlar mı ? Sanattan yüce bir şey gör
meyenlere delIil elbette bu sözümüz. Saııatın üstünde çok şey var. 
Sözgelimi, büyük bir sanatçı şöyle diyor: "Her türlü sanat, en yüce 
sanat için, 'yaşama sanatı ' {çin bir araçtır". "Yaşamak " ise, sa
natın yanı sıra ve onun üzerinde birçok ögeden oluşuyor. Bunlar
dan kopuk bir sanatın, 'yaşama 'dan , yaşayan ve yaşamayı yaratan 
yıgınlardan kopması doğaldır. 

BU D URUM, sanatçının birtakım nitelikler kazanmasını gerek 
tiriyor. Sanatçının -ne menem bir şey olduğu pek de belli olmayaıı 
-salt bir "yaratıcı "  olmakla yetinebilecelIi zamanlar çoktali geride 
kaldı artık. Çağdaş sanatçı, dünyanın durumıı 'un, eli azından, ke,ıdi 
izleyecileri kadar bilmek zorımda.Dibıyaya bir bakışı olacak sa
natçının, hayat karşısında bir Itllumu olacak. tJstelik, '?zayatı sev
mek" falan gibi bir tutum da değil bu. Hayatın nasıl yaratıldığını , 
nasıl geliştiğini, nereye doğru geliştiğini bilmesi gerekiyor. Çünkü 
gerçeklilIi yansıl.masını bekliyonız oııdan. Varolan gerçeklilIin de
ğiştirilmesine katkısı olacak bir yansılma bekliyoruz. çagımızın 
t�t.J{!?Vrimci dünya görüşünü özümlemek, oııu'ı sağladığı araçlarla 
hayatı kavramak, sanatçıya, tarihin hiç bir döneminde görülmemiş 
olanaklar �azandırıyor. Bu dünya görüşünü benimsememiş, ya da 
onun çok · uzağında olan bir sanatçı, ne kadar yetenekli ve başarılı 
olursa olsun, bir yerden sonra sığlaşacaktır.Ayrıca, sığlaşmak /ir 
yana, daha kötü bir olasılık var: Gerçekliğin çarpıtılmış bir yansı 
masını da bulabiliriz onun eserinde. Işte o zaman, söz konusu sa
nat eseri egemen ideolajinin işine yarayan bir niteliğe büriinmüş 
olur. 

GENEL OLARAK devrimci dünya görüşünü benimseyen sanat
çı, bir de, yaşadıgı ülkenin durumunu doğru saptamak, halkını 
tanımak zorundadır. Çünkü, biliyoruz ki, sanaıçı bir fotoğraf ger
çekçililIiyle çalışmıyor. Yukarıda sözünü ettilIimiz yansıt ma, sa
natçıdan geçerek gerçekleşiyor. 6yleyse, ülkesinin içinde bulırn
duğu koşulları da doğru değerlendirmek durumunda sanatçımız . 
Yoksa, demin belirttilIimiz çarpıtma, bu kez başka bir düzeyde or
taya çıkabilir. tJıkenin toplumsal-iktisadf yapısının ve sınıfların 
gelişme düzeyi yanlış değerlendirilirse, toplumu ileriye götüren 
çelişmeler doğru saptanmazsa,gelişmekte olan ve gelişmenin to
humlarını bağrında taşıyan öğelerin delIil, yok olup giden ve be
lırleyici etkisini yitiren öğelerin üzerinde durulur; böylece, sanat 
yaratışları yanlış özler taşıyabilir, bu durum hedef saptırma 
larına kadar varabilir. 

BU NİTELİKLERİ kazanmış bir sanatçı , yıgınlara ulaşma so
rununun kendi başına üstesinden gelebilecelIi bölümünü de çöze
cektir. Yeter ki, halkın kültürünü iyi tamsın, bu kültürün sağlıklı 
özünü ortaya çıkarıp geliştirebilsin. Burada bir kısıtlama söz 
konusu delIil hiç bir zaman: Devrimci sanatçının mutlaka halk ·sa
natlarından kaynaklanması gerekmez. Sanatçı , geleneksel biçim
lerle çağdaş içerikleri ortaya koyabilecelIi gibi, geleneksel tema
ların devrimci özünü bulup çıkararak çağdaş biçimlerle işleye
bilir; ya da çağdaş konuları çağdaş biçimlerle anlatır. Kendi bile 
celIi iştir bu. 6nemli olan, yıgınlara ulaşma zorunluluğunu duymak 
bu yolda gerçekten çaba harcamaktır. 

SANA TÇı, toplum içindeki yerini belirlemeli, kendisinin ve 
sanatının gi!.cünü; ama yalnız gücünü delIil, güçsüzlüğiinü de ıyı 
bilmeli. Bıı gücün sınırlarını görebilmeli. O sınırları genişletme 
olanaklarını yaratabilmek açısından önemli bu. Bir de, bizi sa
natın yapamayacagı şeyleri beklemekten ve bu yüzden gerçekten 
yapabileceklerini gözden kaçırmaktan uzak tutması bakımından 
önem taşıyor. 

YUKARıDA , yıgınlara ulaşma sorununun sanatçının kendi başı
na çözebilecelIi bölümünden söz ettik. Bunun üzerinde biraz daha 
düşünebiliriz. Sözgelimi, sanatçının gerçeklilIi yansıtma araçların
dan olan imgelerin kullanılması , yıgınlara ulaşma sorununda etkili 
olabilir. Emekçi yıgınlar için sanat yapanlar, kişisel, kapalı, soyut 
imgelerden kaçınırlar. Onların imgelerinin kaynagı, umutları , acı
ları, sevinçleriyle emekçi sınıfların hayatı ve mücadelesidir. Dar 
çevrelerin malı olan, ölü, donmuş imgeler delIildir onlar; yaşayan, 
diri, aydınlık imgelerdir. 

BIRÇOK sanatın anlatım aracı olan dilin de, bu sorunun çözü
münde önemli bir yeri vardır. Işçi sınıfının yazarları, bir yandan, 
dili yıgı,ılara ıılıışmak için en etkili biçimde kullanırken, bir yan
dan da, kendi uluslarının .dilini daha güzel ve eksiksiz bir anlatım 
aracı haline.getirmeye çalışırlar Burada da, başlıca kaygımn 
anlaşılırlık olacagı açıktır. 

BURA YA kadar tartışmaya çalıştıgımız etkenler, yıgınlara u 
laşma sonrnırnun bir yitnüyle ilgili. Sarırnun bir başka yönü daha 
var. Kapitalist ülkelerde yaşayan sanatçılar, kişisel olarak her 
türlü çabayı gösterdikleri halde, bıı sorunu çözemeyebilirler. Çün
kü 
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rının nıteliklerının ötesinde, bir de. iletilme
sine bağlı. Sanat eserlerinin .başılmas .. , çoğaılılması ve dağıtımı 
kapitalist endüstrinin bir kolu olduğuna göre, sanatçıların soru
nun bu yönünü, kişisel çabaların ötesinde, örgütlü çalışmalarla ve 
siyasal örgütlerle işbirlilIi yaparak ele almaları düşünfllebilir 

BtJTtJN bunlar, sanatçıdan çok şey beklemek delIil mi,gibi bir 
sarıı ortaya çıkabilir. Yerinde bir sorudur bu.Ama, çagımızda sa-
natçı olmak, hele devrimci sanatçı olmak kolay delIil. Sanatın 
işlevini sürdürmesi, sanatçının bu yetkinliğe erişmesine bağlı . 
Byysa, onun yere sağlam basmasını , ,ıamus lu bir yaşama savaş
çısı'· olmasını , yani hayatın ve siyasal mücadelenin içinde olma
sını gerektiriyor. 

BU SORULARı sormak, verilecek cevapları pratikte sınayarak 
geliştirmek zorunlttdur. 6yleyse, sanatçının, sanatın dokımulmaz
lıgını kaldırması, dünyanın değiştirilmesi mücadelesine sanat-dı
şı yollarla da katılması gerek. Kendini ve eserini geliştirmesi ola
,ıagı buradan geçiyor. Yaşamanın ve sanatın emekçisi olmak, sa
ıratını sınıf mücadelesinde etkili bir silah olarak kullanmak: Işte 
yıgınlara ulaşma yolunun başlangıcı. • 

PIR SUlTAN DESTANı 
Halkın dilinde destan olan 

bır halk ozanının yaşantısını 
ele alan Pir Sultan Abdal o
yunu, Oyuncular Blrıı� tara
fından yenıden sahneye kondu , 

leriyle blrleşlnce,Plr  Sultan 
destanı dolı;muştur. 

DUzenln baskı ve zulmUne 
karşı koyan Pir Sultan'ın baş 
ka ldı nsı. sa rayla ha lk a rasııı
da bır kUltUr farklılaşmasının 
varlığını ortaya çıkarır. Pir 
Sultan bozuk dUzene karşı Çı
ka rken, yenı bır görUşUn. yenı 
bır Insan anlayışının Ipuçları
nı da geti rı r. DUzenln adam la
rının kabul ettlrmeye çalıştık
lan gıbı bır kişi de�ldlr o. 
"Bize de Banaz'dan 

davranıştır. Ylne. ölUme gıder 
ken, "dostun bır tek guıu" nUn , 
onu yaralarnası , P i r  Sultan l ın 
ka rdeşıık ve dostlt.ık anlayışı 
nı göste rmesi bakımından il
ginç ve gUzeldlr. Halk kültUrU,  tarıh boyun -

ca çeşltıı egemen kUltUrlerln 
etkısı altında bırakılmak Isten 
mıştır. Ha lk. yaşantısına ters 
dUşen bu kültUrleri kabul et
miş gözUkmekle bırııkte, ki
mi zaman sessizce. kimi za
man da sesini yUkselterek ken 
dı öz kUltUrünU yaşatmayı ba
şarmıştır. 

Pir Sultan Abda l, 16-17. yUz 
yıllarda sarayın baskı ve zul
mUne başkaldıran halkın gözU 
kulajtı-dlll olmuş gUçlU bır 0-
zan ve bır önderdır. Bu yl�t 
ozanın yaşantısı halkın özlem-

Pir Sultan derler 
Bizi de kem kışı be llemeslnla'" 

diye seslenir Anadolu'dan. 
Kurulu dUzene başkaldıran 

birinin ölUmU gözUnU kı rpma
dan gitmesi. dUşUncelerlnln dılt 
ruluJ!una Inananlam özgu bır 

O, dolı;ru blldl� yolda gidi
yor; çağına ve çağının çok ö
tesine sesleniyor. Ona ellerıo 
taşı biç delPnez. ÇUnkü o. hal
kın gönlünde sevgi,dııınde des
tan olacaktır. Yaptığı Işın bl
ıınclndedlr. haklılığından e
mındır. Daha da önemıısı, yal
nız olmadığını. yalnız olmadığı 
ıçın de yenllmeyeceltlnl bil
mektedir. 

Işte bu yUzden. kaçıncı kez 
ölUrse ölsUn, ''PIr Sultan öıur 
dlrııır". • 

Sanatın izleyicisi kim olacak ? Bir avuç "kültürlii" 
yoksa, emekçi yıgınlar mı ? Sanattan yüce bir şey gör

elbette bu sözümüz. Saııatın üstünde çok şey var. 
büyük bir sanatçı şöyle diyor: "Her türlü sanat, en yüce 

ama sanatı ' {çin bir araçtır". "Yaşamak " ise, sa
ve onun üzerinde birçok ögeden oluşuyor. Bunlar

sanatın, 'yaşama 'dan , yaşayan ve yaşamayı yaratan 
kopması doğaldır. 

RUM, sanatçının birtakım nitelikler kazanmasını gerek 
Sanatçının -ne menem bir şey olduğu pek de belli olmayaıı 

cı "  olmakla yetinebilecelIi zamanlar çoktali geride 
Çağdaş sanatçı, dünyanın durumıı 'un, eli azından, ke,ıdi 
kadar bilmek zorımda.Dibıyaya bir bakışı olacak sa

karşısında bir Itllumu olacak. tJstelik, '?zayatı sev
gibi bir tutum da değil bu. Hayatın nasıl yaratıldığını , 

nereye doğru geliştiğini doğru geliştiğini doğru gelişti bilmesi gerekiyor. Çünkü 
yansıl.masını bekliyonız oııdan. oııdan. oııd Varolan gerçeklilIin de

katkısı olacak bir yansılma bekliyoruz. çagımızın çagımızın çag
ci dünya görüşünü özümlemek, oııu'ı sağladığı araçlarla 

sanatçıya, tarihin hiç bir döneminde görülmemiş 
�azandırıyor. �azandırıyor. �azandır Bu dünya görüşünü görüşünü gör benimsememiş, ya da 

ğında olan bir sanatçı, ne kadar yetenekli ve başarılı 
yerden sonra sığlaşacaktır.Ayrıca, sığlaşmak sığlaşmak sığl /ir 

bir olasılık var: Gerçekliğin çarpıtılmış bir yansı 
liriz onun eserinde. Işte o zaman, söz konusu sa

emen ideolajinin işine ideolajinin işine ideola yarayan bir niteliğe niteliğe niteli büriinmüş 

L OLARAK devrimci dünya görüşgörüşgö ünü benimseyen sanat
yaşadıgı ülkenin durumunu doğru saptamak, saptamak, sapt halkını 

zorundadır. Çünkü, biliyoruz ki, sanaıçı bir fotoğraf ger
lışmıyor. Yukarıda sözünü ettilIimettilIimetti iz yansıt ma, sa

gerçekleşiyor. 6yleyse, ülkesinin içinde bulırn
da doğru değerlendirmek değerlendirmek değ durumunda sanatçımız . 

belirttibelirttibeli lIimiz rttilIimiz rtti çarpıtma, çarpıtma, çar bu kez başka bir düzeyde or
ir. tJıkenin toplumsal-iktisadf umsal-iktisadf umsal-i yapısının yapısının yap ve sınıfların sınıfların sını

yanlış değerlendirideğerlendirideğ lirse, toplumu ileriye götüren 
doğru saptanmazsa,gelişmekte olan ve gelişmenin to

bağrında taşıyan öğelerin delIil, yok olup giden ve be
yitiren öğelerin üzerinde durulur; böylece, sanat 

yanlış özler taşıyabilir, bu durum hedef hedef hede saptırmasaptırmasaptır 
varabilir. bilir. bili

yapabileceklerini gözden kaçırmaktan uzak tutması 
önem taşıyor. 

YUKARıDA , yıgınlara ulaşma sorununun sanatçının kendi 
na çözebilecelIi bölümünden söz ettik. Bunun üzerinde 
düşünebiliriz. Sözgelimi, sanatçının gerçeklilIi yans
dan olan imgelerin kullanılması , yıgınlara ulaşma 
olabilir. Emekçi yıgınlyıgınlyı ar gınlar gınl için sanat yapanlar, kişi
imgelerden kaçınırlar. Onların imgelerinin kaynagı
ları, sevinçleriyle emekçi sınıfların sınıfların sını hayatı ve mücadelesidir. 
çevrelerin malı olan, ölü, donmuş imgeler delIildir 
diri, aydınlık aydınlık ayd imgelerdir. 

BIRÇOK sanatın anlatım aracı olan dilin de, bu 
münde önemli bir yeri vardır. Işçi sınıfının yazarl
dili yıgı,ılara ıılıışmak için en etkili biçimde kullanırken, 
dan da, kendi uluslarının .dilini daha güzel ve eksiksi
aracı haline.getirmeye çalışırlar Burada da, başlıca 
anlaşılırlık olacagı açıktır. 

BURA YA kadar tartışmaya çalıştıgımız etkenler, yıgınlara 
laşma sonrnırnun bir yitnüyle ilgili. Sarırnun bir başka 
var. Kapitalist Kapitalist Kapit ülkelerde yaşayan sanatçılar, kişi
türlü çabayı gösterdikleri halde, bıı sorunu çözemeyebi
kü 
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rının nıtelik
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lerının .lerının . .lerının . ötesinde, bir de. 
sine sine si bağlı. Sanat bağlı. Sanat ba eserlerinin .başılmas .. , çoğaılılması çoğaılılması çoğ
kapitalist kapitalist kapit endüstrinin bir kolu olduğuna göre, sanatçıların 
nun bu yönünü, kişisel çabaların ötesinde, örgütlü örgütlü ör
siyasal örgütlerle örgütlerle ör işbirlilIi işbirlilIi işbi yaparak ele almaları 
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bunlar, sanatçıdan çok şey beklemek 
sarıı ortaya çıkabilir. Yerinde bir sorudur bu.Ama, 
natçı olmak, hele devrimci sanatçı olmak kolay delIi
işlevini sürdürmesi, sanatçının bu yetkinliğe liğe li erişmesine erişmesine eri
Byysa, onun yere sağlam basmasını , ,ıamus lu bir 
çısı'· olmasını , yani hayatın ve siyasal siyasal si mücadelenin 
sını gerektiriyor. 

BU SORULARı sormak, verilecek cevapları pr
geliştirmek zorunlttdur. 6yleyse, sanatçının, sanatın 
lıgını kaldırması, kaldırması, kaldır dünyanın değiştirilmesi mücadelesine 
şı yollarla da katılması gerek. Kendini ve eserini 
,ıagı buradan geçiyor. Yaşamanın ve sanatın emekçisi 
ıratını sınıf mücadelesinde etkili bir silah olarak 
yıgınlara ulaşma yolunun başlangıcı. başlangıcı. başlang

SUlTAN DESTANı 
Halkın dilinde destan olan 

bır halk ozanının yaşantısını 
ele alan Pir Sultan Abdal o
yunu, Oyuncular Blrıı� tara
fından yenıden sahneye kondu , 

leriyle blrleşlnce,Plr  Sultan 
destanı dolı;muştur. 

DUzenln baskı ve zulmUne 
karşı koyan Pir Sultan'ın baş 
ka ldı nsı. sa rayla ha lk a rasııı
da bır kUltUr farklılaşmasının 
varlığını ortaya çıkarır. Pir 
Sultan bozuk dUzene karşı Çı
ka rken, yenı bır görUşUn. yenı 
bır Insan anlayışının Ipuçları
nı da geti rı r. r. r DUzenln adam la
rının kabul ettlrmeye çalıştık
lan gıbı bır kişi de�ldlr o. 

davranıştır. 
ken, "dostun 
onu yaralarnası
ka rdeşıık 
nı göste
ginç ve Halk kültUrU,  tarıh boyun -

ca çeşltıı egemen kUltUrlerln 
etkısı altında bırakılmak Isten 
mıştır. Ha lk. yaşantısına ters 
dUşen bu kültUrleri kabul et
miş gözUkmekle bırııkte, ki
mi zaman sessizce. kimi za
man da sesini yUkselterek ken 

O, 
yor; çağına 
tesine sesleniyor. 
taşı biç 
kın gönlünde 
tan olacaktır. 
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TARim BU HAfTA 

Birinci DUnyo Savcı, 'nın ak
si ne/ İkinci DUnyo Savoıı'  nın 
baılomo nedeni / dUnyanın em -
peryalist ulkeler arasında yeni
den poylaıılması deği ldi . Hitler 
Almanya'sının dUmen suyundaki 
faıist i tt ifak dUnyaya hUkmet -
mek, halkları esir hatta yok et
mek amac ını  gUdUyordu. Sovyet 
ler Birl iği , bunun karıısında d� 
ran en bUyUk engeldi . DUnyanın 
i l k  ve o zamanlar tek sosya list 
ulkesi olon Sovyetler Birliği'nin 
y ık ı lması dUıUnU gerçekleıtir -
rnek, ikinci DUnyo 5ov011 ' n ı n  di 
ğer ono nedeniydi . 

Birinci DUnya Savaıı ' nden ım 
ro ingiltere, Fransa ve öze l l ikle 
ABD teke l l erinin yard ımıyla can 
landırılon Alman ağır sanayii , 
Sovyetler Birliği 'ne karıı yöne i 
ti lecek saldırı hareketinin te -
melini oluıturdu . Emperyal ist UI
keler aynı zamanda doğu!la Ja
pon m i l i tarizminin istilccı i stek 
lerini körUkleyerek ve Japonyd 
nın Monçuryo ve Çinlj  i1901 
etmesine göz yumarak Sovyet -
ler Birl iği 'ni n  doğu sınırlarını 
do tehlikeye saktular. Bu ulke -
ıe'r gerici burjuvazisinin izledi
ği "yatlJtırmoll politIkası, Orta 
Avrupa Ulkelerini Nazizm'e kur 
Iıon etti . 

Bu poli tikanın yanl ııl ı ğ ı  yo -
lundaki bUtUn Sovyet >uyarıları 
no kulak tıkayan emperyal ist ul 
keler, Avrupo'da kollektif bir 
gUv.enlik sistemi kurulması ·yo -
lundaki Sovyet öneri lerini de 
duymamazl ıktan geldi .Sovyetl .. 
Birliği , ya Nazi Almanya' s ı na 
karıı tek baııno bir savaıa 9iriı 
rnek ya do savaıın baııamosını 
mUmkUn olduğu kadar geciktire 
rek saVDı hazırl ıklar ın ı  tamam
lamak ııklarındon birini seç 
mek zorunda kaldı .  Emperya list 
ulkelerin Sovyetler Birliği ' ne 
karıı gUçbirliği etmelerini de 
önlemek için ikinci yol izlendi 
ve Almanya ve Japonya i le 501-
d ı rmozl ık anlaımoları imz.olon
d ı .  Sosyalizm dUımanları, Ikinci 
DUnya Savoıı'nın baııamosı n ı  i:iı 
lemek ve barı II korumak ıçın 
Sovyetler Birliği 'nin gösterdiği 
butUn çabaların emperyal ist ul
keler tarafından kasıtl ı  o larak 
baıa çıkarıldığı gerçeğine hiç 
dokunmadan, bu 50ldırmazl ık on 
laıma larını Sovyetler Birliği'nin 

6 1970 
Sungurlar Kazan Fabrıkası 

Işverenin sendıkayı tanımamli< 
ta ısrar etmesi ve verdlğt sö� 
lerı tutmaması Uzerine Iş ye
rindeki 700 Işçi tarafından Iş
gal edildI. 

7 1966 
Parlamento , tarihinde Il" 

defa gece poııs tarafından a
randı. İçişleri Bakanı Faruk 
SUkan'ın emriyle, başta Tİp ol 
mak Uzere bazı parti grupla
rının " ranması demokratik gü; 
lerce tepki ile karşılandı. İs
met İ nönil, bır demeç vererek 
"Eşkıyanın bu gece ne yapaca-

llsald ırganl ığın ın" bir kanıtı gi
bi göstermeye Çalııtılar ingilıe 
re ve Fransa 'n ın  Sovyetler Birli 
ği 'ni Nazizm'e kar�ı tek ba�ına 
bıraktıkları gerçeğini gizleme
ye uğraılllar. 

Polonyo'nın Naziler tarafın
dan istilaSlyla baııoyan savaı ın  
i l k  oıomasında ingi l tere ve Fran 
sa,Alma"ya'yl  Sovyetler Birliği 
Uzerine yönel tme umutlorını  yt
tir�ediler. Demokrasi ve özgU� 
luk 01' ğı oldukları n ı  her fırsal
ta tekrar eden ingi l i z  ve Fran -
so egemen sın ıfları el lerinde im 
kan varken savo�1n ba�lamasına 
engel olmad ıkları gibi, sava�ın 
ba�langıcında Polonyo 'n ın  yar
dımına kOjmayl do dUıUnmedi -
ler. Hitler Genel Kurmayı '  n ı n  
önde gelen kiıilerinden Gene -
rol Jold, "eger daha 1 939 ' do 
yeni lmediysek bunun tek n�de
ni, biz Polonyo ' y ı .i�gal ederken, 
1 1 0  ingi l i z  ve Fransa tumeninin 
batıto hareketsiz tutulmasıyd ı "  
diyor. Yalnız bu yUzden b i l e  o l  
so, NUrnberg'de yarg ı lanan so -
va� suçlularının arasında ingi l i z  
v e  Fransa baıbakanları Chamb
erklain ve ooladier'nin de bulun 
ması gerekird i .  

22 Haziran 1941 gUnU Nazi 
sUrUleri Sovyetler Birliği ne sal
d ırd ı .  iıgol alt ında bulunan bu
tun Batı ve Orta Avrupa ' n ın e
konomik kaynaklarıyla destekle 
nen kazand l1/1 kolay zaferlerdon 
dolayı yUksek bir mora le ve ge
ni� bir sava� deneyimine sahip 
190 IUmen (5. 500. 000 asker ) , 
4. 950 uçak ve 3 . 712 tank sa. 
yalizmin anavatanına girdi . A
maç,dUnyanın i l k  ilÇi s ın ıfı dev 
Jetini ve onun kazanımlarınl )Ok 
e tmekti . Bir tarafta emperyalist 
burjuvaziye ve onun en �öven , 
en gerici unsurlarına hizmet e
den bir savo� maki nas ı , diğer ta 
rafta ise binbir zahmet ve emek 
le kurduğu sasya l i zmi savunan 
Sovyetler Birliği halkı vard ı .  So 
vd1, birbirine z ı t  iki toplumsal 
sistemin savajl ha l i ne gelmi1ti . 

Sovyet halk ın ın  fedakar l ığ l \e  
.kahramanl ığ ıy la,dUıman, Lenin
grad ve Moskova önlerinde dur 
duru ldu. Moskova'ya 1 . 000. 000 
asker, 14. 000 top, i .  700 tank ve 
950 uçakla saldırılan Nazi or
dusu ıehri olamad ı .  Karıı hucu
mo geçen Sovyet ordusunu dur-

ğı beııı olmaz"dedl. 
7 1972 
CHP Genel Başkanlığına7!P 

oyla BUlent Ecevit seçildI. İ s
met İ nönU Ise 498 oy a la ral, 
o�zdört senedi r silrdilrdilğU 
Genel Başkanlık görevini kay
betti. 

7 1970 
Amerika 'da 300 Unlversite 

ve kolelde bır mi lyon öğrenci 
Amerika 'nın Kamboçya 'ya sa i
dı rısını proıesto ıçın gösteri
ler yaptı. Kent şehrinde 4 öğ
renci ulusal muhafız kuvvetl&
rı ta rafından öldilril ldU. Nixon 
un serserıler diye nitelediği 

FASiZlE KARSI · BUYUR 
• • 

ZAFERiN 30. YilDÖNUlU 
durabi lmek için Nazi 'ler doğu 
cephesine Almanya'dan 800.000 
asker ve batı cephesinden 40 Lu 
men daha sevkettiler. Stal i ngred 
yenilgisi nden sonra hızla geri 
çeki l mek zorunda bırak ı lan No 
zi ordu larına Kursk ve Prokhoro 
vka savaılarında öldUrUcU dar
beler indirildi. 

Nazi 'Ierin hala Sovyetler Bir 
l iği 'ni yenebi leceği umudunu ta 
�ıyon emperya list Ulkeler 1 942 
y ı l ında açacaklarını söz verdik 
leri ikinci cepheyi ne 1 942 ' de 
ne de 1943'de açmad ı lar. Faıist 
sald ır ın ın en bUyUk yUkU Sov -
yetler Birliği 'nin omuzlarına)Ok 
lendi. 

12 Ocak 1 945 gUnU 1 . 200 ki
lometre uz�nluğunda bir cephe 
bayunca hUcuma kalkan Sovyet 
orduları, Orta Avrupa halkları .. 
fajizm bayunduruğundan kurta
rorak 25 Nisan gUnU Berlin'e ko 
dar geldi . 30 Nisan gecesi iki 
Sovyet askeri , Yegorov ve 'Ko� 
toria, Reichstag binasına zafer- , 
bayrağın ı  diktiler. 

Fajizme karıı zafer bUlUn i le 
rici ve demokratik gUçlerin ii -, 
birliğiyle kazanı ld ı .  Bu zafere 
en bUyUk katkı Sovyetler Birliği 
tarafından yap ı l d ı .  Faıizmin ye
ni lmesi toplumsal bir sistem 010 
rak sosyoli-zmin kapitali zme U� 
tunluğunU kanı tlomakla kalma
d ı·, Orta Avrupo'da Halk. Cum -
huriyetleri Inin kuru lması n ı  ve 
sasya l i zmin dUnya çapında bir 
gUç haline gelmesini sağlad ı .  

Sovaı bUtUn Ulke!erin ekono
mik ve sasyal ge l iımesini yavaı 
lotlı. En buyuk zararı Sovyetler 
Birliği gördU. Soval sırasında 20 
mi Iyon Sovyet vatandaıı ııldu -
ruldU ; I . 710 kent ve 70. 000 1otıy 
yerle bir aldu;32. 000 fabrika , 
98. 000 kollektif çiftlik . ve 
ı .  876 devlet çiftliği Uretim ya
pamayacak derecede tahrip e -
di ldi . BUlUn bu kayıplara rağ -
men bugUn Sovyetler Birliği eko 
nomik ve toplumsal gelijmenin 
en yUksek aıamoSlnda olon bir 
ulke. Eğer savaı olmasaydı bu 
aıamaya çok daha önce eriımek 
mUmkUn olabi lecekti . Sosyal iz
min gel i1mesine en elveri11i  o� 
tom barıı olduğu içindir ki dUn 
ya sosya l i st sistemi , borı� ın ve 
halkların bar ıı içinde bi rarada 
yajOmalarının en kararl ı sovunu 
cusudur. • 

öğrencilerden dördU protesto 
ıçın kendini. yaktı. 

8 1969 
TU rklye Il. ç sanayIIndeki , 

Ilk grev olan Hoechst grevibaş 
ladı. Kimya-İ ş sendlkasınca 
ve 135 Işçi Ile yilrUtU!en grev
de Iş garantisi ve sosyal gil
venıık konularındaki istekler 
ön planda Idi. Başarılı olan 
grey sonucunda kıdem tazmi
naIı a lma hakkı ilk kez 3 yı 1-
dan i yıla Indirildi ve tazmi
nat mıktarı 30 gUnden 45 giln
lUk Ucrete çıkarı ldı. 

9 1972 
ABD Kuzey Vlelnam 'ı ab-

194 3 Şubat Stalingrad 'ın kurtuluşu 

24 Haziran 194 5 Sovyet Ordusu 
nazi bayraklarını yakıyor 

luka altına aldı. GUney Vleı
nam'dakl antl-emperyaııst mU 
cadeleye destek olan Vietnam 
Demokratik Cumhurıyetı ' nı 
abluka altına almakla Vietnam 
ha lkımn milcadeleslni daha ri> 
hat ezeceklertn1 .sonan Ame
rikan emperyaııstlerl yanı ldı. 
Devrimci dayanışma karşısın
da ABD ablukası etkisiz kaldı. 

9 1936 
Habeşlstan resmen İtalya 

ya bağlandı ve İ talyan Do� 
Afrika 'sının bır parçası oldu. 
Bu savaşı önlemekte başarılı 
olamayan Milletler Cemlyeti 
de Habeşistan yenllgtnlsden !DI 

ra etklnıığlnl yitirdi ve yıkıldı 
II 1967 
142 temlzıık Işçisi 38 giln 

sUren 1000 kllometreıık Ana
yasa yilrUyüşUnU yaptı. Genel
İ ş Sendıkasına bağlı Manısa 
Beledıyesınde çalışan Işçile
rin zam Istekleri geri çevrI l 
mişti. Yedi a y  onyedi giln sU
ren uzlaştırma çabaları sıra
sında AP Iktlda rının pa rUzan 
ca taVlrlarl grevde önemlı rol 
oynadı. 

12 1967 
CHP 'den Istifa eden 'Uırhan 

Feyzloıı;ıu ve arkadaşı. rı GU
ven Pa rıısı' nı kurdular. • 
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kan varken savo�1n ba�lamasına 
engel olmad ıkları gibi, sava�ın 
ba�langıcında Polonyo 'n ın  yar
dımına kOjmayl do dUıUnmedi -
ler. Hitler Genel Kurmayı '  n ı n  
önde gelen kiıilerinden Gene -
rol Jold, "eger daha 1 939 ' do 
yeni lmediysek ediysek ediys bunun tek n�de
ni, biz Polonyo ' y ı .i�gal ederken, 
1 1 0  ingi l i z  ve Fransa tumeninin 
batıto hareketsiz tutulmasıyd ı "  
diyor. Yalnız bu yUzden b i l e  o l  
so, NUrnberg'de yarg ı lanan so -
va� suçlularının arasında ingi l i z  
v e  Fransa baıbakanları Chamb
erklerklerkain lain l ve ooladier'nin de bulun 
ması ması gerekird i .  

22 22 Haziran 1941 1941 gUnU gUnU Nazi 
sUrUleri sUrUleri Sovyetler Birliği ne salsal
d ırd ı .  iıgol alt ında bulunan bu
tun Batı ve Orta Avrupa ' n ın e
konomik kaynaklarıyla destekle destekle 
nen kazand l1/1 kolay zaferlerdon zaferlerdon 
dolayı dolayı yUksek bir mora le ve ge
ni� bir sava� deneyimine sahip 
190 IUmen (5. 500. 000 asker ) , ) , 
4. 950 uçak ve 3 . 712 tank sa. 
yalizmin anavatanına girdi . A
maç,dUnyanın i l k  ilÇi s ın ıfı dev 
Jetini ve onun kazanımlarınl )Ok 
e tmekti . Bir tarafta emperyalist 
burjuvaziye ve onun en �öven , 
en gerici unsurlarına hizmet e
den bir den bir savo� maki nas ı , diğer ta 
rafta ise ise is binbir zahmet ve emek 
le kurduğu sasya l i zmi savunan 
Sovyetler Birliği halkı vard ı .  So 
vd1, birbirine z ı t  iki toplumsal 
sistemin savajl ha l i ne gelmi1ti . 

Sovyet halk ın ın  fedakar l ığ l \e  
.kahramanl ığ ıy la,dUıman, Lenin
grad ve Moskova önlerinde dur 
duru ldu. Moskova'ya 1 . 000. 000 
asker, 14. 000 top, i .  700 tank ve 
950 uçakla saldırılan Nazi or
dusu ıehri olamad ı .  Karıı hucu
mo geçen Sovyet ordusunu dur-

ğı ğı beııı olmaz"dedl. olmaz"dedl. 
7 1972 
CHP Genel Başkanlığına7!P 

oyla BUlent Ecevit seçildI. İ s
met İ nönU Ise 498 oy a la ral, 
o�zdört senedi r silrdilrdilğU 
Genel Başkanlık görevini kay
betti. 

sald ır ın ın en bUyUk yUkU Sov -
yetler Birliği 'nin omuzlarına)Ok uzlarına)Ok 
lendi. 

12 Ocak 1 945 gUnU 1 . 200 kiki
lometre uz�nluğunda bir cephe cephe 
bayunca hUcuma kalkan Sovyet Sovyet 
orduları, Orta Avrupa halkları .. .. 
fajizm bayunduruğundan kurtakurta
rorak 25 Nisan gUnU Berlin'e ko ko 
dar geldi . 30 Nisan gecesi iki iki 
Sovyet askeri , Yegorov ve 'Ko� 'Ko� 
toria, Reichstag binasına zafer-zafer- , , 
bayrağın ı  diktiler. 

Fajizme karıı zafer bUlUn i li le e 
rici ve demokratik gUçlerin ii -, ii -, 
birliğiyle kazanı ld ı .  Bu zafere zafere 
en en bUyUk katkı Sovyetler Birliği Birliği 
tarafından yap ı l d ı .  Faıizmin yeye
nilmesi toplumsal bir sistem 010 
rak rak sosyoli-zmin kapitali zme U� 
tunluğunU kanı tlomakla kalma
d ıd ı·, Orta Avrupo'da Halk. Cum -
huriyetleri Inin kuru lması n ı  ve ve 
sasya l i zmin dUnya çapında bir da bir 
gUç gUç haline gelmesini gelmesini sağlad ı .  

Sovaı bUtUn Ulke!erin ekonoekono
mik mik ve sasyal ge l iımesini yavaı 
lotlı. En buyuk zararı Sovyetler 
Birliği gördU. Soval sırasında 20 20 
mi Iyon Sovyet vatandaıı ııldu -
ruldU ; I . 710 kent ve 70. 000 1otıy 1otıy 
yerle bir aldu;32. 000 fabrika , 
98. 000 kollektif çiftlik . ve 
ı .  876 devlet çiftliği Uretim ya
pamayacak derecede tahrip e -
di ldi . BUlUn bu kayıplara rağ -
men bugUn Sovyetler Birliği eko eko 
nomik ve toplumsal gelijmenin 
en yUksek aıamoSlnda olon bir 
ulke. Eğer savaı olmasaydı bu 
aıamaya çok daha önce eriımek eriımek 
mUmkUn olabi lecekti . Sosyal izz
min gel i1mesine en elveri11i  o� elveri11i  o� 
tom barıı olduğu içindir ki dUn dUn 
ya sosya l i st sistemi , borı� ın ve ve 
halkların bar ıı içinde bi rarada 
yajOmalarının en kararl ı sovunu sovunu 
cusudur. cusudur. • • 

öğrencilerden dördU protesto 
ıçın kendini. yaktı. 

8 8 1969 1969 
TU TU rklye rklye Il. Il. ç sanayIIndsanayIIndeki , 

Ilk grev olan Hoechst grevibaş 
ladı. Kimya-İ ş sendlkasınca 
ve 135 Işçi Ile yilrUtU!en grev

194 3 Şubat Stalingrad 'ın 

24 Haziran 194 5 Sovy
nazi bayraklarını yakıyor 

luka altına aldı. GUney Vleı
nam'dakl antl-emperyaııst mU mU 
cadeleye destek olan Vietnam Vietnam 
Demokratik Cumhurıyetı ' nı ' nı 
abluka altına almakla Vietnam etnam 
ha lkımn milcadeleslni daha ri> ri> 
hat ezeceklertn1 .sonan AmeAme
rikan emperyaııstlerl ldı

ra etklnıığlnl 
II 
142 

sUren 
yasa yasa 
İİ ş Sendıkasına 
BelBeledıyesınde 
rin rin 




