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Geçtl�imiz 'hafta içinde An
kara'da Tilrkiye Mühendis, ve 
Mımar Odaları Birliği'nin dU
zenledi�1 bir panel yapıldı. Y� 
ni hükUmet programının eko
nomik , sosyal ve kUltürel yön
den getirdikleri ile uygulama
ları konusunun tartışıldığı pa
nele, TMMOB adına Genel Baır 
kan Teoman ÖztUrk, Tilm ikti
satçılar Birliği Başkanı Aydın 
Köymen, DiSK'ten Ercan Erdi-' 

·ner, Tüm Teknik Elemanlar 
Derneği 'nden Osman Aybers , 
TÖB-DER'den ilhan Alkan ve 
Yalçın KUçük katıldılar. Konuş-. 
macılar hükUmetin programı 
ve uygulamalarıyla aermaye -
nin hükümetl oldu� görüşünde 
birleştiler panelde. Oldukça 
ilgi gören panelde konuşmacı
lar görüşlerini şöyle açıkladı
lar: 

AYDIN KÖYMEN:MC hü
kUmetini oluşturan dört parti
nin de egemen sınıfların Çı
karlarını koruyan ve emekçi 
sınıfların çıkarlarına taban ta
bana zıt düşen siyasal örgüt -
ler oidu�nu belirterek; az ge 
lişmiş bir kapitalist ülkenin ya
pısal gerekleri uyarınca bu e
gemen sınıf partileri arasında 
da özellikle AP ve MSP ara
sında önemli sayılabilecek çe
lişkiler oldu�na dikkati çekti, 
Köymen, bu çelişkilere ra�
men kurulan hükUmetin prog
ramının hükUmeti oluşturan s;
yasal partilerin kısa dönemli 
çıkarlarını çakıştıran ve seç
men kltlelerine yönelik bir 
program oldu�nu söyledi.Kö)'
men programın boş vaadlerle 
dolu olduğunu ancak bu vaad -
lerin nasıl yerine getirileceğl
ne ilişkin herhangi bir açıkla
ma bulunmadığını belirterek , 
hükUmet programındakI çeliş
kili ve tııtarsız bölümlerdencr
nekler verdi. Yeni hUkUmetin 
gübre fiyatlarını indirerek bü
yük çiftçi ve boya sanayicile -
rinln çıkarlarını koruduğunu , 
özel sektöre Merkez Bankası 
kaynaklarından büyük ölçüde 
kredi sağladığını ve yabancı 
petrol şirketlerinin çıkarları
nı koruyacak kararlar aldığını 
anlatan Köymen sözlerini şöy 
le tamamladı:"Bu hükUmet 
burjuvazinln,özellikle dışa ba
ğımlı tekelci burjuvazinin kı_O 
sa vadeli çıkarlarına hizmet e
decek ve seçime avantajlarla 
gitmeye çabalayaeak bır hUkü-
mettir. " 
Dısk adına konuşan 

ERCAN ERDiNER Ise hU
kUmet programının emekçile
rin haklarına Ilişkin bır böLUm 
taşımadığını beıırterek, "Ma -
nevi kalkınmayı ekonomık kal
kınmaya tercih ettiğini beyan 
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eden bir hükUmetin bır takıni 
uyutmacalarla emeği sermaye 
ye peşkeş çekmesinden kay
gı duymak doğaldır"dedi. Er -
diner, hükümet programının. , 
gerçek de�er üreticisi emek -
çilere yüzeysel vaadlerin dı
şında hiçbir şey getirmediğini 
de belirterek, CHP-MSP koa -
lisyonu sırasında önerilen kı
dem tazminatlarıyla ilgfli ya
sa bugün MC'yi olJşturan ser 
maye temsilcileri tarafından
engellenmiştır. Bugün de hü 
kümet programı olarak karşı
mıza getiriUyor. içtenliğlneg;
venrnek olasılığı yoktur"dedi. 
TÖB-DER adına konuşan 

İLHAN ALKAN, hükümet 
programında eğitime ilişkin 0-
larak getirllen ilkelere deği -
nerek, bu ilkelerin Insanlığın , 
tarih boyunca yarattığı ilerici 
demokratik, kUltürel ürünler -
den yararlanmayı,bilimsel bu� 
gulara kapırnızı kapatmayı I
çeren bır görünürnde olduğunu 
söyledı' Alkan,bir ülkenin e
�itimini o ülkenin Içinde bu
lunduğu ekonomik, toplumsal , 
ve sıyasal koşullardan ayrı 
düşünmemek gerektiğini de 
kaydederek, sözlerini şöyle 
sürdürdü:"Blr toplumda, ü
retimi her alanda alın terlyle 
gerçekleştirenlerle, bu üre
tIme hiçbir katkısı olmadan 
UretlLenlerden bUyük paylar a
lan kesimler arasında sUrek
li bir anlaşmazlık vardır. Top. 
lumdaki Iktidar kavgasının da 
çeşitli kesimlerdeki uyuşma", 
lıkların da kaynağında bu U
leşimden doğan zıtlaşmalar 
yatar. Eğitimi de, kULtUrU de 
hukuku da bu lllşklnin dışında 
dUşÜnemeylz. HUkUmet prog
ramına bu açıdan bakmak ve 
de�erlendlrmek gerekir. " 
TMMOB Genel Başkanı 

TEOMAN ÖZTÜRK panelde 
yaptığı konuşmada 17 odanın 
görüşlerini açıklayarak hü
kümet programının ve uygula
malarının dışa bağımlılığı ar
tırıcı,öz kaynaklarımızı halk 
yararına değil de iç ve dış sö 
mürünün talanına terkedici , 
sanayicilerin ye büyük toprak 
sahiplerinin keselerini doldu 
racak bir görünüm taşıdığını 
söyledi. Öztü rk söz lerini şöy
le tamamladı:''Yıllardır sö
mürüyü kendi alanlanmızda fi
ilen gören ve yaşayan biz tek
nik elemanlar, sömürüye kar
Şı ha lkın mücadelesi içinde}':!r 
almak, ihtiyacımız olan de
mokrasi cephesini güçlendir -
rnek için, yasal olana�ların,ızı 
ve tüm gücümüzü sonuna ka
dar kullanmakta kararlıyız. " 
Tiim Teknik Elemanlar Der 
neğ� (TÜTED) Başkanı 

OSMAN AYBERS ise ko-
nuşmasında bugün Türkiye' de 
bir milyona yakın kamu gö
revlisinin sendikalaşma, toplu 
sözleşme ve grev haklarından 
yoksun bulunduğunu bildirerek 
"Tüm çalış�nların bu haklara 
sahıp olması gerektiğini be
lirten anlaşmalara imza koyan 
Türklye hükUmetleri, hiçbir 
zaman bu hakların gerçek an
lamda kullanımına Izin verme 
diler"dedi. Aybers, program
da bu konunun vaadlerle geçış 
tirilmesine dahI gerek duyul -
madığını kaydederek, sözleri 
nı şeyle tamamladı: 

"Ancak hükUmetin icraatı 
ne yönde olursa olsun teknik 
ele,nanların ve tUm çalışanla
rın sendika i hak la r e lde et
me mücadelesi hergün daha 
da güçlenerek sUrecek ve za
fere ulaşacaktır'.' 
Panelde son konuşmayı yapan, 

YALÇIN KUÇÜK bugUnkü 
hUkUmetln özü ve yönü Itiba -
riyle bir 12 Mart hükUmeti ni
teliği taşıdığını söyledi. KüçUk 
12 Mart öncesinde de bugUn de 
Türklye'de sermaye cephesı,; 
dekl en belirgin çelişkilerden 
birinin sermaye partilerinin. 
sermayenin beklediği temeııı 
düzenlemeleri yapamaması ol
duğunu belirterek işçiler, e
mekçiler ve dar gelirliler I
çin Demirel başkanlığındaki 
M C hükUmetinin tek ıcraatının 
enflasyonu hızlandırarak on
ların reel gelirlerini azaltmak 
olacağını bildirdi. Küçük, bu
gün belli olan ekonomık ey
lemleri ile MC hükUmetlnln , 
sermaye kesimine bile birdI>
zenleme getiremeyeceğlnl a
çıklayarak, "MC hükUmeti gö
revi devrettığı zaman, çeliş -
kileri daha çok artırmış, so 
runları büyümüş, kendi tabanı 
daha çok bölünmüş bir Türki
ye bırakacak" dedi. 

YURÜYÜŞ'ün 4. sayısında 
Türkıye işçi Partısı kurucula
rından Sayın Nermln Aksın' ın 
ismi foto�rafın altında Nermln 
Aksu olarak yer almıştır. Sa
yın Aksın'dan ve YURÜYUŞ o
kuyucularından özür dileriz. 

YÜRÜYÜŞ'Un yine 4. sayı
sının son sayfasında ye r alan 
"Faşizme Karşı Büyük Zare -
rin 30. Yıldönümü" adlı yazının 
ilk cümlesi, "Birinci Dünya 
Savaşının akslne,İkinci Dilnya 
Savaşının tek başlama nedeni. 
... " olacakkent "tektl keHrnesl 
baskıda yer almamıştır. 00-
zeltır, okuyucularımızdan özür 
dileriz. 
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OGRENCISINE DOSIAN 
YONETICIlER 

GERlDE kalanlar düşmanlık duygusu taşır. Bugün üniversite 
ve üniversite yönetimine egemen olanlar, Türkiye 'nin gerisinde . 
Sadece özlenen Türkiye 'nin değil, yaşanan Türkiye 'nin de gerisin
deler. Öğrenciler ise, sadece özlemleriyle değil, sürdürdükleri ya 
şamlarıyla da ougünün Türkiye 'sinden ilerdeler. Bu yüzden imiver 
site yöneticileri, öğrencilerine düşmanca duygularla dolu. Bu yüz
den birlik halinde, koro halinde, MC Hükümeti/nin başına baş
vuru}/Drlar. Universiteye daha çok polis göndermesini is tiyorlar . 
Her tilrlü yardıma hazır olduklarını "arz" ediyorlar. 

BA(;/MU olanlar, bagımsızlara düşmanlık besler. Öğrenci
lerin büyük çoğunluğu,küçük burjuva kökenli. Büyük burjuvayla 
sorunları var. Üniversite öğretim. üyelerinin çok büyük bir çoğun
luğu sermayeye bagımlı. Çok büyük çoğunıuğu sermayenin hiz
meHnde . Holdinglerin yönetim kurııllarında. Büyük işletmelerin 
danışmanları, avukatları. İşveren kurıduş ve in gütlerinin rapor
törleri. Bu yüzden üniversite yönetimlerinin öğrencilere karşı 
tutumu, sermayenin tutumundan pek farklı değil. 

ÇARESİzLER, çare arayanlara düşmanlık duyar. Bugün Tür
kiye 'nin üniversitelerinde arayıcı olanlar, öğrenciler , Öğı'etim ii)li 
leri değil. Çok büyük bir çoğunlukla. Bir eğilim olarak üniversite 
öğretim üyeleri araştırmayı, Türkiye 'nin sorunlarına çare arama 
yı çoktan bıraktı. Etrafınıza bakın. Bu kadar kitap yazılıyor. çev

_riliyor, yayınlanıyor. Bunlar içinde üniversitenin katkısı ne kadar? 
Türkiye 'nin düşün yaşam,ında üniversite bir yokluğa doğrıı hızla 
yol alıyor. Üniversite öğretim üyeleri, çok büyük bir çoğunlukla , 
Türkiye 'nin gelişimi karşısında çaresiz durııyor. Öğrenciler, de
vamlı bir arayış 'içinde. 

KENDİNE güveni olmayanlar, kendine güven duyanlara düşman 
olur. Universiteye daha çok polis göndermesi için MC Hükümetinin 
başına başvuran rektörlerin başına bakın. Bütün akademik çalış -
malarının ürünü olarak yayınlanmış bir kitabı var. Bir de dünya
ca ünlü çocuk doktoru Spock 'un çocuk: bakımıyla ilgili kitabı var . 
Zamanı olanlar bu iki..,kitaba göz atabilir. Bu iki kitabı sayfa sayfa 
karşılaştırabilir. Karşılaştırma ilginç sonuçlar veriyor. 

YALNlZ böyle bir karşılaştırmanın ortaya çıkaracagı ilginç 
sonuçlar öyle saymak la bitecek türden değil. Bugün öğrencilerin 
çoğu, yabancı "ideolojileri" benimsemekle suçlamyor. Öğretim 
üyelerinin çogıtnluğunun yaptıgı çok mu farkl�? bers kitabı diye 
yazılanların çok büyük bir çoğunluğu Türkiye ile hiç bir ilgisi ol
mayan çevirilerden ibaret. Tabii çeviri olarak da yapılmıyor. Ya
bancı kitaplar, tıPkı sanayiide olduğu gibi bir montaj eyleminden, 
sonra "telif eser" Qluyor. 

ÜNivERSİTEDE öğretim üyeleri çoğunluğunun durumu böyle. 
Türkiye 'den habersiz, Türkiye somutundan bilgisiz, kendisine hiç 
bir güveni olmayan, iiniversitenin birinci sınıfında öğretilenleri 
bütün ömrü boyunca tekrarlayan bir çoğunluk. Bu çoğımluğım çıka 
rı, bu düzenin devamında. Çünkü daha akılcı bir düzende bunlara 
pek iş kalmayacak, Bunu biliyorlar. Bildikleri için de düzene sıkı 
sıkıya bağlılar.Düzene karşı her türlü eleştiriye, bu tilr eleştiri 
ile ortaya çıkalilara düşmanca tutumları bu yüzden, 

lJA1J1JA d,! üniversite gençliğinin eylemleri oldu, geçti. Tür
kiye 'de neden geçmiyor? Bu soruyu sonıyorlar. Bu soruya verdik 
leri cevap ise çok basit: Universite gençliği dışardmı kışkırlılıyor 
Universite gençliğinin üniversite ile ilgili hiç bir sonınu yok. SO -

runları Türkiye ile. Üniversite bunun bahanesi. Universiteye daha 
çok polis gelmesi için her türlü yardıma hazır Üniversite yöneti
cilerinin mantığı bundmı ibaret. 

BUNLARA sormak gerek.Ne verdiniz üniversite öğrencilerine? 
Üniversite gençliğinin açık'rahatsızlığı en azından sekiz yıldır de 
vam ediyor. Bu rahatsı;.;ığa, baskıdan başk� bir cevap verildi mi? 
Batı iiniversitelerinde öğrenci isteklerinin hi� olmazsa bir bölümü 
kabul edildi. Türkiye 'de ise isteklerin üniversite dışına çıkarıl
ması için her türlü önleme başvurııldu. Önce dernekler yasasıyla 
/2 Mart döneminde çıkarılan yasayla üniversitedeki dernek kurma 
özgiirlüğü sınırlandı. Hemen hemen bütün üniversite ve fakültele� 
de birer "resmi" dernek kurııldu. Güvenlik kuvvetleriyle komando 
ların iş birliği ile, Öğrenciyi temsil etmeyen,güvenlik kuvvetleri 
ile komando örgütlerini temsil eden dernekler. Böylece öğrenci
lerin sosyal çalışmaları ünivresitelerin dışına itildi. 

BU yetmiyormuş gibi şimdi yurtlar hedef alındı.Universitenin 
dışına itilen üniversite öğrencileri şimdi de yurtlardan atılmak 
isteniyor. Yurtların tümü de komandoların kontroluna verilmek is 
teniyor. MC Hükümeti ile birlikte hız. kazanan yeni eylem de bu . 
Üniversite öğrencilerinin toplu olarak bulunmalarını ve yaşama
ları1!� Ö!lleyec,ek bütün düzenlemeler düşünülmüş durumda. 

UNIVERSITE öğretıcisini hem üniversitenin dışına iteceksiniz. 
Demokratik özlem ve isteklerine sadece yeni baskı yöntemleriyle 
cevap vereceksiniz. Her hareketten sonra sistemi biraz dahakapa 
lı ve katı hale sokacaksınız.Bundan sonra da,üniversite eylem
leri neden durmuyor diye , şaşacaksınız. Bu eylem leri devleti yıkı
cı nitelikte bulacaksınız. Devleti kurtarmak gerekçesiyle üniver
siteye daha çok polis götidereceksiniz. Devleti kurtarma ve imiver 
sitede okııma özgürlüğünü sağlamak için MC hükilmetinin çizdiği 
stratejinin özü bu. Uygulaması da !nma uygun olarak devam ediyor. 

BU str.ateji ne getirir? Türkiye 'de imiversite eylemleri ilk 
kez ortaya çıktığı zaman, üniversite gençliği, bu eylemlerle üni
versiteyi ve bir ölçüde de Türkiye 'yi kurtaracağını diişündii. O 
zamanlar üniversitenin Türkiye'nin bir parçası olduğunu, mevcut 
üniversite sistemini,ı Türkiye 'deki egemen güçler dengesi içinde 
bir yere sahip olduğıınıı anlatmak kolay olmadı. Universite ile 
Türkiye 'deki baskıcı düzenin bir ve aynı olduğıı, bir çok öğrenciye 
pek soyıll geldi. Şimdi çok somut. Şimdi herkesin anlayabileceği ka 
dar açık. Türkiye'nin demokratikleşmesi ile imiversitelerin de
mokratlkleşmesinin bir ve aynı sorım oliugıt şimdi gözler önünde. 
Beş yıldır,zammı zaman kesintilerle,uygıılanan ve bugün de uy
gıılanmaya devam eden strateji bu açıklıgı getirdi. MC hükümeti 
kurulduktan sonra üniversite rektörlerinin daha çok POlis isteyen 
açıklamaları açıklığı daha da belirgin hale soktu. 

BU. açıklıktatı,ıe sonuç çıkıyor?Rektörleritl çıkardıgı sonuç 
belli. Öğrenciler ne sonuç Çlkaracaklar?Universitenin demok
ratikleşmesinin Türkiye 'nin demokratikleşmesinden ayrılmaya
cagını kabul ederek demokratik özlem ve eylemlerinden vaz mı 
geçecekler? Rektörler ,ıe kadar polis çagırırsa çagırsın,komando 
lar ne kadar rahat çalışırsa çalişSItl, her halde hiç kimse öğren 
cilerin demokratik üniversite özleminden ve !nil/un gereklerini 
yapmaktan vazgeçeceğini beklememeli. Çibıkil artık bir nokth daha 
açık oldu. Türkiye 'nin her kesimitıde yasal ve demokratik özgür
lilkieri kullanmadıkça, bl/nlar içuı mücadele etmedikçe Türkiye'"", 
tümimü,ı demokratikleşmesi olanaksız. 
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kalanlar düşmanlık duygusu taşır. Bugün üniversite 
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"Milli güvenliğin, kamu 
düzeninin veya devletin dış 
güvenıığinln gereklı kıldığı 
veya devlet memuru olma ni
teliğini yitirdiği hallerde ge
nel müdür, gerekçesi açıkça 
gösterilerek Bakanlar Kurulu 
karanyla görevden alınır ... " 

Geçtiğimiz hafta kamuoyun 
da en çok sözü edilen bu mad
de hükmü TRT yasasının 9. 
maddesiyol!. Maddenin uygu
lanmak istediği kişi de TRT 
Genel Müdürü ismail Cem 'di .. 

Cem, Milliyetçi Cephe h'i -
kümeti tarafından " gerekçesi 
açıkça gösterilerek" görevden 

• alınmak isteniyordu. Bununla 
Ilgiıı kararname BaKanlar Ku
rulu üyeLerince imzalanmış , 
Çankaya 'ya iletilerek " YükSB' 
takdirtere" arzotunmuştu. 

Milli güvenliğin,kamu dü 
zeninin veya devletin dış gü
venliğinin gerekli kıldığı hal
ler,İsmail Cemtin yaks paça 
TRT Genel Müdürlüi?;ünden a
lınmasını gerektiriyordu', Cem 
devlet memuru olma niteliğini 
de kaybetmişti.' . 

Faşizan yönetimi, " kamu 
düzeni" adı altında Türkiye'ye 
uygulamak konusunda iyiden 
iyiye ka ra rLı gözüken serma
ye cephesinin Cem hakkında 
biçtiği hüküm buydu. . . TRT 
Genel Müdürü değiştirilecek, 
demokrasiye karşı açılan sa
vaşın önemli kalelerinden biri 
zaptedilecekti. 

DIL BELASı 

Cephecılerin sessiz seda -
sız bazı rlayıp Çankaya 'ya ile
tebildikleri ka ra mame, Başba 
kan Yardımcısı ve MSP Genel 
Başkanı Necmettin Erbakan'ın 
Malatya gezisine kadar kamu
oyunca da duyulmamıştı. Cep
heciler ani bir sürpriz peşin
deydiler. Tüm kamuoyunun gö
zii, Cem 'in TRYGenel Müd'i1'
lüi?;üne atanmasıyla Ilgili II sa 
yılı kanun hükmündekl karar 
namenın mecliste görüşüle -
ceği giinlere dönükken, Cum -
hurbaşkanının bır Imzasıyla 
çözülüverecektl ... 

BUYOK SERMAYE DEMOKRATIK 
KURUMLARı KUSADYOR 

Do�rusu mlzansen ustalık
la hazırlanmıştı. Ancak bun
dan sonraki gelişmeler hiç 
de tasarlandığı gibi olmadı. i� 
şe Erbakan karıştı. Malatya ' 
da kendisine özgü ijslubuyla t 
"Mem leketin ne ha le geti rlle
ce�ni" anlatırken " İsmail 
Cem 'in bir iki gün içinde gö
revinden alınıvereceğini" de 
a�zından kaçı rdı .. Erbakan ' ı 
izleyen Anadolu Ajansı konuş
mayı mümkün oldu� kadar de 
ğiştlrerek, kırılan potu düzelt
meye çalıştıysa da ,sözleri du
yan kulakları durumu Ankara i 
ya bildi rmede gecikmediler . 
TRT'nin Diyarbakır haber şe
fi de Anadolu Ajansının mari
fetine ortak olmaya çalıştıy 
sa da olan olmuştu .. 

"Bülbülün çilesi dili belası 
dır" tekerlemesİ bir başka ben 
zer örnekle doğrulanmıştı. 

DEMOKRATIK GOÇlER/N 
TEPKIsI 

Hafta, i smail Cem olayı ile 
açıldı. Cepheciler tüm gücüyle 
konuya abandı. Demokratik gliç 
ler, bildiri ve demeçlerle bu
na karşı koydu. DiSK 'e bağh 
sendikaların Ankara örgütle -
rinin ortak imzalarıyta Cum -
hurbaşkanına iletilen telgraf 
bun la rdan bi riydi. 

"Sermaye Cephesi iktida ra 
geldiğinden bu yana,anti-de -
mokratik ve gayri milli glri -
şimler hızlanmıştır" diye baş 
layan telgrafta, anayasa dışı uy 
gulamaların, grey yasakıa non 
gittikçe artan lokavtların yanı 
sıra yabancı petrol şirketleri
ne boi keseden dağıtılan çıkar 
la rın sözü edilerek, TRT i nin 
sermaye cephesinin sesi hali
ne getirilmek istendiği beUr 
tildi. 

Cumhurbaşkanından" Anli 
demokratik ve Anayasa dışı 
davranışlara karşı bir tavır 
koyacağı umulan" telgrafta 
sendikaların Ankara örgütleri 
olarak antı-demokratik glrl -
şimiere karşı "Sonuna kadar 
mUcadele edileceği" bildirildi 

IşçI DOŞMANI YALÇINTAŞ 

Olayın, Erbakan'nın birpo
tuyla ayyuka çıkması cepheci
lerin keyfini kaçı rdı. Oy·sa us
turuplu bir tezgah hazırlanmış 
tı . TRT Genel !\liir1Qrli..iği.ine a 
tanacak kişinin d e  adı belliydi 
U zun bi r sü reden be ri i stan -
bul'da sermaye taraJından OOy 
le günler için hazır bekletilen 
İktisat Profesöril Nevzat Yal
,ıntaş görevi yUklenmeyi bek
liyordu. 

Demirel'in zor gijnlerin-:le 
ikide bir AP Genel Başkanlı�ı 
na artay gösterilen Nevzat 
Yalçıntaş bütün ölçUleriyle, 
cephecilerin idealine yaklaşı 
yordu. Yalçıntaş işveren Sen -
dikaları Konfederasyonunda 'la 
nışmanhk yapmış, l2 Mart dö
ne.ninden önce görevli buLun 
duğu Devlet Planlama Teşki -
latı Sosyal Planlama Dai resi 
başkanlığında iken de ünlli bir 
raporun altına imzasını atmış 
tı. Rapor, Işçi haklarının kı
sıtlanması gerektiği yolun�a 
dUşüncelerle doluydu. Cephe -
ciLer için Yalçınlaşılan iyisi 
herhalde cansağlığı idi.' . 

Çeşitli sağcı gazetelerle ö
teden beri yazılar yazan Yal
çıntaş, "Anayasaya Giriş" adlı 
kitabından ötUrU yargılanan 

Prof. Mümtaz Soysal aleyhine 
bilirkişilik yapmakla da ayrı 
bir üne sahipti . 

Nevzat Yalçıntaş'ın, TRT 
Genei Müdürlüi?;ü için karar -
LaşlırıLması, cephecHerin or
tak amacını yansıtmakla be
raber, SÜ Leyman Demi rellin bU 
tün bunlara ek olarak elde ede 
ceği politik bır kar vardı. 

Demirel. kenr:li açısından iş 
lerln sarpa sardığı dönemler
rle kendisine rakip diye çıka r
tılan Ya ıçıntaş 'ın TRT Genel 
Müdü rlüi?;üne geti rilmesinde i
ki yönlü yarar görmektedlr.İ\
ki TRT'nin kayıtsız şartsız fa
şizanca kullanı Lması. ikincisi
de, bütün bu uygulama Içinde 
yıpı·anacak olan Nevzat Yal -
çıntaş 'ın hiç de�ilse gelecekte 
eka rte edilmesi. Ya ıçıntaş 
konusundaki ısra r bu hususla
rı kapsıyordu. 

YÜRÜ\'ÜŞ'ün baskıya ha
zı rlandı�ı sırala rda Çankaya ' 
dan henüz bir ses çıkmamıştı. 
Ancak Cumhurbaşkanının ve
receği karar ne olursa olsun 
sürpri7. oLnıayacaktı r. 

CEPHE ıçı ıTIşMELER 

Erbakan'ın zamansız kor::uş 
ması TRT konusunun a levlen
mesi sonucuyla birlikte Cephe 
hükümeti ıçınde so�k riizga r 
ların esmesine neden oldu. Ba
kanlar Kurulu tam bir hafta 
toplantı yapmadı. Aslına bakı
hrsa olanlar, Necmettin Er
bakan 'ın umuı-unda bile değil
rll r. Devlet araç ve olanakla -
rından mümkUn olrlu� kadar 
kısa zamanda ve etldıı blçlm
rle ya ra rlanmaya bakan MSP , 
nın lılr takım "Ciddiyet" hes", 
larıyın kaybedecek zamanı:,ok 
tur. Tek amaç, her fırsatta bol 
polıtık malzeme toplamaıüır. 

Cepheollerln kendı Içlerin
deki kırgınhk ve çekişmelerı 
bu kadarla da kalmamaktadır. 

l8 Mayıs pazar günl! Ceyhan 
da yapılacağı bildirilen Irak 
boru hattı temel Rtma töreni -
nın aniden ertelenmesi baş-

KARE AS 

kentte çeşıtlı yorumlara yol 
açtı. 

Önceki ay içerisinde mec 
lislerden geçen karar uygulan 
ma safhasına gelmiş, boru hat 
tının Irak ucunda yapı m çalış
malarına başlanmak üzerey -
ken, Türkıye'deki ucun yapımı 
na da Ceyhan'dan başlanac�ğı 
ilan edilmişti. Hatta bunun i
çin şatafattı bir tören organi
ze edilmiş, davetiyeler basıl -
mış. Adana 'nın lüks otetlerin 
de yerler tutulmuştu. Durum 
böyleyken geçtiğimiz haftanın 
Perşembe günü tören aniden 
ertelendi. Aynı gün, Bakanlar 
Kurulu bır hafta sonra ilk kez 
toplanmıştı. 

Ertelenme olayı göründüğll 
kadar basıt değildi. Türkiyeye 
eser kazandırma 'yolunda bir 
birleriyle yarışan Cepheciler 
arasında bir ufacık meseleden 
ötürü tartışma çıkmıştı: Te
mel atma töreninde aslan pa
yını kim alacaktı? 

Necmettin Erbakan, hükü
metin Iktisadi Işlerinden so
rumlu olarak konuşmayı ken
disinin yapması görüşünü ta
şırken,dlğer cephe cl ortak 
lar olaya kendi açılarından ba 
kıyorla ı·dı. 

Enerjı ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı AP'U Selahattin Kılıç 
Adana seçim bölgesinden, Sa
bancıların mali koltu� altın
dan gelmişti "Devlet güçleri
ne yardımcı" komando başı 
Alpaslan Türkeş deAdana mi\
letveklllydi Üniversite bas -
maktan, ö�renci ,-urşunlatmak 
tan öte taş üstüne taş koyma 
mış Türkeş �e temel atıp bir 
hayı rlı Iş yapmak istiyordu.' . 

Tabii her kafadan bır ses 
çıkınca. töreni erlelemeklen 
başka çıkar yol bulunamadı. 
Cepheciler cephesinde şimdi 
tören hesabı yapılıyor ... 

TERÖR, BASKı, KıYıM 

Cephecilerin hiç görüş ay
rı lığına düşmedlkle,.ı tek konu 
demokrnslyi tahrip ve faşi _ 
zan uygula Olayı yorleştlrme gl 
rtştml. 

13 MA'(IS 1975 

görevden 
Bununla 

Ku
, 

YükSB' 

dü 
gü

hal
paça 

a
Cem 

niteliğini 

kamu 
Türkiye'ye 

iyiden 
serma

TRT 
değiştirilecek, 

sa
biri 

seda -
ile

Başba 
Genel 

'ın 
kamu

Cep
peşin

gö
Müd'i1'

sa 
karar 

-
-
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ya bildi rmede gecikmediler . 
TRT'nin Diyarbakır haber şe
fi de Anadolu Ajansının mari
fetine ortak olmaya çalıştıy 
sa da olan olmuştu .. 

"Bülbülün çilesi dili belası 
dır" tekerlemesİ bir başka ben 
zer örnekle doğrulanmıştı. 

DEMOKRATIK GOÇlER/N 
TEPKIsI 

Hafta, i Hafta, i Hafta, smail Cem olayı ile 
açıldı. Cepheciler tüm gücüyle 
konuya abandı. Demokratik gliç 
ler, bildiri ve demeçlerle bu
na karşı koydu. DiSK 'e bağh 
sendikaların Ankara örgütle -
rinin ortak imzalarıyta Cum -
hurbaşkanına iletilen telgraf 
bun la rdan bi riydi. 

"Sermaye Cephesi iktida ra 
geldiğinden bu yana,anti-de -
mokratik ve gayri milli glri -
şimler hızlanmıştır" diye baş 
layan telgrafta, anayasa dışı uy 
gulamaların, grey yasakıa non 
gittikçe artan lokavtların yanı 
sıra yabancı petrol şirketleri
ne boi keseden dağıtılan çıkar 
la rın sözü edilerek, TRT i nin 
sermaye cephesinin sesi hali
ne getirilmek istendiği beUr 
tildi. 

Cumhurbaşkanından" Anli 
demokratik ve Anayasa dışı 
davranışlara karşı bir tavır 
koyacağı umulan" telgrafta 
sendikaların Ankara örgütleri 
olarak antı-demokratik glrl -
şimiere karşı "Sonuna kadar 
mUcadele edileceği" bildirildi 

IşçI DOŞMANI YALÇINTAŞ 

Olayın, Erbakan'nın birpo
tuyla ayyuka çıkması cepheci
lerin keyfini kaçı rdı. Oy·sa us
turuplu bir tezgah hazırlanmış 
tı . TRT Genel !\liir1Qrli..iği.ine a 
tanacak kişinin d e  adı belliydi 
U zun bi r sü reden be ri i stan -
bul'da sermaye taraJından OOy 
le günler için hazır bekletilen 
İktisat Profesöril Nevzat Yal
,ıntaş görevi yUklenmeyi bek
liyordu. 

Demirel'in zor gijnlerin-:le 
ikide bir AP Genel Başkanlı�ı 
na artay gösterilen Nevzat 
Yalçıntaş bütün ölçUleriyle, 
cephecilerin idealine yaklaşı 
yordu. Yalçıntaş işveren Sen -
dikaları Konfederasyonunda 'la 
nışmanhk yapmış, l2 Mart dö
ne.ninden önce görevli buLun 
duğu Devlet Planlama Teşki -
latı Sosyal Planlama Dai resi 
başkanlığında iken de ünlli bir 
raporun altına imzasını atmış 
tı. Rapor, Işçi haklarının kı
sıtlanması gerektiği yolun�a 
dUşüncelerle doluydu. Cephe -
ciLer için Yalçınlaşılan iyisi 
herhalde cansağlığı idi.' . 

Çeşitli sağcı gazetelerle ö
teden beri yazılar yazan Yal
çıntaş, "Anayasaya Giriş" adlı 
kitabından ötUrU yargılanan 

Prof. Mümtaz Soysal aleyhine 
bilirkişilik yapmakla da ayrı 
bir üne sahipti . 

Nevzat Yalçıntaş'ın, TRT 
Genei Müdürlüi?;ü için karar -
LaşlırıLması, cephecHerin or
tak amacını yansıtmakla be
raber, SÜ Leyman Demi . Demi . rellin bU 
tün bunlara ek olarak elde ede 
ceği politik bır kar vardı. 

Demirel. kenr:li açısından iş 
lerln sarpa sardığı dönemler
rle kendisine rakip diye çıka r
tılan Ya ıçıntaş 'ın TRT Genel 
Müdü rlüi?;üne geti rilmesinde i
ki yönlü yarar görmektedlr.İ\
ki TRT'nin kayıtsız şartsız fa
şizanca kullanı Lması. ikincisi
de, bütün bu uygulama Içinde 
yıpı·anacak olan Nevzat Yal -
çıntaş 'ın hiç de�ilse gelecekte 
eka rte edilmesi. Ya ıçıntaş 
konusundaki ısra r bu hususla
rı kapsıyordu. 

YÜRÜ\'ÜŞ'ün baskıya ha
zı rlandı�ı sırala rda Çankaya ' 
dan henüz bir ses çıkmamıştı. 
Ancak Cumhurbaşkanının ve
receği karar ne olursa olsun 
sürpri7. sürpri7. sürpri7 oLnıayacaktı r. 

CEPHE ıçı ıTIşMELER 

Erbakan'ın zamansız kor::uş 
ması TRT konusunun a levlen
mesi sonucuyla birlikte Cephe 
hükümeti ıçınde so�k riizga r 
ların esmesine neden oldu. Ba
kanlar Kurulu tam bir hafta 
toplantı yapmadı. Aslına bakı
hrsa olanlar, Necmettin olanlar, Necmettin olanlar, Er
bakan 'ın umuı-unda bile değil
rll r. Devlet araç ve olanakla -
rından mümkUn olrlu� kadar 
kısa zamanda ve etldıı blçlm
rle ya ra rlanmaya bakan MSP , 
nın lılr takım "Ciddiyet" hes", 
larıyın kaybedecek zamanı:,ok 
tur. Tek amaç, her fırsatta bol 
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MÜTEAHHITlER DEVRI 
Yıllar önce, CelOI Bayar ' ın 

tahliyesi Uzeri ne, gençler Anko 
ro'da A. P. Genel Merkezine.,ı 
dırmlllardl.Bu soldırı sırasında 
SUleyman Demirel'in gösterdiği 
cesaret ( � � di Ilere deston ol -
muıtv. Demirel, Genel Merkez i 
den belki de "lOpkasınl bile al
madan" koçarken, herıeyden , 
herkesten acı acı yokınmııtl.Ya 
kındıklarından biri de "Huku
metten mUteohhitlik istihkakla
rını alomomosı" idi. 
. Demirel, halden onlayan o -
dam. "Benim çektiğimi kimse 
çekmesin" diyecek kadar. ?-ır<>
don belli: Demirel baıkanlığlr>
daki MC hukumeti geçenlerde , 
Devlet ihaleleri ıartnomesinde 
mUteahhitler lehine bazı deği -
ıiklikler yoptı. Bu değiıiklikle
rin arasındoteksiltmenin ihale
sinden sonra doğacak artl�ların 
mUteahhitlere tldenmesi de yer 
alıyor.Bu farkı Devlet tıdeye -
cek. 

iıi, yabancı sermaye mUsaodele 
rini cömertçe da1jıtmak oldu.Ör 
neğin,yokınlarından Mete De
rrıirel'e, ısmarlonan bir aroıtır 
manın bedeli olorak 9 milyon 
TL. tıdendi. Araıtımıalardan biri 
si,4.513 660 bedelli osbest 0·
raıtırması,diğeri 4.500.000 liro 
bedelli merrner araıtırması idi . 
Ayrıca, bu oraıtırmalar için kul
lanılacak personelin Ucretlerini 
ve tUm masrafları ödemeyi 
D PT taahhUt ediyordu. 5onundo 
"oraıtırıcı" firmanın "bulduğu" 
tek ley,Abdülhamit devrinden 
beri merrner ci ıkorı lan Marmara 
odasında mermer bulunduğunu 
tesbit etmek oldu. 

Bu orada Dolmacı, Hacı Ali 
Demirel'e plon ilkelerine oykı
rı olarak 1968'de 609 bin,I969 , 
da ise 803 bin lira yotırım indi
rimi sağlayan k'ararlar. da imza 
ladı. Dolmacı do ho sonra, Yıl
maz Ersenekon Kemal Has i o 
25.000 TL.aylıkll "memur" 0-

Demirel'in .,ntlye .. nıllndenTUrlciye'nln ıontiye ıefliöine 

MUteahhitlerin tumU durum
dan memnun olsa gerek. Ama,o 
ralarında biri var ki,o hepsin -
den daha memnun. Bu zat,ge,
çenlerde Bayındırlık Bokonlığı 
MUsteıorlığına atanan Muammer 
Dolmocı. 

Dolmacl,Demirel'lerin IspO'" 
ta'dan beri sodık bir adoml.Su
leymon Demirel 'in mUteohhit -
lik devrinin lOntiye ıefi. Daha 
sonra,Demirel'in ilk Baıbakan 
iık döneminde, Dolmacı Devlet 
Planlama TeıkilOtl Yabancı Ser 
maye ?-ıbesi MUdUrlUğUne geti
rildi.Dalmocl'nın bu ıubedeki 

Geçtiğimiz hafta fabrika lar 
da toplu Işten çıkarma yolla
nnın yam sıra,ö�rencllere sı 
lahlı saldırılar, devlet daire -
lerinde kıyım ve tUm çalışan 
lar UstUne baskı yöntemlerıtir 
birini Izledi Yurdun çeşItli 
yerlerinde öğretmen yaralama 
ve TÖB-DER şubelerını bas
ma olayları devam etti 

Necmettin Erbakan sözU 
"Ö�retmenler 80lculuk yapma 
sınlar, eğer yaparıarsa penç� 
lerimiz enselerinde olacaktır" 
demeye kadar vardırarak or -
taklanna tercUman oldu. 

Erbakan'ın konuşmasından 
dört glln sonra bır jemeç ve
ren TÖB-DER Genel Başkanı 
tehdide pabuç bırakılmaynca -
Itını kesin bır dille açıkladı. 

IIFaştst gurkalarm" yasa 
tanımaz hale geldlltlnl hatı r -
latan Bozkurt, öğretmenlerın , 

Ilasım görülmesini anlayışla 

lunca ,onun yerine DPT Te�vik 
ve Uygulama Dairesi Baıkanlığı 
na getirildi. Herhalde giden i 
aratmamı�tır • 

Dalmacı,bu orada Demirel i 
lerin elindeki Göltaı Çimento 
ıirlcetine kurucu ortok olarak 
alınmıı ve ıirketin idare Mecli
si Üyeliğine getirilmiıtir. Sa
dık hizmetleri karıılığındo 001-
macı'�a verilen en son görev 
Bayındırlık Bokonlığı mUstelOr 
lığl.Demirel'in ıontiye ıefliğin 
den MUstelOrlığa yUkselen 001-
macıyı kutlor yeni görevinde!xı 
Lo rı lar dileriz • •  

karşıladıklarını belirterek 
"ÇUnkU bu tutum kendı sınıfla
rının çıkarlarına uygun bir tu
tumdur" dedI. 

ÖC:RETMENLERE NIçIN 
SALDIRILIR 

Ö�retmenler niçin tehdlte
dillyordu?TÖB-DER Genel 
Başkanı nedenlerı şöylece sı
rallyordu: 

"Ülkemızın yeraltı ve yer 
Ustti zenginliklerine sahip Çı
kıp, sömUrtUlmeslne ka rşı çık 
tığımız, 

• Pahalılıkla öltretmenle -
rimizin ve hallamızın sırtın -
dan milyonlar vurularak sömU 
rUlmeslne göz yummadığımız, 

• Titm çalışanların örgüt
lenme hakkın. sahip olmasım 
Istediğimiz, 

• Kardeş kanı akıtarak , fa 
iii meçhul cinayetierin önlen 
mesini ve suçluların yakalana 

rak adalete teslim edilmesini 
hekledlltimlz, 

• DUşünceyi yasaklayan ç,ıı.ğ 
rlışı yasaların kaldırılmas1DJ , 
ve yayın özgü rlültUnün korun -
masını Istediğimiz, 

• Dini politikaya alet ede 
rek mezhep çatışmalarına ışık 
yakıldığıOl, hatta bunun f1i 
len ba,lntıldığını kınadığımız, 

• Emekçi sınıf ve tabaka -
lann ağırlıkları oranında yö
neUme gelmelerinden yana ol
duğumuz, 

• �Jalk çocuklarının eğıtım 
de olanak ve fırsat eşitliğine 
kavuşturulmasını söylediğimiz 

• Memur kıyımının işken
ce şekline dönüştürilımesine 
karşı çıktığımız, 

• Kısacası ülkemiz Insan 
tannın insan gibi bir yaşam 
düzeyine kavuşturulmasını Is

.tediğimiz Için bize solcu dlycr 
sunuı. 

Başka bır deyişle, siz bize 
yasalara uymayın,yoksul haU, 
çocuklarını sınıf ta bırakan il
niversitelere girmelerini ön
leyin, halkın uyanmasına engel 
olun, pahalılığa ses çıka�ma -
yın demek i.tiyorsunuz. İşte 
bize bunlan yaptıramıyacak -
sınız. 

YAYINelLARıN TEPKISI 

Öte yandan Yayıncılar Bır 
Iiğl de basımı I)ir açıklama ya
pa rak, Antı-demokratik giri
şimleri protesto ediyor1u .. 

Yayıncılar bildirisinde 'tını 
sosyalistleri ve tüm demokra
tık kuruluşları susturmak için 
başvurulan [aşlzan baskı ve te 
rör politikasının yanı sıra, bal 
kımızın demokratık mücadel� 
sinin bl r pa rçası olan yayın ba
ya tının da baskı altında tutul -
mak istendiği" bildirilerek, yı>
y,ncılara verilen cezalarla dUn 
yada başta gelen ülkelerden b� 
ri olduğumuz hatırlatılıyordu. 

Bildiride şöyle denlyordu : 
"İşte 44'eryıl ceza alan 

Kıvılcım gazetesi sorumluları 
İşte toplatılan Ü riln,Emek

�i, İlke, Militan vb. dergiler. 
İşte toplatılan albüm ve a

fişler. 
İşte toplatılan, Georgl DI

mitrov'un Seçme Eserleri, Le 
nin 'in İşçi KöyIU İttlfakı ve da 
he birçok kitaplar ... 

İşte yenı atanan savcıların 
önünde�163. maddeye göz yu
mun ama 141-142, maddelerı uy 
gulamak ıçın elinizden gelen 
gayreti esirgemeyin. şeklinde 
konuşabilen Demokratik hukuk 
devletinin bır Adalet Bakanı!. 

TÖD KURULUYOR 
Bu arada, Cephe HUkUmet\-· 

nın hergün daha da yoğunlaşan 
terör girişimlerine karşı TU,.. 
klye Unlversltelerlndekl iLe
rici ve demokratik öğretim U
yeleri de bir araya gelmek zo 
runluluğunu duyuyorlardı. 

Bununla ııgııı olarak TUm 
Öğretim Uyelerl Derneğı' nın 
kuruluş aşamalan son aşama
ya geldi. Kurucular arasında , 
bUtUn Universitelerden çeşıtlı 
akademik kademelere mensup 
bl r çok öğretim Uyesl va r. Der 
neğln amacı, Ulke ve özellikle 
eğıtım sorunla nmn blUmsel 
yöntemlerle ıncelenmesı ve 
Ulke çıkarları doğrultusunda 
çözUmlenmesl. Kurucular, bu 
amaca ulaşabilmek ıçın ger
çek bır dUşUnce özgUrlUğü or
tamının va rolması gerektiği 
görüşUnde bl rleşlyorla r. �r ... 

tım üyelerinin demokratik ör
gütlenmesinin, bu ortamın o
luşmasına katkıde bulunacağı 
gerçeği de TÖD'Un kuruluş 
gerekçesi. 

Üniversite veya yUksek 0-
kul öğretım UyeUğI yaparken 
baskı yöntem lerlyle istifaya 
zorlanan veya Işten çıkarılan 
kişilerin de Uye olabileceği 
TÖD, Üniversite Asistanları 
Derneltl (TÜMAS) 'ın yanı sı ra 
demokratik mUcadeleye atılan 
Ikinci akademik dernek olacak 

KADROLAR 
MSP'LEŞT/R/LIYOR 

Tüm demokratik kurum ve 
kuruluşlar üzerinde baskılar 
yoğunlaştırılırken Izlenen ·blr 
başka olgu da ilginçtir. Bu da 
MSP'nln hızla devlet kadrola 
rını yeşilleştirme girişimle -
riyle ilgilidir. MSP'II bakanla 
rın Iş başında bulunduğu bakan 
iık örgUtlerlnde çalışanlara ge 
nelgelerle bır takım baskı ve 

kayıtlamalar konurken, önemlı 
kilit y�rlere MBP mıııtanları
nın yerleştırilmesi dıkkatı 
çekmektedır. Dığer cephecı par 
tilerin de uyguladıkları bu yön 

. teml şimdilik en hızlı yUrilten 
parti MSP'dlr. 

Sanayı ve Teknoloji Baka
ol AbdUlkerim Doğru'nun ön
ceki hafta ıçınde bakanlık men 
suplanna dağıttığı genelıı:ede 
kullandığı dil ve memurl.ra 
verdiği dlrektif bakanlılda ,ll 1-
den dile dolasmaktadı r. 

SIR GENELGE 

Genelgenın, Unlil "Tljrkiye ' 
nin sanayileşme hamlesi" ne 
ne oranda katk] sağladığı bi r 
tUrlü anlaşı\a:nayan son bölU
m;jnde şöyle deniyor: 

IIYine millet! umursamaz
casıoa adet ve an 'anelere uy
mayan adeta bünyemlzl çö
kertme�e memur, taklit has
ta lığına. dUşmüş moda mensu 
bu gıbı davranan kimseIerin , 

".0. 
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tumU durum
gerek. Ama,o 
ki,o hepsin -
Bu zat,ge,

Bokonlığı 
atanan Muammer 

Dolmacl,Demirel'lerin IspO'" 
adoml.Su

mUteohhit -
ıefi. Daha 
Baıbakan 

Dolmacı Devlet 
Yabancı Ser 

MUdUrlUğUne geti
ıubedeki 

fabrika lar 
çıkarma yolla

sıra,ö�rencllere sı 
devlet daire -

çalışan 
yöntemlerıtir 

çeşItli 
yaralama 

şubelerını bas
etti 

Erbakan sözU 
80lculuk yapma 

yaparıarsa penç� 
olacaktır" olacaktır" 

vardırarak or -
oldu. 

konuşmasından 
jemeç 

lunca ,onun yerine DPT Te�vik Te�vik 
ve Uygulama Dairesi Baıkanlığı ığı 
na getirildi. Herhalde giden i 
aratmamı�tır • 

Dalmacı,bu orada Demirel i 
lerin elindeki Göltaı Çimento 
ıirlcetine kurucu ortok olarak olarak 
alınmıı ve ıirketin idare MecliMecli
si Üyeliğine getirilmiıtir. Sa
dık hizmetleri karıılığındo 001-001-
macı'�a verilen en son görev 
Bayındırlık Bokonlığı mUstelOr 
lığl.Demirel'in ıontiye ıefliğin ıefliğin 
den MUstelOrlığa yUkselen 001-001-
macıyı kutlor yeni görevinde!xı görevinde!xı 
Lo rı lar dileriz • •  

karşıladıklarını belirterek 
"ÇUnkU bu tutum kendı sınıfla
rının çıkarlarına uygun bir tu
tumdur" dedI. 

ÖC:RETMENLERE NIçIN 
SALDIRILIR 

Ö�retmenler niçin tehdlte
dillyordu?TÖB-DER Genel 
Başkanı nedenlerı şöylece sı
rallyordu: 

"Ülkemızın yeraltı ve yer 
Ustti zenginliklerine sahip Çı
kıp, sömUrtUlmeslne ka rşı çık 
tığımız, 

• Pahalılıkla öltretmenle -
rimizin ve hallamızın sırtın -

yın i.tiyorsunuz. İşte 
bize bunlan yaptıramıyacak -
sınız. 

YAYINelLARıN TEPKISI 

Öte yandan Yayıncılar Bır 
Iiğl de basımı I)ir açıklama ya
pa rak, Antı-demokratik rak, Antı-demokratik rak, giri
şimleri protesto ediyor1u .. 

Yayıncılar bildirisinde 'tını 
sosyalistleri ve tüm demokra
tık kuruluşları susturmak için 
başvurulan [aşlzan baskı ve te 
rör politikasının yanı sıra, bal sıra, bal sıra, 
kımızın demokratık mücadel� 
sinin bl r pa rçası olan yayın ba
ya tının da baskı altında tutul -
mak istendiği" bildirilerek, yı>
y,ncılara verilen cezalarla dUn 
yada başta gelen ülkelerden b� 
ri olduğumuz hatırlatılıyordu. 

Bildiride şöyle denlyordu : 
"İşte 44'eryıl ceza alan 

Kıvılcım gazetesi sorumluları 
İşte toplatılan Ü riln,Emek

�i, İlke, Militan vb. dergiler. 
İşte toplatılan albüm ve a

fişler. 
İşte toplatılan, Georgl toplatılan, Georgl toplatılan, DI

mitrov'un Seçme Eserleri, Le 
nin 'in İşçi KöyIU İttlfakı ve da 
he he birçok kitaplar ... 

İşte yenı atanan savcıların 
önünde�163. önünde�163. maddeye göz yu
mun mun ama 141-142, maddelerı uy 
gulamak gulamak ıçın elinizden gelen 
gayreti gayreti esirgemeyin. şeklinde 
konuşabilen konuşabilen Demokratik hukuk 
devletinin devletinin bır Adalet Bakanı!. Bakanı!. 

TÖD KURULUYOR 
Bu arada, Cephe HUkUmet\-· 

nın hergün daha da yoğunlaşan 
terör girişimlerine karşı TU,.. 
klye Unlversltelerlndekl iLe
rici ve demokratik öğretim U
yeleri de bir araya gelmek zo 
runluluğunu duyuyorlardı. 

Bununla ııgııı olarak TUm 
Öğretim Uyelerl Derneğı' nın 
kuruluş aşamalan son aşama
ya geldi. Kurucular arasında , 
bUtUn Universitelerden çeşıtlı 
akademik kademelere mensup 
bl r çok öğretim Uyesl va r. Der 
neğln amacı, Ulke ve özellikle 
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Abdul Kerim Doğru-Doğru'nun kerameti 

pek az da olsa devlet hizmetin 
de görünmesi maşeri vicdanı 
sızlatmaktadır. 

KIYA
FET Insanın memlekete ha
yırlı hlzmetlere Is1ldadı hak
kında en açık referanstı r. 

Kıymetli mesai a rkada§la
rım aksine ha lleri önlemede 
kat'l tedblr alacaktır. 

Dünya bır Imtihan veyarış 
yerldir, Aziz mılletlmiz tarıh 
boyunca bu müsabakslan ka 
zanm�ştır. Şimdi de sanaylleır 
me meydanında aynı şey cerEr 
yan etmekte, BakanlıIPmlzln 
güzide mensubu sizler, adeta 
millet temsilcisi durumunda hı 
lunmaktasınız. Miııı varlıIPn devamı için 
sanaylleşece�z. Halbuki "mil -
letler diliyle yaşar � diye bir 
ecnebi atasözü var. Dili kay 
bolan bır millet hlçbir şey ba
şaramaz. Bu sebeple, Hükümet 
P rogramında da yer a lm]ş bu
lunan MİLLİ DİL'e zıt düşen 
yazışmaya son verilecektir. 

Bünyesinde bize de vazife 
nsatp olmasından. ancak huzur 
ve saadet duyduğumuz Sanayi 
ve Teknoloji BakanlıIPnlD, ken 
dllerlne karşı sadece hürmet 
ve sevgiyle meşbu bulunduğu
muz mensupla nnın. daha şe
rem muvaffakiyetlerlni göre
bılmenın sabırsızlılPyla, bir 
ksrdeş hissiyle yaptıIPmlz 
işaretlere dıkkat edecekleri P' 
şin Inancıyla, camlamlz güzi
de mensuplannı en sıcak di
leklerimle, selamlar ve Alla 
ha emanet ederim. " 

OlUNET IŞLERI YASASı 

Sanayı ve Teknoloji Baka -
Dlnın irşalları böyle son bul
maktadır. Dini ve dinsel duy -
guları sermaye sınıflDın bır 
kesimi adlDa ustalıkla' sömüp
meyi yöntem olarak seçmiş 
kadroların eline önümHzdeki 
günlerde muhtemelen yasa l lir  
kolaylık d a  geçecektir. 

Cumhurbaşkanına Imzalan
mak üzere gönderilen bır ya
sa de�şlklijtlyle, Dlyanet İş
leri örgütüne "Elverişli her 
yerde din konusunda Irşat e
dici çalışmalar yapmak yetkl
sl·verilmektedlr. 

Söz konusu de�şiklik 633 
sayılı Dlyanet İşleri Başkanh
IP Kuruluş ve Görevleri Kanu
nu 'nda yapılmış ve değişiklik 
meclislerden geçmiştir. 

Tasarının görüşülmesi 81-
raslDda yoğun eleştirilere uğ
rayan ve Cumhurbaşkanmca 
da üzerınde durulan 7. madde
nin Ala fıkrasında Dınayet İş
leri BaşkanlıIP 'na bağlı Din 
Hızmetlerı Müdürlüğü 'nün gö
revleri başlıIP altında şu bU 
kümler yer almaktadl r:  

'1badethanelerde aydlnlat
maya elverişli heryerde din 
konusunda ir�at edici çalışma 
lar yapmak, bu gaye Ile teknık 
araç ve Imkanla rdan yara rlan 
mak bu konuda devlet yayın 
organları Ile işblrıı� yapmak. 

633 sayılı Dlyanet İşleri 
Başkanlığı Kuruluş ve Görev
leri hakkındaki kanun 1965 yı -
lında yürürlüğe girmiştir. An-

cak uygulamada görülen aksal, 
lıklar nedeniyle TBMM baş -
kanlıIPna verilen önergelerle 
yasarun bazı maddelerının de 
ğ�ştir�lmes� teklif edilmiştir. 
Ecevit'In başbakanlıIPndaki , 
CHP-MSP koalisyonu dönemin 
de de aynı konuda hazı rlanan 
Bakanlar Kurulu tasarısı mec 
lislere sunulmuştu. 

Hükümet tasarısırun Millet 
Meclisi Eğitim Komisyonunda 
görüşülmesi sırasında yapılan 
dejtlşiklikler yanında ·7. mad
denin Ala fıkrası da . ye.nlden 
yazııd] ve '1badethanelerin I
çinde ve dIŞlDda toplumu :lin 
konusunda aydlnlatmak. ·  için 
gerekli işleri yapmak" hUltmü 
"İbadethanelerin ve toplumu "ii 
dınlatmaya elverişli heryerde 
din konusunda Irşadedioi ça
lışmalar yapmak" biçimine 
sokuldu. , 

Dejtlşlkliğin "Heryerde " 1 -
ba resi ta§ımaSl raslanh de
jtlldir. Bundan böyle "Elveriş
li her yerde din konusunda Ir
şadedici çalışmalar yapmak " 
ve bu yolla hafklD din duygula
rının her fırsatta sömürülme
si <laha da kol�ylık kazanmak
ta.dır. 

Burjuvazi, ekonomik sömiJ
Mj yanın�a duygu ve Inanç sl>
mUriisüne de hız verecekttr.Ya 
sa dejtlşlkli�nden çıkan sonuç 
budur. 

CHP'DE NELER OLUYOR 

Geçtiğimiz haftanın bir I;>aır 
ka önemli olayı da,CHP mec -
lis grupları toplantllarıdlr.Sa
lı Çarşamba ve Perşembe gün 
leri süren grup toplantıların -
da Genel Merkez yönetimi kı 
yasıya eleştirildL. Bu arada Ge 
nel Başkan Bülent Ecevit de 
bl r hayli bl rpa landı. 

E leştırller arasında, Ece -
vit'ln çok dar bir kadroyla ça
lıştıIP, CHP-MSP koaıısyonu -
nun bozulmasına yol açtıIP gi
bi hususlar da vardı. Ayrıca 
Bilderberg toplantılarına katı
lışından da sık sık söz edildi. 
Bu arada dığer genel merkez 
yöneticileri de eleştiri bom 
bardımanına tutuldu. 

Genel Merkez muha lifleri
nin güçlendl� Izlenimi veren 
CHP grup toplantılarmin so
nunda Genel Başkan Ecevit bl r 
konuşma yaparak eleştiri leri 
cevapladı. Parti ıçı çeklşmele 
rı yansıtan konuşmamn en ö
nemli ve dıkkat çekici yanı sın 

,eUmiede toplandl. Ecevit , 
"Bugün rejime yöneltilen teh
ııke her zamankinden daha çol< 
tur ama onu önleyebilecek 0-
lan güçler, halk gücU ber za
mankinden daha bııınçııdir,her 
zamankinden daha etkindir. " 
dedl . .  

"MILLI MENFAAT"MI. 
SINIF ·ÇlKARI MI 7 

CHP G rup toplantı la rı .sU -
re rken AP grubu da toplandı 

yunca yapılagelmiştir. ''El ça
bukluğu ma rlfet" kolaylılPyla 
yUrütulen bu gıbı Işle ri saKla
mak, gözlerden kaçı rmak ar
tık kolay kolay mümkün olama 
maktadlr. TUrkiye dünkü Tür
kiye dejtltdl r . . .  

YÜRÜYÜŞ'ÜN 2. SAYıSı 
ADANA'DA TOPLATı LDı 

Geçtiğimiz haftanın çarşam - Dergimizin 2. $Oyısı Adana 
ba günü toplanan AP grubunda Emniyet MUdur/UğU i .  Şube gi! -
"Hükümetin ve Enerji Bakanı revli/eri tarafından hiç bir ya -
Kılıç'm Izledl� poııtlka söz sal gerekçeye dayanllmakSlzın 
konusu edildi. toplatılmııtır. Dergiyi toplayan 

Sonunda hUkümetln ve Eber i. Şube görevlileri, bayi/ere "E  
JI Bakanı Kılıç'ın izledljtI pel!- I imizde mahkeme kararı yok, � 
rol politikaSIDm "Milli menfa- ma biz size topladığımıza dair 
atlara" ve "Gerçeklere" uygun yazı veririz, 5iz de moiSdur .. ol.: 
olduğu sonucuna varıldı. Grup mazsınız" demillerdir.YÜRUYUS 
kararı oyblrUjtI ile aldı. AP , adına harekete geçen Avukat , 
iilke çıkarlarmj yabancıpetrol ilgililere, mahkeme kararı olma 
şirketlerine peşkeş çekmenın dan dergi toplatdamayacağıno 
kılıfını hazırlamakla meşgul - hatırlalınca da "Toplatmo ka-
rlü. Halkm cebin<\en yılda 80 rarı yak. Biz, suç vardır diye 
milyon lira çıkması anlamına topladık. Karar sonra da alınır:' 
gelen, yabancı şirketlerin Is - gibi i/ginç (: ) bir cevapla kar 
teklerini kabul karan " Milıı ıdaımıılır. 
manfaatlara uygun" bulunuyor YÜRÜYÜŞ'U hedef olan baskı 
du. "Milli menfaatlar" ile AP ' lara karıı gerekli giriıimierde bl 
nın ve cepheci ortaklarının ıBn lunulmuıtur. Yasa dııı tutum ve 
sil ettikleri sınıf menfaatları uygulamaları protesto eder, YÜ 
birbirine ka rıştı rıbyordu. Ka- RÜYÜŞ'Un baskdardan yılma-
rıştı rma işlemi büyük serma- yacağını dosta dUımona duyu� 
ye tarafindan uzun 

SAG, HER YERDE SAG 

YÜRÜYtlŞ'ün 3. sayıdaki 
yayını Denktaş 'çılara dokun
muş. Gocunmak, yarası olanla
rın huyu. "Oğul Denktaş"ın ga 
zetesi "Zamanltıo l Mayıs ta

'rihli sayısı YORÜYÜŞ hakkm
da anlaşılmaz sözlerle dolu. 

Eleştiri herkesin hakkıdır. 
Ama bir şartla: başkala nnın e 
leştirilerine de açık olınakla . 
Eleştirileri "gürültü"dlye ni
telendirmek ancak " gocunma" 
nın belirtisi olur. " Zaman"ya
za rma bakarsanız, Denktaş' 1 
eleştirmenin adı "�rültüeü ' 
lük", Rumlarla aynı saf ta ol
maya eşit. 

Makarios'un " Yunanistan'ı 
Kıbrıs'a ilhak etme düşünde 
olduğul! bir süre espiri konu -
BU yapılmıştı. "Zaman" yazarı 
nın Türkiye'de olup bitenler 
hakkmda mıllandllP dil, şımdı 
de Denktaş'çıların TUrkiye' yi 
kendi Federe Devletlerine il

. hak etmeyi düşünebilecekleri
ni hatıra getırıyor .' YÜROYÜŞ 
karşısında MC savClSI kesil
meye biz başka anlam veremi 
yoruz. 

İşin kötusti, "Zamanlıyazarı 
savcılığm da sımrını aşıyor. 
YlJRÜYÜŞ adım kişilere sataş 
mak için vesile yapıyo r .  Ne 
Tİp Genel Başkanı Behlce B<>
ran'ın sici li,ne de Tü rkiye 
İşçi Partisi' nın kuruluşu her 
halde "Zamanlıgazetesinden 80 
rulacak değildir .' 

Fakat TİP'in kuruluşu an
laşılan " Zaman'I yazarının ö
zel ilgisini çekiyor. 2 Mayıs 
ta rlhlndekl sütununda Tİp , e 
özel yer ayırmış. Yenl"llhakçl 
yazar, TİP'ln kuruluşunu"böy
leslne özgürlUk, böylesine ge
niş demokrasi içerisinde hoş 
görmek"lütfunda bul\llluyor.' Rı 

kat, uemireller Türkeşler de
mokraslnln"burjuva dem.okra
alslll, "cici demokrasi" diye 
nitelendirilmesi "Zaman" ya
za nnın canını sıkıyormuş. İyi, 
güzeL Peki yazann bundan Çl
kardlIP sonuca ne demeU?Ya
za r sözünü şöyle bitlriyor:6el 
de komUnIst olına ! ''Kendi bl,: 
leceklerı Iş . . .  

Bu kez Federe Devlet' ten 
dejtll de Türkiye'den bır "mil
ııyetçl" yazarı alalım sütunla
rımıza. Türkıye İşçi Partısı ' 
nın kuruluşundan bır gün önce 
Tekin E rer Son Havadis'te 'Gü 
nUn Akisleri" ni v .. eriyor.Erer'in 
öyle güçlü bir "Istlhbaratl'var 
kı, Ü lkü Ocak'lıMuha rreın Şem 

,!ek'ln "özel istihbarat ekiple
rı" geliyor akla. Erer'In is
tihbaratı ve "değerlendirme -
sl"şöyle: 

'Ne varki, Sayın Demirel 
hUkümetlnln Iş başına gelme 
elyle aşırı solcular şimdi ye 
ni bir strateji Uzerinde dur
maktadırl4lr. 

Bize gelen haberlere göre, 
aşırı sol partiler faa liyetle 
rini yavaş latmaya ve yenıden 
aşlrl sol partiler kurdurmama· 
ya çalışmaktadıdar. TUrkiye 
Gizıı KomUnlet Partısı, dıştan 
a ldllP ta limata göre aşırı sol 
neşriyata blz verilmesini fa
kat siyasi parti faaliyetlerini 
yavaşlatmayı karara bağlamış 
tır. " 

Şöyle devam ediyor: 
"Aşırı solun aldllP karar , 

daha önce Mihri Belli'nln Al 
manya 'da bastırıp , el a ltından 
Türkiye'ye gönderdijtl "Dev -
rlmcl Hareketlmlzln Eleştiri
si" kitabındaki görüşlere uy
maktadır. " 

Yoruma gerek var mı? Te 
kın Erer bu . . . . .  . 
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meyi yöntem olarak seçmiş 
kadroların eline önümHzdeki 
günlerde muhtemelen yasa l lir  
kolaylık d a  geçecektir. 

Cumhurbaşkanına Imzalan
mak üzere gönderilen bır ya
sa de�şlklijtlyle, Dlyanet İş
leri örgütüne "Elverişli her 
yerde din konusunda Irşat e
dici çalışmalar yapmak yetkl
sl·verilmektedlr. 

Söz konusu de�şiklik 633 
sayılı Dlyanet İşleri Başkanh
IP Kuruluş ve Görevleri Kanu
nu 'nda yapılmış ve değişiklik 
meclislerden geçmiştir. 

Tasarının görüşülmesi 81-
raslDda yoğun eleştirilere uğ
rayan ve Cumhurbaşkanmca 
da üzerınde durulan 7. madde
nin Ala fıkrasında Dınayet İş
leri BaşkanlıIP 'na bağlı Din 
Hızmetlerı Müdürlüğü 'nün gö
revleri başlıIP altında şu bU 
kümler yer almaktadl r:  

'1badethanelerde aydlnlat
maya elverişli heryerde din 
konusunda ir�at edici çalışma 
lar yapmak, bu gaye Ile teknık 
araç ve Imkanla rdan yara rlan 
mak bu konuda devlet yayın 
organları Ile işblrıı� yapmak. 

633 sayılı Dlyanet İşleri 
Başkanlığı Kuruluş ve Görev
leri hakkındaki kanun 1965 yı -
lında yürürlyürürlüğe girmiştir. An-

aynı 
Bakanlar Kurulu tasarısı mec 
lislere sunulmuştu. 

Hükümet tasarısırun Millet 
Meclisi Eğitim Komisyonunda 
görüşülmesi sırasında yapılan 
dejtlşiklikler yanında ·7. mad
denin Ala fıkrası da . ye.ye.yenlden 
yazııd] ve '1badethanelerin I
çinde ve dIŞlDda toplumu :lin 
konusunda aydlnlatmak. ·  için 
gerekli işleri yapmak" hUltmü 
"İbadethanelerin ve toplumu "ii 
dınlatmaya elverişli heryerde 
din konusunda Irşadedioi ça
lışmalar yapmak" biçimine 
sokuldu. , 

Dejtlşlkliğin "Heryerde " 1 -
ba resi ta§ımaSl raslanh de
jtlldir. Bundan böyle "Elveriş
li her yerde din konusunda Ir
şadedici çalışmalar yapmak " 
ve bu yolla hafklD din duygula
rının her fırsatta sömürülme
si <laha da kol�ylık kazanmak
ta.dır. ta.dır. ta

Burjuvazi, ekonomik sömiJ
Mj yanın�a duygu ve Inanç sl>
mUriisüne de hız verecekttr.Ya 
sa dejtlşlkli�nden çıkan sonuç 
budur. 

CHP'DE NELER OLUYOR 

Geçtiğimiz haftanın bir I;>aır 
ka önemli olayı da,CHP mec -
lis grupları toplantllarıdlr.Sa
lı Çarşamba ve Perşembe gün 
leri süren grup toplantıların -
da Genel Merkez yönetimi kı 
yasıya eleştirildL. Bu arada Ge 
nel Başkan Bülent Ecevit de 
bl r hayli bl rpa landı. 

E leştırller arasında, Ece -
vit'ln çok dar bir kadroyla ça
lıştıIP, CHP-MSP koaıısyonu -
nun bozulmasına yol açtıIP gi
bi hususlar da vardı. Ayrıca 
Bilderberg toplantılarına katı
lışından da sık sık söz edildi. 
Bu arada dığer genel merkez 
yöneticileri de eleştiri bom 
bardımanına tutuldu. 

Genel Merkez muha lifleri
nin güçlendl� Izlenimi veren 
CHP grup toplantılarmin so
nunda Genel Başkan Ecevit bl r 

nın ve cepheci ortaklarının ıBn lunulmuıtur. 
sil ettikleri sınıf menfaatları uygulamaları 
birbirine ka rıştı rıbyordu. Ka- RÜYÜŞ'Un 
rıştı rma işlemi büyük serma- yacağını dosta dUımona 
ye tarafindan uzun 

SAG, HER YERDE SAG 

YÜRÜYtlŞ'ün 3. sayıdaki 
yayını Denktaş 'çılara dokun
muş. Gocunmak, yarası olanla
rın huyu. "Oğul Denktaş"ın ş"ın ga 
zetesi "Zamanltıo l Mayıs ta

'rihli sayısı YORÜYÜŞ hakkm
da anlaşılmaz sözlerle dolu. 

Eleştiri herkesin hakkıdır. 
Ama bir şartla: başkala nnın e 
leştirilerine de açık olınakla . 
Eleştirileri "gürültü"dlye ni
telendirmek ancak " gocunma" 
nın belirtisi olur. " Zaman"ya
za rma bakarsanız, Denktaş' 1 
eleştirmenin adı "�rültüeü ' 
lük", Rumlarla aynı saf ta saf ta saf ol
maya eşit. 

Makarios'un " Yunanistan'ı 
Kıbrıs'a ilhak etme düşünde 
olduğul! bir süre espiri konu -
BU yapılmıştı. "Zaman" yazarı 
nın Türkiye'de olup bitenler 
hakkmda mıllandllP dil, şımdı 
de Denktaş'çıların TUrkiye' yi 
kendi Federe Devletlerine il

. hak etmeyi düşünebilecekleri
ni hatıra getırıyor .' YÜROYÜŞ 
karşısında MC savClSI kesil
meye biz başka anlam veremi 
yoruz. 

İşin kötusti, "Zamanlıyazarı 
savcılığm da sımrını aşıyor. 
YlJRÜYÜŞ adım kişilere sataş 
mak için vesile yapıyo r .  Ne 
Tİp Genel Başkanı Behlce B<>
ran'ın sici li,ne de Tü rkiye 
İşçi Partisi' nın kuruluşu her 
halde "Zamanlıgazetesinden 80 
rulacak değildir .' 

Fakat TİP'in kuruluşu an
laşılan " Z" Zaman'I yazarının ö
zel ilgisini çekiyor. 2 Mayıs 
ta rlhlndekl sütununda Tİp , e 
özel yer ayırmış. Yenl"llhakçl 

kat, uemireller 
mokraslnln"burjuva 
alslll, "cici 
nitelendirilmesi 
za nnın canını 
güzeL Peki 
kardlIP sonuca 
za r sözünü şöyle 
de komUnIst 
leceklerı 

Bu kez 
dejtll de Türkiye'den bır 
ııyetçl" yazarı 
rımıza. Türkıye 
nın kuruluşundan 
Tekin E rer 
nUn Akisleri"
öyle güçlü 
kı, Ü lkü Ocak'lı

,!ek'ln "özel 
rı" geliyor 
tihbaratı 
sl"şöyle: 

'Ne varki, 
hUkümetlnln 
elyle aşır
ni bir strateji 
maktadırl4lr. 

Bize gelen 
aşırı sol 
rini yavaş
aşlrl sol 
ya çalışma
Gizıı KomUnlet 
a ldllP ta limata 
neşriyata 
kat siyasi 
yavaşlatmayı 
tır. " 

Şöyle 
"Aşırı 

daha önce Mihri 
manya 'da bast
Türkiye'ye 
rlmcl Hareketlmlzln 



GENÇliK UZERINE 
ANTI-DEMOKRATIK 
BASKılAR 

"Ögrencilerin dövülmesine 
1,;I I'Şl çıkan komiser, komiser 
Illuavini ve polis memuru gö
ı'ı'vden alındılar. " 

Eee , bi r  komiser ve bir po 
lis görevden a lınmışsa ne 0-
I"cak ?Yani, mem leket batacak 
illl şimdi? Amirler görev ver
dilderi memuru görevden al
mışlarsa bir sebebi vardıı:Bir 
sebebi olmasaydı görevden 
;t 1 rnazla rdı. Bu bir idari ta
sa rruftur. Mem leketin hekası 
m i lletin selameti için yapıt 
l1lı�tır. E lbette malQm çevre
ICI'ce beğenilmeyecektir. Be -
:!eniLecek olsaydı, böyle da v
l':1nılmazdı. . 

Mustafa Duymuş,Ömer çe>
h:ın ve Sedat Yeşiltepe emni -
�'cHeki görevlerinden uzaklaş
lı rı ldıLar. Nedeni ögrenci 0-
laylan. Gazi Eğitim Enstitü -
sünde, okul dışından gelen bir 
.'4 l"\ıp"zabıtaya yardımcı" ülkü 
! lcaklı , öğrenciLere saLdı rdı. 
" � l i iliyetçi Türkiye",  " Başbug 
,/,;j rkeş" diye bağıran koman
do özentilerine polis engeL ol
madı. Saldınya ugrayan genç
leri, başla rında toplum polisi 
l;omiserlerinden Mustafa Ba
rut olduğu haLde polisler raı>
geLe yakalamaya başladı. Bu 
" sürek avı" sırasında copla
nan gençlerin haline dayana -
mayan Duymuş ve Çoban i ın 
"Arkadaşlar böyle vazife ya
pılmaz. Bizim görevimiz kav
gacıları ayırmaktır. " demesi 
üzerine görevden a lındılar. 

Öğrenci ha reketleri gittik
�'e büyüyor. Öğrenciler huzul'
suz. Sorunları sadece, yurt 
Iıurs, fakUlte yönetmeııklerI dı 
:i:il. MC. lşbaşındayken öğre
nim güven ııği, faküLtele rde can 
l'mniyeti esas sorun, Yurtlar 
"bozkurtların" üsleri ha ııne 
�etiriimek Isteniyor. Yıldırım 
BeyazıL , S ite yurtları" komU .:. 
rıisL operasyonla rınını' planla
ma merkezi. Bir yığın �ehI r 
Ismiyle adlandı rılan mahaııı 
nl l'tl:ır , " (levlete yardım'! hc
ı osle riyLe dolu "mıı ıiyeı�ı 
ı,,";n e ı ıe rinde. Hacettepe yu r-

dunda etkInliklerini emniyetin 
yardımıyla sağlamak sevda -
sında la r. Emniyet "sakınca lı 
gördügü"gerekçesiyle 32 öğ
renciyi Hacettepe yu rdundan at 

tırdı. Bu günlerde yeni listeler 
bekleniyor. ODTÜ de 2 500 den 
fazla öğrencinin bulunduğu 
yurtlar 12 gün kapalı tutu lclu . 

Öğrenciler ' eşyalarıyla be
raber sokağa bırakıldı. 

Fakültelerde zo rba lık, M C  
nin kanatları altında geziyor , 
BeşevLer de bulunan Fen Fa
küLtesi , Akademi ve E rkekTek 
ni" Yüksek Öğretmen Okulun 
da kantinler "Hitler özentisi tt 

iilkücülerin denetiminde " Bu
ralara fakülte öğrencilerinin 

gi ı'ebiltneleri için,sorguya çe
kiIrneyi, komandoların ma rş -
Larım dinlemeyi, belirli gaze
t e leri okumayı (Ortado�, Mil
li Ga7.ete, Sonhavadis, Tel'cü -
man)pe�inen kabullenmelL Ca
zİ Eğitim Enstitüsü öğrenciLfr 
r i ,  he rgün okula komando 5al
dıl'lsı olmadan normal ders 
yapabilmek isteğiyle gidiyor -
lar. 

Hacettepe Üniversites� Tıp 
Hukuk, Eğil im Fakültelerinde , 
Devlet r-.l ima1'llk ve Mühendis 
lik Akademisi, DTCF ve SBF 
ö�rencileri hemen hergün , a r
tık olağanlaşan "Devlet kuvvet 
lerine yardımcı" bozku rtLarın 
"denetimi" zamanlanm bili -
yorla r. Ziraat ve Veteriner Fa 
kültesi öğrencileri Atatii rk bijs 
Wniin kaidesine "Ba�buğ TUr 
keş" yazanla rın baskılanna 
alıştı la l' blie. 

Öğrencilerin okulla rına gi
debilmeled gerC'ekten yi.i rekli 
bir davranış, Veli Yı lch n Tl 
Şahin Aydın , Kerim Yaman ve 
1971 öncesi Fa kll itelerinde vu
rulan cliğe r genC'ler ; onla r da 
nerslerine devam edebilmek i 
çin gitlikleri fakiiltelerinde YU 
rutmarlı la r  lnı?Analar, baba
la r evlatla rının evlerine dön
me saatlerini gözleri ı,apıda 
beldiyol'iar. Neclen ? Elle rini 
kollarını sa llaya rak dolaşan 
kaLillerin, zorbalann baskı la-
1'1 bitmiyor. Bitmeyecekte, 

"Demokl'atik ÜniversiLe ıt 
için, akademik sorunlarınlO m l  
l i  iC'in gelişen öğrenci hareket 

lerini MC tahrik etmekte. Ka
muoyunun dikkatlerini Istedil<
leri doğru ltuda yoğunlaştı r 
mak çabasındalar. Sağ-Sol ça
Lışması adı altında " komando 
çeLeleri " oraya,buraya sal
dırıp,adam öldürecek, kıra
cak dökecek. Kamuoyu bu o
layla rta meşgul edilirken de ; 

petrol anlaşması, grev yasak 
lamalarl, lşçilerln işten atı l
maları , A merika 'ya tavizler 
verilmesi gerçekleştlrilecek . 
Bir baş',a istekleri de anti-de 
mokratik uygulamaları yay -
gın laştı rmak ve sürekli 101-
mak için her olayı yeni girI
şImlerin gerekçesi yapmak. 

"MASUM" VE "vAzifESINAS" 
BIR YURT TANıTıYORUZ 

ANKARA'NIN Dljkopı semtinde Yıld ı r ım Bayazıd odlı 
bir yurd var. Bu yurtta, "vatanını milletini canından çok 
seven" , bu yUzden gecesini gUndUzUne katarakligUvenlik kw 
vetlerine"her tUrlu siiohio cansiperane yardım eden, "ma_ 
sum" ve "vazife�inas", bir tak1m insanlar kalmaktadır. Ni -
telikleri yukordo bozı eksiklikleriyle bel irtilen bu insanla
rın jimdiye kodar nice zorluklorıo gerçeklejtirdikleri olar
lor ın  bir bölUmUnU açıkl ıyorvz. 

I .  1973 YI L ININ Mort oyında, Ziraat FakUltesi 'nin 2. sı 
n ıf ında lIyuvalanan" IIvatanınl sevmeyenil bir tak ım ii komU
nistler", lIkomunistler intilal j  provası" yapmak Uzereyken , 
olay yerine yıldırım gibi yetiıen yurt "sakinleri",lIbir avuç 
sat ı lm ııa" muıtalarra sak ! ı rarak "hadlerini" bildirmi�ler ve 
görevlerini yapm ıı insanların gönUI huzuruyla yurtlarına 
dönmUjlerdir. 

2. 1974 YILI  ilk sömestrinde Ziraat ve Veteriner FakUI
telerinde ( C H P'nin koolisyon ortakl ığındon çekilmesinden 
hemen sonra), "sanki bir yerden emir almı� gibi" ilerici * 
renciler Uzerine sold ırılorını yoğunlojtırmljlar ve fakUlte
lerde "köıeye s ık ı�tırdıkları" öğrenci leri, copla, muıtayla , 
b ıçoklo ve diğer oletlerle dövmUjlerdir. 

3. 4 ARALIK 1974 tarihinde Ziroat ve Veteriner Faku� 
tesinde okuyan ilerici öğrenciler tarafından kurulan TAR 
DER, Yıldırım Bayazıd yurdunda kolon bu "masum" ve "vo 
zifejinas" insanların fakUltelerde yapmlj olduklorı saldır ı
ları proteUo etmek Uzere bir bildiri hazırladl. Bildirinin KıJ 
tUr Teknik Anfisinde doğıtımı s ırasında, Yıldırım Bayazıd , 
Yurdu "sakinleri " yine y ıld ır ım 9,i,bi olay yerine yetiıtiler 
ve bildiri doğıtmok suretiy le "son TUrk Devleti"ni yık
mak isteyen "canavar gibi .yarat ıklar ın!! Uzerine, "masum" 
bir jekilde taboncolorlo sold ı rd ılor. Bu saldırı sırasında 
livaton hainlerindenil biri o lon Hakkı Temizel bocağından 
kurjunlo, Nodir Bencan ise gözUnden tOj ile yaraland ı.( Bu 
gencin gClzU daha sonro kör olmujtur.} Hızlarını olamayan 
yurt " sakinleri" TAR-DER binas ın ı  do basarak, camlar ı n ı  kır 
mljlord . .. 

4. GEÇTi�iMiz Mort ay ının sonlar ında Yurdun yakı -
nındo bulunan Tatbikot binasını bosarak, bozı öğrencileri 
ve Tatbika't Asistanını do döverek "asi i görevleriline de
vam etmi�lerdir. 

5'.NisAN AYı N ı N  sonlar ındo ise Ziroat FakUltesi 2 .  
s ın ıf öğrencilerinden 2 kiji Cumhuriyet gazetesi okumak 
gibi "korkunç bir suç" iıleyince yine yurt "sakinleri" to
rofındon dövUlerek "hodieri" bildirilmijtir. 

6.YILDIRIM BAYAZIDYu,dunda kolon bu "aslan gibi 
gençlerilin "vozifeıinaslıklar ı "  sadece Ziraat ve Veteriner 
FakUl tesi ile sınır l ı olamazdı. Bu kadar görev dUjkunU in -
sanıara yeni yeni görevler verilmeliydi. Nitekim 9 liral ık 
1974 tarihinde ODTÜ'yU bason zorbaların çoğunluğunu bu 
II vazifeıinas" tosunlar oluıturuyordu. 

7. HACETTEPE Üniversitesi'ne yapılan her baskının 
IIkahramanları" da bu yurdun "masum sakinleriydi." 

B.YiNE 27 Nisan 1975 torihinde Tsip Alt ındağ ilçe 
Merkezini basanlar da IImasum" ve "vozife�inasll besleme
lerden bojkosı deği Idi. 

O LAYLAR eksikleriyle bunlar . Bu "masum" ve "vozife� 
jinas" yurt, kapat ı lmak değil (ki Ziraot ve Vet.eriner Fakuı 
telerinde okuyan öğrenci ler bir çok defa bu yurdun kapa
tılması için, bajta dekanlık olmak Uzere Çeıitli yerlereyUz 
lerce imzal ı dilekçelerle boıvurmujlor ve olumlu hiçbir 
sonuç alomam ljlord ır) bir defa aronmamljt ı r . bile. " Vazi
feıinas gUvenlik kuvvetlerine" ve diğer "i l gililereli duyu
rulur. 

dövülmesine 
komiser, komiser 

memuru gö

bir bir po po 
ne 0-0-
batacak batacak 

görev verver
görevden alal

vardıı:Bir vardıı:Bir 
görevden görevden 

idari tata
leketin hekası leketin hekası 

yapıt 
malQm çevremalQm çevre

ilmeyecektir. Be --
böyle böyle da vv

Duymuş,Ömer Duymuş,Ömer çe>çe>
emni --

uzaklaşuzaklaş
Nedeni ögrenci 0-0-

Enstitü --
gelen bir bir 

yardımcı" ülkü ülkü 
saLdı rdı. 

" Başbug aşbug 
komankoman

engeL olol
ugrayan gençgenç

polisi polisi 
Mustafa Mustafa Mustaf BaBa
polisler raı>
başladı. Bu Bu 

copla
dayana -

Çoban i ın ın 
vazife vazife vazif ya

imiz kav
emesi 

ındılar. 
reketleri gittikreketleri gittik

huzul'huzul'huzul'
yurt yurt 

meııklerI meııklerI dı dı 
lşbaşındayken öğrelşbaşındayken öğre

rde can can 
Yurtlar 

dunda etkInliklerini emniyetin 
yardımıyla yardımıyla sağlamak sevda --
sında la r. sında la r. Emniyet "sakınca lı 
gördüggördügü"gerekçesiyle 32 öğöğ
renciyi renciyi Hacettepe yu rdundan at at 

tırdı. tırdı. Bu günlerde yeni listeler er 
bekleniyor. bekleniyor. ODTÜ de 2 500 den den 
fazla fazla öğrencinin bulunduğu bulunduğu 
yurtlar yurtlar 12 gün gün kapalı kapalı tutu lclu . 

Öğrenciler ' eşyalarıyla be
raber sokağa bırakıldı. 

Fakültelerde zo rba lık, M C  
nin kanatları altında geziyor , 
BeşevLer de bulunan Fen Fa
küLtesi , Akademi ve E rkekTek 
ni" Yüksek Öğretmen Okulun 
da kantinler "Hitler özentisi tt 

iilkücülerin denetiminde " Bu
ralara fakülte öğrencilerinin 

tık tık olağanlaşan "Devlet kuvvet kuvvet 
lerine lerine yardımcı" bozku rtLarın 
"denet"denetimi" zamanlanm bili --
yorlayorla r. Ziraat ve Veteriner Fa Fa 
kültesi kültesi öğrencileri Atatii rk bijs s 
Wniin Wniin kaidesine "Ba�buğ TUr 
keş" keş" yazanlayazanla rın rın baskılanna baskılanna 
alıştı la l' blie. 

Öğrencilerin okulla rına gi
debilmeled gerC'ekten yi.i rekli 
bir bir davranış, Veli Yı lch n Tl 
Şahin Şahin Aydın , Kerim Yaman ve 
1971 1971 öncesi Fa kll itelerinde vuvu
rulan cliğe rulan cliğe r genC'ler ; onla r da da 
nerslerine nerslerine devam edebilmek i 
çin çin gitlikleri fakiiltelerinde YU YU 
rutmarrutmarlı lrutmarlı lrutmar a r  lnı?Analar, babababa
lala r evlatla rının evlerine döndön
me saatlerini me saatlerini gözleri gözleri ı,apıda ı,apıda 
belbeldiyol'iar. Neclen ? Elle rini rini 
kollarını kollarını sa llaya rak rak dolaşan dolaşan 
kaLillerin, kaLillerin, zorbalann zorbalann baskı la-baskı la-
1'1 bitmiyor. Bitmeyecekte, 

"Demokl'atik "Demokl'atik ÜniversiLe ÜniversiLe ıt ıt 
için,için, akademik sorunlarınlO m l  O m l  
l i  iC'in gelişen iC'in gelişen öğrenci hareket öğrenci hareket 

ANKARAANKARA'NIN 'NIN DljDljkopı kopı semtinde semtinde 
bir bir yurd yurd var. Bu yurtta, "vatanını 
seven"seven" , bu yUzden gecesini gUndUzUne 
vetlerine"her vetlerine"her tUrlu siiohio cansiperane 
sum" sum" ve "vazife�inas", bir tak1m insanlar 
telikleri telikleri yukordo bozı eksiklikleriyle 
r ın  r ın  jimdiye kodar nice zorluklorıo 
lolor ın  r ın  bir bölUmUnU açıkl ıyorvz. 

I .  I .  1973 YI L ININ Mort oyında, 
n ıf ınn ıf ında lIyuvalanan" IIvatanınl sevmeyenil 
nistler",nistler", lIkomunistler intilal j  provası" 
olay olay yerine yıldırım gibi yetiıen 
satsatı lm ııa" muıtalarra sak ! ı rarak ! ı rarak ! ı r "hadlerini" 
görevlerini görevlerini yapm ıı insanların gönUI 
dönmUjlerdir. dönmUjlerdir. 

2.2. 1974 YILI  ilk sömestrinde Ziraat 
telerinde telerinde ( C H P'nin koolisyon ortakl
hemen hemen sonra), "sanki bir yerden "sanki bir yerden emir 
renciler renciler Uzerine sold ırılorını ırılorını yoğ
lerde lerde "köıeye s ık ı�tırdıkları" öğrenci 
b ıçb ıçoklo ve diğer oletlerle dövmUjlerdir. 

3. 3. 4 ARALIK 1974 tarihinde Ziroat 
tesinde tesinde okuyan ilerici öğrenciler 
DER, DER, Yıldırım Bayazıd yurdunda kolon 
zifejinas" ejinas" zifejinas" zif insanların fakUltelerde 
ları proteUo etmek Uzere bir bildiri 
tUr Teknik Teknik Anfisinde doğıtımı s ırasında, 
Yurdu Yurdu "sakinleri " yine y ıld ır ım 9,i,bi 
ve bildiri bildiri doğıtmok suretiy le "son TUrk 
mak isteyen "canavar gibi .yarat ık
bir jekilde jekilde taboncolorlo sold ı rd ılor. 
livaton livaton hainlerindenil biri o lon Hakkı 
kurjunlo, kurjunlo, Nodir Bencan ise gözUnden 
gencin gencin gClzU daha sonro kör olmujtur.} 
yurt " s" sakinleri" TAR-DER binas ın ı  
mljlord mljlord . .. 

4. 4. GEÇTi�iMiz Mort ay ının 
nındo nındo bulunan Tatbikot binasını bosarak
ve ve Tatbika't Asistanını do döverek 
vam vam etmi�lerdir. 

55'.NisAN AYı N ı N  sonlar ındo 
s ın ıs ın ıf f öğrencilerinden 2 kiji Cumhuriyet 
gibi gibi "korkunç bir suç" iıleyince yine 
rofındon rofındon dövUlerek "hodieri" bildirilmijtir. 

6.6.YILDIRIM 6.YILDIRIM 6. BAYAZIDYu,dunda 
gençlerilin gençlerilin "vozifeıinaslıklar ı "  sadece 
FakUlFakUl tesi ile sınır l ı olamazdı. Bu 
sanıara sanıara yeni yeni görevler verilmel
1974 1974 tarihinde ODTÜ'yU bason zorbaların 
IIII vazifeıinas" tosunlar oluıturuyordu. 

7.7. HACETTEPE Üniversitesi'ne 
IIkahramanları" IIkahramanları" da bu yurdun "masum 

B.YiNE B.YiNE 27 Nisan 1975 torihinde 
Merkezini Merkezini basanlar da IImasum" ve 
lerden rden bojkosı deği Idi. 



PETROl: TARTIŞMAlAR • YABANCI PETROL TR ÖSTLERiNiN AMAC ı ,  HAM 
PETROLÜ ÜLKE içiNDEN SA�LAMAK DE�iL. 
RUHSATLAR, PETROL SAHALARI NI  SAPTAYıP 
KAPATMA.K içiN KULLANIL1Y-9R.AMA�, . 
TÜRK iYE'YE PETROL iTHAL ETTIRMEK. B ÖYLESI 
ONLAR içiN DAHA �U ŞiRKETlER 
iHT iYAÇ DUYULAN KENDI 
MERKEZLERiNDEN SA�L1YORLAR. VE TEMEl SORUN 

DIVI 
IDDIANAME 

• Er/uın Işıl; Eski Enerji ve Tabii Kay
,ıaklar Bakanı: "Kararııame kredi faiziııe da
yanarak fiyat artırmaya yetki verınez. Yur
dumıızdaki yabancı petrol şirketi, mensubu 
buluııduğu petrol holdiııgiııdeıı veya bu holdin 
ge dahil şirketlerden petrol alır ve buııa kre 
di faizi öderse ortaya biraz garip bir durtmı 
çıkar • • • •  Önemli olan dünya ham petrol fiyat 
larıııdaki düşme eğilimidir. Bu durumun ka
rar alındı/!ı sırada iııcelenmesi ve gözden ge 
çirilmesi zorunludur. Karara varıldıktan son 
ra değil. " 

• Deniz Baykal ve Cahil Kayra ; CHP mil 
liitvekilleri: "Kararııame yüriırliikte olduğıı 
sürece varil başına fiyat lO. 2Odir. Enerji ve 
tabii kaynaklar bakanı , bu karamame yiiriir
liikte olduğu siirece bu fiyatın üs tünde bir 

fiyatı, ya da daha yiiksek bir fiyatı amaçlayan 
bir formüıü kabul edemez, uyl{lllayamaz. " 

• Mehmet Kılınç; PETKIM-IŞ Genel Baş 
kanı: "Enerji ve Tabii kaynaklar Bakam Kılıç 
ın imzaladığı anlaşma ile yurt çıkarları ke
sin bir darbe daha yemiştir. Bakan hem A T
AŞ rafinerisilıin millileştirilmesini önlemiş, 
hem de kalkınma planlarına aykırı hareket 
etmiştir. " 

TANıK 
29 Nisan Tarihli "Financial Times " 

ta yer alan bir haberden : 
"İki ş irkete tanı 

nan siire hala geçerli-
dir; Ya 7 Mayısa kadar, ,.". i,.:. ........ , .. ... "iii 
hükümetin verdiği dii- ��i:. =::� �ı�:ı-��Deıo� 
şiik fiyattan ham petrol =�;d":f"ı::.;e· �ft!:: 
ilMl edecekler, ya da �".::w�: �:ın�iı :::� 
ülkedeki rafinaj tesis - ..... ı .... nı.' ., . .. n.i •• � 
lerinin millileştirilme- ;:��f�-'rebOb:��� Ib�.�om� 
s ine katlanmak zorunda �:i!:: :,r:�:; :ı!t�:ıe: 
kalacaklardır.Şirketler .. ı.u ••. 
bir yandan , verilen ' fi-
yatlarla ithalin önem li 
zararlara yol açacağını iddia ederken, öte 
yandan Enerji Bakanı 'mn değişmesiyle soru
na çözüm bulmayı ummaktadırlar, " 

SAYUNMA 

• Süleyman Demirel; Başbakan : "Bütün 
bunlar zırva. Hiçbir hiikümet gayrımilli poli 
tika izlemez " 

• Selahattin Kılıç; Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanı "Bütün bunlar yalan. Yabancı 
petrol şirketlerine Türkiye 'nin dost bir ülke 
den en uygun şartlarla almakta olduğu şart
lar içinde petrol ithaline müsade edilm iş tir. 
Dünya petrol fiyatlarının düşmekte olup olma 
dığı Bakanlığımızca inceleııecektir. 

• Ekrem Göksu; iTU Petrol Kürsüsü. 
Başkanı: "Mesele bir rejim anlayışı içinde 
ortaya çıkmıştır, geçmiş hükümetlerle şim
diki hükümetler başka başka anlayışlara sa 
hiPtirler. 

KARAR 

• Refik Umit; Petrol Mühendisleri Oda
sı Başkanı : "Oncelikle pazarlama ve rafinaj 

faaliyetleri olmak üzere, bütün petrol faali
yetlerinin m illileştirilmesi ve faaliyetleriıı 
tek bir milli kııruluşça yüriUülmesi gereklir
dir" 
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IKTIDARLAR YE 
BELALAR 

"Mi ııiYETÇi Cephe" hUkUmeti ilk be lôSlnl petrol
de buldu. şu anlamda:O "ucuzluk" gUrUltUleri,"fe
rohlık" müjdeleri furyosında, " Cephen 'nin rengi Oı; IK
ça ortaya çıkıverdi. Hem de kamuoyuna etki leyecek 
biçimde.Cephe'nin hatası , petroIUn/ kamu oyuna rml 
olmuı bir sorun olduğunu unutmaSl.Daha dikkatli 
davranması gerekirken, yabancı iirketleri� ağırlığı ,i h.-
tiyoto UstUn geldi. 

CEPHE'Ni N  rengi daha önce de belliydi .Aneok, Sı
nıflı toplumlarda skandaI Jarın,  yolsuzluklar ın,usulsuz
IUklerin özel önemleri vardır. iktidarların s ın ıfsal ni
telikleri ve dayanakları bu olaylarla daha do belir
ginle�ir. Bir kö�de oturan "sade" kUçük burjuvanın 
kafasında bile kujkular belirir. Egemen s ın ıflar ın bul
duğu yol, böyle tatsızlıkları örtebilmek için kiıilerin 
ba� ın ı  yemektir. Nixon'da, Agnew'de olduğu gibi. 

CEPHE, PERVASIZ 

ANCAK MiI Jiyetçi Cephe'ni n  böyle bir ,,?runu yok. 
ÇUnku Cephe, kendini gUçlu, halk ı do ''<ıcuzluk döne
mindeli böyle i�lere kofo yormaz sonıyor. Bunun için 
sald ırıya, saldır ıyla karıılık veriyor. Demirel : ii Hiç
bir hukUmet gayri mi I J i  politika izleyeceğimdiye iı
baııno gelmez" diyor. Memur temizliğinden sonra , 
Selahattin K ıl ıç  kolları 51vayıp bas ın toplantılarıno, 
koıuyor.Ama bir yerde Baıbakanıylci çeliıkiye dUıU -
yar: "Gayri milli politikayı izleyen Cumhuriyet Halk 
Par tisi iktidar ıdıri l diyor. 

CEPHE ile CHP arasındaki petrol tartııması gide -
rek k ızliıyor. Şimdi önemli olon, tart ıımolerı fiyat 
sorununda bırakmamok . Petrol ithal fiyatlar ı ,  temelde 
ki asıl olgunun sonuç.lorındon biri. Bu temel olguyu , 
gözler önüne sermek gerekiyor. 

TEMEl SORUN NE? 

iTHAL fiyatları Bnemli olay,kullonılması gereken 
bir olay.Ama sBylediğimiz gibi , burada kalmamak ge 
rekir. Yabancı ıirketler petrolU LO dolar 50 sentten,*, 
ğil de LO  dolar 20 sentten i thal etmeyi kabullensey
diler TUrkiye'nin petrol sorunu hallolacakmıydl?O I 
mayacaktı. ithalatta döviz kaybımız daha az olocak
t ı , ama temelde değiıen-fazla bir ıey olmayacaktı. Tı>
mel sorun, TUrkiye'de petrolUn tuketimine,Uretimine 
ve iıletilmesi ne iliıkin. Bu dUzeydeki sorunla". gör -
meden önce, olayları su yUzUne çıkaran son geli�me
lere değinmek gerekiyor. 

ATAŞ 

PETROlÜN baılıca iki  kullanım alanı var.Bir ,ener
ji kaynağı olarak; iki .iilenip,sınai Uretime hammadde 
sağlayarak. Ham petrol rafinerilerde iılenir. TUrkiye ' 
deki dBrt, rafineriden UçU milli bir kuruluı alan TUrki
ye Petrolleri Anonim Ortaklığ ı  'nın, biri yabancı ıir
ketlerin elindedir. Yabancı ıi rketlerin elindeki Rafi
neri, ATAŞ.ATA Ş'taki hisseler !Öyle : 
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TUrkiye'de toplam rafinoi kapasitesinin '}O 30 ' u 
ATAŞ'ln elindedir. Yabancı ıirketlerin TUrkiye'de pet
rol arama ruhsatları var. Ancak yabancı trtsstlerin o"
macı ham petrolU Ulke içinden soğlamak değil.Ruh 
sotlar, petrol sahalar ın ı  soptay ıp kapatmak için kul -
lanılıyor.Amaç, TUrkiye'ye petrol ithal ettirmek.Böy
lesi yabancı ıirketler iç in  daha kôrll.ÇUnkU bu ıir
ketler ihtiyaç duyulan petrolU kendi merkezlerinden 
sağlıyorlar . 

FIYAT SAYAŞı 

ATAŞ rofinerisi y ı lda 4.4 milyon ton ham petrol 
illiyor.Bunun 2 milyon tonu yerli üretimden soğlan ı 
yor.2.4 milyon ton ham petrol ithal ediliyor.ATAŞ , 

ithalatı kendi ıirketlerinden yopıyor.ÜrUnleri de 
kendi kuruluıları aracılığıyla pazarlıyor. Yabancı ıi� 
ketleri n  1973 yılı karların ın  'lo 70'i doğıtımdon elde 
ediliyor. 

FiYAT savaı" Ecevit hUkumeti döneminde baııadı. 
DUnya petrol bunal ımı  nedeniyle fiyatların yUksek o l
duğu bir dönemde. Yabancı lirketler , ATAŞ'ln i htiya 
cı olon ham petrolU 1 1.02 dolardan ithal etmeyi Bner
diler.Ecevi t  hUkUmeti 9.80 dolarda di retti.ATAŞ , i 
devletleıtirme tehdidi karıı s ında yabancı ıirketler hu
kUmetin verdiği fiyattan i thalat yapmaya mecbur kol 
dılar. 

CHP' ıi eski Bakanlar ı n  son basın toplant ı sında � 
lediklerine göre, fiyat sovaıı s ırasında yabancı ıirket
ler adına bir çok elçi bakanlık kapılar ın ı  aıındırmı� 
Mobil ıirketi ise, Ameriko Birleıik Devletleri Sovun
mo Bakanlığ ı  aracıl ığı  ile TUrkiye'ye bask ı  yapma 
yollar ın ı  aro�tırm ıı. 

YABANCi ıirketler jOns 1ar ınl bir de ırmak huku
meti nde denedi ler. Bu s ı ra larda dUnyo petrol fiyatları 
do dUımeye baılamııtı. Bunun Uzerine yabancı ıirket
ler 10.40 'lık bir fiyat önerdiler. ırmak hukumeti, da -
ho önce ald ığ ı  karar gereğince bu öneriyi reddetti • 
LO. 20' d� ISrar etti. Yabancı ıi rketler, veri len fiyattan 
petrol bu lamadıklar ın ı  öne sUrerek Uretimi yavaılall ... 
lar. Basın toplant ı s ında Selahattin K ıl ıç, kendilerin 
den önce Uretimin dUıtuğUnu söylerken bunu kullan ı
yor. Petrol "bulamayan" ıirketlerden Bri ti sh  Petrol -
BP-DUnya'da 40 Petrol kuyusunun ve Irak petroller in  
den de  � o  20'lik bir hisseni n  sahibiydi. 

ıRMAK hUkUmeti, bir önceki hUkumetin yolunu i z.
leyerek yabancı ıirketlere 90 gUn sUre tanıyor. B u  .� 
re içerisinde hUkUmetin verdiği fiyattan petrol i thal 
edi Imesse ATAŞ devletleıtirilecektir. 

SAC:OLAS/N MC 

GÜN doğmadan neler doğar. Yabancı ıirketlerin 
gUnU de Milliyetçi Cephe HUkUmetinin iıbaıına gel
mesiyle doğuyor. ırmak hUkUmeti döneminde 10.20'de 
uzlaıılamazken, Selahatti n Kıl ıç,  yabancı ıirketlere 
10.50'den ithal izni verildiğini açıklıyor. 

GÜRÜl TÜ böyle kopuyor. Kopması da gerekir • 
ÇUnku Cephe'nin "milliyetçiliği." böyle olaylarla a
çığa çıkacak. Selahattin Kıl ıç'ın cevapları çok i 1 -
ginç: Aslında kabul edilen fiyat 10 , 21 imiı de kredili 
sotıı faizi bindiği için bu rakam 10.50 oluyormuı • 
Doğrusu çarpıc ı  bir mantık. Demek ki peıin fiyatı 
200 TL.olon bir malı taksitle 250 TL.ödeyip alan bi
ri, ödediği fiyat olarak 200 T l'yi kabul etmek duru -

. munda kalacak. Tabii, Selahattin K ı l ıç'a inan ırsa. 
SON gUnlerde iyice kızljOn tart ıımaların Bzeti 

bu. Şimdi Milliyetçi Cephe hUkUmetine ıu sarular 50-
ruluyor: DUnya petrol fiyatlar ı yUksek bir dUzeyde i
ken, Ecevit ve ırmak hukUmetlerinin reddeııiği fiyat
lordon daha yUkseğini, DUnya fiyatları dUıerken ni 
çin kabul ettiniz? ATAŞ'ln m i I J ileltirilmesine a l t ı  
gUn kalmııtı niçin beklemediniz? Bunları soranlar)Ol 
nızca "a�ırı solcularıı değil. HUrriyet Gazetes i ,  " Gu 
nUn Yazıs ılı nda �öyle diyor : "Enerji Bakan ı 'n ın  tam 
karıı taraf ucuz fiyata petrol bulacağını  açıklamak U
zereyken onların eski isteğini kabul ettiği söylenebi 
lir.Ama daha önemlisi ıu ki, Bakan bu karar ı , BP ile 
Mobil'in Mersin rofineri sindeki iıletme ruhsat ın ın  ip
tali için gerekli sUrenin dolmoSlna tom altı gUn kala 
almııtı r.Demek ki az daha beklese,ya karı i taraf 
pes edecekti, yahut ta ruhsatın iptali sayesinde huk u 
metin eline kuvvetli bir pazar l ık  gUcU geçecekti. 

Mi ııiYETÇi Cephe'nin bunlara verebilece§i ce
vap yok. Ayrıca petrol sorunu yalnızca varil baıına 
30 sentlik farkta ve bunun sonucunda yabancı petrol 
ıirketlerine aktarılan 80 mi lyon Tl'de yatmıyor.Ü. 
telik bunu " TUrkun ôlicenapl ığı" dUıUncesiyle si neye 
çekenler de ç ıkabi lir. 

PETROLUN ÖNEMI 

ÜRETiM,enerjiye dayonıyor.Çeıtili enerji kay 
nakları arasında petrol baıta Qelivor.DUnya toplam 
enerji Ure ti mi ıçeri si nde pe trol Un payı �c 45 .Arko�ı � 
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iddia ederken, öte 
'mn değişmesiyle soru

ummaktadırlar, " 

Demirel; Başbakan : "Bütün 
ümet gayrımilli poli 

Enerji ve Tabii Kay
bunlar yalan. Yabancı 

iye 'nin dost bir ülke 
almakta olduğu şart

ithaline müsade edilm iş tir. 
tlarının düşmekte olup olma 

inceleııecektir. 
iTU Petrol Kürsüsü. 
rejim anlayışı içinde 

geçmiş hükümetlerle şim
başka anlayışlara sa 

kafasında bile kujkular belirir. Egemen s ın ıflar ın bul
duğu yol, böyle tatsızlıkları örtebilmek için kiıilerin 
ba� ın ı  yemektir. Nixon'da, Agnew'de olduğu gibi. 

CEPHE, PERVASIZ 

ANCAK MiI Jiyetçi Cephe'ni n  böyle bir ,,?runu yok. 
ÇUnku Cephe, kendini gUçlu, halk ı do ''<ıcuzluk döne
mindeli böyle i�lere kofo yormaz sonıyor. Bunun için 
sald ırıya, saldır ıyla karıılık veriyor. Demirel : ii Hiç
bir hukUmet gayri mi I J i  politika izleyeceğimdiye iı
baııno gelmez" diyor. Memur temizliğinden sonra , 
Selahattin K ıl ıç  kolları 51vayıp bas ın toplantılarıno, 
koıuyor.Ama bir yerde Baıbakanıylci çeliıkiye dUıU -
yar: "Gayri milli politikayı izleyen Cumhuriyet Halk 
Par tisi iktidar ıdıri l diyor. 

CEPHE ile CHP arasındaki petrol tartııması gide -
rek k ızliıyor. Şimdi önemli olon, tart ıımolerı fiyat 
sorununda bırakmamok . Petrol ithal fiyatlar ı ,  temelde 
ki asıl olgunun sonuç.lorındon biri. Bu temel olguyu , 
gözler önüne sermek gerekiyor. 

TEMEl SORUN NE? 

iTHAL fiyatları Bnemli olay,kullonılması gereken 
bir olay.Ama sBylediğimiz gibi , burada , burada , b kalmamak ge 
rekir. Yabancı ıirketler petrolU LO dolar 50 sentten,*, 
ğil de LO  dolar 20 sentten i thal etmeyi kabullensey
diler TUrkiye'nin petrol sorunu hallolacakmıydl?O I 
mayacaktı. ithalatta döviz kaybımız daha az olocak
t ı , ama temelde değiıen-fazla bir ıey olmayacaktı. Tı>aktı. Tı>aktı. 
mel sorun, TUrkiye'de petrolUn tuketimine,Uretimine 
ve iıletilmesi ne iliıkin. Bu dUzeydeki sorunla". gör -
meden önce, olayları su yUzUne çıkaran son geli�me
lere değinmek gerekiyor. 

ATAŞ 

PETROlÜN baılıca iki  kullanım alanı var.Bir ,ener
ji kaynağı olarak; iki .iilenip,sı.iilenip,sı.iilenip nai Uretime hammadde 
sağlayarak. Ham petrol rafinerilerde iılenir. TUrkiye ' 
deki dBrt, dBrt, dBrt rafineriden UçU milli bir kuruluı alan TUrki
ye Petrolleri Anonim Ortaklığ ı  'nın, biri yabancı ıir
ketlerin elindedir. Yabancı ıi rketlerin elindeki Rafi
neri, ATAŞ.ATA Ş'taki hisseler !Öyle : 
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TUrkiye'de toplam rafinoi kapasitesinin '}O 30 ' u 
ATAŞ'ln elindedir. Yabancı ıirketlerin TUrkiye'de pet
rol arama ruhsatları var. Ancak var. Ancak var yabancı trtsstlerin o"
macı ham petrolU Ulke içinden soğlamak değil.Ruh 
sotlar, petrol sahalar ın ı  soptay ıp kapatmak için kul -
lanılıyor.Amaç, TUrkiye'ye petrol ithal ettirmek.Böy

mo Bakanlığ ı  aracıl ığı  ile TUrkiye'ye 
yollar ın ı  aro�tırm ıı. 

YABANCi ıirketler jOns 1a
meti nde denedi ler. Bu s ı ra ls ı ra ls ı r arda 
do dUımeye baılamııtı. Bunun 
ler 10.40 'lık bir fiyat önerdiler. 
ho önce ald ığ ı  karar gereğince 
LO. 20' d� ISrar etti. Yabancı ıi
petrol bu lamadıklar ın ı  öne sUrerek 
lar. Basın toplant ı s ında Selahattin 
den önce Uretimin dUıtuğUnu söylerken bunu 
yor. Petrol "bulamayan" ıirketlerden 
BP-DUnya'da 40 Petrol kuyusunun 
den de  � o  20'lik bir hisseni n  

ıRMAK hUkUmeti, bir önceki 
leyerek yabancı ıirketlere 90 
re içerisinde hUkUmetin verdiği 
edi Imesse ATAŞ devletleıtiril

SAC:OLAS/N MC 

GÜN doğmadan neler doğar. 
gUnU de Milliyetçi Cephe HUkUme
mesiyle doğuyor. ırmak hUkUmeti döneminde 
uzlaıılamazken, Selahatti n Kıl ıç,  
10.50'den ithal izni verildiğini 

GÜRÜl TÜ böyle kopuyor. Kopması 
ÇUnku Cephe'nin "milliyetçiliği
çığa çıkacak. Selahattin Kıl ıç'ın 
ginç: Aslında kabul edilen fiyat 
sotıı faizi bindiği için bu rakam 
Doğrusu çarpıc ı  bir mantık. Demek 
200 TL.olon bir malı taksitle 
ri, ödediği fiyat olarak 200 T l

. munda kalacak. Tabii, Selahattin 
SON gUnlerde iyice kızljOn 

bu. Şimdi Milliyetçi Cephe hUkUmetine ıu 
ruluyor: DUnya petrol fiyatlar
ken, Ecevit ve ırmak hukUmetl
lordon daha yUkseğini, DUnya fiyatları 
çin kabul ettiniz? ATAŞ'ln m i I J i
gUn kalmııtı niçin beklemediniz? 
nızca "a�ırı solcularıı değil. 
nUn Yazıs ılı nda �öyle diyor : 
karıı taraf ucuz fiyata petrol 
zereyken onların eski isteğini 
lir.Ama daha önemlisi ıu ki,
Mobil'in Mersin rofineri sindeki 
tali için gerekli sUrenin dolmoSlna 
almııtı r.Demek ki az daha bekl
pes edecekti, yahut ta ruhsatın 
metin eline kuvvetli bir paza

Mi ııiYETÇi Cephe'nin bunlara 
vap yok. Ayrıca yok. Ayrıca yok. petrol sorunu 
30 sentlik farkta ve bunun sonucunda 
ıirketlerine aktarılan 80 mi lyon 



• ÖNEMli OLAN, TARTıŞMALARı FiYAT 
SORUNUNDA BıRAKMAMAK. PETROL iTHAL 
FiYATLARı,  TEMELDEKi  ASIL  OLGUNUN 
SONUÇLARıNDAN BiR i .  

• ENERJiDE PETROLE BA�IMLlLlK GiDEREK ARTIYOR. BUNU 
ÖNLEME OLANAKLARI VAR. ANCAK BU OLANAKLARI 
KULLANMA OLANA�I YOK . TÜRKiYE'DE GENiş liNYiT 
REZERVLERi VAR. ENERJ i  POLiTiKASı NıN Li NYiTE 
DAYANDıRitMASI GEREKiYOR . 

• RUHSAT A LA N  YABANCI ŞiRKETLER, BELiRLi  SAHALARı 
TESBiT EDEREK KAPATMA YOLUNU SEçiYORLAR. "AZ 
PETROL V��u GEREKÇE SiYLE, PETROL VEREN BiR ÇOK 
KUYUYA ITIBAR ETMIYORLAR. 

• TÜRK iYE'DE PETROL KONUSUNDA UYANı K BiR KAMU 
OYU VAR. SORUNU,FiYAT TARTı ŞMALARıNDAN TEMELE 
iNDiRECEK GÜÇ BU. 

Mobi l 
3 S iLAHŞÖR LE R  . • •  

dan % 32 i l e  kömUr ge l iyor. Diğer enerii kaynaklar .. 
nın önemi bUyuk deği L .  

DUnya petrol rezervlerinin tukenme tehlikesi baı
gösterince, başka kaynaklara ba�rma zorunlu luğu 
dağuyar. Çeıi t l i  Ulkeler,petrole bağıml ı l ıklarını  o -
zal tmak için petrol dıı ı  enerii kaynaklarına ağ ırl ık 
vermeye ba�ı ıyorlar. 

Enerji Uretimi açıs ındon, TUrkiye'de petrolUn pa-
y ı  buyUk. Üretilen toplom enerji içerisinde, enerji 
kaynak larının poyı !Öyle :  

TABLO: ENERJ i  KAYNA:<LARI VE ENERJ i ÜRE
T iMDEK i  PAYLARı 

% 
--;j7 

TaıkömUru i i 
Linyit 9 
Hidrol ik Enerji 5 
Odun 15  
Tezek 1 3  
Toplam 100 

ENERJiDE petrole bağıml ı l ık Türkiye'de giderek ar_ 
t ıyor. Bunu önleme olanakları var .Ancak, bu olanak
ları kul lanma olanağı yok. TUrkiye de geniı l inyit  
rezerv leri var. Enerji poli tikasının l inyite dayand ı n i  
ması gerekiyor. Linyit rezervlerinin önemli b i r  beslu
mU özel kiıi ve kuruluıların e l inde .  Bunlar ya iıleti l
miyar,ya do verimsiz i�letiliyor. linyit yataklarının 
devletleıtiri l mesine i l işkin tasorı dört yı ldır  Mecl is
lerde sUrUnUyor. 

TÜRKiYE'nin petrol Uretimi ihtiyacı karı ı lomaya 
yetmiyor. TUketim, Uretimden daha hızl ı artınco, i tha 
lot da giderek bUyUyor. 

TABLO : TÜRK iYE'DE PETROL ÜRETiMi,  
TÜKETiMi VE iTHALAT 

Ton 

Yıl lar Petrol tUketimi Üretim 
1969 6. 493. 673 3.623. 192 
1970 7.387. 137 3.542. 0 1 3  
1 97 1  8 . 88 1 . 1 78 3.452. 486 
1972 I L. 357.496 3.388. 177 
1973 1 2. 8 1 7.073 3.51 1.24 1 
1974/Yaklajık/ 14.500.000 3.200.000 

itholat 
2.870.48 1 
3.845. 122 
5.428.692 
7.969.3 1 9  
9.305.832 
1 1 .300.000 

Aıağıdaki grafikte durum daha iyi izleniyor" 

bancı petrol ıirketleri TUrkiye'ye UıUıUyor . Amerika
lı \i uzmanı! Max Bol l 'un hazırladığı tosarı 1 954 ' de 
kanunla�ıyor. Buna göre petrol arama iılemi Maden 
Tetkik Arama Ensti tusUnUn teke l inden çıkar ı l ıyor.Ya
bancı ıirketlere TUrkiye'de petrol arama hakkı  veri -
l iyar. 

BUGÜN TUrkiye'de yabancı ıirketlerin petrol "0-
rayabi lmesi " ,  iıleyebilmesi bu yasaya dayanıyor.Ru� 
sat alan yabancı ıirketler , be l i rl i  saholara tesbi t e
derek kapatma yolunu seçiyorlar. "Az petrol var" ge
rekçesiyle petrol veren bir çok kuyuya i tibar etmi -
yorlar. Her ıirkete be l ir l i  sayıda ruhsat verildiği için 
yabancı ıirketler baıka bir  yol  deniyorlar. MUmkUn 
olduğunca çok paravan ıirket kurdurarak bunlara ru� 
sot old ırıyorlar. 

ÖRNE�iN 1971 y ı l ında TPAO'nun el inde 78 ara m> 
ruhsatı var. Ar�ma alanı ise 3.784. 207 hektar. Buna 
karı ı l ık yabancı ıirketlerin e l indeki ruhsat say ıs ı  137, 
arama alanları i se  6.5 75.290 hektar. 

TPAO'nun tahminlerine göre, I975 y ı l ı nda Turki 
ye 'nin petrol ihtiyacı 1.5 mi lyon ton daha artacak . 
Yoni , 16 milyon tona uloiCeok. Yerli Uretimin ise yi -
ne 3 . 5  mi Iyon ton civarında o lması bekleniyor .Bu d� 
rumda i thalat 12.5 milyon ton olacak. Yerli uretimi 
artırma olanakları yukarıda değindiğimiz gibi kısıt  -
lonmı� durumda. TPAO'nun arama, yatırım faa l iyetleri 
ni enge l leyen başka unsurlar da var. TPAO bunlardan 
birini ıöy le .açıkl ı)'or: 

.'ULKEMIZDEK I  petrol UrUnU fiyatlarının ithal hom 
petrol için yapılan harcamaları dahi karıı layamomosı 
sebebi i le , yatır ımlarımıza ayırabileceğimiz öz koy -
naklar çok yetersiz bir dUzeyde kalmaktad ır. " 

ÜRETiM ve i thalattaki yabancı egemenliği , dağ .. 
tım için de geçerl i .  iılenmiı petrolu  ulusal kuru luılar
ca dağ ı t ım ın ı  açıklayan ADA Ş-Akaryakıt Dağıtım k 
nonim Şirketi;bugune kadar eıkin olamad ı .  Bugun ha-

Milyon Ton 
1 5  

PE TROLDE ÜRETIM, TÜKETiM VE iTHALAT 

12  

i i  

9 

8 

7 

6 

5 

3 

1 ?69 1 970 1971 
G ÖRÜLDÜ�Ü gibi petrol Uretimi belir l i  s ın ırlar ic;e 

risine hapsolup ka lmıı .  Kimi ulkelerde petrol yoktur; 
i thalat zorunludur. Ama TUrkiye'de baıka unsurlar cb 
söz konusu . 

1926 da ç ıkarılan bir kanunla, TUrkiye 'de petrol o 
rama ve iıletme hakkı Devlet'e veril iyor. i lk  petrol 
kuyuları 1948 y ı l ında bulunuyor. TUrkiye'de petrol bu 
lunması ve daha da öneml i si en zengin petrol bölgesi 
olan Orta Doğtt'daki stratejik önemi dolayısıyle ya -

1972 1973 1974 
YILLAR 

lo iılenmiı petrolUn 0", 70 ' i  yabancı ıirketler el iyle 
dağ ı t ı l ıyor. Dağ ıt ım iıini daha masrofs ız,  buna karıı -
i ık daha kôrl ı bulan yabancı ıirketler , kSrların ın  bu
yUk bölUmUnU dağ ı t ım  ve mokamp yatırımlarına har 
camaktalar. 

PETROL fiyatlarından do öneml i  olan noktalar 
bunlar. Memnunluk verici olan, TUrkiye'de petrol ko
nusurıdo uyanık bir kamu oyunun bulunması.sorunu , 
fiyat tartııma larından temel. indirecek olon gUç bu. 

Mobi l 
l iyor. Diğer enerii kaynaklar .. 

vlerinin tukenme tehlikesi baı
ara ba�rma zorunlu luğu 

Ulkeler,petrole bağıml ı l ıklarını  o -
enerii kaynaklarına ağ ırl ık 

açıs ındon, TUrkiye'de petrolUn pa-
toplom enerji içerisinde, enerji 

le :  
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1 3  
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kuruluıların e l inde .  Bunlar e .  Bunlar e .  ya iıleti l
i�letiliyor. linyit yataklarının 
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karı ı l ık yabancı ıirketlerin 
arama alanları i se  6.5 75.290 

TPAO'nun tahminlerine 
ye 'nin petrol ihtiyacı 1.5 
Yoni , 16 milyon tona uloiCeok. 
ne 3 . 5  mi Iyon ton civarın
rumda i thalat 12.5 milyon 
artırma olanakları yukarıda 
lonmı� durumda. TPAO'nun 
ni enge l leyen başka unsurlar 
birini ıöy le .açıkl ı)'or: 

.'ULKEMIZDEK I  petrol UrUnU 
petrol için yapılan harcama
sebebi i le , yatır ımlarımız
naklar çok yetersiz bir dUzeyde 

ÜRETiM ve i thalattaki 
tım için de geçerl i .  iılenmiı 
ca dağ ı t ım ın ı  açıklayan ADA 
nonim Şirketi;bugune kadar 
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1 ?69 1 970 1971 
G ÖRÜLDÜ�Ü gibi petrol Uretimi belir l i  s ın ırlar ic;e 

risin hapsolup ka lmıı .  Kimi ulkelerde petrol yoktur; 

1972 1973 197
lo iılenmiı petrolUn 0", 70
dağ ı t ı l ıyor. Dağ ıt ım iıini 



KREDI SAVAŞıNDAN 
EMPERYALIZMIN KUCAGINA ' 

Sermaye slOlfının, varolan 
yatırımları geliştirme, yeni 
yatırım lara girişebi imerle fi
nansman sorunlarıyıri k::ırşı 
kar ıya olduğu bir gerçek. Se r 
maye sınıfının, kendi kaynak -
la rıyla bu yalı n m  la rı finanse 
erlebi lme olanakla n ,hı z la a r 
lan dış v e  iç fiya llar karşısın
da ve yatırımların ulaştığı 
boyutlar çerçevesinde son de 
rece sınırlı. Yurt iç i  kredi 0-
lanakla rı ise i cephecHel'in tüm 
gayr�tlel"ine rağmen i aza Inn 
tasarruflar karşısında, ihtiya
cı karşı layabilmekten uznk 
görünüyor. 

Bu koşullar altında serma
ye sınıfının , yatı rım la rı ger -
çekleşti rmede kredI gereksin
meleri nasıl gideri lebi lir so
rusuna bir yanıt bulmaları ge
rek. Yurl içi kredi olanakların 
dan yararlanabilmeleri 81OJI" 
landı�na göre geriye tek a 1-

tematif ka lıyor. Yurl dışı fi
nansman olanaklarının sağlan
maSı. Bu , sermaye sınıfının !ru.
Şı karşıya bu lunduğu dış lica 
ret açığının büyümesi sonucu 
döviz sıkıntısının ciddi bOYUl 
lara ulaşması sorununa da çok 
kısa bir süre ıçın çözüm geti
rebilir. 

Devlet P lanlama Teşkila -
tınca 25 Şubat 1975 ta rihlnde 
yayınlanan Ekonomik Rapol'Un 
"Dö rdüncü Plan İçin Bazı Ye
ni Yaklaşımlar 'Gereği" bölü 
münde' "Bugüne kadar uygula
nan sanaylleşme polillkası da
ha çok Iç piyasaya dönük, ih 
mcat olanakları çok sınırlı , 
teknoloji ve ara mal yönünden 
büyük ölçüde ithalata dayalı 
bır sanayı yapısı ortaya çık
mıştır. "deniliyor, 1974 'de ya
tırım mallan ithalatının 1. 3 
mllyar doları bu lması, Plan -
lama'nın bu ya rgısım doğru -
layan bir gerçek, Bu yıl bu 
rakkamm da üstüne çıkılacağı 
büyük bir olasılık. E rlyen dö
viz rezervleri dikkate alınır
sa sorunun boyutları ortaya 
çıkıyOr. 

lO 

ORIAI 
PAIAR 
IARIM 
ALANINDA 
VERMESI 
GEREKEN 
ÖDUNlERDEN 
gelNIYOR 

Gerek dış licarel, gerekse 
yatırımların finansmanı 90-
runla rıl1l giderme, DemireL�n 

cephe hükümetinin ve onun 
tabanı sermaye sınıfının elin

'de kalan lek aIlemalif , yıl 1'l
dışı finansman kaynakLarını ha 
rekele ge,irerek emperyaliz
me daha da açılmak Bu 3nı:1<, .... 
la , yabancı sermayeye elve
rişli bi l' ortam sağlanıaı� ve 
dı kredi olanaklarını a rttı ı' -
mak ge ı'ekiyor. 

Türkiye'yi dış sömü ıiiye rı 
çan önemli bi r yasa va 1'. 622-1 
sayılı Yabancı Sefı'maye J{anı� 
nu. Ciddi finansman sonınla -
rıyla karşı ka rşıya bulunan ,,"o 
maye sınıfı, bu yasanın işler -
liğini sağlayacak uygulamaclan 
ş ikayetçi. Türk Sanayicileri ve 
İş Adam la ı'ı Derneğince . .  197� 
yılının İ lkbaha l'lnda Türk Eko
nomisi"adıyla yayınlanan rn
po rrta söz konusu yasanın bi r 
"çeJ'('eve Mevzualı" olduğuna 
değinilmekte ve "Sorıı m luluk la 
şıyan hükümetin ve uygulayı -
cııa rın politika karanna göı'e 
bu çerçeve mevzuat içinde bü 
yük bır serbesll Ile ha reket 
olanağı mevcullur. "deniterek, 
yeterince bu yasa oLanakların
dan yararlanılamaması ve ya
bancı. se rmayenin ü rkek dav
ranması. uygu lamadaki değişik 

·tutum la ra ,  mütereddit tavırla
ra bağlanmakta ve 6224 sayı 
lı yasanın değlşlirl lmeslne ge 
rek olmadı � , yalnızca uygula-

·madaki ıereddütlerin gide d l  -
mesi gerektiği açıkça ifade e
di lmekıedi r, 

Dış k redi olanakla rının sağ 
tanması ise, yabancı sermaye
nin yelmediği yerde kre'li ge

' reksin ııesini gidermeye ya-
rayacak, Son gün lerde, yabancı 
banka yönelici leriyle. cephe 
iktidarının yakın ilişkiler içi
ne gi rmesi bu olanakla rın sağ
lanmasına yönelik. 

Bu genel olguyu , olomoliv 
sanayiinde karşılaşı lan sQmul 
bir öl 1ıekle kanıtlamak olanak 
h. Gerek THrk Otomotiv En
dUslrileri A. Ş. , gerekse TO
FAŞ mevcut yatırım larını ge
lişli riyorlar. Her iki şirketle 
ilgili yatırım geliştirilmesine 
ilişkin Bakanlar Kurulu Kara
rı 2 9  �Iarl 197 � larihli I1esmi 
Gazelede yayınlandı ve yU rUr
li.ige girdi. , 

T. O. E. A. Ş. sermayesini 
105 m i lyoııa çıkardı Orıal, ya
bancı fi rnıa İnte rnntiona i Ha r
vesler Company'nin geti rece 
!!:i yabancı se rmaye G. ��2. 500 

TL. ti.imii 184. 4 2 5  

0 0 0  TL s ı ,  i edi lecek ma
Idna ve teçhizat tuta n 1-10. ı;oo 
000 TL Bunun 119.42:;. 000 TL. 
sı aynf kredi olarak sözkonusu 
yabancı firma ta rafından sağ
lanacnk. Alınan I<redi :).:) yıl  
vadeli ve ortalama (·;R,:; f::ı iz 
ödeniyor. 

TOF A�'a gelince, sennaye 
si 2�!) l\Ii lyon TLsından 4 5 0  

m i lyona c:ıka rı lıyol'. Yabancı 
sermayenin payı fJ 4 1 ,5 o ı'amy 
la 9:1. �7 rı. 000 TL. sıYapı lacal, 
yatı rı m 4 7 R. 200. 000 TL.Bunun 
225 milyonu sermaye a rttı n 
mıyl. 173. 200. 000 TL.yabancl  
krediyle, kalanı C ıa  özkaynak -
la rta finanse ediliyor. Faiz o
ranı ':t 9,:'. Bu. somut iki örnek 
yukarıda açık lanan genel so
runları açıkça doğruluyor, Sel' 
maye sınıfının fim nsman so
rununu çözüm lemek için,TU r 
kiye gide l'e', dışa açılıp sö
mürtütecek. Dışa açılmada , ya 
bancı sermaye ve dış krediler 

ORTAK PAZAR' lo TUrkiye arosındo anlaımalardon do
ğon i l iıki ler zorunlu olorok geliıtikçe, ortoya somut olarok 
çıkon sorunlor do giderek yoğunlaııyor. ihrocotı buyUk ölçu 
de tarım UrUnlerine doyanan/d ı �  ticaret açığı ciddi boyut
loro uloıan TUrkiye oçıs ından, Ortak Pazor Ulkelerinin, TUr 
kiye ç ık ııl ı tarım UrUnlerine sağloyocoğı olanaklar önemli . 
Boılang ıçta o l t ı  ulkeden olulOn Ortok Pazarlo TUrkiye oro
sında imzalana,n Katma Prot�kolda, doho sanra ingi l tere , 
Danimarka ve ırlanda 'n ın  Ortak Pazara katılmasıyla gene 
!Urkiye i l e  imzolanon Tamomloy ıc ı  Protokoldo, Ortok Po -
zor'.n TUrkiYP'�e tarım UrUnlerinde ödUnler vermesi öngö -
rUIUyor. 

KATMA Protokol i Ocok 1973 den beri yUrurlukte . An 
cok bugUne dek bu protokol hUkumleri uyorınca " Torım 
GörUıme leri "nin b! rincisi yopılmod ı .  Yopılocoğı da yok • .  
Dııiıleri Bokonl ığ ı ,  Tomomloy ıcı Protokol uyarıneo torım U
rUnleri alanında yapılan görU�me leri / " Birinci Tarım GörUı-
meleri" a lorok kobulleniyor. Ortok Pozor yetk i l i lori nde de 
böyle dUıUndUğU mutlok . 

ANLAŞMA LARıN oçık hukümleri i se bu yorumo olonak 

l>ir a raç ola rak kul lanılacak , 
Büyük ölçüde ithalala dayalı 
bi r sanayi yapısı Planlama Teş 
kUatl 'na rağmen sürdürUlecek 

Bu tür ıedbirlerln geçicili
ği ve kısa dönemliliği açık.Kre 
dilerin ödenmeye başlaması t 
faizlerinin de bunun üzerine 
bildi ri lmesi dış tica relle, ile
ride daha büyük dar boğazla r
la karşılaşılmasına neden o
lacaklır. Sözkonusu yatırımla
rın ihraç olanakları da sonde
re ce sınıı'lı. Nitekim bu . Dev 
lel Planlama Teşkilalının ra
porunda da belirtiliyor. Dolayı 
sıyla bu tiir yatırımlar ihra
cat yoluyla döviz geli rmeye -
cek. Bundan 'la öle, bu binek 
otomobillerinin yakılı ilbal e
di liyor. T;j rkiye 'nin 1974 yılı 
h.,m pelrol itha latı ıo milyon 
lonu aşkın. Petrole ithalat ne
deniyle giden pa ra i milya r d<>
lar rlUzeyinde. İthalalta ,yaban
cı petrol şirketlerine EnerJ! 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlı�n 
ca da�tılan ulufe de dikkate 
alını rsa , o rtaya çıkacak Bonın 
ların boyuLları daha Iyi anla -
şılır. 

Yabancı sermaye ülkeye 
geldiğinde kendisine,yan sö
mürü olanakları da sağlayarnk 
geliyor. Olomollv sanayiindeki 
örnekler bunu gösteriyor, Ma
kina ve teçhlzaı satacak, kredi 

verip faiziyle geri a lacak, ay
rıca da pet rol satıp kar ede
cek Tüm kazancını da döviz 
olarak Türkiye'den alıp götU 
recek. Katmerli sömürU. 

Ekonominin genel gidişatı, 
sermaye sınıfı ve onun Iktida
rının tutumu, TU rldye 'nin ö
nümüzdeki yıllarda hızla dışa 
a Çı laca�nı göste riyo ... Se rma
ye sınıfına yaslanarak ayakta 
durabilen cephe iktidarı, da
yandı� sınıfın isterler! doğ -
rultusunda davranmak zo run 
da. Kısa dönemli geçıcı bır fe
rahlı� , lktidarı sUrdürme a
macıyla yeğ tutan Dem i re i ve 
hempalan çok uzun olmayan 
bır dönemde karşılaşacakları 
sorunlardan habersiz olamaz. 
Dış dayanakla rın desteğine gü 
yenmek, gi.inünü gün etme sev 
dasındaki maceraperestlerin ;' 
şi. 

vermiyor. Ortak Pazardan i stenen ödUnlerin, biri  Tamamla
y ıc ı  Protokol , diğeri de Kotma Protokol hukUmleri çerçeve
sinde olmok Uzere iki ayrı kategoride değerlendir i lmesi &e
rekir. Tamamlay ıc ı  Protokol çerçevesindeki ödUnler, Ortak 
Pazar' ın  geni�lemesi nedeniyle ortaya ç ıkt ı . Bunun, Katma 
Protokolda belirtilen ve Uzerinde görUımeler yopılmaSl ge
reken torım ödUnleriyle bir i l gisi yok. I l giyi kuran D ııi ıleri. 

ÖTE YANDAN, ıimdiye dek Ortok Pozar ' ın  TUrkiye'ye 
tan ıdığı  tarımsal ödUnler TUrkiye'nin gerçek ihraç potonsi
yeline sohip olduğu maddeleri kapsamıyor. Örneğin, alt ın 
topdo i hroç kopasitemiz sınır l ı olduğu için ödUn tanınırken 
ihraç potansiye l imiz olan portakal , mandal ina, satsuma ve 
li mondo her hangi bir ek ödUn tanınmıyor. TUrkiye'de Ure
tilmeyen mol cinslerine, i hraç yasağı bulunan fiğe ise ödUn 
veri l iyor. 

UYGU LAMADA karı ı laıılon bu gerçek ler, Ortak Pazar. 
ın UçUncU Ulkelere tanıdığı ödUnler de dikkate al ınd ığın
do, torım sektörU itibariyle Ortak Pazar' ın  TUrkiye'de U _ 
çUncU Ulkelerden fark l ı  her hongi bir o lanak sağlamadığını  
ortoya koyarken D ııiıleri açıs ından do son derece dUıUndU 
rUcU oluyor. 
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cephe hükümetinin ve onun 
tabanı sermaye sınıfının elin

'de kalan lek aIlemalif , yıl 1'l
dışı finansman kaynakLarını ha 
rekele ge,irerek emperyaliz
me daha da açılmak Bu 3nı:1<, .... 3nı:1<, .... 3nı:1<, 
la , yabancı sermayeye elve
rişli bi l' ortam sağlanıaı� ve 
dı dı kredi olanaklarını a rttı ı' -
mak ge ı'ekiyor. 

Türkiye'yi dış sömü ıiiye rı 
çan önemli bi r yasa va 1'. 622-1 
sayılı Yabancı Sefı'maye J{anı� 
nu. Ciddi finansman sonınla -
rıyla karşı ka rşıya bulunan ,,"o 
maye sınıfı, bu yasanın işler -
liğini sağlayacak uygulamaclan 
ş ikayetçi. Türk Sanayicileri ve 
İş Adam la ı'ı Derneğince . .  197� 
yılının İ lkbaha l'lnda Türk Eko
nomisi"adıyla yayınlanan rn
po rrta söz konusu yasanın bi r 
"çeJ'('eve Mevzualı" olduğuna 
değinilmekte ve "Sorıı m luluk la 
şıyan hükümetin ve uygulayı -
cııa rın politika karanna göı'e 
bu çerçeve mevzuat içinde bü 
yük bır serbesll Ile ha reket 
olanağı mevcullur. "deniterek, 
yeterince bu yasa oLanakların
dan yararlanılamaması ve ya
bancı. se rmayenin ü rkek dav
ranması. uygu lamadaki değişik değişik 

·tutum la ra ,  mütereddit tavırlatavırla
ra bağlanmakta ve 6224 sayı 
lı yasanın değlşlirl lmeslne ge 
rek olmadı � ,ı � , yalnızca yalnızca uygula-uygula-

FAŞ mevcut yatırım larını ge
lişli riyorlar. Her iki şirketle 
ilgili yatırım geliştirilmesine 
ilişkin Bakanlar Kurulu Kara
rı 2 9  �Iarl 197 � larihli I1esmi 
Gazelede yayınlandı ve yU rUr
li.ige girdi. , 

T. O. E. A. Ş. sermayesini 
105 m i lyoııa çıkardı Orıal, ya
bancı fi rnıa İnte rnntiona i Ha r
vesler Company'nin geti rece 
!!:i yabancı se rmaye G. ��2. 500 

TL. ti.imii 184. 4 2 5  

0 0 0  TL TL s ı ,  s ı ,  i i ediedi lecek ma
Idna ve teçhizat tuta n 1-10. ı;oo 
000 TL Bunun 119.42:;. 000 TL. 
sı aynf kredi olarak sözkonusu 
yabancı firma ta rafından sağ
lanacnk. Alınan I<redi :).:) yıl  
vadeli ve ortalama (·;R,:; f::ı iz 
ödeniyor. 

TOF A�'a gelince, sennaye 
si 2�!) l\Ii lyon TLsından 4 5 0  

m i lyona c:ıka rı lıyol'. Yabancı 
sermayenin payı fJ 4 1 ,5 o ı'amy 
la 9:1. �7 rı. 000 TL. sıYapı lacal, 
yatı rı m 4 7 R. 200. 000 TL.Bunun 
225 milyonu sermaye a rttı n 
mıyl. 173. 200. 000 TL.yabancl  
krediyle, kalanı C ıa  özkaynak -
la rta finanse ediliyor. Faiz o
ranı ':t 9,:'. Bu. somut iki örnek 
yukarıda açık lanan genel so
runları açıkça doğruluyor, Sel' 
maye sınıfının fim nsman so
rununu çözüm lemek için,TU r 
kiye gide l'e', dışa açılıp sö
mürtütecek. Dışa açılmada , ya 
bancı sermaye ve dış krediler 

ORTAK PAZAR' lo TUrkiye arosındo anlaımalardon do
ğon i l iıki ler zorunlu olorok geliıtikçe, ortoya somut olarok 
çıkon sorunlor do giderek yoğunlaııyor. ihrocotı buyUk ölçu 
de tarım UrUnlerine doyanan/d ı �  ticaret açığı ciddi boyut
loro uloıan TUrkiye oçıs ından, Ortak Pazor Ulkelerinin, TUr 
kiye ç ık ııl ı tarım UrUnlerine sağloyocoğı olanaklar önemli . 
Boılang ıçta o l t ı  ulkeden olulOn Ortok Pazarlo TUrkiye oro
sında imzalana,n Katma Prot�

olulOn 
Prot�
olulOn 

kolda, doho sanra ingi
Pazarlo TUrkiye oro

ingi
Pazarlo TUrkiye oro

ltere , 
Danimarka ve ırlanda 'n ın  Ortak Pazara katılmasıyla gene 
!Urkiye i l e  imzolanon Tamomloy ıc ı  Protokoldo, Ortok Po -
zor'.n TUrkiYP'�e tarım UrUnlerinde ödUnler vermesi öngö -
rUIUyor. 

KATMA Protokol i Ocok 1973 den beri yUrurlukte . An 

cat yoluyla döviz geli rmeye --
cek. Bundan 'la öle, bu binek binek 
otomobillerinin yakılı ilbal ee
di liyor. T;j rkiye 'nin 1974 yılı yılı 
h.,m h.,m pelrol itha latı ıo milyon yon 
lonu aşkın. Petrole ithalat nene
deniyle giden pa ra i milya r d<>d<>
lar rlUzeyinde. İthalalta ,yabann
cı petrol şirketlerine EnerJ! EnerJ! 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlı�n Bakanlı�n 
ca da�tılan ulufe de dikkate dikkate 
alını rsa , o rtaya çıkacak Bonın Bonın 
ların boyuLları daha Iyi anla --
şılır. 

Yabancı Yabancı sermaye ülkeye ülkeye 
geldiğinde kendisine,yan sö
mürü olanakları da sağlayarnk 
geliyor. Olomollv sanayiindeki 
örnekler bunu gösteriyor, Ma
kina kina ve ve teçhlzaı teçhlzaı satacak, satacak, kredi kredi 

verip faiziyle 
rıca da 
cek Tüm 
olarak 
recek

Ekonominin 
sermaserma
rının 
nümüzdeki nümüzdeki 
a a Çı laca�nı 
ye ye sınıfına yaslanarak 
durdurabil
yandı� yandı� 
rultusunda 
da. Kısa da. Kısa 
rahlı�
macıyla macıyla 
hempalan hempalan 
bır bır dönemde 
sorunlardan sorunlardan 
Dış Dış dayanakla 
yenmek, yenmek, 
dasındaki dasındaki 
şi. şi. 

vermiyor. Ortak Pazardan i stenen ödUnlerin,
y ıc ı  Protokol , diğeri de Kotma Protokol 
sinde olmok Uzere iki ayrı kategoride 
rekir. Tamamlay ıc ı  Protokol çerçevesindeki 
Pazar' ın  geni�lemesi nedeniyle ortaya 
Protokolda belirtilen ve Uzerinde görUıme
reken torım ödUnleriyle bir i l gisi yok. 

ÖTE YANDAN, ıimdiye dek Ortok 
tan ıdığı  tarımsal ödUnler TUrkiye'nin 
yeline sohip olduğu maddeleri kapsamıyor.
topdo i hroç kopasitemiz sınır l ı olduğu 
ihraç potansiye l imiz olan portakal , man
li mondo her hangi bir ek ödUn tanınmıyor. 



metin 
çulhaogıu 

TARIHIN ÇARPıBINASı 
NEREDE BAŞliYOR? 

SOSYALİSTLER için tari- tası ,Devleti yerli yerine 
hi anlamak bir çok bakım - oturtamamak. Devleti sınıf 
dan zorU/ılti. Bir kere, sos lardan bağımsız görmek • 
yalist hareket yerden bit- Bir bakıma doğal. Tiirkiye ' 
mez. Siireç içerisinde do- de yaşıyoruz çünkü. Tür
gar,gelişir. Sosyalist .1ıare- kiye ve tarihi üzerine bi'K
ketin geliştiği ortam da çok şey yazılıp çiziliyor. 
böyle;statik değil, sürekli A nılar, romanlar yayınlanı
gelişiyor. Sonra, bugünü ,an- ytJY. Bunların yansıtmaya 
lış değerlendirmede, dünü çalıştığı somut gerçekler 
yanlış değerliııdirmenin pa soyutlanıp bilimsel doğru 
yı genelliğine çıkarılama-

sosyalist dığında yanılgılar başlıyor. 
lıarekette sapılan çıkmaz- Sonuç: Tiirkiye 'de])evletin 
ların bir bölümü, Türkiye ' ve ona bağlı kurumların 
nin ve tarihiııin yanlış de- sınıflardan bağımsız ola 
ğerletıdirilmesine bağlı. bileceğini sanmak, buna 
Bir de çıkış ııoktası olarak benzer "yenilikler"peşiııd" 
yanlışa malıkOm olanlar var. koşmak. Toplumların ken
Onlar, sosyalist hareketin di/erine özgü nitelikleri uır 
ve bu yazının dışında kalı- ve olacak. Yanlış olan , bu 
yorlar. özellikleri abartıp bilimiıı 

YANUŞLARIN en büyük yerine oturtmak. 
nedeni, sınıflarla, bu sınıf- BİR 1908 DE VRİMİ var . 
lara bağlı -olgu ve kurıım- Ordu devrim yapıyor, halk 
ları birbirinden soyutla- hiçbir şeye karışmıyor. O 
mak. Bu yanlışın iki temel halde ordu şudur, budur d6-
nedeııi var: Biri, tarihin i- niyor. Tari/ıe çok gönıiiliiP 
çi1lde tek tek olgulara bo� orada kalanlar, bir daha 
lup kalmak , ormanı göre- çıkamayanlar böyle diyor
memek. Ötekisi ise tam teı:. lar. 1908 Devrimi b1l1jııva 
si; Genel şenıalar yüzün- demokratik bir hareket , 
den olguları ihmal etmek, bunda kuşku yok. O zaman 
ağaçları görememek. hareketin altında, Devlete 

TÜRKİYE 'de tarihten sahip olanlarla aynı " 50Y-
uzaklaşmanın başlangıç nok dan " ve diııden bir bıırjıı-

YÜRÜYÜŞ'ün 3. sa)llsında 
yer alan "İktisat İlmi ve Ya
rattığı Fetişler" adlı makale
de yer alan "sinematekçi" sö
züne bazı dostlar alınmış ,  tep
ki duymuş. Herhalde yazıda 
yeterli açıklığın bulunmama -
sından olacak "Sinematekçi " 
sözüyle Türk Sinematek Der
neği üyelerini kastetmedi� 
tetmek de aklımdan geçmez. 
Çünkü, bu Demeğin yararLı ça 
lışmalannı biliyorum, takclir-
le izııyorum. Yanlış anlama • 
"sinematek" sözcüğünden do
�yor. Açıklar , özUr clilerim. 

Metin Çulha?ğlu 

vazi araıııyor.Bıılunamıyor. 1908 hareketinin sınıfsal madığı dönemde,Devlet , 
Çiinkü, o ölçilde gelişmiş temelini oluşturan burjıı- hep bu süreci hızlandırıcı 
bir tiirk-müslüman burju- vaziniıı en güçlü kesimi da- bir rol yüklenir. 
vazi yok. Boyle olunca, ya ha sonra İmparatorluk sı- BİLİMSEL olan, ger.çek 
hareketiıı burjııva demok- ntrları dışında kaldı. '''Ba� olan bu. İttihat ve Terakki' 
ratik niteliğiııden kuşkıı ğımsız küçük burjuva radi- nin görevi, dayanağı da bu. 
dııyıııııyor, ya da bıırjııvazi- kalizmi"nden söz etmek i- İttihatçıların talihsizliği , 
den bağımsız "orta sımf çin elverişli bir ortam . bu ilkel birikinin emperya
radikalizmi'�ıden söz edi- Aml! öyle olmuyor, olamaz lizm dönemine raslaması , 
liyor. Özgünltm aralZışı,ger da. Imparatorluğun ·arta tarihsel misyonlarım böy
çek "özgünlük Hiin bıılunuşı;- kalalZ bölümündeki serma- le bir dönemde üslenme
Illi engelliyor. Gerçekten ye birikimi yine devletin leri. Bunu da görenler var. 
Türkiye 'ye özgii olan, türk sınıfsaı temelini oluşturıı- Ifnver ve Talat Paşalar , 
-müslümaız olmayan burju yor. Bıı birikim daha sonra Ingiliz ve Fransızlara bağ 
vazinin varlığı ve giicü. Im Kurtuıuş Savaşı 'nın da te- lı şirketlerin millileştiril 
paratorluk içindeki "azın- melini oluşturacaktır.l!ıınu mesine değinince, Maliye 
lık " bıırjuvazi, meşrııtiyet bir çok ki1i görüyor. ÖYne Nazırı Cavit, bunun, A lman 
çi hareketi desteklemekten ğin, ünlü lttihatçılardan Ka- sermayesine yanaşmaktan 
de öte, bağımsızlık peşinde ra Kemal, ''A vrupa 'da hü- başka bir sonuç vermeye
koşacak ölçilde giiçlii.Hare kümetler ya işçiye, ya da ceğini söylüyor. Sonunda 
ketüı temelinde bu sınıfvar. bıırjuvaya dayanır. Biz han öyle de oluyor. 
"Yeniliğiıı altında gaVllr- gi sınıfa dayanacağız ? Böy-
luğım olduğıı " izlenimi de le güçlü bir sınıf Tiirkiye ' TÜRKİYE 'DE, günümüz 
bundan. Lenin , "1908 hare - de var mı ? Yoksa biz ne- için önemli olan tarih yan
keti burjuva demokratik bir delZ yaratmayalım ? "  diyor. lışları böyle başlıyor. Da
hareket, ama halk hareketi Kara Kemal 'in tek yanlışı " ha sonra da devam ediyor. 
değil " diyo?'.'Halk hareketi Iyaratmak" sözünde. " Ya- Günilmüze yaklaştıkça, yan 
olmaması, �iisli!n�alZ 

.. ol� ratmak " söz konusu . deği/. lışların pratik sonuçları da 
mayan bUYJuvazımn, mus lıı- nkel de olsa, boyle bır olu- o d.enli ağır ve acı oluyor. 
man halkla ilişki kllrama- şınn , böyle bir sermaye bi- 1930 ların 'Vevletçiliği"ni 
masıııdan doğl/yo?'. Ordıı bu rikimi var. Ve anlamak is- 1950 iktidan değişikliğini, 
nedenle b�ıri."vazinin telı teyenler için şu l!e:�ek. �e 1960 darbesini yanlış değer 
VUrl/Cll gıtCıı. var: S�rmaye bırikımının lendirenler en büyük yan-

BİR DE İttihat ve Tera'" heınız ılk aşamalarda oldu- iışlarını 12 Mart olayım 
Iii dönemi vm'. Aıılaşıla- ğıı, sanayi sermayesine değerlendirirken.yaptılar. 
mayaıı bir baş/ıa dönem . dönüşecek boyutlara ulaş - Sonuç ortada. 

Pazarlo i lgi l i  raporun bu kuruluılara do gtlnderi lmesi söz
konusu . 

UYGULAMACı bir bakanl ık  olon Ticaret Bakanl ığı  i l e, 
mUzakereci bakanlık olarak D ııiıleri arasında, Artak Pazar 
konusundaki gtlrUı ayr ı l ıkları yeni deği l . Ancak,yeni olan, 
konunun kamuoyunda giderek tertııı l ır olmas ı .  Ecevit ikti
dara geldiğinde, Ortok Pazar konusuna yak laıımı ,geçmiı ik 
tidarlardan çok fark l ı  deği Idi . Fark l ı  gtlrUı MSP'deQ geliyor
du. Bu nedenle, hukUmet programında bu konu yuvarlak ke
l ime lerle geçiıtiri lmiıti . CHP Ortak Pazar' ın  Turkiye ' ye 
vermiı olduğu MUnlerin y ı prand ığın ı  kabu l leniyordu. Ge� 
miı iktidarlardon farkl ı  ytlnU burada baıl ıyar, fakat sorunun 
çözUmUnU mevcut anla�malar çerçevesi nde aramakla onlar
la birleıiyardu . Ecevi t ,bu görUı doğru l tusunda bir Artak pa 

zor Özel ihtisas Komisyonu kurdurdu. 

ORTAK PAIAR KONUSUNDA 

Ö Z E L  ihtisas Komisyonu , Ortok Pazar' ın  TUrkiye'yeve ... 
miı olduğu MUnlerin IUmUyle y ıprand ığın ı  ve TUrkiye ' ni n 
bu anla�malar çerçevesinde bir avantaj ının kalmadığın ı  ra� 
kamlarla kanıtlad ı .  Ecevit ik tidardan duıUnce bu çal ıımalar 
daha fazla surdurulemedi .  Bu orada Dııiıleri devreye gi", -
rek , ödUn y ıpranması sorununu sUmen alt ı  etme çabası içi
ne girdi . D ııiıleri Bakanl ığ ın ın  daima Ortak Pazar 'dan ya
na Daimi Temsi lc i l iği BUyUke lçisi karıı bir rapor haz ır loya 
rak, Özel ihtisas Komisyonu raporunun her ok dediğine ko
ro çaldl . D ııiıleri merkez teıki lat ın ın  do daimi temsi lc i l ik  
doğru ltusunda hareket etmesiJ sorvnun önemini arttırıyor .T� 
caret Bakanl ığı bu nedenlerle iki lxkanlık arasındaki gtlrUı 
fark l ı l ığ ın ın  gideri lmesin i , daha doğrusu soruna yurt ç ıkar
ları doğrul tusunda mUıterek bir yak laıımın sağ lanmasın ı  is
tiyor. 

TEKNOKRAT 
DIPlOIAT 

BiR SÜRE tlnce TUrkiye'yi ziyaret eden, Avrupa Toplu -
lukları Komisyonu Saıkan yard ımcısı  Mugnozzaln ın ,  Ortok 
Pazarla Turkiye arasında, u zmanlar dUzeyi nde göruımeler 
yapılmasını önermesi Uzerine, Ticaret Bokon l ığ l , D l ii�leri tb
konl ığına gtlnderdiği bir yozıda tlnce iki bakan l ık aras ında 
gtlrUı bi rl iğinin sağlanması n ı  isted i .  Bu amaçla toplantı lar 
yapılmasını isteyen Ticaret Bakanl ığ ı ın ın  yaz t sındo / D ııjıl� 
rine bağ l ı , Ortok Pazar Nezdindeki Turkiye Daimi Temsi l 
ci l iği 'nin,  Ticaret Bakan l ığ ı  i le  Devlet Planlama Teıki lat ı  
d ı ı ındaki kuruluılarlo, mi I letveki I lerine gtlnderdi!ji Ortak 

ORTAK PAZAR konusunda bUrokrasideki bu çeki ıme st;
rUp gideceğe benzer. Gerçek leri kavramı i bUrakratlarla,Av. 
rupa l ı laıma tlzlemleri içindeki Dııiıleri temsi lci leri sUrlUı
mesi . Kim kazanır? Daimi Temsi lci l iğin s ır t ın ı  Cephe ikti
dar ın ın  D ııiıleri Bakanına dayadığ, bir gerçek. Daimi Tem
si le i l ik  raporunun, Ticaret Bakanl ığına yol lanmazken, . AP  
mi l letvek i l lerine yol lanma" do  bunun b i r  kanıt ı .  
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çi hareketi desteklemekten ğin, ünlü 

ki1i 
ünlü 

ki1i 
lttihatçılar

ki1i 
ttihatçılar

ki1i 
lttihatçılarl dan ttihatçılardan ttihatçılar Ka-Ka-K sermayesine 

de öte, bağımsızlık peşinde ra Kemal, ''A vrupa 'da hü- başka 
koşacak ölçilde giiçlii.Hare kümetler ya işçiye, ya da ceğini söylüyor. 
ketüı temelinde temelinde temeli bu sınıfvar. sınıfvar. sını bıırjuvaya dayanır. Biz han öyle de 
"Yeniliğiıı "Yeniliğiıı "Yenili altında gaVllr- gi sınıfa gi sınıfa gi sını dayanacağızyanacağızyanaca ? Böy-
luğım olduğıı " izlenimi de le güçlü bir sınıf Tiirkiye ' TÜR
bundan. Lenin , Lenin , Leni "1908 hare - de var mı ? Yoksa biz ne- için önemli 
keti burjuva demokratik bir delZ yaratmayalım ? "  diyor. diyor. diyor lışları 
hareket, ama hareket, ama har halk hareketi Kara Kemal 'in tek yanlışı " ha sonra 
değil " diyo?'.'Halk hareketi Iyaratmak" sözünde. " Ya- Günilmüze 
olmaması, �iisli!li!li n�alZ 

.. ol� ratmak " söz konusu . deği/. lışların 
mayan bUYJuvazımn, 

�
bUYJuvazımn, 

� !
bUYJuvazımn, 

! �
bUYJuvazımn, 

�
mus.. mus.. lıı-� lıı-� nkel de olsa, boyle boyle bır . bır . olu- o d.enli 

man halkla ilişki kllrama- şınn , böyle bir sermaye bi-bi-bi 1930 ların 
masıııdan doğl/yo?'. doğl/yo?'. do Ordıı bu rikimi var. Ve anlamak is- 1950 iktidan 
nedenle b�ıri."vazinin "vazinin "vazi telı teyenler için şu l!e:�ek �e 1960 darb
VUrl/Cll gıtCıı. var: S�rmaye bırikımının 

l!bırikımının 
l! �bırikımının 

� . bırikımının . �bırikımının 
�

lendir
BİR DE İttihat ve Tera'" heınız ılk 

�
ılk 
�

aşamalarda oldu- iışlarını 
Iii dönemi vm'. Aıılaşıla- ğıı, sanayi sermayesine değerlendirirken.yaptdeğerlendirirken.yaptdeğ
mayaıı bir baş/ıa dönem . dönüşecek boyutlara ulaş - Sonuç 

Pazarlo i lgi l i  raporun bu kuruluılara 
konusu . 

UYGULAMACı bir bakanl ık  
mUzakereci bakanlık olarak D ııiıleri 
konusundaki gtlrUı ayr ı l ıkları yeni 
konunun kamuoyunda giderek ter
dara geldiğinde, Ortok Pazar konusuna 
tidarlardan çok fark l ı  deği Idi . Far
du. Bu nedenle, hukUmet programında 
l ime lerle geçiıtiri lmiıti . CHP Ortak 
vermiı olduğu MUnlerin y ı prand
miı iktidarlardon farkl ı  ytlnU bur
çözUmUnU mevcut anla�malar çerçevesi
la birleıiyardu . Ecevi t ,bu görUı 

zor Özel ihtisas Komisyonu kurdurdu

PAIAR KONUSUNDA 

Ö Z E L  ihtisas Komisyonu , Ortok 
miı olduğu MUnlerin IUmUyle y ı
bu anla�malar çerçevesinde bir avantaj 
kamlarla kanıtlad ı .  Ecevit ik tidardan 
daha fazla surdurulemedi .  Bu orada 
rek , ödUn y ıpranması sorununu sUmen 
ne girdi . D ııiıleri Bakanl ığ ın ın  daima 
na Daimi Temsi lc i l iği BUyUke lçis
rak, Özel ihtisas ihtisas ihtis Komisyonu raporunun 
ro çaldl . D ııiıleri merkez teıki lat ın ın  
doğru ltusunda hareket etmesiJ sorvnun 
caret Bakanl ığı bu nedenlerle iki 
fark l ı l ığ ın ın  gideri lmesin i , daha 
ları doğrul tusunda mUıterek bir 
tiyor. 

TEKNOKRAT 
OIAT 

BiR SÜRE tlnce TUrkiye'yi ziyaret eden, Avrupa Toplu -
lukları Komisyonu Saıkan yard ımcısı  Mugnozzaln ın ,  Ortok 
Pazarla Turkiye arasında, u zmanlar dUzeyi nde göruımeler 
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DONYADA 

lllBON 
TARTıŞMALARı 

TARTIŞMALAR 

Portekiz seçimleri Uzeri -
ne başlayan ta rtışma sürüyor. 
Buna ta rtışma demek de pek 
doğru değiL. Daha çok, çeşitli 
çevrelerin söz 
.konusu. 

Bu propaganda , Silahlı Kuv 
vetler Ha reketinin/SKH/prog
ramının uygulanmasının süriip 
8it rnıeyeceği konusu çevresin-
de toplanıyor. Kimileri , seçim 
sonuçlarını, hallon sözde "Soa... 
yalizme evet, diktatörlüğe ha 
yı l''' dediği biçiminde yorum -
lama çabasında. Bundan da, de 
mokratik dönüşümler süreci -
nin yavaş layacağı sonucu çı
ka rı lmak isteniyor. Bu görü
şün dayandığı yanılgı Ise, PSP' 
ne oy veren kitlelerin.oylanm 
PSP'nin oportünizmine değil , 

verdiğinin unutu l 
ması. 

Devrim Konseyi üyesi Ge 
neral Otelo Sa raıva de Carv" 
hoınun, seçim sonuçlarının t 

resmi politikanın değişeceği ai 
lamına gelip gelmediğl soru -
suna ve rdiği cevap da bu konu 
da yanılanları uya rıyo r :"Sos 
yalisl Partisi başarısını bü
yUk ölçüde SKH'ne borçludur . 
Çok sayıda seçmen, SKH sos
yallzmden söz ettilti için oy-o 
tarım SP'ne vermiştir.De
niyor ki, Ma rio Soa res sosya 1 
demokrasinin takipçisidir. Oy
S8 SP'nin tabanı , SKH'nin sos
yalist görüşlerine bağlıdır ve 

hiçbir zaman sosyal-demokra 
siyi benimsemeyecekti r. Bu -
nun dışında i Anayasa sözleş -
mesİıSP'ni ve bu sözleşmeyi 
imzalayşn dığer siyasal par -
tileri Sını'ne bağlamaktadır. " 

Buna karşılık, Sosya listPar 
tisi,SKH ile siyasat partiler 
a rasında gerçekleşen sözle� 
me hakkında kuşkular uyandır
maya devam ediyor. Soares d .. 
yar ki:"Oemokrasi.yi kor'uma Q 
lanağı , partilerin iktidarı ile 
silahlı kuvvetlerin iktida rı a
rasındaki dengeye bağlıdı r. " 
Soares bu sözleriyle ,SKH ile 
siyasal partiler a rasındaki 1-
lişklyi ,Devrim Konseyı ile SP 
de dahil ttim partiler a rasın 
daki sözleşmenin uygulanması 
yolundaki bir ittifak deği l, bi r 
"denge" ola rak gördüğünü ka
nıtlıyor. 

Soaresı bir konuşmasında 
şunları söylüyordu :"Eğer Cun 
hal demokrasi kartını oynasaJL. 
dı, Portekiz 'in en büyük pa r
Usi oLabilirdi. "Bu sözler. So
a reslin demokraslyi" oynana
cak bir kart" gibi gördüğünü 
gösteriyor. SP 'ne göre "demd< 
rasi" siyasal bir kozdan iba
ret. 

· 1 MAYIS GÖSTERILERI 

SP'nin tutumu hakkında bel 
ki de en çok kuşku uyandı rıcı 
olaylar i Mayıs kutlamaları 
sırasında oldu. Gösteri teı'in ya
pıldığı alanın hükümet partile-

rlne ayrılan yerinde Sosya list 
Partisi'nin temsi lcileri göziik
mediler. Tören başladığından. 
ancak bir saat sonra" el,abir
ler" sökün ettiler Bu du r'um 
İnter�endik3l liye lerl ta ''Bfın -
dan protesto edildi. IJu olayla,. 
burjuva basınındat SP' lilerin 
göste rilere bi<,i
minde yansıtı lelı. 

SP'nin amacı kısa si.iı'ede 
belli oldu. SP , İntersenclikal' in 
İşçi sınıfının çoğunluğuna ka r
şı olduğunu ilan elli. Amacı 
SKH'nin de desteğini kazanan , 
bUyük işçi örgütünü yıpratma<.
tı. İşçi seneliı .. larının tek bi r 
güçlü ö rgülle birleşmesine kar>
şı çıkan SP, şimdi seçim so
nuçlarını fırsat bilerek, bu a
landa yeni bir düzenleme elde 
etmeye çalışıyordu. Sosyalist 
Pa rti liderlerinin ayın 3 ' ündc 

" IYI NIYET " ll KıBRıSlılAR 
çnlşKI VAR MI? 

İKİ "iyi niyetlıli Kıbrıs' lı 
28 Nisan'da Viyana'da birara
ya geldI. Kıbrıs sorununun ba
rışçı yollardan nası l çözüm -
lenebileceğlni tartıştılar. Kendi 
söyledIklerine göre bu konuda 
bazı "adımıllar da attılar, Oy
sa gerçek durum bundan fark
lı görünüyor. 

VİYANA görüşmeleri sıra-
91nda , Kıbns sorurl.unun temel 
yönlerının tartışılmasından ka
çınıldı. Bağımsız bir Kıbns 
devletinin anayasal statUsUnUn 
ne olması gerektl�nin tartışıl 
masından � kaçınıl 
dı. Gerek Rum gerekse TUrk 
ta rafı, bu sorunun Ivedtlikle e
le a lınması konusunda Isteksiz 
görUndU ler. TUrk tarafının tu 
tumu, kopa rtablleceklerl Için 
bir nabız yoklaması yapma 
yönünde oldu. Toplantıda be
lirli öneriler getirmek ye rtne 
karşı tarafın, artık vermek zo 
runda ka ldığı ta vlz le rtn boyu 
ölçUlmeye çalışıldı. Rum ta
rafı ise, tavizkar bır tutum i
çIne gl rd�Itlnl belll ediyordu. 
Ancak, vereceklerI karşı lığın
da ne gibi garanttler elde e
debllece�nl bu aşamada a
raştı rmak zorundaydı. Bu ne-

12 

denle toplantılar sırasında so
mut önerileI'in sahibi Klerides 
oldu. 

BU arada akıııara bı r soru 
geldI. Bır yandan taraflar ta
vlzkar bir tutum içine gi rmiş 
görünü rLerken, sorunun temel 
yönlerini ele almaya yanaşma
mala rı bır çelişkj değil miydi? 

DECİLDİ. Bır çelişki olma 
dığı glbl , gelişmelerl aydınla
tan Dır olguydu. 
ARKADAN BAKıŞ 

SöZ konusu gelişmeleri" cr 
dak noktasında, Kıbrıs'ta her 
ıkı kesim yönetlcllerinin de 
emperyallzmin Istedi� yön
deki bır "çözUm"U benImsemiş 
olmalan yatıyor. Kıbrıs'ın A 
nayasal statUsünün tartışma la
ra konu edilmemesinIn neden i 
bu. Iz lenen yöntem ,  temel çIz 
glierI beltrlenmlş olan bır çil
zUme do�ru "centilmen"ce i
lerlemenIn yoııarını a raştır -
mak. Taraflar, "barış"ın de�l 
de bir "barışmalının koşulla rı 
nı yokluyol'. Hem tavizkar ol
mayı kolaylaştıran. hem de ta
vlzkarlıltı sını rlayan bu. 

BU YÜZDEN sorunun ters 
yönden ele alındığını görUyo -
ruz. Yaratılmak Istenen hava 
kUçllk kUçUk tavizler yoluyla 
çözUme ulaşl labilecejı;1 hav.sı. 

Daha doğrusu, çözüme bu yol
la ulaşı labileceıtı. 

OYSA tartışılan konuların, 
temel sorunla ancak dolaylı 
bir i lişkisi var, Bunun anlamı. 
değiş-tokuş 'un, iki ta rafın bIr
birlerinin dIrençlerini ölçme
lerinden ibaret olması.Bu kar
şılıkh"tartma", başka eLLerde . 
hazırlanan ası l"çözilm"ün ay
rıntı lannı beıı rleyecek. 

SORUNUN tersinden ele a
lınması, yalnızca Kıbrıs devle 
tinin anayasal statüsü ile Ilgi
li değiL. TersIIklerIn en bUyil
ğU, Kıbrıs devlettnın bağımsız
lık ve toprak bUtilnıuğünUn,çö
zülecek sorunların en sonuna 
bırakılması. Viyana görUşmelıı. 
rinde bu konuya hiç dokunulma 
dığı nı gBrüyonız. Rum tarafı -
nın, TUrk askerle rInin Ada 'dan 
çekilmesi Iste�nl görUşmeler 
de Ileri sUrmedilt1 görü ldU. Bu 
sorunun da, ta nına rın"ba rış -
tırılmasından i i  sonra bir "çö
zUm"e baltlanacağı anlaşılıyot 

KlBnıS sorununun bugUnkU 
aşamaya gelmesInde iki önem 
lt etkeni rıO'Kate almak gereklt. 
BIrincisi, THrkiye'de MC' ııın 
hUkUmet olması ve Tü rk dış' 
politikasını yenıden Ame rikan' 
cı bır rotnya otu rtmas!. İkıncı 
sı de, Kıbrıs Rum yönettmlnCıe 

• KOMÜNisT PARTisiNiN OY DA� l lIMI, 
PARTiNiN, i şçi s ıNıFıNıN YO�UN OLDU�U 
BÖLGELERDE BÜYÜK DESTEK GÖRDÜ�ÜNÜ 
KANı TlıYOR. 

• SOSYA liST PARTisiNiN OY DA�llIMI , PARTiNiN 
GÖRDU�Ü DESTE�iN KARARLI OLMADI � I NI 
GÖSTERiYOR. 

ijçi S,n,f, seçimlere böyle hazırland, .  

Costa Gomez 'le yaptıkları gö
rüşmelerde bu Istemde bulun
dukla rı haberleri sızdı. 

AYlARIN DA(';ILlMI 

Seçimlerde kullanılan oyla 
rın bölgeler a rasındaki dağı -
lımı da bu arada kesinleştlBu 
dağılım ilginç bir gözleme (ır
sat veriyor, Tarım proleta rya
sının yoğun olduğu Güney'deki 
Alentejo ve Baıxo A lentejo böl
gelerinde Komünist Partisi 
nin oyların büyUk çoğunluğunu 
elde ettiği görÜıüyor.Buna ka ... 
şılık Kuzey ille rinde Komü -
nist partisinin oyları yüzde 10 
un a ltında. Kuzey illerinin ö
ze II iği küçük mü lkiyetin büyük 
ölçüde yaygın olması ve dinsel 
göreneklerin egeme'nliği öte 
yandan Demokratik Halk Pal'-

yine Amerikancı uns�rlanna
Itırlığının artması. 

ÇACLAYANGİL'in görüş -
meler e rtesinde verdiği bır de 
meç, Kıbrıs sorununun çözü -
münde izlenecek "aşamalar " 
politikasının TUrk Dışişlerinin 
lasarılarına da uyduğunu gös 
teriyor. Çağlayangi i, şu anda 
sanece 'Ada 'daki iki toplumu il 
gllendiren �orunların ele alı ... 
dığını, Tiirkiye ve Yunanistan !. 
ı ilgilendiren diğer sorunların 
bunun e rtesinde dUşUnU leceği": 
nı söylüyordu. Bu sözlerle,or
taya çıkan bl r nokta daha va r
dı : MC hükümeti, Kıbns so
rununun uluslararası yönünü 
sadece TU rkiye ile Yunanıstan 
yani ıkı NATO üyesi a rasına'di 
şUnUyordu. 
DEMOKRASISIz ÇlSZOM 

VIYANA 'da başlayan gö
rllşmelerin devamında, Kıbrıs
ta Iki yBnetim a rasında bir 
uzlaşmaya va rılabilip varıla 
mayacağı sorusu ortada. Bır 
açıdan, kısa bir sUre içinde tir 
çözUme ulaşılması her iki yö
netim ıçın de en IyisI. Buna 
karşılık, çabuklaştı rılacak bır 
çBzUm, her iki taraf Için de is 
tenmedlk tavizler verilmesini 
gerektlrebillr. Varılacak "çö-' 
zUm" yolu , her iki yönetime , 
kendi tutum la rında a radıkla rı 
eylem rahatlığını vermeyebi 
II r. Ka ldı kı , tn vlz pollllkası 

tlsinln oy haritası, Komünist 
Partisi'nin tam tersi. DHP, en 
düşük oy yUzdeslnl proletarya
mn yoğun olduğu bölgelerden 
alıyor: Buna karşılık Kuzey il
leri, DHP'nin oy aramnın yüz
de SO'yi aştığı iller. Sosya list 
Pa rtlsi 'nin oy dağı lımı ise ,at>
Iamlı sonuçlar çıkarmaya el
veriyor. Blrinclsl , DHP'nln en 
yüksek oy a ldığı bölgelerdeS:s
yaUst Pa rtisi'nin oy oranı da 
bemen hemen aynı oranda. \'ilE 
kent küçük burjuvazisinin yay
gın olduğuOrta Portekiz \le Sos 
yaUat Partisi Inin oy oranı en 
yüksek düzeye u laşıyor. Ö te 
yandan, SP 'nın oyla nnın ülke 
çapında az çok eş oranda dağ! 
ması, bu partinin seçim deste
ğinin kararlı olmadığını, temel 
sı.Msal tercihlere dayanmadı
ğını gösteriyor. 

esneklik gerektirIr. İki yöne -
Umin de ne kada r esnek ola� 
leceği ise başka koşulla ra bağ
lı. 

FAKAT bunların yanısıra a 
sıl önemlisi, şimdi taVızlere 
konu edilen bır çok sorunun çö
zilmlenmeden, sadece geçici 
çözümlerle geçişlirilerek bı
rakılması. Bunların başında , 
göçmenler sorunu gellyor. Bu 
80run ise, bir dızı ekonomık 
ve toplumsal sorunla içiçeHer 
IJd yönetim de , bu aşamada bu 
sorunlara bır çözUm getirmek 
niyetinde olmadıklarını, so
runları tavizlere konu etmeyi 
tercih ettiklerini belli ediyor
lar. Bu yolu benimseyerek,Kı\>.. 
ns balkının sırtından verile -
cek karşılıklı tavizlerie " ken
di aralannda" bır çözUme u
!aşmaları kolay değiL Ada' nın 
bel' Iki kesiminde de, özelllkle 
Türk kesiminde demokratik bır 
mekanizma harekete geçi rll -
rneksizin, Kıbns sorunununjl
luslararası, sıyasal ve toplum
sal yönlerınin birarada ger
çek bır çözUme ulaşması ola
nağı yok . J:ıbrıs'ta demokra 
sı sorunu bu den II önemlı' Ba
rışçı çl!zUm e rtelendlkçe dE'
mokrasl sonınu daha da iv e
dlUk kazanıyor. Böylece, soru
nun dIplomasi korldorla rında 
mt lıya bağlanması iyice gUç -
leşlyor. 
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siyasal partiler a rasındaki 1-
lişklyi ,Devrim Konseyı ile SP 
de dahil ttim partiler a rasın 
daki sözleşmenin uygulanması 
yolundaki bir ittifak deği l, bi r 
"denge" ola rak gördüğünü ka
nıtlıyor. 

Soaresı bir konuşmasında 
şunları söylüyordu :"Eğer Cun 
hal demokrasi kartını oynasaJL. 
dı, Portekiz 'in en büyük pa r
Usi oLabilirdi. "Bu sözler. So
a reslin demokraslyi" oynana
cak bir kart" gibi gördüğünü 
gösteriyor. SP 'ne göre "demd< 
rasi" siyasal bir kozdan iba
ret. 

· 1 MAYIS GÖSTERILERI 

SP'nin tutumu hakkında bel 
ki de en çok kuşku uyandı rıcı 
olaylar i Mayıs kutlamaları 
sırasında oldu. Gösteri teı'in ya
pıldığı alanın hükümet partile-

rlne ayrılan yerinde Sosya list 
Partisi'nin temsi lcileri göziik
mediler. Tören başladığından. 
ancak bir saat sonra" el,abir
ler" sökün ettiler Bu du r'um 
İnter�endik3l liye lerl ta ''Bfın -
dan protesto edildi. IJu olayla,. 
burjuva basınındat SP' lilerin 
göste rilere bi<,i
minde yansıtı lelı. 

SP'nin amacı kısa si.iı'ede 
belli oldu. SP , İntersenclikal' in 
İşçi sınıfının çoğunluğuna çoğunluğuna çoğunl ka r
şı olduğunu ilan elli. Amacı 
SKH'nin de desteğini kazanan , 
bUyük işçi örgütünü yıpratma<.
tı. İşçi seneliı .. seneliı .. seneliı larının tek bi r 
güçlü ö rgülle birleşmesine kar>
şı çıkan SP, şimdi seçim so
nuçlarını fırsat bilerek, bu a
landa yeni bir düzenleme elde 
etmeye çalışıyordu. Sosyalist 
Pa rti liderlerinin ayın 3 ' ündc 
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denle toplantılar sırasında so
mut önerileI'in sahibi Klerides 
oldu. 

BU arada akıııara bı r soru 
geldI. Bır yandan taraflar ta
vlzkar bir tutum içine gi rmiş 
görünü rLerken, sorunun temel 
yönlerini ele almaya yanaşma
mala rmala rmal ı bır çelişkj değil miydi? 

DECİLDİ. Bır çelişki olma 
dığı glbl , gelişmelerl aydınla
tan Dır olguydu. 
ARKADAN BAKıŞ 

SöZ konusu gelişmeleri" cr 
dak noktasında, Kıbrıs'ta her 
ıkı kesim yönetlcllerinin de 
emperyallzmin Istedi� yön
deki bır "çözUm"U benImsemiş 
olmalan yatıyor. Kıbrıs'ın A 
nayasal statUsünün tartışma la
ra konu edilmemesinIn neden i 
bu. Iz lenen yöntem ,  temel çIz 
glierI beltrlenmlş olan bır çil
zUme do�ru "centilmen"ce i
lerlemenIn yoııarını a raştır -
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Daha doğrusu, çözüme bu yol
la ulaşı labileceıtı. 

OYSA tartışılan konuların, 
temel sorunla ancak dolaylı 
bir i lişkisi var, Bunun anlamı. 
değiş-tokuş 'un, iki ta rafın bIr
birlerinin dIrençlerini ölçme
lerinden ibaret olması.Bu kar
şılıkh"tartma", başka eLLerde . 
hazırlanan ası l"çözilm"ün ay
rıntı lannı beıı rleyecek. 

SORUNUN tersinden ele a
lınması, yalnızca Kıbrıs devle 
tinin anayasal statüsü ile Ilgi
li değiL. TersIIklerIn en bUyil
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ÇACLAYANGİL'in görüş -
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1975 i MA YIS'ı dünyanın tüm emekçiler� ve demokratlarına . 
geleceğe dönük büyük u!nutların müjdelerini de birlikte getirmiş
ti,". 

A MERİKAN emperyalizmi Kamboçya ve Güney Vietnam ' dan , 
ardında milyonlarca kurban , utaııç bırakarak çekip gitmek zoruııda 
kalmıştır. Çinhi'ldi,giderek tüm Güney Doğu Asya, şimdiden halk 
ların gerçek kurtuluşlarını perçiııleyen Sosyalisı düzenin lemel
leriJıi atmanın sancısındadır. Vietnam 'dan, Kamboçya 'daıı gelen 
haberler, kahramaıı Çinhiııdi halklarımn emperyalist ' miistevliye 
karşı kazanılan harikulade zaferi gerçek ve sağlıklı bir halli diize
niyle noktalamaya karm"lı olduklarını gös lermekledir. Riiş vel,irli
kap,fuhuş ve iha.ıetin Saygo.ı 'Im1llı admın , kurluluşla birlikte Devri
mill büyük . us tası Ho Şi Min olarak değiştirilmesi, Vielnam 'da Im
rulacak düzenin gerçek bir !ıalk düzeni, deıuolwasisi olacaffının 
şaşmaz kanıtları arasıııdadır. 

UL USAL Kurtuluş tarihleri emperyalizme Iwrş ı ,  milyoıı lıırco 
iıısanın hayatı , misli göriilmemiş yıkımlar ve acılar /XIllosıııa Iwza
nılan zaferlerin nasıl, utamııasız ayakoYlllılarına gelirilerek, el
çabukluğuyla halkların elinde.ı geri alındığınııı ibret dolu örnek
leriyle doludur. Ulusal Kurtuluş savaşlarım nice acı ve fedalUlr
lıklarla diize çıkaran geniş halk yıbTıııları , zafere ulaşı ldıiIwda , sa
vaşın acılı ve güç günlerinde ortalıkta göriimneye.ı eşraf lakımı 
tarafından nasıl pımdıma geti,"ilip, iilke yönelimiııdeıı uzal,laştınl
dığını , hatta kanıyla camyla kazaııdıl,Tı zaferiııe köle edildiğiııi şaş
kınlıkla görmüştür çok kez. Yurdu Imrtaraııa ,  del,'il iil/,e yö,ıeliıııüı,e 
katılmak, yine çoğu kez, seçme ve seçilme hakkı bile çok gÖ1-iilmiiş 
tür. Fedakarlık günleride köşe bucak kaçan eşr(�f, işbirlikçi, her 
şey düze, esenliğe 'çıktığında, gelip oturmuştur iilkeniıı alıııyazı 
sına. Yönetime e l  koymuştur. 

EMPER YALİZMİ savaş alanında yeııik diişiirnıek , göriildiil,'ii 

Turhan Selçuk 
AMERIKA, VIETNAM'DA DA YENilGiYE UCRADı (BASıNDAN) 

gibi, her zaman yetmemektedir. Yeni kolonyalizm, kapıdan kovulan 
emperyalizmin, içteki satılmış takımının ihanetiyle, bacadan gir(?
rek ülkenin al!�yazısına yeniden hakim olmasıdır. Başta Türkiye 
olmak iizere, Uçiincü Dünya ülkelerinin önemli bir bölümü, Ulusal 
Kurtuluş }ıoreketlerinin başarıya ulaşmasına rağmen kendilerini 
iç ve dış sömürü ortaklığının pençesinden kurtaramamışlardır. 

ULUSAL Kurtııtuş kuvvetleri Çinhindi 'ııde, savaş alanında, ke
s in zafer kazanmışlardır. Üstelik bu hareketler, Ulusal Kurtuluş 
hareketlerinin yoğımlaştığı yakın geçmişteki döneme oranla,dünya 
Sosyalist güçlerinin belirleyici ağırlığı ve çeşitli kategorileri 
kapsayan desteği açısından daha şanslı olmuşlardır. kaynağında ve 
hele yapısında son derece sağlıklı, her türlü deneyden yüzakıyla 
çıkmış, düşiinde ve pratikte işçi sınıfının temel ideolojisine yürek
ten bağlı , sağlam bir Sosyalist karkas bulunmaktadır. Ayrıca, öze/" 
likle Vietnam , giderelz Kamboçya kurtuluş hareketleri Sosyalist 
lopluluğwı sağlıklı kesiminin askeri, ekonomik, politik ve ideolojik 
alanlarda sürekli, yoğım , kararlı,dolayısıyla da, belirleyici de.5teği
ne sahiptir. Amerikan emperyalizminin bölgeden tası tarağı top
layıp çekip gitmesinin başta gelen nedenlerine eğiızildiğiızde de , 
ÇilZiıindi hal/ilarının harikulade direnciııi ve olağanüstü kahramar; 
lıffım bir a.ı için bile ımutmadan, Sosyalist topluluğun emperyaliz
min manevra güciinü iyice kısıtlayan,dünya ölçüsündeki belirleyi
ci al,'1ırlığının elkilerini görmek yine, mümkündür. 

BÜTÜN bunlara rağmen, emperyalizm, savaş alanını tozu duma
na kalaral? görmmemiş bir kargaşa içinde, sırn,ıa üşüşen satılmış
ları , tüm uşak ve hainleri tiksinU veren bit' biçimde silkeliyerek 
ler/,ederken, hemen bir gün sonrasının hesabını yapmayı ihmal 
etmemiştir. Bu hesap, kaba çizgileriyle, kurtuluş sonrası Çinhindi!,. 
ni helenpereye getirerek , yeni kolonyalizmin ince yöntemleriyle , 
-3'eniden , bu kez , önce ekonomik alanda ele geçirmek, böylece de 
Giiney Doğıı Asya 'daki varlığını ve de tatlı kArlarını sürdürmek 
iizerinedir. Balı basını , Batının tüm haberleşme araçları Saygon 
düşmeden öııce bıı iblis hesabın ortamını hazırlamakla uğraşmak
laydı. Bıııılara göre koca Min, Giiney 'de yönetime gelecek ve Ulusal 
Kıırluluş hareketinin lemsilcileriyle masaya oturarak, Paris anlaş 
malarının gereklerini gerçekleştirecekli. Böylece de, akılları sıra, 
Giuıey Vielnam 'daki işbirlikçi burjuvazi, miistevli yardakçısı kaPi 
lalisl diizel!, Batı Izapitalizminiıı çıkarlarıyla birlilite, hiç bir şey 
olmamış gibi, paçayı kurtaracak ve hiç kuşkıı yok, uygım bir süre 
soııra, iill?e YÖlıetimini yeniden ele geçirecekti. Bu iblis hesabın 
gerehçeleri de vardı. Giiney Vietnam halkı , bu utanmaz takıma ba
karsmıız , Kıızey 'dekilerden bütünüyle farklıydı. İki Vietnamın bir 
araya gelmele,-i, birleşmeleri bu yiizden, düşünülemezdi. Çünkü 
Giiney, yi,-mi yıldır, apayrı bir üretim s is temi �apitalizm) , teknolo 

jisi,giderek ahlakıyla oluşmuştu. Üstelik Ulusal Kurtuluş savaşçı
larıımı da /iimüyle "sosyalist ", hele "Kuzey "in ideolojisini benim
sedi/,leri söylenemezdi. Söz konusu olan, çeşitli eğilimlerw ve diin
ya görüşleYinin yer aldığı bir "Ulusal cePhe "ydi. Batı, esasen, Viet 
nam savaşçılarını , özellikle son dÖlıemde, Sosyalizme yönelik bir 
hareketin savaşçılarıııdan çok , klasik anlamda bir Ulusal Kurtuluş 
harel?eliniıı lemsilçileri olarak gÖn1leye azami dikkat gösteriyor
du. Çinhindi j(urtııluş Hareketiniıı mo/orunu, iıısaııca yaşama diize
niıı,e , Sosyalizme ola.ı özlemin ve kararlılığın oluşturduğıma inan
mak, bımu öyle kabilI etmek Batının pek işine gelmiyordu. Çünkii 
Ulusal j(urtıtluş Hareketlerini, hiç bir lemel sorıma ilişmeden , 
salt öylece kaldığı sii1-ece, yeni koloııyalizm yoluyla, yeniden hiza
ya gelirmeli, böylece de yenilgiden , yiizsüzce de olsa, sıyrılmak 
miimküııdii. 

BA TıNıN, özellikle I<amboçya 'daki hesabı ise, Sovyet- Mao 
Çin 'i ayrı lığıl!a dayanmaktadır. Önıeğiıı Sihamık 'Wl varlığınınKarıı
boçya 'da Sovyet-Çin çekişmesiııi hızlaııdıracağı hesabı mevcuttur. 
Batı bu çekişmenin parsasmdadı'y. Eski FrOlısız Dışişleri Bakanı 
Joberl 'e göre ise ,  Maa 'mm Çin 'i Amerikatıııı Güney DoğılAsya 'datı 
lamamen çekilmesiııi isleme,nekle, bÖlgedeki Sovyet niifuzıma 
Amerikan emperyalizmiııiıı varlığım yeğ/emektedir. Kabaca , Kam
boçya 'da , Batmili , itleolojik ve politilz plandaki hesabı budur. 

SA(;Lı/(LI Sol ,  Vietnam 'da A merikan emperyalizminin dize 
geleceğinden oluz yıldır şiiphe elmemiştir. Yedi diivele gtigiis ge 
rerek tarihiıı en uzım ve acımasız savaşıııı nice kmı ve yıkım /XIha
Stııa zafere ıılaşln-mı WehIGm ve Çi,ılıindi 'nin kalırammı Iıa lk ları 
Balı emperyalizmini savaş alanıııda kesin yenilgiye ıığralınıştır. 
ıblis hesaplarım da, kıışkıı yok, bozacak/ır. Bozmuştur. Soygon 'un 
adı Ho Şi Miıı 'dir artık. Iki Viehıam 'ııı gelecek i Mayıs ların buram 
bl/ram bahar Iii/en mı/tlu bayram/arında, diinymım Him işçileri ve 
demokratlarının sevinç çığlıklan nrasUlcla, insanca ve onurltı bir 
yaşam düzeninde, Sosyalizm 'cIe birleşecekleriııılen kimsenin Imş 
kus1l olmamalıdır. 
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likle Vietnam , giderelz Kamboçya kurtuluş harek
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Kıırluluş hareketinin lemsilcileriyle masaya oturar
malarının malarının mal gereklerini gerçekleştirecekli. Böylece 
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olmamış gibi, paçayı kurtaracak ve hiç kuşkıı yok,
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KAPITAliST DONYADA 
PARA BUNAlıMı 

1944 YILINDA Bretton Wo
ods'da temeller! atılan kapita
list para sistemi, 1960' ların 
başında sarsıntılar geçirmeye 
başlamıştı. 1970' lerin başlangı
cı ise bu sistemin yıkılışına t .... 
nık oldu. HenUz, yıkıntılarının 
temlzlenip yeni bır sistemin 
kurulduğunu söylemek güç. Bu 
alandaki kaynaşma sUrüp git
mekte. Ne tUr bir sistemin 0-
luşturu lacağı, büyük ölçüde, k .... 
pltal1st ülkeler ve özellikle' 

ABD ile OrtaK Paza r arasındaki 
gIiç I�kllerinee belirlenecek. 

NEDEN DOLAR 

BRETTON WOODS sistemi 
savaş sonrasının ekonomik ve 
sıyasal koşullarını yansıtan
bır nlteıık taşıyordu. ikinci ın.. 
ya Savaşı Avrupa ülkelerinin 
ve Japonya 'mn ekonomık yı
kımına yol açmış, bu Ulkelerln 
Uretlm kapasiteleri bUyük öl
çUde azalmıştı. Buna karşılık, 
savaş, ABD'nın 1930 'ların bu -
ııalımından kurtulmasını ko -
laylaştı nnış, Amerikan ekon� 
mısınin güçlenmesi sonucunu 
doğurmuştu. Bretton Woodsıla 
kurulan kapitalist para slste -
mI, bUyük ölçüde kapitalist dür> 
"a Içindeki bu yeni· güç denge
sini, daha doğrusu dengesIzli
ğini yansıtıyordu. Kapitalist 
dUnyanın ııderliğini Ustlenen 
ABD 'nin çıkarları ve istekleri 
doğrultusunda bir sıstem di s& 
konusu olan. 

ULUSLARARASI para sis
temIni biçlmlendlrmek ama -
cıyla 1944 'de toplanan Bretton 
Woods Konferansı 'nın önünde 
çözUmU gereken birkaç önemli 
sorun vardı. Herşeyden önce 
u luslararnaı meta ve serma 
ye dolaşımının kesintisiz ve 
akumadan yUrütülmesi ıçın 
uluslararası ticarette kullanı
lan para ya da paralar stoku
nun yeterli miktarlara ulaşma 
sı ve artan ticaret hacmi ile 
bırlıkte artması gerektyordu . 
Gelişen dUnya ticaretinin ge
rektirdiği para miktarının ya 1-
ILLZ a ltın tarafindan sağlanama
".cağı anlaşılmıştı. Bu neden
le, o gUnle rin en güçlU kapita
list Ulkesl ABD 'nın ulusal 
parası doların, albna ek ola
rak , u luslararası Işlem lerde 
kullanılması yoluna gidildI. 

AYRıCA uzun dönemıı he
sapların yapılabilmesi ve me
ta ve sermaye hareketlerinin 
kara rlılık kazanması için, g� 
rek farklı paralar arasındaki 
değişim oranlarının (döVız kur 
ları) , gerekse uluslararası ti 
caretie kullanılan paralarınde 
ğerlerinin sık sık ve bUyUk 0-
ranla rda değişmemesi gereki
yordu. Konferansta, farklı Ulk ... 
lerin paralarının değerleri d� 
lar cinsinden belirlendi, dola-

rın değeri ise a ltın cinsinden 
saptandı, Buna göre bir ons 
(28 , 35 gram) a ltının değeri 35 
dolar idi. Böylece, farklı u lu 
sal paralar arasındaki deği -
şim oranları belirlenmiş ol
du ve bu oranların sabitliği 
ilkesi kabul edildI. Bir ülke 
ancak ödemeler dengesinde t&
mel dengesizlikler ortaya çık
tığında pa rasının değe rini de 
ğiştirebilecekii. 

VARıLAN anlaşmamn bir 
başka önemli özelliği doların 
altına çevrilebilirliği, ABDlıln 
diğer ülke merkez bankaları -
na dolar karşı lığında altın 
satmayı üstlenmesi idI. Varı
lan anlaşmanın yürütülmesi i
se U luslararası Para Fonu ' na 
bırakılmıştı. 

SISTEMIN TEMEl 
NITELIKLERI 

SiSTEMİN bu biçimsel özel 
liklerinın a ltında yatan belirli 
nitelikler var ki, bunlar uzun 
dönemde sistemin değişmesini 
zorunlu kılmıştır. Bunlar şöy
le sı ralanabilir. 

ı. SiSTEMİN çalışması bir 
biri ile çelişen iki gelişmeyi 
gerekti riyordu. Bir yanda, dö
viz kurlarının sabitl1ği ilkesi
nin gerçekleşmesi,hiçbir ül
kenin ödemeler �engesinin sü
rekli oralak açık vermemesini -
zorunlu kılmaktadıD. Belirli ü� 
kelerin sürekli ödemeler den
gesi açığı vermeleri temel 
dengesiz liklerin varlığını sim
geler ve para değerinin değiş
tiri lmesini gereklı rir .  öteyan
da, eğer dolar a ltınla birlikte 
uluslararası ticarette kullanı
lacaksa , ar/an dünya tIcareti 
nin gereksinimleri, dığer UI
kelerin ellerindeki dolar mik
tanmn artmasını zorunlu kı
lar. Bu Ise ABD 'nın ödemeler 
dengesinin sUrekli açık verme 
si ile sağlanabııır. Ancak, di
ğer ülkeler paralarının dola -
ra bağlandığı bır dUzende do
ların değerinin sık sık ayar -
lanması meta ve sermaye h .... 
reketlerinl olumsuz yönde et
kileyecektır. Dolar değerinin 
sabit tutulması dığer kapita
list U lkele rln giderek artan 
dolar akımlarını kabul etme -
lerini, bu dolarlar karşılığın 
da a ltın talep e.tmemele rini g .... 
rektirır. Netekım savaş sonra 
sında Avrupa Ulkelerinln e
lindekt dolar stoklarının stok
larının sürekli arttığını görU
yoruz. 

BU SiSTE M, ABD'ne, dış 
borçla rını kendı parasıyla ö
deme olanağını tanıyordu. SU
rekıı ödemeler dengesi açığı 
veren ABD, bu yoldan, fazla 
veren Ulkelerden kendi Ulkesl 
ne bir kaynak aktarımını da 
gerçekleşti rmlş oluyordu. 

2. BRETTON WOODS 'daA
merikan dolarının değerinin 
Avrupa paralarına oranla daha 
yüksek saptandığı genellikle ka
bul edilmektedir. Yani Ameri
kan dola rının ABD 'ndeki satın
alma gücü Avrupa'dakinden da
ha düşUktü. Avrupa ülkelerinin 
üretım kapasitelerini yeniden 
kurma çabaları için gerekli rre 
taları ABD 'nden ithal etme EQ
runda olmalan nedeniyle, do.
ların değerinin saptanmış ol
ması ABD Ihracatını olumsuz 
yönde etkilememiş, aksine 
ABD 'nin ihracat gelirlerini ar 
tı rJnı�.tır. Dolar değerinin gö
reıı yüksekııği Avrupa 'daki ya
tırımların karlı lığını artıra rı�( 
ABD'den Avrupa'ya sermaye a 
kımını hızlandırmıştır. Avnı -
pa 'nın bir başka dolar kaynağı 
da ABD'nin Avrupa ülkelerine 
yaptığı askeri ve ekonomikyar
dım olmuştur. Böylece Avrupa 
ABD 'den yaptığı ithalatı finan
se edebiliyor, artan dolarları i
se artan ticaretin gerektirdiği 
rezervler olarak tutuyordu. 

ÖZETLEYEC�K olursak 
sistemin ilk yılla noda Ameri
ka ve Avrupa 'nın kapitalist ül
kelerinin çıkarları belli ölçü
ler içinde birbiriyle uyum ha� 
lindeydi. Ancak, sonraki geliş
meler sistemin Iç çelişkileri
ni belirginleştirdi, açığa çıkar:
dı. Bu çelişkile rin mevcut sı ... 
tem içinde çöııümlenmernesi S� 
nucunda ise kapitalist pa ra si&
temi bunalım dönemine gırdı . 
Söz konusu gelişmeler şöyle 
özetlenebilir. 

BUNAlıMıN NEDENLERI 

BAŞLANGıÇTA dUnya tica
retinin gelişmesi için gerekli 
olan ABD ödemeler dengesın .. 
sürekli açık vermesi sonucu 
Avrupa Ulkeleri ve Japonya'nn 
eıınde önemıı mikta rda dola 
rın birikmesi olgusu zamanla 
olumsuz etkilerini gösterme
ye başladı. Diğer kapitalist Ui
kelerln, özellikle Almanya ve 
Japonya 'nın ABD'ne oranla da
ha hızlı gelişmeleri , ABD' nin 
dünya kapitaııst sistemi Için -
deki yerini sarsmaya başladı . 
Önceleri ABD 'nin lehine işle
yen, dolarların değerinin yük
sek saptanmış olması giderek 
ABD 'nın dUnya piyasasındaki 
UstlinlUğUnU yitirmesi sonucu
nu doğurdu. ABD 'nin ticari Us
tUnlUğünü yitirmesinin bır ba� 
ka nedeni Ise Vietnam savaşı 
ile Ilgili askeri harcamaların 
yol açtığı enflasyonıst geliş
meler olmuştur. Dış ticaret � 
lası glde rek aza lan ABD, 197 i 
yı lında 6.2 mi lya l' <lola rlık bır 
ticaret açığı ile karşı karşıya 
kaldı. 

TİCARET dengesındekı o
lumsuz geıışmelere karşın, ö-
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• PARA BUNAlıMlNIN NASI L ÇÖZUMLENECE�i 
VE NE TUR BiR SiSTEMiN KURULACA�I, TEMELDE, 
GELiŞMiş  KAPiTAlisT ULKELER ARASIN�AKi GUÇ 

PAZARlıK VE ÇEKişMELERINE 

zel sermaye açısından durum 
ABD 'nın lehine gelişti, Tilm o
la rak a lındığında he r yı i ABD 
şirketlerinin dış yatırımları!>
dan sağladığı ve ABD 'ne akta".. 
dığı kazançları, o yıl içinde 
ABD. şirketlerince dışa rda ya
pılan yatırımları aşmıştır.An
cak, Avrupa 'daki durum tersi
ne olmuştur, çUnkü Avrupa'da
ki ABD kaynaklı yatırımları -
nın kazançlarımn önemli bir 
kısmı gene Avrupa Ulkelerin -
de yatırıma yöneltılmektedir. 

ABD 'NİN diğer ülkelerde 
yaptığı devlet ha rcama la rı da 
sürekli ola rak artmış ve Am .... 
rikan ödemeler . lengesi açı
ğının en önem li nedeni olmuş
tur. Bu harcamaların,ister as
keri ister ekonomık olsun. te
melde ABD 'nin kapitalist düt>
ya içindeki üstün durumunu !ür 
dürme amacına yönelikolduğu 
açıktır. 

GÖRÜLDÜ GÜ GiBi , sürekli 
ABD açığının bir nedeni kapi 
talist ülkelerin eşit olmayan 
gelişme hızları sonucu ABD ' 
nin ticari üstünlüğünü, rekabet 
gücünü kısmen yitirmesi, bir 
diğeri ise ABD imparatorlu -
ğunu sürdürmenin gerekli kı� 
dığı yüksek harcama düzeyi 
olmustur. 

SÖZÜ EDiLEN bu gelişm&
ler diğer kapitalist ülkelerin 
elle rinde bulunan dolarların , 
dünya tica retinin artışının ge 
rektirdiğlnden fazla artması ID 
nucunu doğurmuş, bugün 100 
milyar dolara ulaşan bir Euro 
-dolar piyasasını oluşturmuş
tur. Eğer bu ülkeler giderek 
artan miktarlarda doları elle
rinde tutsalardı bunalım geciJ<. 
tirilebilirdi. Netekım 1960'la -
rın son yarısında bu yol da i ... 
lenmişti r. Ancak, sözkonusu do 
larların küçük bır bölümünün 
altınla değiştirilmesi ABD'nin 
elindE!1<i altın stok la rının aza l
masına yol açmış, buna bir de 
ABD 'nin rekabet gücünün aza l
ması ve ödemeler dengesi a 
çığımn büyümesi eklenince, do 
la ra olan güven sarsı ımıştı r. 
ABD 'nın buna tepkisi Ilk önce 
fIIlen (1968) daha sonraları Ise 
yasal olarak (1971) dolann al 
tına çevrllebillrliğinl kaldır -
mak olmuştur. Bu yoldan dola
rı güçlendlrmeyi amaçlayan 
ABD başarılı olmamış, ellerln 
de cınemll miktarla rda dolar 
bulunan çokuluslu şirketlerin, 
spekülatörlerln ve petrol üre
ticisi ülkelerin faallyetlerl de 
eklenince, giderek zayıflayan 
doların devalUasyonuna gidil
miştir. 

AVRUPA'NIN DE(;lşEN 
TUTUMU 

. 

UZUN SURELER doları 
destekleyen Avrupa Ulkelerl -
nın bundan kısmen de olsa vsz--

geçmeleri dolar sisteminin yı
kılışım kolaylaştırmıştır. Bu 
vazgeçmenin a ltında yatan ne
denler şöyle sıralanabilir. I lk 
olarak, genışleyen Euro- dolar 
piyasası, yatı rım fonlarının ai
lanabileceği önemlı bır kaynak 
oluşturduğundan Avrupa Ulke 
lerinin Izledikleri enflasyona 
karşı politikaların etkisini a
za ltmaktadır. Bu nedenle Av
rupa ekonomilerindeki denge 
siz liği artırıcı bır rol ayna -
maktadır. ikinci olarak , A BD ' 
nin sUrekli açık vermesi, kapi
talist dünya Içindeki UstünlU -
ğünU sUrdürmenin maliyetini , 
kısmen de olsa, gittikçe artan 
m iktarla rda dolar tutan dığer 
kapitalist ü lkelere ödetmesi .... 
lamına gelır. Son olarak, sa -
vaştan bu yana Avrupa ekono
mlsının giderek a rtan ölçUde 
ABD kaynaklı çokuluslu tekel
lerin etkisi a ltına girmesi ö
nem li sanayi kollarımn bu te
kellerin mUlklyetlne geçmesi 
söz konusudur. Başka bır de
yişle, glderek artan miktarda 
doları ellerinde tutmak zoru ... 
da ka la n A vrupa U lke le rı, ken
di sanayı kollarına ABD teke� 
lerinin egemen olmasım gene 
kendi kaynaklarındanfinanse e 
der duruma düşmUşlerdir. 

YENI BUNALıMLARA 
DOC:RU 

SON YıLLARDA ortaya çı
kan petrol bunalımı, kapitaliıt 
para sisteminin bunalımını ye
ni bır dUzeye getirmiştir. Al -
manya ve Japonya gibi Ulke
lerin artan petrol flya�larında:ı 
ABD'ne oranla çok fazla etki 
lenmeleri, bu Ulkelerin ABD 
karşısındaki tIcari UstUnlUkl&
rini, rekabet güçlerini kısmen 
yitirmelerine yol açmıştır.Ay 
rıca, gelişmiş kapltaııst Ulke
ler! paralarını dalgalandırma 
zorunda bı rakan ABD, bu pa
raların değerlerinin yükselme 
si sonucu ticari üstünlUğünU l" 
niden kazanma yoluna gitmiş 
tir. 

PARA bunalımının nasıl 
çöz;lmleneceği ve ne tUr bır 
sistemin kurulacağı, temelde , 
gelişmiş kapitalist ülkeler ara 
smdakl güç ilişkilerine,  pazar 
lık ve çekişmelerine bağlı dı r .  
Kaplta ııst dUnya ıçınde yer a 
lan azgelişmiş Ulkelerln b u  a
landa önemıı bir rol oynama _ 
ları ise beklenemez. Ancak, bu
lunacak çözümUn, kurulacak sit
temin eskisinden daha uzun ö
mUrlU olması olanağı yok. Çün
kU sorunun temelinde kaplta -
ıızmln eşitsiz gelişme kanunu 
yatmaktadır. Kapita lizmin sı -
nırları ıçınde ka lındığı' sUrece 
bu kanun geçerıığinl sUrdUre 
cek ve tum çözUmler geçıcı 
olacaktır. 
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diğer ülke merkez bankaları 
na dolar karşı lığında altın 
satmayı üstlenmesi idI. Varı
lan anlaşmanın yürütülmesi i
se U luslararası Para Fonu ' na 
bırakılmıştı. 

SISTEMIN TEMEl 
NITELIKLERI 

SiSTEMİN bu biçimsel özel 
liklerinın a ltında yatan belirli 
nitelikler var ki, bunlar uzun 
dönemde sistemin değişmesini 
zorunlu kılmıştır. Bunlar şöy
le sı ralanabilir. 

ı. SiSTEMİN çalışması bir 
biri ile çelişen iki gelişmeyi 
gerekti riyordu. Bir yanda, dö
viz kurlarının sabitl1ği ilkesi
nin gerçekleşmesi,hiçbir ül
kenin ödemeler �engesinin sü
rekli oralak açık vermemesini -
zorunlu kılmaktadıD. Belirli ü� 
kelerin sürekli ödemeler den
gesi açığı vermeleri temel 
dengesiz liklerin varlığını sim
geler ve para değerinin değiş
tiri lmesini gereklı rir .  öteyan
da, eğer dolar a ltınla birlikte 
uluslararası ticarette kullanı
lacaksa , ar/an dünya tIcareti 
nin gereksinimleri, dığer UI
kelerin ellerindeki dolar mik
tanmn artmasını zorunlu kı
lar. Bu Ise ABD 'nın ödemeler 
dengesinin sUrekli açık verme 
si ile sağlanabııır. Ancak, di
ğer ülkeler paralarının dola -
ra bağlandığı bır dUzende do
ların değerinin sık sık ayar -
lanması meta ve sermaye h .... 
reketlerinl olumsuz yönde et
kileyecektır. Dolar değerinin 
sabit tutulması dığer kapita
list U lkele rln giderek artan 
dolar akımlarını kabul etme -
lerini, bu dolarlar karşılığın 
da a ltın talep e.tmemele rini g .... 
rektirır. Netekım savaş sonra 
sında Avrupa Ulkelerinln e
lindekt dolar stoklarının stok
larının sürekli arttığını görU
yoruz. 

ABD 'nin ihracat gelirlerini ar 
tı rJnı�.tır. Dolar değerinin gö
reıı yüksekııği Avrupa 'daki ya
tırımların karlı lığını artıra rı�( 
ABD'den Avrupa'ya sermaye a 
kımını hızlandırmıştır. Avnı -Avnı -Avn
pa 'nın bir başka dolar kaynağı 
da ABD'nin Avrupa ülkelerine 
yaptığı askeri ve ekonomikyar
dım olmuştur. Böylece Avrupa 
ABD 'den yaptığı ithalatı finan
se edebiliyor, artan dolarları i
se artan ticaretin gerektirdiği 
rezervler olarak tutuyordu. 

ÖZETLEYEC�K olursak 
sistemin ilk yılla noda Ameri
ka ve Avrupa 'nın kapitalist ül
kelerinin çıkarları belli ölçü
ler içinde birbiriyle uyum ha� 
lindeydi. Ancak, sonraki geliş
meler sistemin Iç çelişkileri
ni belirginleştirdi, açığa çıkar:
dı. Bu çelişkile rin mevcut sı ... 
tem içinde çöııümlenmernesi S� 
nucunda ise kapitalist pa ra si&
temi bunalım dönemine gırdı . 
Söz konusu gelişmeler şöyle 
özetlenebilir. 

BUNAlıMıN NEDENLERI 

BAŞLANGıÇTA dUnya tica
retinin gelişmesi için gerekli 
olan ABD ödemeler dengesın .. 
sürekli açık vermesi sonucu 
Avrupa Ulkeleri ve Japonya'nn 
eıınde önemıı mikta rda dola 
rın birikmesi olgusu zamanla 
olumsuz etkilerini gösterme
ye başladı. Diğer kapitalist Ui
kelerln, özellikle Almanya ve 
Japonya 'nın ABD'ne oranla da
ha hızlı gelişmeleri , ABD' nin 
dünya kapitaııst sistemi Için -
deki yerini sarsmaya başladı . 
Önceleri ABD 'nin lehine işle
yen, dolarların değerinin yük
sek saptanmış olması giderek 
ABD 'nın dUnya piyasasındaki 
UstlinlUğUnU yitirmesi sonucu
nu doğurdu. ABD 'nin ticari Us
tUnlUğünü yitirmesinin bır ba� 
ka nedeni Ise Vietnam savaşı 
ile Ilgili askeri harcamaların 

yaptığı devlet ha rcama la rı da 
sürekli ola rak artmış ve Am .... 
rikan ödemeler . lengesi açı
ğının en önem li nedeni olmuş
tur. Bu harcamaharcamaharc ların,ister as
keri ister ekonomık olsun. te
melde ABD 'nin kapitalist düt>
ya içindeki üstün durumunu !ür 
dürme amacına yönelikolduğu 
açıktır. 

GÖRÜLDÜ GÜ GiBi , sürekli 
ABD açığının bir nedeni kapi 
talist ülkelerin eşit olmayan 
gelişme hızları sonucu ABD ' 
nin ticari üstünlüğünü, rekabet 
gücünü kısmen yitirmesi, bir 
diğeri ise ABD imparatorlu -
ğunu sürdürmenin gerekli kı� 
dığı yüksek harcama düzeyi 
olmustur. 

SÖZÜ EDiLEN bu gelişm&
ler diğer kapitalist ülkelerin 
elle rinde bulunan dolarların , 
dünya tica retinin artışının ge 
rektirdiğlnden fazla artması ID 
nucunu doğurmuş, bugün 100 
milyar dolara ulaşan bir Euro 
-dolar piyasasını oluşturmuş
tur. Eğer bu ülkeler giderek 
artan miktarlarda doları elle
rinde tutsalardı bunalım geciJ<. 
tirilebilirdi. Netekım 1960'la -
rın son yarısında bu yol da i ... 
lenmişti r. Ancak, sözkonusu do 
larların küçük bır bölümünün 
altınla değiştirilmesi ABD'nin 
elindE!1<i altın stok la altın stok la altın stok rının aza l
masına yol açmış, buna bir de 
ABD 'nin rekabet gücünün aza l
ması ve ödemeler dengesi a 
çığımn büyümesi eklenince, do 
la ra olan güven sarsı ımıştı r. 
ABD 'nın buna tepkisi Ilk önce 
fIIlen (1968) daha sonraları Ise 
yasal olarak (1971) dolann al 
tına çevrllebillrliğinl kaldır -
mak olmuştur. Bu yoldan dola
rı güçlendlrmeyi amaçlayan 
ABD başarılı olmamış, ellerln 
de cınemll miktarla rda dolar 
bulunan çokuluslu şirketlerin, 
spekülatörlerln ve petrol üre
ticisi ülkelerin faallyetlerl de 
eklenince, giderek zayıflayan 
doların devalUasyonuna gidil
miştir. 
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KOLTDR 
VE 
SANATTA 

YilMAl GUMEY 
AOlADI MI? 

TRT, Mi I I  iyetçi Cephe kuıat
mosına al ınmııtır. Bi ldiri lerıo -
ç ıklamalar ,demeçler birbirini � 
l iyar. 

ört YANDA Ankara'da u
zun sUreden beri tiyatro tarihi
nin en seçkin oyunlarından biri 
ni sergi leyen bir tiyatro kapatı� 
m ı ıtır. Bi ldiri lere,aç ıklamalara, 
demeçiere ek olarak bu kez ti
yatroya gönderi len destekleyici, 
mekltJplor, sanat dergi lerindeki 
yaz ı lar ve bi l irkiıi kurulunun o 
lumlu raporu s ıraya giriyor. 

HER i K i  olayda do, holkoyu
nun/ yasoklamaların ve anti-de
makratik giriıimierin karıısında 
yer ald ığ ın ı  görUyoruz • • •  

BU ARADA bir boıka, sinsice 
kemirilen bir olay daha var; Yıl 
maz GUney olay ı • • •  

GÜNEY,demir parmakl ı k(ar 
arkasında. Geçen y ı l  Yumurta
I ıkta meydana gelen bir öldUr
me olayının sanığı olarak yarg .. 
lanıyo·r. Zaman zaman duruı� 
lara çık ıyor ve bununla i lgi l i  .... 
berler bosında yer buluyor.Ama 
iı orada kalmıyor. Yı lmaz Gu -
ney 'in boy boy fotoğrafları i l e ,  
turlu-Çeıit yakııtırma v e  yorulTP' 
lar sırolon ıyor • • •  

AMAÇ AÇiK :  Yı lmaz Guney.!. 
i halk önunde kUçuk dUıUrmeye, 
hiç olmazsa gerçek d ı ı ı  haber 
ler yayarak, halkoyund.a ters Ie� 
ki ler yaratmoya Çal ıı ı l ıyor. 

EYLÜ L 1974 tarihindeki Yu -
murta l ı k  olayının arkasında Yıl
maz GUney' l n  durumu öze l l ik
le çe l i ıki ler ıçindeymiı gibi su 
nulur.Aıoğl yukarı her celse -
den sonra veri len haberlerle Yı l  
maz GUney aleyhinde bir hava 
yaratı l  ır • • •  

HASTALAND I � I  için kaldı 
rı �d �ğ�  hastahaneden tekrar ce
zaevine dönUnce, Yı lmaz Gu -
ney, hastahanede öldUrUlmek -
ten korkltJğu için cezaevine ctı� 
mek istediği ıek l inde haber i -

mal edilir . 
E�ER aktörle i lg i l i  ters bir 

hava yaratmaya olanak buluno
mazso, bir boıko yola boıvuru -
lur . .  Y ı lmaz GUney mahkeme sa 
lonundan çıkarken ağlar bu kez 
Karısı i le gözgöze geldiği için 
mi , hala davanın sUrUp gittiğine 
UzuldUğU için mi ? . Yoksa hal
k ın  sevgi gösterisinden duygu -
Iand ığı  için mi ? Artık okuyucu 
dUıUnsUn bunun nedenlerini bir 
bir ve GUney' i n  ne denli zayıf 
bir kiıi l iğe sahip olduğuna ka 
ror versin • •  

GEÇEN EylUl 'den beri sUrdu 
rulen bu ItJltJm, el bette ne bir )O" 
yı,," kuruluıu uzerinde kurulmak 

O D A K  Y A Y ı N L A R ı  

• K A P İ T A L  i - i K .... l Marx 3S, -TL 
• KA Pİ T A L Karl Marx 40, -TL 
• KA P İ T A L  1 - 2 Karl Marx 
• KONUT SORUNU F. Engels IO,-TL 
• NEREDEN BAŞLAMALı 

BİR YOLDAŞA MEKTUP 
DEVRİMCİ MACERACıLIK Lenin IO.-TL 

• KIR YOKSULLARlNA Lenln B, -TL. 
• LENİNİ zMİN ESASLARI J. StaUn lO. -TL 
• LENİNDEN ANıLAn Kurupskaya IO. -TL 
• LENİNDEN ANıLAR II Kurupskaya 12. S TL 
• LENİNDEN ANILAR Kurupskaya IS.-TL 
• BİLİMDE VE FELSEFEDE 

DİALEKTİK NEDİR ? AU Kızılırmak S, -TL 
• EMPERYALİZM ÇA(;I H. Magdoff lS,-TL 
• SOSYALİZMİN ALFABESİ Lae Huberman B, -TL 
• SENDİKACILIK VE SİYASET Alpaslan ışıklı 40. -TL 
• TARİHTE NELER OLDU C. Childe 30. -TL 

ODAK YAYINEvt 
Ataturk Bulvan 
YUksel Çarşısı 
IOS/13 
Kızılay-ANKARA 

i stenen baskının derecesi , ne de 
kapatı lan tiyatro olayı kadar bL)
yUktUr. Böyle bir olay için ne ö �  
diri ler y.ayımlanır, n e  d e  açık -
lamalar yapı labi l ir ,demeçlerv  ... 
rilebi l i r  . • .  

YI LMAZ GÜNEY' in, özgUr -
luklerini k ıs ı tlanmıı olduğu i -
çin hakkında yazılan gerçek d t"  
II  haberleri yalanlama olanağı 
yok. Olmad ığı için de, korala -
maya kuvvet • •  

OLDU OLACAK , bir  zahmet 
TUrkçe sözluğun i lg i l i  yeri ka -
r1ıtı r ı l so, sovunmasız kijiye sal
d ır ın ın  ne anlama geldiği bir � 
kunso • • •  

Uğur Mumcu'nun 
Kitabı 

SUÇLULAR 

GÜÇLÜLER 

• KIŞKIRTICJ,: AJANLAR. ULU", 
BİR PROPESORLER KLMı.En 
DIR? 

• CUNTA ÖYKtJLERI, 
RACIT..AR, POLITIKACıLAR 
YARGıCLAR, SAVCıLAR, 
BELlJELERlX SIR 
YARGıLAYAN YAZlLAR. 

Doğan Avcıoğlu'nun 

önsözüyle 
BUTUN �APÇILARDA 

SEYIRCISil 
TIYITRO 

Devlet Tiyatrolarında U
çUncU tur 'oyunlar başladı ve 
bittI. Tiyatro mevsiminin bit
mesine on-onbeş gUn kala sah
neye çıkarılan oyunların zayıf 
lıltı, her zaman olduğu gıbı, p� 
halı dekorlar ve kastumlerle 
gizlenmeye çalışılmıştı. Boş 
salonlarda özel davetlilere 
oynanan bu oyunları seyrettik
ten sonra, "hallan a lın terine-

\ relerde çarçur ediUyor" diye 
düşünmemek elde de�ll. 

Seyircisiz salonla rda on
onbeş oyun oynamak ıçın yü". 
binlerce Urayı aşan bu harca
malar kimlerin gözünU boya -
mayı amaçlıyor? Burada lktU 

'blr oyun söz konusu:Blr yanda 
''Devlet sanata önem veriyor. 
Bütçeden şu kada r milyon ay
rıldı" denilerek devletin sanat 
ve killtür hayatını destekledl�i 
Imajı yaratılıyor. Öte yandan , 
Devlet Tiyatrosu yönetIcilerI
de, koruyuculanna korkma -
yın, biz gerçek tiyatro yapmı 
yoruz; işte örnekleriII derece 
sine yıllardır aynı tür oyunla
rı piyasaya sUrüyorlar. İkil -
darla resmi tiyatro arasında 
ıkı yanı da memnun eden bır a 
lış-verlş sürüp gidiyor. 

SIKIYÖNETI MIN 
SANATSEVERLI�I 

Ü ç  buçuk aydır oynanan A 
n a  oyunu yasaklandı, Ankara 
Sanat Tiyatrosu kapatıldı. YÜ
RÜYÜŞ'Un 3. sayısında Tiyat
ronun kapısındaki ii mühür" ün 
bir foto�rafı yayımlanmıştı. 
Tepkiler genişleyip olay üze

. rindekl görüşler belirtilirken, 
Anka ra Sıkıyönetim Komutan 
lıltının lklncl kararı açıklandı : 
Nlsa Serezli-Tolga AşkınerTl 
yatrcBunun baş vurması üze
rine tiyatro binasının açılma
sına Izin verlUyordu; ama bır 
tek koşu lla: Ana oynanmaya -
eaktl. 

Sonuç olarak, lşçllerln Ana' 
sı zincirlendi; onun yerine 
e�lencelik, fındık, fıstık ser
best. Şımdı Tolga Aşkıner, Nl-
8a Sereıli, Turgut Boralı, Yıl
maz Gruda glbl de�erıı sanat
k3rlar bır "Umut DUnyası" oy 
nuyorlar .. Papa var, lşte efen
dim Ile blleylm, kaçı rıyorlar t> 
lan. Hoş blr şey yani. Do�rusu 
sanatkAr klşıler . Duya rak oy
nuyorlar. 

İşçilerin Ana'sına da ken
dllerlne de bozu lanlar, şımdı 
göbeklerlnl hoplatarak gULU -
yorlardır. Yoksa, bunu da mı 
seyretmlyorlar dersinIz? Şöy 

. . 
Tiyatro 'da oongör 

Dılmen'In adlı 0-
yunu mUsamere edildl Şimdi 
ye kadar Devlet Tiyatrolann
da gördU�mUz ortalama o
yunculuk dUzeylni bile tuttura
mayan oyunu, sUslU dekor ve 
kostUmler de kurtarmıyordu 
Dilmen'ln Mldas Üçlemesl'nin 
en zayıf oyunu olan 
hem metnin zayıflıltından hem 
oynaruştakl Ilkeltıkten, e�len 
dlrme görevini bile yerıne g ... 
tiremedi. 

Ezop'tan masallar oynaru
yordu KUçUk Tiyatroda. Yöne� 
meni İsmaıl A�lagUl'Un dtUml
ze çevlrdi�I, Ezep'dan herkes 
çe biUnen birkaç masala daya 
nan oyunun hangi amaçla sah
neye çıkarıldıltını anlamak gUç 
tU. 

A 
Altında�'da Oktay Rifat' ın 

yazdıltı DlrUk DUzenlik adlı 
oyun oyoandı. "komik 
Tekin Akmansoy'un yönett� 
oyunaa lnsano�lunun özlemled 
Ile dış dünyanın gerçeklerI ks 
şılaştırılıyordu. Ama her gUn 
gUnlUk ekmeği lçln savaşmak 
durumunda olan A ltında� halkı 
bu oyunda ne bulabllirdl?Ora
sı belli olmadı. 

Yüzbinleri aşan harcama -
lar, birkaç davetli, boş salon 
lar ve suya sabuna dokunma -
yan oyunlar: İşte Devlet Tlyat 
rolarında üçUncU turun bı\aıı -
ÇOBU. 

le Iyi bır yem. U.wae lılç 
de fena gitmez di hani ! .. Hem' 
sonra, sanat efendim. Neym1f 

.0 azgın lşçlter, eömUrU edebi
yatı, eosyaıızm mosyaUzm ! 
Bozguncu fikirleri bemen e
zeriz, ama nezih sanata bır 
şey demlyoruz, görüyorsunuz" 

Yapılan, söylenen, açıkça 
söylenmese bile anlatılmak Is 
tenen bu. Egemen Ideolojiye , 
karşı çıkan sanat yöne
tilmektedir. Buna karşılık 0-
nun buyruğunda olan, hiç de
ğilse ona ters düşmeyen sa
nat kapıları açıktır. Gerçı, "va 
tan mlllet-sakarya"glbl " aslt 
ve neclp" duyguları dile geti 
ren, "komünizm canavanndan 
ıbret sahnelerı nakleden", "Us 
tUn ırk-alçak ırk", lt-kurt ma 
saltarı anlatan şeyler çok da 
ba makbuldUr ama, öylelednl
kimsenin seyretmeyeceği al'
tada. SüngU zoruyla seyirci 
toplamak da Goebbels'ln blle 
beceremedlği bır Iş. Öyleyse , 
şlmdlUk'hılimkiln " olanla ye
tlnmekten başka çare gözUk � 
mUyor. Seyirciyi tatlı tatlı e.
neten oyunlarsa, bugUn ıçın en 
iyIsI. , 

Anka ra'dan kovulan AST 
ıkı ay sUrecek bır turneye çı'" 
tı. Bu turne haberlerini Izle
mek Ilginç olacak:Yasaklama
lar, baskınlar, saldırılar. bır 
de sanat çevrelerimizin tep
kilerinI dlkkatle Izlemek,epeY' 
ce ö�retlcl olacaktır. 
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darla resmi tiyatro arasında 
ıkı yanı da memnun eden bır a 
lış-verlş sürüp gidiyor. 

SIKIYÖNETI MIN 
SANATSEVERLI�I 

Ü ç  buçuk aydır oynanan A 
n a  oyunu yasaklandı, Ankara 
Sanat 

oyunu 
Sanat 

oyunu 
Tiyatrosu kapatıldı. YÜ

RÜYÜŞ'Un 3. sayısında Tiyat
ronun kapısındaki ii mühür" ün 
bir foto�rafı yayımlanmıştı. 
Tepkiler genişleyip olay üze

. rindekl görüşler belirtilirken, 
Anka ra Sıkıyönetim Komutan 
lıltının lklncl kararı açıklandı : 
Nlsa Serezli-Tolga AşkınerTl 
yatrcBunun baş vurması üze
rine tiyatro binasının açılma
sına Izin verlUyordu; ama bır 
tek koşu lla: Ana oynanmaya -
eaktl. 

Sonuç olarak, lşçlle rln Ana' 
sı zincirlendi; onun yerine 
e�lencelik, fındık, fıstık ser
best. Şımdı Tolga Aşkıner, Nl-
8a Sereıli, Turgut Boralı, Yıl
maz Gruda glbl de�erıı sanat
k3rlar bır "Umut DUnyası" oy 
nuyorlar .. Papa var, lşte efen
dim Ile blleylm, kaçı rıyorlar t> 
lan. Hoş blr şey yani. Do�rusu 

gUnlUk 
durumunda 
bu 
sı 

lar, 
lar 
yan 
rola
ÇOBU. 

le 
de fena 
sonra, 

.0 
yatı, 
Bozguncu 
zeriz, 
şey 

söylenmese 
tenen bu. Egemen 
karşı 
ti
nun 
ğilse 
nat 
tan 
ve 
ren, 
ıbret 
tUn 
saltarı 
ba 
kim
tada. 
toplamak 
beceremedlği 
şlmdlUk'h
tlnmekten 
mUyor. Seyirciyi tatlı 
neten 



UGUR MUMCU ilE GÖRUŞME 
• Türkiye 'de Sol 'un dıını
mwıu genel olarak nasıl 
delferlendiriyorsımuz ? 

. Tiirkiyede sosyalizm ko
nusu, egemen çevrelerce 
hep bir ,. zabıta vakası " ola 
rak görülm üş tür. BUilim i
çindir ki, " partileri kapa 
tıp, üç beş yazar da ceza
evine atarsak, bUI'ün iş ler 
düzelir, ortalık sUl-liman 
olur" diye düşünmüşlerdir. 
Oysa, sosyalizmüı kökeni , 
adaletsiz toplum düzenüıde 
dir. Sınıf savaşını sosya
listler iclJdetnıez. Sosya
listler sınıf çelişkilermi 
saptayarak, emekçi sınıf
lara siyasal iktidar yolunu 
gösterirler. Sınıf çelişki
leri, itretim araçlarınıtl pay 
laşılmasından doğmaktadır. 
Demokratik sosyalizmin 
amacı, emekçi sınıflara 
barışçı bir düzeli içinde ve 
yasal yollarla iktidara ge
tirebilmektedir. Sınıf çeliş 
kilermi yok saymak ve bir 
den bire gidermek olanak
sızdır. Sosyalistleriıı ör
gütlenerek, bir siyasal par 
tiyi oluşturmaları da, top
lumsal gelişimm gerek 
tirdiği zoru,ılu bir aşama 
dır. Toplum içilldeki sınıf 
çelişkileri sürdükçe, bu . toplumda bir sosyalist bi
rikim olacaktır. Bu biriki
mi, bir sosyalist parti ör
gütlemeye çalışaçaktır 
Hem ''biz demokratik top
lumuz " deyiP hem sosya
listlerin söz ve örgütlenme 
özgürlülfiinü ortadan kal
dırmak, Anasaya karşı 
işlenmiş bir suç olduğu gi 
bi aynı zamanda, emekçi 
sınıflar üzerinde kuntlan 
'tahakkümü" yansıtıcı il
gmç bir örnektir. Olaylar 
hep "zabıta vakası " yakla
şımı içmde görülmüşütür , 
Türkiyede. "O şununla ar
kadaş, öbürü /luraya bağlı " 
gibi hırsız -polis mantığı 
la bakılmıştır btı bir bakı 
ma, sosyalizmill aydınlara 
özgü bir konu oluşundaıı 
doğmaktaydı. Fakat,düzeııe 
karşı duyulan tepkiler, iş 
çisi' köylüsü, dar gelirli 
memuruyla, tüm emekçi
ıeri kapsadıkça , Türkiyerle 
sol kesim gittikçe güçlen
mektedir. Sosyalist ölfreti 
ye, emekçiler sahip çıktık 
ça, artık bu işin bir " zabı 

ta-Vakası " olmadığı da dost 
ve düşmanca anlışılıyor . 
İşte sol, böylesine güç kaza 
nıyor Sosyalizm, burjuva 
aydınlarına özgü bir kafa 
sporu değildir. Bunun böy
le olmadığı anlaşıldıkça da 
sol emekçi sınıflar ara -
sında güçleniyor ve gittik
çe de yayılıyor. Türkiyede 
sol hareketleri bu açıdan 
delferlendirirsek , " Henüz 
bu işm başındayız" demek 
yersiz bir abartma sayıl
mamalıdır. Gerçi, toplum 
olayları, durumundan akan 
bir nehir gibidir, Sosyalist 
düşünceler, toplumun içm
de bir nehir gibi akıp dur
maktadır. Bazen nehrm su 

ları boşyere akıtılmaktadır. 
Bazen de, yolu saptırılıp , 
kanallara akıtılmaktadır . 
Fakat nehir her zaman ak
mıştır. Sosyalist akımları, 
Cumhuriyet öncesi Tram 
vay grevlerine kadar götür 
mek belki mümkiilliidür 
Her aşama bir öııceki aşa 
madan kaynaklanmış vegüç 
almıştır. Türk scsyalizmi 
için önem li olan aşama , 
sosyalizmin yasallık kaza
nıp, sosyalist partiııin ku
ularak perleme,ıtoya gir
mesiyle başlar bugüne ka
dar uzanır. 
• Bu çerçevede Türkiye 
İşçi Partisi 'nin yeri nedir? 
• TÜ'Ykiye işçi Partisi , 
1961 den 1971 yılının ünlü 
mart ayına kadar toplımı i
çinde varlığını duyurmuş 
bir sosyalist partidir. Bu 
kez aynı adla yeııiden kurııl 
muş bulımııyor. Eski TİP ';ı 
genelbaşkını yeni TİP 'in de 
genelbaşkam oldu. Bu açı
dan eski Tİp ile yenisi ara 
sında büyük benzerlikler 
var. Ancak, eski Tİp 'in bir 
kanadı, yeni kunıluşa katıl 
madı. Bunun nedenlerini ye 
terince bilemijlOrıız. Fakat 
ne olursa olsun, Tİp, bırak 

. tığı boşluğu doldurmak i
çill yola çıkmıştır. Demok
ratik toplumda bir sosya
list partinin varlıb'ı vaz 
geçilmez koşullardaıı biri
dir. Sosyalist partisi ol
mayan bir demoln::asinill te 
mel taşlarından biri eksik 
demektir. Tİp, Türk toplu
mumm demokratik aşama
sında büyük görevler yük
leııecek ve emekçi sınıfları 
sosyalist bilinçle siyasal 
sürece sokmaya çalışacak 
tır. Fakat bu noktada bazı 
engeller de var. CHP ' niıı 
etkinliği veyaygınlığısonı
nu,arka arkaya kunılan sos 
yalist partiler, Tİp 'in eıı 
gelleridir bana sqrarsamz. 
Tİp, işçi sınıfındaıı kaynak 
lanan bir sosyalist parti 
olacakmıdır ? İşçi sınıfı 
ile ideolojik ve organik balf 
kuntlabilecek midir ? Bun
lar, ancak geleceğin gelişi 
miyle cevaplandırılacak so 
ntlardır. Devrimci İşçi 
Sendikaları şimdilik, geniş 
ölçüde CHP yi destekliyo"., 
Tabandaki sosyalist biriki 
mi de, ister istemez, öteki 
sosyalist partilerce pay
laşılaca.ktır. Dört beş aynı 
sosyalist parti kuracak ka 
dar ayrı sosyali:;t görüş 
lerin zorlama olduğıı kanı 
sındayım. Tİp bu koşullar'
da nasıl bir gelişim gös - 
tereceklir ? Sosyalizm işçi 
sınıfımn ölfretisidir. Parti 
işçi sınıfından güç. aldıkça 
yayılacak ve güçlenecektir. 
Fakat Im nasıl saıflanacak 
tır ?  Tİp öteki sosyalist 
partileri de kendi çatısı 
altında toplayabilecek mi -
dir ya da sosyalist biri

kimden yararlanabilecek -
midir ? Bunlar, bugünün 
oldugu kadar yarının_ntn 
larıdır. Tip 'in sosyalist 

hareket içinde yeri, işçi 
sınıfı ile kuracağı bağlarla 
dolfnt orantıla olarak be
lirebilir. 

. Sosyalist hareketin öllün 
deki görevler sizce neler
dir ? 
• Sosyalist hareketin gö 

revi, toplum içindeki bütün 
demokratik kuntluşlarla el 
ve gönül birliği içinde ,ana 
yasaZ düzeni ve bu düzenle 
birlikte temel hak ve öz 
gürlükleri savunmakta. 
Çünkü sermaye cephesi, 
anayasal hakları yok et
mek için tam bir seferber 
lill içindedir. Sos ya lis t mü 
cadele, demokrasi mücade 
lesinin bir parçasıdır.De-. 

mokrasi içi>! mücadeleaynı 
zama>!da, sos yalizm için 
mücadele demektir. 

• Demokratik giiçleri>! bir 
liğindelZ ne aıılıyorsulZuz ? 

.Demokratik güçlerin iş
birliği, emektelZ, barış ve 
özgiirliiktelZ yaııa olan ile 
rici parti, mes lek odaları 
ve demeklerin , anayasal 
Wıeler çerçevesmde top
lanmaları demektir.Bu bir 
leşme ııasıl gerçekleşir ? 
Sam yorum ki, ilerici kıını 
luş ların nelere karşı ve 
nelerden yana olacakları 
açık seçik berlidir. Bıı ku
rııluşların sağcı partiler 
gibi, ayrıca bir "cePhe " 
Iıurmaları gereımıez. Aslın 
da, özgiirliikten yana olan
lar, kendilikleri/ıdeıı bir 
çeplıe oluştllrmaktadı?'lar • 
Yaııi, anayasadan yana so

mu/Jnıücadeleverilirse ,ayıız 
mücadeleyi' vereıı öteki 
kuru luş lar araslıida bir ya 
kınlık doğacaktır. Örneğin , 
141 ve 14 2 ni/ı kaldırılması 
için bir mücadele veriliyor 
sa, yine bir ilerici çizgi 
çizilmiş olur. ÜUıenilı ulu 
sal kaynaklarına sahip çıkı 
lırken de, bir yurtseverlik 
birliği oluştunilmuş olur . 
Ülkenin somut sonmlarıııı 
bir kenara itip, soyıll ileri 
cilik -gericilik ,sosya lis Ilik 
-revizyonis tlik tartışma
ları ise çelişkileri suni 
olarak artırır, ilerici kuru 
tuşlar arasındaki yakın
laşmayı bozar, Tartışma
lar Ile ölçüde soyııtlaşırsa, 
bölünme bu ölçüde artar . 
Geçmişte bunun örnekler� 
ııi gördük. Somut sontnlar 
ın ortaya atılması ve bu 
koııu ların bıkı lmadaıı iş
lenilmesi, ilerici giiçler 
arasındaki giiçbirliğinin te' 
mellerini atar. Ortada , 
özgiirlük son/ftu varsa ay
rılmak içiıı hangi gerekçe 
geçerlidir ? Sokak ortasııı
da adam vunıyorlarsa, ile
rici kımduşlar birbirleriy 
le neden bu denli ulfraş 
maktadır ? AntidemoJıra -
tik basıkılar bu denli artı 
yorsa, neden ha la birbiri
m iziıı ilericiliğini, ?'eviz 
yonistliifiııi ve sapmalarıy 
la ulfraşıp dımmız ? Giiç
birliği ile aydın gevezeliği 
birbiriyle bağdaşmaz kav-

ram lardır. Demokrasi ve 
sosyalizm mücadelesi ya
paıılardemolwasinin ve sos 
yalizmiıı birbirlerinden ay 
rılamayacığıııı hesap etmek 
zonmdadırlar. Sosyalizm 
tartışmalarını masa başın 
dan, "fraksiyon " çekişme
leri olmaktan kurtarmak 
gerekir herhalde. 

.Demokratik mücadelede 
C .  H. P 'niıı görevi sizce 
nedir ? 
• CHP 'nm etkinliifiııi hes
aplamayan hiçbir görüş ge 
çerli değildir. Bu parti ö
zellikle 12 Mart döneminde 
büyük bir sınav vermiştir • 
Büııyesiııdeki saıf unsurlar 
daıı gittikçe ter>ıizlenen 
CHP, ilerici çizgide yerini 
belirlemiştir. CHP solunuıı 
bu partiyi eleştirmesinden 
bir görüş yaıılışı var gali
ba. Bu partiyi sosyalist bir 
parti olarak görüp, ondan 
sonrada nedeıı bir sosya
lis t parti gibi davrana
madığı eleştiri konusu ol
maktadır. CHP, küçük bur
juvanın önderlik ettiği,em 
ekçi sınıflarııı destekle
diği bir "kitle " partis idir , 
Toplumsal sorıtnlara, sınıf 
partileri yaklaşımıile baka 
maz CHP. Türkiyenm önü
müzdeki demokratik müca 
delesi içm CHP 'ye çok ö
nemli görevler düşmekte
dir. Bu görevlerin en önem 
lisi, anayasal düzen ve düş 
iiııce özgiirlüğiinün savuııul 
masıdır, şüphesiz. Bu konu 
larda CHP 'yi gerektilfi ka 
dar çanlı ve atılgan görme 
diğimi de belirtmek iste
rim . Anadoluda yayılan ko 
monda eylemleri,doifntdan 
doğruya CHP 'yi hedef al
maktadır. Buna rağmen , 
ana muhaıefet partisi etki
li miicadele vermiyor, ' )la 
da vermek istemiyor, ne
dense. 

. Sayıız Bii/ent Ecevit 'in " 
Sol 'a duvar çekme "  politi
kası hakkında ne diişiiııü
YO'l'sıtnuz ? 
• Sanıyorımı ki, sayın Ece
vit, bazı solculara " Gölge 
etmesinler başka ihsOlI is
temeyiz " derken, karşı ol
duğı/ bazı eylem türleriıli· 
kastetmemiştir. Ecevit 'm 
duvarı bazı eyleııı türleri 
için öııgöriilmüştiir. Yani 
Sayı" Ecevit, yasa dışı bazı 
yöntemleri eleştirmekte ve 
bu eylemcilerle işbirliği 
yapmayacığını ifade etmek 
tedir. Sezarı" hakkını Seza 
ra vermek gerekiyor. Tür
kiyede Sayın Ecevite gelin 
ceye kadar hiçbir siyasal 
parti lideri, diişünce özgür 
lüifüniibu ölçilde savulZma
mıştır. Ecevit, örneğin bir 
sosyalist partinin kun/lııp 
gelişmesine karşı delfildir. 
CHP ile bu sosyalist parti 
arasında ayrılıklar olacak 
tır. Falıat sayınEcevit 'i öte 
ki /XIrti liderleri gibi öz
gii.rlii!1e dilşman olarak 
görmek samrım I/aksız lık 
tır. 

• Sol 'un gelişmesi C. H. P '  
ye sekte vurur mu ? 

• Bir sosyalist partmill 
kurulup gelişmesi, CHP � 
çm de yararlı olacaktır.Çün 
kü, toplumda siyasal kuru
luşlar birbirlerini eleş
tirirler ve birbirlermm mr 
lığındaıı etkilenirler. CHP 
nin soldan eleştiriye ihtiya 
cı vardır. Bu bakımından, 
sosyalist parti, CHP 'nm dw  
leııiP toplanmasına da ya� 

rarlıolur .. Şimdilik tek so
run, Milliyetçi Partiler kar 
şısında baş ta can güvenliği 
olmak üzere, hak ve özgür 
lüklerin güve" -e altına a
lınmasıdır.Se.,.-men,"sosya 
list parti mi CHP mi"soru 
sunu sorarken, bu konuyu 
düşünecektir. Fakat bu nok 
ta da karamsar olmamak 
gerekiyor. Sağ oy lar artık 
donmuştur. Bundan sonra 
demokratik düzen ayakta 
durdukça, saıf oylardan sol 
aylara doifnt gelişme ola
caktır. Bugünkü CHP oylan 
parçalınırsa, tabii ki, bu 
koşullarda, Sosyalist parti 
nin aldığı oy lar, CHP 'y'i ol 
umsuz yönde etkiler. Ome 
Ifin bir ilde oylar dağılır , 
CHP. milletvekili kaybede 
ceği gibi, sosyalist partide 
m illetvekili çıkaramaz.Fa 
kat" topıUm sola.kayıyor • 

Sola kayan bu oyların,de -
mokratik sosyalist bir par 
tiyle Parlamento içine geti 
rilmesi, uzun vadede, CHP 
iç,in de yararlı olacaktır • 
Sanırım ki bir si/re, oyla -
rm bölünmemesi endişesiy 
le, sosyalist partiler bek -
lenen gelişmeyi göstereme 
yeceklerdir. Fakat, bıı buna 
lım dönemi atıatılıııca , or
tasol kitle par/isi CHP ile, 
sını! partileri arasında çe
lişkiler su yüzüııe çıkacak 
ve zamaıı sosyalist parti -
ler içuı çalışacaktır. Bııgü
nilıı giiııdemiııde, oyları böl 
memek endişesi yet· alır . 
Aııcak, bıından sonraki ge -
lişmeler, sosyalist bir par 
tini" gelişmesini gerektir
mektedir. Bıı gelişimi sos 
yalizmi "zabıta vakası " o
larak görenler de pek ÖLL -
leyemez. Bıından önce de ön 
leyemediler. 
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muş bulımııyor. Eski TİP ';ı 
genelbaşkını yeni TİP 'in de 
genelbaşkam oldu. Bu açı
dan eski Tİp ile yenisi ara 
sında büyük benzerlikler 
var. Ancak, eski Tİp 'in bir 
kanadı, yeni kunıluşa katıl 
madı. Bunun nedenlerini ye 
terince bilemijlOrıız. Fakat 
ne olursa olsun, Tİp, bırak 

. tığı boşluğu doldurmak i
çill yola çıkmıştır. Demok
ratik toplumda bir sosya
list partinin varlıb'ı varlıb'ı varlıb vaz 
geçilmez koşullardaıı biri
dir. Sosyalist partisi ol
mayan bir demoln::asinill te 
mel taşlarından biri eksik 
demektir. Tİp, 

taşlarından 
Tİp, 

taşlarından 
Türk toplu

mumm demokratik aşama
sında büyük görevler yük
leııecek ve emekçi sınıfları nıfları nı
sosyalist bilinçle siyasal 
sürece sokmaya çalışacak 
tır. Fakat bu noktada bazı 
engeller de var. CHP ' niıı 
etkinliği liği li veyaygınlveyaygınlveyay ığısonı
nu,arka arkaya kunılan sos 
yalist partiler, Tİp 'in eıı 
gelleridir bana sqrarsamz. 
Tİp, işçi sınıfındaıı kaynak 
lanan bir sosyalist parti 
olacakmıdır ? İşçi sınıfı sınıfı sını
ile ideolojik ve orgave orgave or nik balf 
kuntlabilecek midir ? Bun
lar, ancak geleceğin gelişi 
miyle cevaplandırılacak so 
ntlardır. Devrimci İşçi 
Sendikaları şimdilik, geniş 
ölçüde CHP yi destekliyo"., 
Tabandaki sosyalist biriki 
mi de, ister istemez, öteki 
sosyalist partilerce pay
laşılaca.ktır. Dört beş aynı 
sosyalist sosyalist parti kuracak ka 
dar ayrı sosyali:;t görüş 
lerin zorlama olduğıı kanı 
sındayım. Tİp bu koşullar'
da nasıl bir gelişim gös - 
tereceklir ? Sosyalizm işçi 
sınıfımn nıfımn nıf ölfretisidir. Parti 
işçi sınıfından güç. aldıkça 
yayılacak ve güçlenecektir. 
Fakat Im nasıl saıflanacak 
tır ?  r ?  Tİp öteki sosyalist 
partileri de kendi çatısı 

liğindelZ ne aıılıyorsulZuz ? aıılıyorsulZuz ? aıılıyorsul

.Demokratik güçlerin iş
birliği, emektelZ, barış ve 
özgiirliiktelZ özgiirliiktelZ özgi yaııa olan ile 
rici parti, mes lek odaları 
ve demeklerin , anayasal 
Wıeler çerçevesmde top
lanmaları demektir.Bu bir 
leşme ııasıl gerçekleşir ? 
Sam yorum ki, ilerici kıını 
luş ların nelere karşı ve 
nelerden yana olacakları 
açık seçik berlidir. Bıı ku
rııluşların sağcı partiler 
gibi, ayrıca bir "cePhe " 
Iıurmaları gereımıez. gereımıez. gereı Aslın 
da, özgiirliikten yana olan
lar, kendiliklerikendiliklerikendili /ıdeıı bir 
çeplıe oluştllrmaktadı?'lar • 
Yaııi, anayasadan yana so

mu/Jnıücadeleverilirse ,ayıız 
mücadeleyi' vereıı öteki 
kuru luş lar araslıida bir ya 
kınlık doğacaktır. doğacaktır. doğ Örneğin , 
141 ve 14 2 ni/ı kaldırılması 
için bir mücadele veriliyor 
sa, yine bir ilerici çizgi 
çizilmiş olur. ÜUıenilı ulu 
sal kaynaklarına sahip çıkı 
lırken de, bir yurtseverlik 
birliği oluştunilmuş olur . 
Ülkenin somut sonmlarıııı 
bir kenara itip, soyıll ileri 
cilik -gericilik ,sosya lis Ilik 
-revizyonis tlik tartışma
ları ise çelişkileri suni 
olarak artırır, ilerici kuru 
tuşlar arasındaki yakın
laşmayı bozar, Tartışma
lar Ile ölçüde soyııtlaşırsa, 
bölünme bu ölçüde artar . 
Geçmişte bunun örnekler� 
ııi gördük. gördük. gör Somut sontnlar 
ın ortaya atılması ve bu 
koııu ların bıkı lmadaıı iş
lenilmesi, ilerici giiçler 
arasındaki giiçbirliğinin te' 
mellerini atar. Ortada , 
özgiirlük son/ftu varsa ay
rılmak içiıı hangi gerekçe 
geçerlidir ? Sokak ortasııı
da adam vunıyorlarsa, ile
rici kımduşlar birbirleriy 
le neden bu denli ulfralfralfr ş 
maktadmaktadmakt ır ? AnAntidemoJıra -
tik basıkılar bu denli artı

parti olarak görüp, ondan 
sonrada nedeıı bir sosya
lis t parti gibi davrana
madığı eleştiri konusu ol
maktadır. maktadır. makt CHP,CHP,CH küçük bur
juvanın önderlik ettiği,em 
ekçi sınıflarııı ekçi sınıflarııı ekçi sını destekle
diği bir "kitle " partis idir , 
Toplumsal sorıtnlara, sınıf sınıf sını
partileri yaklaşımıile yaklaşımıile yakl baka 
maz CHP. Türkiyenm önü
müzdeki demokratik müca 
delesi içm CHP 'ye çok ö
nemli görevler düşmekte
dir. Bu görevlerin en önem 
lisi, anayasal düzen ve düş 
iiııce özgiirlüğiinün savuııul 
masıdır, şüphesiz. Bu konu 
larda CHP 'yi gerektilfi tilfi ti ka 
dar çanlı ve atılgan görme 
diğimi de belirtmek iste
rim . Anadoluda yayılan ko 
monda eylemleri,doifntdan 
doğruya CHP 'yi hedef al
maktadır. Buna rağmen , 
ana muhaıefeıefeıe t partisi etki
li miicadele vermiyor, ' )la 
da vermek istemiyor, ne
dense. 

. Sayıız Bii/ent Ecevit 'in " 
Sol 'a duvar çekme "  politi
kası hakkında ne diişiiııü
YO'l'sıtnuz ? 
• Sanıyorımı ki, sayın Ece
vit, bazı solculara " Gölge 
etmesinler başka ihsOlI is
temeyiz " derken, karşı ol
duğı/ bazı eylem türleriıli· 
kastetmemiştir. Ecevit 'm 
duvarı bazı eyleııı türleri 
için öııgöriilmüştiir. Yani 
Sayı" Ecevit, yasa dışı bazı 
yöntemleri eleştirmekte ve 
bu eylemcilerle işbirliği işbirliği işbirli
yapmayacığını ifade etmek 
tedir. Sezarı" hakkını Seza 
ra vermek gerekiyor. Tür
kiyede Sayın Ecevite gelin 
ceye kadar hiçbir siyasal 
parti lideri, diişünce özgür 
lüifüniibu ölçilde savulZma
mıştır. Ecevit, örneğin bir 
sosyalist partinin kun/lııp 
gelişmesine karşı delfildir. 
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